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Z ŻYCIA GMINY

W dniu 11.06.2018 o godzinie 9.00 w siedzibie 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Izabelin „Mokre Łąki” podpisał umowę na dofinan-
sowanie projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska 
i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie 
gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Izabe-
lin-Część II”

Projekt inwestycyjny został zgłoszony, przez GPWiK „Mokre 
Łąki” Sp. z o.o., jako wniosek kierowany do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o dofi-
nansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, NFOSiGW - pełniący rolę 
Instytucji Organizującej Konkurs, w kwietniu ub. roku poin-
formował, że w wyniku oceny przeprowadzonej w oparciu 
o kryteria formalne oraz merytoryczne, wniosek o dofinan-
sowanie został oceniony pozytywnie. 
Celem realizacji programu jest zwiększenie stopnia skana-
lizowania i zwodociągowania Aglomeracji Izabelin oraz uła-
twienie prowadzenia eksploatacji oczyszczalni ścieków „Mo-
kre Łąki” wraz ze zwiększeniem efektywności zarządzania 
całego systemu.
Analiza sytuacji w obecnym systemie wodno - ściekowym 
aglomeracji prowadzi do wskazania następujących ważnych 
problemów społeczności lokalnej w zakresie:
Niedoborów systemu kanalizacyjnego:
– w chwili obecnej dostęp do sieci kanalizacyjnej ma 64,08% 
mieszkańców. Dla wypełnienia wymogów dyrektywy rady 
europejskiej 271/91/EWG w celu osiągnięcia koniecznego 
poziomu wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy od-
prowadzenia ścieków tj. od ponad 90% mieszkańców aglo-
meracji.   
Niedoborów sytemu wodociągowego: 
– brak dostępu do wodociągu dla ok. 4% mieszkańców 
aglomeracji.
W zakresie oczyszczalnia ścieków:
– zaburzony proces oczyszczania ścieków wynikający z za-
stosowania nieefektywnych urządzeń i przestarzałego syste-
mu sterowania i kontroli.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących 
zadań: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejsco-
wości Laski (ul. Pocztowa, ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, 
Ogrodowa, Pogodna); w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, So-

roki, Charłampa, Anusi, Zagłoby, Podbipięty); w Truskawiu 
(ul. Ptasińskiego), w Hornówku (ul. Krótka) i  sieci grawita-
cyjnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w miej-
scowości Hornówek (ul. Wrzosowa). A także budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Mościskach (ul. Łąko-
wa, ul. Kwitnąca) oraz w miejscowości Hornówek (ul. Polna, 
w tym spinka wodociągowa z ul. Rolną) i na terenie pro-
jektowanego osiedla w miejscowości Mościska przy ul. Si-
korskiego. Będzie też budowana sieć wodociągowa w miej-
scowościach Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abraha-

ma) oraz sieć kanalizacji sanitarnej i kanału tłocznego wraz 
z dwoma  przepompowniami ścieków w miejscowości Iza-
belin (ul. Abrahama i Sierakowska). Projekt przewiduje też 
doposażenie węzła wstępnego oczyszczania w kratę koszo-
wą w Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki. Ponadto w ramach 
projektu planowane jest wykonanie modernizacji systemu 
sterowania i opomiarowania Oczyszczalni Ścieków Mokre 
Łąki, a także wykonanie systemu klasy GIS do zarządza-
nia majątkiem sieciowym Spółki. Zakres rzeczowy obejmuje 
wykonanie łącznie około 4,78 km sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej a całkowity koszt projektu oszacowany został 
na 8.730.409,58 zł. Natomiast wysokość dofinansowania 
wyniesie 4.373.691,90 zł.

dr Piotr Rudzki
Członek Zarządu GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Na zdjęciu od lewej: 
Marcin Sobczak – Członek Zarządu GPWiK, Kazimierz Kujda 
- Prezes NFOŚ, dr Piotr Rudzki – Członek Zarządu GPWiK, 
Witold Malarowski – Wójt Gminy Izabelin

MAMY PIENIĄDZE NA KOLEJNE INWESTYCJE
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BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 
W GMINIE IZABELIN 

W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

W związku z licznymi pytaniami oraz 
pojawiającymi się czasem niewła-

ściwymi opiniami dotyczącymi projektu 
budowy ścieżek rowerowych za zasad-
ne uznaliśmy udzielenie odpowiedzi na 
najczęściej pojawiające się z nich. Wy-
rażamy przekonanie, że poniższe wyja-
śnienia pozwolą poznać skomplikowane 
zagadnienia związane z realizacją tak 
dużego i długotrwałego projektu inwe-
stycyjnego współfinansowanego środ-
kami pozyskanymi z EFRR jakim jest 
budowa ścieżki rowerowej.

1. Jaki jest zakres przedmiotowy projektu 
budowy ścieżek rowerowych w gminie 
Izabelin i gdzie można go zobaczyć?
Trasa drogi rowerowej na ul. 3 Maja przebiegać 
będzie od skrzyżowania z ul. Estrady w Mości-
skach do starej pętli w Truskawiu. Na wysoko-
ści przejścia dla pieszych przy ul.  Partyzantów 
w Laskach dowiąże się ona do istniejącego cią-
gu pieszo-rowerowego kończącego się przy ul. 
Tetmajera. Droga rowerowa wzdłuż ul. Siera-
kowskiej będzie przebiegać od ul. 3 Maja do ul. 
Chodkiewicza. Projekt dostępny jest na stronie 
internetowej naszej gminy (www.gmina.izabe-
lin.pl) w zakładce „ Inwestycje” – rok 2017 .

2. Dlaczego gmina buduje teraz ścieżki 
rowerowe?
Ze względu na rosnący ruch rowerowy w gmi-
nie i związane z tym zapotrzebowanie społecz-
ne na ścieżki rowerowe, w 2015 roku zdecydo-
wano o sporządzeniu projektu ich wykonania 
pozyskując na ten cel dofinansowanie w wy-
sokości ok. 79% ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2007-2013, projekt „Programowanie Rozwoju 
Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”.
W 2016 r. został ogłoszony konkurs 
RPM.04.03.02-IP.01-14-009/16, „Działanie 4.3 
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Pod-
działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach 
ZIT- typ projektów - Rozwój zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT- 
Ścieżki i infrastruktura rowerowa”  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020, w któ-
rym gmina Izabelin wzięła udział. Projekt „Bu-
dowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w gminie Izabelin” otrzymał  do-
finansowanie w ramach ww.  konkursu w kwo-
cie  4 199 999,32 zł w 2017 roku. 
Pierwotny przebieg trasy dla rowerów omijał 
centrum Izabelina C i biegł ulicami ul. Krasiń-
skiego, ul. Rynkową i ul. Langiewicza. Dnia 
06.05.2015r. wpłynęła petycja mieszkańców 
gminy Izabelin, aby ruch rowerowy poprowa-
dzić ul. 3 Maja, gdyż jest to najbardziej wyko-
rzystywana przez rowerzystów oś komunikacji. 
Mając na uwadze istniejące  natężenie ruchu 
na ul. Krasińskiego, które nie wymagało i nie 

uzasadniało budowy trasy rowerowej przyjęto 
wnioskowane rozwiązanie. Zmieniono także 
przebieg ścieżki w Laskach z południowej na 
północną stronę drogi 3 Maja oraz skrócono – 
ze względu na zbyt wąskie linie rozgraniczają-
ce ul. 3 Maja na tym odcinku, uniemożliwiające 
usytuowanie drogi rowerowej i chodnika, przy 
stosunkowo małym natężeniem ruchu– zasięg 
ścieżki w Truskawiu kończąc ją przy tzw. starej 
pętli. Pomimo starań nie udało się przekonać 
Warszawy – zbyt wąska ul. Arkuszowa -  do 
połączenia ścieżek rowerowych Warszawy 
i Izabelina u zbiegu Estrady i 3 Maja w Mo-
ściskach.

3. Dlaczego nie zrobiono ścieżki przy oka-
zji przebudowy 3 Maja 3-4 lata temu?
Przy przebudowie ul. 3 Maja w 2014 gmina 
i Powiat Warszawski Zachodni nie posiadał 
wystarczająco dużo funduszy, by łącznie 
z wymianą nawierzchni jezdni, budową ka-
nalizacji deszczowej i chodników dodatkowo 
wykonać ścieżki rowerowe. W tym okre-
sie wiadomo już było o planowanym 80% 
dofinansowaniu budowy dróg rowerowych 
w ramach programu Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014–2020 i gmina Izabelin zdecydowała się 
– i skutecznie zrealizowała – skorzystać z tej 
możliwości.

4. Do kiedy będzie trwała budowa ścieżki 
rowerowej? Jaki jest harmonogram?
Termin zakończenia prac budowlanych zwią-
zanych z budową dróg rowerowych na tere-
nie naszej gminy upływa zgodnie z aktual-
nym brzmieniem umowy w dniu 30 czerwca 
2018 r.  Inwestycję realizuje konsorcjum firm: 
GRANAR Sp. z o.o. (Lider), INVEST AG Sp. 
z o.o. oraz ZRD Sp. z o.o. Ze względu na ko-
nieczność wyłączenia z ruchu dla samochodów 
osobowych i ciężarowych przebudowywanego 
odcinka drogi 3 Maja ( pomiędzy ul. Słoneczną 
a ul. Szymanowskiego w Laskach) na okres 
do 2 miesięcy, zdecydowano by tę cześć za-
dania zrealizować w wakacje, gdy ruch jest 
najmniejszy i w związku z tym zakończenie 
realizacji zadania zostało przesunięte na dzień 
31 sierpnia 2018 r.

5. Czy prawdą jest, że odcinek drogi 
3 Maja w Laskach (Słoneczna – Szyma-
nowskiego) podczas przebudowy będzie 
wyłączony całkowicie z ruchu? Jakie są 
planowane objazdy?
Czasowa organizacja ruchu dla odcinka drogi 
3 Maja w Laskach (Słoneczna – Szymanow-
skiego) przewiduje na okres przebudowy jezd-
ni ograniczenie ruchu wyłącznie do wahadło-
wego ruchu komunikacji miejskiej i docelowe-
go dojazdu do posesji przy ul. 3 Maja. Objazd 
dla pozostałych pojazdów odbywać będzie się 
drogami powiatowymi i wojewódzkimi.

6. Osoby niewidome tracą orientację 
w rejonie  przebudowy. 
Każda inwestycja budowlana, która wiąże 
się z koniecznością zajęcia pasa drogowego 
i prowadzeniem robót budowlanych wpływa-
jących na ruch drogowy, wymaga wystąpienia 
do zarządcy drogi z wnioskiem o zezwolenie 
na zajęcie pasa drogowego oraz opracowania 
i uzyskania zatwierdzenia projektu tymczaso-
wej organizacji ruchu na czas prowadzonych 
robót budowlanych.
Zarządcą odcinka ul. 3 Maja na terenie wsi La-
ski aż do ulicy W. Sikorskiego w Mościskach 
- na którym prowadzone są obecne prace 
budowlane - jest Zarząd Dróg Powiatowych 
w Ożarowie Mazowieckim. Projekt czasowej 
organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka 
drogi został zatwierdzony przez ww. instytucję 
oraz otrzymał pozytywną opinię Komendanta 
Powiatowego Policji w Starych Babicach.
Cała inwestycja prowadzona jest pod ścisłą 
kontrolą Zarządu Dróg Powiatowych w Ożaro-
wie Mazowieckim oraz Gminy Izabelin będącej 
inwestorem. Przejściowe utrudnienia w korzy-
staniu z drogi, chodników, czy poboczy wyni-
kające z prowadzonej budowy ścieżki rowe-
rowej mogą się jednak zdarzać, ale powinny 
mieścić się w zakresie dozwolonym w tymcza-
sowej organizacji ruchu i innych przepisach.
Wykonawca poinformował Zarząd TONO 
o planowanej inwestycji i przydzielił swym pra-
cownikom obowiązek  pomocy niewidomym 
przy przechodzeniu przez teren budowy.

7. Dlaczego na znacznej części ścieżki 
rowerowej jest układana kostka? Na-
wierzchnia asfaltowa jest uznawana za 
bardziej przyjazną przez większość rowe-
rzystów.
Nawierzchnia asfaltowa ścieżek rowerowych 
zaprojektowana i realizowana jest na odcin-
kach pomiędzy Laskami i Izabelinem oraz 
Izabelinem i Truskawiem. W miejscach, gdzie 
trasa dla rowerów przebiega nad wbudowaną 
w podbudowę drogi infrastrukturą technicz-
ną, przewiduje się wykonanie jej nawierzchni 
z kostki bezfazowej, by zapewnić niskokoszto-
wy dostęp na wypadek awarii czy moderniza-
cji, bez konieczności niszczenia nawierzchni.
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8. Dlaczego w projekcie budowy ścieżki 
rowerowej nie ma przystanku Sikorskiego 
w Mościskach? Mieszkańcy Mościsk tyle 
lat o niego walczyli.
Projektowany przystanek w Mościskach (Si-
korskiego) usytuowany będzie w niewielkiej 
odległości od obecnego przystanku. Ze wzglę-
du na brak w momencie składania wniosku 
o dofinansowanie wymaganych zgód na jego 
przesunięcie nie mógł zostać ujęty w projekcie.

9. Dlaczego zebry przejść dla pieszych 
wiodą donikąd?
W związku z realizacją zadania, przeprojekto-
wano na nowo zagospodarowanie pasa dro-
gowego ul. 3 Maja i ul. Sierakowskiej, a co za 
tym idzie, wymagana była aktualizacja stałej 
organizacji ruchu. W ramach prowadzonej in-
westycji ulegają zmianie lokalizacje niektórych 
przejść dla pieszych, zmieniane i dostawiane 
są nowe znaki drogowe informujące o prze-
biegu i zasadach poruszania się samodziel-
nymi ciągami pieszymi i rowerowymi oraz 
współdzielonymi ciągami pieszo-rowerowymi, 
przebudowywane są zjazdy do nieruchomości 
położonych wzdłuż prowadzonej inwestycji, 
zjazdy i wjazdy na ścieżkę rowerową, mody-
fikowane są miejsca parkingowe, usuwane są 
kolizje z infrastrukturą energetyczną i teletech-
niczną. Z chwilą zakończenia realizacji projektu 
– zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej 
organizacji ruchu – zebr wiodących przejścio-
wo donikąd nie będzie.

10. Dlaczego słupki z rozkładami jazdy 
ZTM zostały wbudowane przy przystan-
kach w środek nowo zbudowanej ścieżki 
rowerowej? Czy przy każdym przystanku 
trzeba będzie zsiadać z roweru (problem 
przystanku Wierzbowa w Mościskach). 
Za osadzanie słupków z rozkładami jazdy au-
tobusów odpowiedzialny jest ZTM, do którego 
problem został zgłoszony z prośbą o przesu-
nięcie słupków poza krawędź ścieżki rowero-
wej. W zakresie przystanku Wierzbowa trwa 
odrębne postępowanie celem poprowadzenia 
ciągu pieszo-rowerowego przez peron przy-
stanku.

11. Dlaczego występują zwężenia, łuki 
i łączenia ścieżki z chodnikiem dla pie-
szych (np. przy Sierakowskiej)?
Przewężenia i łączenia w ciąg pieszo-rowerowy 
ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze po-
wiatowej Sierakowska są wynikiem braku pra-
wa do dysponowania częścią pasa drogowego 
przez Zarząd Dróg Powiatowych. Do chwili 
złożenia końcowego projektu budowy ścieżki 
nie zostały uregulowane sprawy własnościowe 
kilku fragmentów prywatnych działek, wskaza-
nych w planie miejscowym pod drogę. 

12. Dlaczego występują nierówności na 
ścieżce – nierówno ułożona kostka i wy-
sokie krawężniki przy przejazdach przez 
skrzyżowania? Bardzo odczuwalne dla 
rowerzystów są przejazdy przez wjazdy do 
posesji?
Na obecnym etapie trwają jeszcze prace bu-
dowlane i żadna z wybudowanych dróg ro-
werowych nie przeszła odbioru technicznego. 
Wszystkie nierówności przy przejazdach przez 
skrzyżowania zostaną usunięte. Zarządcą 

dróg, na których zostały już wybudowane dro-
gi rowerowe jest Zarząd Dróg Powiatowych 
w Ożarowie Mazowieckim, który nie wyraził 
zgody na poprowadzenie wypoziomowanych 
ścieżek rowerowych bez obniżeń i przewyż-
szeń przy wjazdach na posesje. Swoją decyzję 
tłumaczył względami bezpieczeństwa.

13. Dlaczego likwiduje się miejsca par-
kingowe naprzeciwko Przedszkola w La-
skach? 
Ze względu na brak miejsca w liniach roz-
graniczających drogi, na odcinku ul. 3 Maja 
w Laskach (w okolicach przedszkola), wystą-
piła konieczność likwidacji miejsc postojowych 
na wspomnianym odcinku. Rozmowy z właści-
cielami działek, w celu wydzierżawienia przez 
gminę terenu pod parking, nie przyniosły efek-
tu. W celu zapewnienia miejsca do parkowa-
nia gmina wydzierżawiła miejsce pod  parking 
przy ul. Wolffa na 21-26 miejsc postojowych. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że po zakoń-
czeniu zadania połączenia ul. Klaudyńskiej i ul. 
Łąkowej teren za placykiem przedszkolnym 
zostanie uporządkowany i podjęte zostaną 
działania zmierzające do wygospodarowania 
dodatkowych miejsc parkingowych. Analizo-
wana jest również możliwość powiększenia 
i trwałego zagospodarowania parkingu przy ul. 
ks. Wolffa oraz pozostałego terenu dz. nr ew.  
1760/14 w Laskach, celem wykorzystania na 
cele publiczne. Trwają także negocjacje z wła-
ścicielami działek znajdujących się po północ-
nej stronie ul. 3 Maja  w pobliżu przedszkola 
celem pozyskania dodatkowego terenu pod 
miejsca parkingowe.

14. Dlaczego w ramach projektu budowy 
ścieżek buduje się chodnik w Laskach na 
odcinku od Słonecznej do Szymanow-
skiego?
Przy realizacji zadania budowy ścieżek rowero-
wych na odcinku 3 Maja pomiędzy ul. Słonecz-
ną a  ul. Szymanowskiego w Laskach niezbęd-
na okazała się przebudowa jezdni i poszerzenia 
jej o 2 jednokierunkowe pasy drogi rowerowej. 
W związku z dużą ilością obiektów użyteczno-
ści publicznej i gęstą zabudową mieszkaniową 
oraz  znacznym natężeniem ruchu samocho-
dowego gmina zdecydowała o wybudowaniu 
chodnika po południowej stronie ul. 3 Maja 
na wspomnianym odcinku celem podniesie-
nia bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja 
w połowie finansowana będzie przez Powiat 
Warszawski Zachodni.

15. Dlaczego ścieżka w Laskach po stro-
nie południowej ul. 3 Maja urywa się przy 
ul. Szymanowskiego?
Na obecnym etapie realizacji projektu prze-
widziany jest przejazd dla rowerów przy ul. 
Szymanowskiego z południowej na północną 
stronę drogi - ul. 3 Maja, który będzie łączył 
projektowaną drogę rowerową z istniejącym 
ciągiem pieszo-rowerowym po jej stronie pół-
nocnej. Planowana jest także budowa drogi ro-
werowej  po południowej stronie ul. 3 Maja na 
odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Wojska 
Polskiego w Izabelinie C w ramach jej przebu-
dowy. Zadanie miało zostać zrealizowane we 
współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych, 
ale na  ogłoszony dla jego realizacji przetarg 

nie wpłynęła żadna oferta. Decyzją starosty 
warszawskiego zachodniego odcinek ten zo-
stanie wykonany w późniejszym terminie. 
W wyniku zawężenia projektu przez powiat 
ZDP ogłosiło przetarg wyłącznie na przebudo-
wę ul. Sienkiewicza.

16. Dlaczego nie jest realizowany od razu 
II etap? Kiedy II etap budowy ścieżek bę-
dzie realizowany?
Drugi etap budowy ścieżek rowerowych po 
południowej stronie ul. 3 Maja w Hornówku 
będzie realizowany, gdy pozyskane zostaną 
odpowiednie fundusze na jego realizację. Wy-
mogi konkursu, na podstawie którego prowa-
dzona jest obecnie budowa dróg rowerowych 
uniemożliwiły włączenie tego etapu do wnio-
sku o dofinansowanie.  

17. Jak będzie wyglądał bezpieczny do-
jazd rowerem do szkoły w Izabelinie przy 
3 Maja 49? 
Na obecnym etapie zaprojektowane zostały 
drogi rowerowe łączące starą pętlę w Tru-
skawiu z  ul. Estrady w Mościskach oraz ul. 
Chodkiewicza z ul. 3 Maja w Izabelinie. Ułatwi 
to dojazd dzieci do szkół. Ze względów bez-
pieczeństwa nie zdecydowano się na przejaz-
dy rowerowe dla dzieci w okolicach szkół.  Po 
konsultacjach ze specjalistami ruchu drogo-
wego z ZDP ustalono, że przy obecnym za-
gospodarowaniu ul. 3 Maja bezpieczniej jest, 
gdy dzieci zobowiązane są do zejścia z roweru 
przy przekraczaniu ul. 3 Maja. ZDP przewiduje 
instalację wzbudzanych świateł na przejściach 
dla pieszych przy obu szkołach.

18. Dlaczego ścieżka kończy się przy Sta-
rej Pętli w Truskawiu, a nie przy polanie 
u wrót  KPN?
Droga rowerowa na odcinku stara pętla – po-
lana KPN w Truskawiu nie została włączona 
do projektu ze względu na zbyt wąskie linie 
rozgraniczające ul. 3 Maja na tym odcinku, 
uniemożliwiające usytuowanie drogi rowero-
wej i chodnika przy stosunkowo małym natę-
żeniem ruchu i wymogu zachowania trwałości 
realizacji wcześniejszego projektu przebudowy 
drogi na części tego odcinka ze strony powia-
tu. Alternatywna ścieżka rowerowa po ul. Pół-
nocnej nie spełniałaby natomiast warunków 
dofinansowania w ramach ZIT, na podstawie 
którego obecnie prowadzone są prace budow-
lane.

19. Czy jak Powiat zacznie przebudowy-
wać 3 Maja to będzie zrywał i przebudo-
wywał ścieżkę? 
Projekt przebudowy ul. 3 Maja, który planuje 
Powiat jest spójną kontynuacją projektu obec-
nie budowanych dróg rowerowych.

20. Dlaczego słupy energetyczne w La-
skach są ponownie przestawiane. Było to 
robione 3-4 lata temu przez PGE?
Słupy energetyczne w Laskach były przesuwa-
ne kilka lat temu  przez właściciela linii ener-
getycznej, czyli PGE bez porozumienia z gmi-
ną. Należy jednak zaznaczyć, że w tym czasie 
gmina nie posiadała zarówno zatwierdzonego 
projektu budowy ścieżki rowerowej, ani tym 
bardziej projektu usunięcia kolizji słupów elek-
troenergetycznych z planowaną trasą przebie-
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gu dróg rowerowych. Dodatkowo brana była 
pod uwagę opcja budowy ścieżki po stronie 
południowej drogi 3 Maja w Laskach.

21. Czy przy przystankach będą stojaki/
wiaty dla rowerów?
Realizowany obecnie projekt budowy dróg 
rowerowych, przewiduje budowę jednego par-
kingu dla 20 rowerów ( z miejscem  obsługi 
rowerzystów- MOR i zadaszeniem dla 10 rowe-
rów) przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Estrady 
w Mościskach oraz stojaki dla rowerów przy 
następujących przystankach autobusowych:

1. „Urząd Gminy”, stojak rowerowy 5szt. , MOR
2. „Sierakowska”, stojak rowerowy 5szt.
3. „Langiewicza”, stojak rowerowy 6szt.

22. Przy przecinaniu się dróg z drogami 
rowerowymi powstaje niebezpieczeństwo 
kolizji, w których poszkodowanymi będą 
głównie rowerzyści. Jak można tego unik-
nąć?
Uczestnicy ruchu drogowego powinni kierować 
się zasadą ograniczonego zaufania do zacho-
wania się pozostałych uczestników ruchu, po-
winni bezwzględnie przestrzegać zasad ruchu 

wynikających z przepisów prawa drogowego 
oraz zastosowanych w gminie oznaczeń w ra-
mach stałej organizacji ruchu opierającej się 
na znakach pionowych i poziomych. Apeluje-
my przede wszystkim do zdrowego rozsądku 
i unikania brawury. Dzieciom należy uświada-
miać, że muszą zwalniać przy przejeżdżeniu 
przez poprzeczne drogi, a przy przejściach dla 
pieszych – nie będących elementami ścieżki 
rowerowej – zsiadać z roweru i przeprowadzać 
go po pasach na piechotę.

Dominika Glonek, Inspektor ds. Inwestycji
 

XX IZABELIŃSKIE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

W dniach 9 – 10 czerwca 2018 roku 
Centrum Kultury Izabelin zorgani-

zowało dwudniową imprezę z okazji XX 
Izabelińskich Spotkań z Książką.

Tegoroczne Izabelińskie Spotkania z Książką 
przebiegały pod hasłem dwóch jubileuszy. 
Izabelińska impreza książkowa trwa nieprze-
rwanie od 1999 r i w tym roku obchodziła 
dwudziestolecie, które przypada w 100 rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. W związku z podwójnym  jubileuszem 
w przededniu Spotkań z Książką odbyła się 
publiczna debata na temat książek, które 
wywarły największy wpływ na kształtowanie 
tożsamości narodowej i mądrego patriotyzmu. 

Uczestnicy debaty zaprezentowali swoje wy-
brane pozycje książkowe, które wywarły na 
nich największy wpływ oraz zaleciliby je do 
kanonu literatury patriotycznej dla przyszłych 
pokoleń. W wyniku debaty powstała lista 100 
książek na 100-lecie Odzyskania Niepodległo-
ści, które zdaniem uczestników debaty zasłu-
gują na miano drogowskazów do wolności. 
Moderatorem debaty była Agata Młynarska.

10 czerwca swoją ofertę wydawniczą prezen-
towali między innymi: wydawnictwo Veda, 
Więż, Kojro, Po godzinach, Kampinoski Park 
Narodowy, Księgarnia św. Augustyna, tanią 
książkę oferował lokalny antykwariat, oraz nasi 
mieszkańcy pragnący wymienić się swoimi 
zbiorami i zrobić we własnej bibliotece miej-
sce na nowe pozycje. Autorzy zaproszeni na 
spotkania prezentowali swoje książki wydane 
przez różnych wydawców. Wśród autorów 
można było spotkać Marka Gaszyńskiego, Lau-

rę Łącz, Cezarego Harasimowicza, Mirosława 
Ikonowicza, Antoninę Komorowską, Felicję Ko-
narską, Justynę Kierat, Wiesława Łukę, Małgo-
rzatę Margas, Klaudynę Sułek, Jana Szymań-
skiego  i Stanisława Zawiślińskiego. Wybrane 
fragmenty książek naszych autorów czytał ak-
tor Teatru Rampa Mieczysław Morański.  Naszą 
imprezę odwiedził również prof. Wawrzyniec 
Konarski zabierając głos na temat przejawów 
współczesnego patriotyzmu.

Równolegle z odbywającym się kiermaszem 
książek, dla dzieci była prowadzona gra te-
renowa propagująca czytelnictwo. Najmłodsi 
uczestnicy po zaliczeniu czterech konkurencji 
związanych z książką otrzymywali zestaw upo-
minków m.in. książkę z imienną dedykacją od 
autora książki – Laury Łącz i zakładki do ksią-
żek specjalnie przygotowanych na jubileuszo-
wą imprezę. 

Mali uczestnicy przez cały dzień brali również 
udział w warsztatach plastycznych „Narysuj 
sobie przyrodę” prowadzonych przez znakomi-
tą ilustratorkę Justynę Kierat. 

XX Izabelińskie Spotkania z Książką prowadzili 
Maryla Łukasińska – CKI oraz red. Stanisław 
Zawiśliński.

Kulminacyjnym punktem Spotkań był recital 
Piotra Machalicy „Mój ulubiony Młynarski”. Za-
chwyceni mieszkańcy opuścili naszą imprezę 
nucąc „róbmy swoje”...

Współorganizatorem imprezy był Samorząd 
Województwa Mazowieckiego.

Maryla Łukasińska, fot. Grzegorz Nowicki
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Większość mieszkańców naszej gminy jest świadoma fak-
tu, iż od czasu do czasu w sezonie grzewczym występują 

u nas problemy z nadmiernym lokalnym zanieczyszczeniem 
powietrza, które czasami – w zależności od warunków atmos-
ferycznych – może przybierać postać smogu. Zjawisku temu 
sprzyja bliskie sąsiedztwo Warszawy oraz spalanie niskoga-
tunkowych paliw stałych (flotokoncentraty, muły) w przesta-
rzałych technologicznie piecach CO zaliczanych do kategorii 
niższej od 3. Te piece – zgodnie z przepisami prawa - muszą 
zostać wymienione – podobnie jak i kominki nie spełniające 
unijnych standardów Ecodesign - na nowoczesne i niskoemi-
syjne urządzenia nie później niż do końca 2022 roku. 

Urząd gminy Izabelin od kwietnia 2017 r. monitoruje poziom zanieczysz-
czeń pyłami PM10 w gminie za pomocą czujnika firmy EcoKlima, który 
był umieszczony na dachu Centrum Kultury w Izabelinie. Dostawca czuj-
nika dotychczas nie zapewniał uzyskiwania pomiarów średniodobowych 
zanieczyszczeń w specjalnej aplikacji obsługującej wyniki pomiarów 
z czujnika. Udostępnił jednak pomiary chwilowe otrzymane z czujnika 
za cały okres jego funkcjonowania w naszej gminie. Wykorzystując te 
dane obliczyliśmy średniodobowe poziomy zanieczyszczeń PM10 dla na-
szej gminy za okres 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r. Wyniki 
analizy przedstawia  załączony poniżej wykres:

Średniodobowy poziom zanieczyszczeń PM10 w całym okresie objętym 
analizą, czyli od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r., wyniósł 
w naszej gminie 28,9 ug/m3. Średni poziom roczny zanieczyszczeń pyła-
mi PM10 zmierzony na gminnym czujniku w okresie od 1 maja 2017 r. 
do 30 kwietnia 2018 r. wyniósł 18,33 ug/m3, podczas gdy dopuszczal-
ny poziom średnioroczny wg normy krajowej wynosi 40 ug/m3, czyli 
ponad 2-krotnie więcej niż w naszej gminie. W okresie jesienno-zimo-
wym wystąpiło 21 dni z przekroczeniem poziomu 50 ug/m3 (dopusz-
czalny poziom wg normy krajowej to 35 dni z przekroczeniami w cią-
gu roku), a w dniach 8, 9 i 27 stycznia oraz 3 marca średniodobowy 
poziom zanieczyszczeń przekroczył 80 ug/m3. Maksymalny średnio-
dobowy poziom zanieczyszczeń PM10 w gminie Izabelin w minionym 
sezonie grzewczym nigdy nie przekroczył 100 ug/m3, gdyż wyniósł 
maksymalnie 98,6 ug/m3, co miało miejsce w dniu 3 marca 2018 r. Po-
nieważ czujnik wykorzystywany przez gminę nie posiada homologacji, 
należy do uzyskiwanych zeń danych podchodzić z pewną ostrożno-
ścią. Według oficjalnych badań GIOŚ i modelowania matematycznego 
w naszej gminie mamy niewielkie przekroczenie średniorocznych norm 
zawartości Benzo(a)Pirenu w powietrzu - rzędu 0,4 - 0,6 nanograma/m3 
w ostatnich latach - oraz we wschodniej części gminy (Mościska, Laski) 

ZANIECZYSZCZENIA ŚREDNIODOBOWE PM10 W GMINIE IZABELIN 
W SEZONIE GRZEWCZYM 2017/2018

mogą występować przekroczenia dopuszczalnych norm przekroczeń dla 
PM2,5 i PM10 (sąsiedztwo Warszawy).

Mając na uwadze potrzebę zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza 
w naszej gminie na podstawie Mazowieckiego Programu Ochrony Po-
wietrza i danych uzyskanych z GIOŚ podjętych zostało szereg działań:

1. Nabycie i umieszczenie 2 czujników jakości powietrza na terenie gmi-
ny Izabelin.

2. Akcje informacyjne o szkodliwości palenia odpadów.

3. Akcja sąsiedzka na rzecz czystego powietrza „Żółta kartka”.

4. Kontrola palenisk w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia 
polegającego na spalaniu odpadów przy współpracy z policją.

5. Akcja informacyjna o zakazie spalania mułów i flotokoncentratów po 
1 lipca 2018r. i ostrzeżenie o zakazie nabywania i spalania tych rodzajów 
paliw stałych w najbliższym sezonie grzewczym.

6. Akcja informacyjna o konieczności wymiany pieców na paliwa stałe  
kategorii niższej od 3 do końca 2022r. wraz z informacją o konieczności 
wymiany kominków na spełniające normy unijnego „Ekoprojektu” lub 
montażu elektrofiltru kominowego także do końca 2022 r.

7. W grudniu 2017 r. Rada gminy przyjęła gminny program wsparcia wy-
miany pieców na paliwa stałe kategorii niższej od 3 na nowoczesne pie-

ce gazowe, elektryczne lub pompy ciepła w kwocie 
5 000 zł, a w szczególnych przypadkach na piece na 
paliwa stałe 5 kategorii w kwocie 3 000 zł. Wnioski 
o dofinansowanie  są przyjmowane do 31 sierpnia 
br. w pokoju 112 Urzędu Gminy Izabelin.

8. Gmina wyraziła chęć akcesu do 1 strefy bileto-
wej ZTM, co powinno docelowo zmniejszyć liczbę 
pojazdów osobowych na naszych drogach o ok. 
10% oraz pozwoli wielu naszym Mieszkańcom prze-
znaczyć zaoszczędzone na zakupie biletów autobu-
sowych środki finansowe na zakup lepszego paliwa 
stałego, czy wymianę przestarzałego kotła CO lub 
termomodernizację budynku i uzyskanie nawet do 
70% oszczędności na spalanym paliwie przy redukcji 
emisji zanieczyszczeń o ponad 90%.

9. Corocznie ok. 3 km dróg zyskuje nawierzchnię 
utwardzoną asfaltobetonem co istotnie zmniejsza 
emisję pyłów podnoszonych przez szybko jadące 
pojazdy.

10. W trakcie realizacji jest budowa ścieżki rowero-
wej, która powinna się zakończyć do końca sierpnia 
br. (odcinek w Laskach pomiędzy Słoneczną a Szy-
manowskiego będzie realizowany w wakacje).

11. W trakcie opracowania są istotne dokumen-
ty dotyczące problemu ograniczania niskiej emisji w naszej gminie 
i poprawy jakości powietrza: Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE) oraz Program walki z ubóstwem energetycznym. Trwa tak-
że aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. W 2017 roku 
zaktualizowane zostały Założenia do programu zaopatrzenia gminy 
Izabelin w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe do 2030 r. 
Programy te wyznaczają dalsze kierunki działań naszej wspólnoty 
na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Jestem przekonany, że wraz z wdrożeniem oczekiwanej od 10 lat ustawy 
o jakości paliw stałych i wycofaniem z obrotu paliw niskogatunkowych 
(flotokoncentraty i muły węglowe oraz węgiel brunatny) oraz w powią-
zaniu z przedstawionymi powyżej działaniami gminy i przy współpracy 
Mieszkańców w kolejnym sezonie grzewczym liczba dni z przekroczenia-
mi norm zmniejszy się, a i sama wysokość średniodobowych wskazań 
w poszczególnych dniach ulegnie obniżeniu. Powietrze, którym oddy-
chamy, powinno być bardziej czyste niż w minionym sezonie, na czym 
wszystkim mieszkającym w naszej gminie powinno zależeć. 

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin
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JUBILEUSZ 60-LECIA OSP LASKI
W maju br. minęło 60 lat od powsta-

nia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Laskach. 

Z tej okazji w sobotę 12 maja br. odbyła się 
uroczystość, która rozpoczęła się mszą św. 
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Meksyku 
w Laskach. Mszę odprawił Proboszcz ks. Grze-
gorz Jankowski. 

Podczas obchodów swój udział zaznaczyła Or-
kiestra Dęta OSP w Kaskach, która uświetniała 
mszę, przemaszerowała ulicami z kościoła do 
strażnicy oraz dała swój koncert. Kolejnym 
punktem programu był uroczysty apel jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych, na któ-
rym podniesiono flagę państwową, odegrano 
hymn państwowy, wręczono odznaczenia, 
medale i wyróżnienia. Prowadzący imprezę 
Andrzej Frajndt przybliżył historię powstania 
i działalności stowarzyszenia. Odczytano listy 
gratulacyjne, życzenia, podziękowania oraz 
wręczono prezenty. 

Dowódcą Uroczystości był Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP płk. w spocz. 
Edward Gierski. W uroczystościach wzięli 
udział m.in. starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Jan Żychliński, wójt Gminy Izabe-
lin Witold Malarowski i zastępca wójta Ryszard 
Haczek, komendant Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Zbigniew Rafalski, 
Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh 
Andrzej Wasilewski, dyrektor KPN Mirosław 
Markowski, prezes Zakładu dla Niewidomych 
w Laskach Paweł Kacprzyk, Dyrektor Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Laskach Elżbieta 
Szczepkowska, delegacje OSP z Izabelina, Sta-
rych Babic, Bożęcina, Zaborowa, Leszna, Ło-
mianek, Dziekanowa Polskiego oraz strażacy 
i mieszkańcy Gminy Izabelin. 

Po zakończeniu części oficjalnej Prezes OSP 
Laski dh Włodzimierz Domański zaprosił 
wszystkich na grochówkę, grilla i wspólną za-
bawę z zespołem Hetmańscy Sarmaci. 

Iwona Mazurek, fot. B. Jagodzińska

UCZNIOWIE DZIĘKUJĄ!
Udało się. Dzięki pomocy wielu lu-

dzi dobrej woli mamy na naszym 
cmentarzu odnowione groby, naszych 
zasłużonych nauczycielek Janiny i Anieli 
Miazgowskich oraz pana Fabiana Gra-
bowskiego, wieloletniego kościelnego 
izabelińskiej parafii. Pamięć i chęć uho-
norowania tych ważnych dla naszej spo-
łeczności Osób przyniosła oczekiwane 
skutki. 

Wielu dawnych uczniów pań Miazgowskich 
zgłaszało do Pana Wójta potrzebę zaopieko-
wania się niszczejącymi nagrobkami i deklaro-
wało swoją pomoc. Jeszcze wciąż zgłaszają się 
chętni ofiarodawcy. Teraz kiedy nagrobki są po-

grób Fabiana G
rabow

skiego po renow
acji

groby sióstr Miazgowskich po renowacji

rządnie odnowione pozostało zapalić świeczkę, 
położyć kwiatek i powspominać przy pięknym 
pomniku. 

Serdecznie dziękujemy, niezawodnym arty-
stom, którzy ofiarowali swoje piękne i warto-
ściowe dzieła na aukcję. To dzięki ich szczo-
drości i szybkiej reakcji od pomysłu do reali-
zacji zrobiło się tak blisko. Otrzymaliśmy 25 
prac plastycznych. Dziękujemy najserdeczniej 
ofiarodawcom, wielkiego serca miejscowym 
artystom, pp. Grażynie Cholewińskiej, Agacie 
Czunikin Krasowickiej, Mariannie Dudek, An-
toniemu Filipowiczowi, Bolesławowi Gasińskie-
mu, Grażynie Grzędzie, Jolancie Jabłońskiej, 
Małgorzacie Margas, Bożenie Ratyńskiej, Pio-
trowi Romanowskiemu, Agnieszce Sakowicz, 
Krystynie Siarkiewicz Derk, Joannie Skotnickiej 
Pergał, Ewie Urniaż Szymańskiej oraz Urszuli 
Żakowskiej. 

Dziękujemy Panu Wójtowi Witoldowi Mala-
rowskiemu pomysłodawcy i niezmordowane-
mu motorowi całego przedsięwzięcia, który, 
nie tylko wymyślił sposób na zgromadzenie 
potrzebnych funduszy, licytację dzieł naszych 
izabelińskich artystów, ale także, jak zwykle 
brawurowo i z poczuciem humoru, aukcje po-
prowadził.

Dziękujemy Forum Samorządowemu hojnie 
wspierającemu aukcję poprzez liczny udział w 
licytacjach, sympatykom społecznych działań i 
wszystkim, którzy otworzyli portfele, nie żało-

wali grosza i spowodowali realizację pomysłu. 
Udało się. BRAWO MY!

W imieniu uczniów i sympatyków pań Anieli 
i Janiny Miazgowskich oraz wszystkich wdzięcz-
nych za wieloletnią posługę kościelną pana Fa-
biana Grabowskiego, dziękujemy pracownikom 
Urzędu Gminy, którzy starannie przygotowali 
ekspozycję wszystkich ofiarowanych na aukcję 
prac i czuwali nad jej sprawnym przebiegiem.

Dziękujemy też wykonawcy pomników firmie 
AKAMEX pana Krzysztofa Chytrowskiego, któ-
ra szybko, ze znawstwem i sercem wykonała 
piękne pomniki. 

Janina Sosnowska, fot. G. Nowicki
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We wtorek 15 maja br. odbyły się uroczyste obcho-
dy Święta Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej, które są obcho-
dzone w rocznicę śmierci Matki Róży Czackiej i jest to 
dzień wdzięczności za istnienie Dzieła Lasek. 

Obchody rozpoczęły się od wspomnień założycielki przy Jej 
grobie. Następnie odbyła się dziękczynna msza święta, której 
przewodniczył ks. Michał Wudarczyk. Po wspólnej modlitwie 
wszyscy zebrali się na świeżym powietrzu nieopodal Domu 
Przyjaciół, by uczestniczyć w występie artystyczno-teleturnie-
jowym zorganizowanym przez środowisko Szkoły Specjalnej 
Świętego Maksymiliana. Zgromadzonych gości przywitała 
Dyrektor Elżbieta Szczepkowska. Następnie wszyscy odśpie-

NA POCZĄTKU BYŁO NIC, 
LASKI I PIASKI….
Święto Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Laskach

wali Hymn Ośrodka, którego autorką jest s. Jana Maria Ściga, 
a kompozytorem muzyki Grzegorz Bożewicz. 

Kolejnym punktem obchodów był Teleturniej „Laskoliada” 
poprowadzony przez Artura Ścisłowskiego, który wykazał 
się niezwykłym talentem w prowadzeniu show. Do zabawy 
naprzeciwko siebie stanęły dwie drużyny: pracowników (s. 
Agata, Joanna, Witold i Andrzej) oraz absolwentów (Jadwi-
ga, Leszek, Damian i Zbigniew). Uczestnicy musieli odpo-
wiadać na pytania dotyczące historii i codzienności Ośrodka 
w Laskach. 

W uroczystościach uczestniczyły władze, personel i siostry 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach m.in. Pre-
zes Zarządu TOnO Paweł Kacprzyk, Starosta Warszawski 
Zachodni Jan Żychliński, Wójt Gminy Izabelin Witold Ma-
larowski, przedstawicielka Kuratora Oświaty Alicja Ziemska 
i przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji: Agnieszka Kar-
czewska, Jolanta Sawicka-Jurek, Elżbieta Jurkowska, wie-
lu innych zaproszonych gości, ale przede wszystkim dzieci 
z ośrodka. 

W drugiej części obchodów każdy mógł odwiedzić szkol-
ne placówki, które tego dnia były otwarte dla wszystkich. 
Uczniowie przygotowali specjalne prezentacje dla gości. 
W Kawiarence u Przyjaciół można było na chwilę zatrzymać 
się przy pysznym cieście i wspólnej rozmowie. Zwieńcze-
niem Święta było wspólne ognisko.

IM

MAREK BROCHOCKI – MĄŻ, OJCIEC, SPOŁECZNIK, PRZYJACIEL…

10 maja 2018 roku odszedł od nas 
Pan Marek Brochocki – spo-

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

To był przede wszystkim ciepły i otwarty czło-
wiek. Kiedy pierwszy raz z Nim rozmawiałam 
miałam wrażenie, że znamy się od zawsze. 
Ujęła mnie Jego empatia w stosunku do słab-
szych, bezbronnych, biednych. Był mężem, 
ojcem, dziadkiem. Miał swoje szczęśliwe ży-
cie, a jednak zawsze działał na rzecz innych.  
Swoje wykształcenie  (mgr inż., absolwent 
politechniki) wykorzystywał nie tylko w pracy 
zawodowej, ale pomagając innym.  W Iza-
belinie mieszkał od 1981 roku, znał ludzi, 
interesował się ich losem, z serca pomagał. 
Zabiegał o życie od poczęcia, był promoto-
rem Szkoły Rodzenia. Lubił dzieci i to dla nich 
stworzył plac zabaw. Przez wiele lat udzielał 
korepetycji z nauk ścisłych dzieciom z ubogich 

rodzin. Dopraszał się o stare niepotrzebne 
rowerki, które potem remontował i oddawał 
potrzebującym maluchom i młodzieży.  

Był sołtysem i radnym przez 2 kadencje, Prze-
wodniczącym Komisji Zdrowia. Robił wszyst-
ko, by ułatwić ludziom życie, ale też by ich 
uświadamiać jak zdrowo żyć. Był  inicjatorem 
powstania  Rehabilitacji Izabelin, pomysło-
dawcą programu „Osteoporoza”, organiza-
torem zbiórki krwi oraz wielu odczytów dot. 
ochrony zdrowia.  

W rozmowach z ludźmi był odbierany jako 
przyjazny człowiek o otwartym umyśle, pełen 
energii i pomysłów. Lubił sport, był współor-
ganizatorem rajdów rowerowych w Kampi-
noskim Parku. Interesował się problemami 
kraju. 

Drogi Panie Marku do zobaczenia w Niebie-
skim Raju…

Iwona Mazurek
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PRZEMOC W NASZEJ GMINIE? CZĘŚĆ III

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że rodzina 
jest najważniejszym środowiskiem w życiu każ-

dego człowieka – jest środowiskiem kształtującym 
system wartości, osobowość, poglądy, styl życia, itp. 
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie ważną rolę od-
grywają wzajemne relacje pomiędzy jej członkami, 
oparte na miłości, zrozumieniu, poszanowaniu godno-
ści i autonomiczności.
W sytuacji, gdy dochodzi do dezorganizacji życia rodzinnego, ro-
dzina nie jest w stanie realizować swoich podstawowych zadań, 
łamane są reguły, a zachowania poszczególnych jej członków 
stają się coraz bardziej niezgodne z powszechnie obowiązują-
cymi normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami spo-
łecznymi. 
Kontynuując nasze rozważania, chcę zwrócić Państwa uwagę na 
relacje, w których postępowanie krzywdzące inną osobę może 
mieć miejsce:
Mężczyzna – Kobieta lub Kobieta – Mężczyzna: w tej re-
lacji przemoc ma miejsce, gdy mężczyzna lub kobieta wyko-
rzystuje swoją przewagę w różnych obszarach funkcjonowania 
(np. psychicznym, ekonomicznym, fizycznym) i krzywdząc part-
nerkę/partnera podporządkowuje ją/jego sobie, a małżonkowie 
funkcjonują na zasadzie „Pan i niewolnik” lub „Pani i niewolnik”.
Rodzic – Dziecko: w tej relacji mamy do czynienia z nieza-
przeczalną przewagą rodziców we wszystkich aspektach życia, 
wynikającą z różnicy w doświadczeniu życiowym i znajomości 
świata. Przecież nikt z nas nie neguje potrzeby opieki rodzica 
nad dzieckiem, ale są zachowania, które powinny zwrócić naszą 
szczególną uwagę – takie, w których: dochodzi do nadużywania 
władzy rodzicielskiej, przekonanie o niekwestionowanym prawie 
do decydowania o stosowanych przez siebie metodach wycho-
wawczych, przekonanie, o tym, że utrzymanie autorytetu jest 
możliwe tylko wówczas, gdy narzuci się dziecku swoją wolę za 
wszelką cenę lub podporządkuje je za pomocą zachowań prze-
mocowych, normy odnoszące się do sposobu traktowania i wy-
chowania dzieci – w tym akceptacja dla posługiwania się prze-
mocą w wychowaniu. Relacje opierają się na zasadzie „moje 
dziecko, to moja własność”.
Starsze rodzeństwo – Młodsze rodzeństwo/dzieci: star-
sze dzieci, w swoich zachowaniach, bardzo często powielają 
przemocowe zachowania dorosłych zmierzając do podporząd-
kowania sobie rodzeństwa – niestety, w tym przypadku mamy 

do czynienia z odwzorowaniem wyuczonego lub doświadcza-
nego wzorca tego, co robią dorośli w imię źle pojmowanych: 
szacunku, wychowania i egzekwowania posłuszeństwa.
Krewni/kuzyni – Dziecko: w tej relacji dorosły członek bliż-
szej lub dalszej rodziny (niekiedy za przyzwoleniem rodziców), 
pod pretekstem (lub w imię) „nauki szacunku dla starszych” lub 
w związku z własnymi przekonaniami na temat dziecka – jego 
pozycji społecznej, praw mu przysługujących, przekonań na te-
mat statusu dziecka w stosunku do dorosłego, dopuszcza się 
stosowania brutalnych metod wywierania wpływu na dzieci.
Dorosłe dziecko – Starzejący się rodzic/rodzice: w tej 
relacji możemy mieć do czynienia w odzwierciedleniem dozna-
wanych lub podpatrywanych patologicznych zachowań, gdy 
dorosłe dziecko (w dzieciństwie poniżane, maltretowane, kato-
wane, itp.) w wyniku zmiany układu sił przyjmuje rolę oprawcy 
i doprowadza do „wyrównania rachunków z przeszłości”.
Rodzina – Osoba niepełnosprawna: w tej relacji do zacho-
wań przemocowych dochodzi w wyniku kanalizowania dozna-
wanych wyrazistych stanów emocjonalnych – np.: rozgorycze-
nia, bezsilności, bezradności, frustracji czy poczucia krzywdy, 
itp. osób, które z powodu konieczności sprawowania opieki nad 
przewlekle chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny 
musieli zrezygnować ze swoich celów, pragnień, marzeń… 
Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem potwornie traumatycz-
nym, którego bezpośrednimi skutkami są zarówno szkody na 
zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe 
problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje 
doświadczanej przemocy.
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 Re-
kolekcyjnego 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

Z ŻYCIA GMINY

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE IZABELIN w maju 2018 r.

Wysoki rachunek mogą wystawić strażacy podpalaczom i osobom fizycznym za wzniecone najczęściej bezmyślnie 
pożary na skutek nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w okresie kiedy w całym kraju miał miejsce 

wysoki stopień zagrożenia pożarowego. W 19 przypadkach miały miejsce interwencje jednostek OSP, w tym przy 
czterech pożarach na terenie gminy (na szczęście niegroźnych)  w Hornówku, Izabelinie, Laskach i Mościskach, w tym 
również poszycia leśnego. W dniu 1 i 24 maja w Sierakowie trwały wielogodzinne poszukiwania zaginionej osoby, 
której nie odnaleziono.  Poszukiwania prowadzili policjanci i strażacy z OSP w Laskach i w Izabelinie. W dniu 6 i 7 maja 
OSP w Laskach i Izabelinie czterokrotnie uczestniczyła w akcjach gaszenia pożaru lasu na terenie miasta stołecznego 
Warszawy. Pożary miały miejsce na terenie dzielnicy Bielany a część obszaru leśnego objętego pożarem to tzw. Las 
Młociny. Akcje gaśnicze trwały wiele godzin przy wysokiej temperaturze powietrza. Spłonęło kilka hektarów lasu. W dniu 
14 maja w Truskawiu przy zbiegu ulic 3 Maja i Fedorowicza miała miejsce kolizja drogowa samochodu osobowego 
Mitsubishi i motocykla. W akcji uczestniczyło OSP Izabelin, policja i karetka pogotowia ratunkowego. Poszkodowanego 
kierowcę motocykla odwieziono do szpitala.

mgr inż. Edward Gierski - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
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GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH

Z ŻYCIA GMINY

„Listy dla Ziemi” to aktywna nauka ekologii i dzia-
łania oraz zarażanie tym otoczenia. To jest głów-

nym celem  akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi” organi-
zowanej przez Fundację Arka  z Bielsko-Białej z okazji 
Święta Ziemi, które obchodzimy corocznie 22 kwietnia. 
Dzieci  z naszej szkoły w Izabelinie już po raz szósty piszą sa-
modzielnie specjalne listy na ekologicznym papierze listowym 
wytworzonym z makulatury. Najczęściej w listach formułu-
ją  propozycje lub prośby zachowań proekologicznych albo 
tworzą rysunki o tej tematyce, a potem wręczają je rodzicom 
i dziadkom. W tym roku ważnym i palącym tematem jest 
przeciwdziałanie paleniu śmieci oraz zmiana nawyków 
konsumpcyjnych przez odpowiednią, proekologiczną  
gospodarkę śmieciami - ich ograniczanie już na poziomie 
zakupów, odpowiednia i skrupulatna segregacja, dbanie o ich 
odpowiednią utylizację, unikanie ich palenia. 
Dlaczego warto to robić? Bo dzieci mogą dorosłych motywować 
do działania, a dorośli z ich otoczenia mogą dawać dobry przy-
kład w prostych, codziennych działaniach ekologicznych. „Listy 
dla Ziemi” urzeczywistniają to, czego dzieci oczekują. Zależy im 
na szczęśliwym życiu, a więc także życiu w zdrowym środowisku 
naturalnym pełnym pięknych roślin, krajobrazów i różnorodnych 
zwierząt. Brzmi, jak bajka? Ale dzieci w to wierzą! I mają rację. 
Dorośli powinni do tego także dążyć. 
Akcja ta zaangażowała już 670 samorządów, 7000 placówek 
oświatowych oraz 800 000 dzieci i młodzieży z całej Polski. Na-
sza szkoła także jest w tej grupie. W tym roku akcji towa-
rzyszy  konkurs List Roku 2018, w którym najciekawsze 
listy dzieci wzięły udział w głosowaniu internautów na stronie 
fanpage’u Fundacji Ekologicznej ARKA na portalu Facebook. 

Kapituła złożona z nauczycieli i uczniów naszej szkoły wyłoniła 
najpiękniejszy list napisany w klasach I-III. Jest nim list Kla-
ry Dubaniewicz z klasy 3f w formie wiersza. Głosowanie 
internautów odbyło się w dniach 21 maja do 4 czerwca 2018 
r. i miało na celu wyłonienie najpiękniejszego listu. List Klary 
wprawdzie nie wygrał, ale mamy nadzieję, że da wielu osobom 
do myślenia i przyczyni się do większej dbałości o środowisko.

Poniżej cytujemy list Klary:

Hornówek, 19 IV 2018 r.

Kochany Tato!

Przestań palić śmieci

Proszą wszystkie dzieci.

Okropne toksyny

Trują nam maliny.

Smród palonych kapci

Szkodzi zdrowiu babci,

I wysusza drzewa…

Nie zaśpiewa mewa.

Kaszel nas dopadnie,

Zniszczy nas dokładnie.

Świat będzie w kłopocie 

Przy takiej robocie!

                                                  Klara Dubaniewicz 3f

Edyta Poniatowska 
i Zespół do edukacji przyrodniczo-matematycznej

W czwartek 10 maja 2018 r. 
w Gminnym Przedszkolu 

w Laskach odbył się V Finał Kon-
kursu Recytatorskiego pt. „Jan 
Brzechwa – Dzieciom”. 

Celem zorganizowania konkursu było 
przede wszystkim propagowanie litera-
tury dziecięcej, doskonalenie umiejęt-
ności aktorskich, pokonywanie własnej 
nieśmiałości, a także rozwijanie wy-
obraźni i fantazji. W konkursie wzięło 
udział 40 dzieci z wszystkich grup wie-
kowych. Konkurs poprzedzały eliminacje 
w poszczególnych grupach. W czasie 
konkursu finałowego dzieci prezentowały 
swoje umiejętności w obecności komisji 

konkursowej. Oceny dokonała komisja 
w składzie: Pani Małgorzata Przestrzelska 
– dyrektor naszego przedszkola, Pani Elż-
bieta Pawłowska – wicedyrektor naszego 
przedszkola, Pani Dorota Trochimczuk – 
nauczyciel logopeda. Komisja przy ocenie 
uczestników brała pod uwagę: opano-
wanie pamięciowe tekstu, interpretację, 
kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny 
(uzasadniony gest sceniczny, element ru-
chu, strój itp.). Wszystkie dzieci biorące 
udział w Konkursie otrzymały dyplomy, 
a laureaci dodatkowo nagrody w posta-
ci książeczek. Zwycięzcom i ich rodzicom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Marzena Chraniuk

JAN BRZECHWA – DZIECIOM
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SENIORZY NA WYCIECZCE W SIERPCU…
W czwartek 17 maja br. wesoły 

autokar z seniorami z Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku ruszył 
na wycieczkę do Muzeum Wsi Ma-
zowieckiej w Sierpcu. 
Choć pogoda tego dnia była wyjątkowo 
kapryśna, to podczas zwiedzania nie pa-
dało, a nawet zza chmur nieśmiało wy-
glądało słoneczko. Naszą wyprawę roz-
poczęliśmy od lekcji w Muzealnej Szkole 
nt. ziołolecznictwa wiejskiego. Dzięki 
wspaniałej prezentacji dowiedzieliśmy się 
jak ogromną moc mają w sobie różne zio-
ła, jakie dolegliwości możemy nimi leczyć, 
które świetnie sprawdzają się w gastrono-
mii, a które mogą służyć jako przepiękna 
całoroczna ozdoba. Wzbogaceni o nową 

wiedzę ruszyliśmy na zwiedzanie skanse-
nu, który rozpościera się na powierzchni 
ponad 50 ha  i składa się z jedenastu za-
gród chłopskich, stanowiących wizytów-
kę ludowego budownictwa z przełomu 
XIX i XX wieku, kościoła, kaplicy, dworu, 
karczmy i kuźni. Dużą atrakcją były zwie-
rzęta pasące się na łąkach i w zagrodach 
m.in. konie, owce, króliki, kury, indyki, 
kaczki. Odwiedziliśmy też powozownię 
i stałą ekspozycję rzeźby ludowej. Kolej-
nym punktem programu była integracja 
przy ognisku z kiełbaskami oraz w karcz-
mie chłopskiej. Naładowani pozytywną 
energią wróciliśmy do Izabelina, planując 
kolejne wycieczki w przyszłości.

Iwona Mazurek

WIECZÓR MEKSYKAŃSKI – PODRÓŻ PRZEZ ZMYSŁY…
W sobotni wieczór (17 maja br.) w Centrum Kultury Izabe-

lin rozbrzmiewały gorące rytmy meksykańskiej muzyki. 
Wszystko za sprawą kolejnej imprezy z cyklu „Wieczory z kul-
turami świata”. Tym razem gościliśmy w naszych skromnych 
progach Meksyk. 

Zaczęliśmy od prezentacji slajdów, filmu i opowieści o Meksyku podróż-
nika i dziennikarza Ryszarda Sobolewskiego. Kiedy zaspokoiliśmy bodź-
ce wzrokowe przeszliśmy do kolejnego zmysłu, tym razem słuchu. Na 
scenie pojawił się zespół Mariaci Los Amigos, składający się z trzech 
rodowitych Meksykanów. Muzycy grali znane i popularne melodie oraz 
kawałki muzyki etnicznej. Opowiadali również historię utworów i cieka-
wostki o swoich instrumentach. Kiedy koncert dobiegł końca, przyszedł 
czas na zmysł węchu i smaku. Nie było to trudne, bo cały hol pachniał 
świeżo parzoną kawą oraz potrawami kuchni meksykańskiej. Każdy 
z gości mógł popróbować tych smakołyków. A potem przyszedł czas 
na kolejny zmysł, tym razem dotyku. Było to możliwe na stoisku z pa-
miątkami z Meksyku, na którym można było zakupić charakterystyczne 
rzeźby, maski, magnesy, kolorowe, wełniane czapki oraz wiele innych 
gadżetów. Całej imprezie towarzyszyła wystawa fotografii z Meksyku, 

Ryszarda Sobolewskiego. Atmosfera wieczoru, pomimo małej frekwen-
cji była gorąca i wesoła.

Iwona Mazurek
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ognisko z kiełbaskami

wnętrze jednej z chat
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W niedzielę 3 czerwca br. teren rekreacyjny za budynkiem Urzędu 
Gminy zamienił się w wielki plac zabaw, na którym obchodzi-

liśmy święto naszych najmłodszych mieszkańców. Organizatorem im-
prezy było Centrum Kultury Izabelin. 

Atrakcji było co nie miara i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na maluchy czekały 
kolorowe dmuchańce, baseny z piłkami, park linowy, strefa zabaw, bańkowe ani-
macje, pracownia ceramiki, malarstwa, jazda na kucykach, straż pożarna. A do 
tego balony, lody, wata cukrowa, słodycze, truskawki, napoje chłodzące i drobne 
upominki. 

Kiedy dzieci były w wirze wesołej zabawy, ich rodzice, dziadkowie mogli odpocząć 
w strefie relaksu, korzystając z wystawionych leżaków, hamaków i krzesełek. Przez 
całą imprezę na scenie polowej występowali mali i duzi artyści. Było tanecznie 
i muzycznie. Uczestnicy pikniku mogli posłuchać wykonawców ze Studia Piosenki, 
wspólnie zaśpiewać po afrykańsku z zespołem Wokaliza, potańczyć przy muzyce 
rodowitych Indian „Karumanta” czy meksykańskich hitach zespołu Los Amigos. 
Niemałą atrakcją były występy dziecięcych grup tanecznych działających w CKI, 
Formacji Tańca Towarzyskiego Costa Latina oraz pokazy akrobatyczne, gimnastyki 
artystycznej, fitness czy capoeira. Były też stoiska z rękodziełem artystycznym 
z Polski i zagranicy. Imprezę zakończyliśmy dyskoteką na dechach prowadzoną 
przez Łukasza Prochackiego. Dodam jeszcze, że wszystkie atrakcje były darmowe. 

Pogoda dopisała, słońce mocno grzało i choć przez chwilę z chmur polała się 
woda, to nie było to przeszkodą, by dobrze się bawić, a humory i uśmiechnięte 
kolorowe buzie pokazały nam, ze warto się starać. 

Mały Jaś zapytany jak się bawił, odpowiedział krótko i zwięźle: „Było kolorowo 
i wesoło”.

Iwona Mazurek
fot. Grzegorz Nowicki

zespół „Los Amigos”

przejażdżki na kucykach, fot. P. Osipiak

dzieci z Happy Dance Studio
pokazy sztuk walki

park linowy

KOLOROWO I WESOŁO…
DZIEŃ DZIECKA W CENTRUM KULTURY IZABELIN
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park linowy

pokaz baniek mydlanych

pokaz gimnastyki artystycznej

zajęcia plastyczne dla najmłodszych

zespół indiański „Karumanta”
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młodzież z Happy Dance Studio

KOLOROWO I WESOŁO…
DZIEŃ DZIECKA W CENTRUM KULTURY IZABELIN
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XXXVII SESJA RADY GMINY IZABELIN

W dniu 29 maja br. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy 
Izabelin. Sesję otworzyła, porządek obrad i protokół 

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

* uchwała XXXVII/334/18 (9 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymał się) 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. wraz 
ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2017r.

* uchwała XXXVII/335/18 (9 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymał się) 
w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2017 r. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 
ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Po zapozna-
niu się z dokumentami wymienionymi w treści uchwały zasadnym 
jest udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu 
za 2017 rok.

* uchwała XXXVII/336/18 (9 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymał się) 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin 
na lata 2018-2026.

* uchwała XXXVII/337/18 (9 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymał się) 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin.

* uchwała XXXVII/338/18 (10 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał 
się) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Wójta Gminy 
Izabelin od  Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zarzą-
dzania drogą powiatową nr 4130 W (ul. 3 Maja) od skrzyżowania 
z ul. Partyzantów do ronda w Laskach w zakresie pełnienia funk-
cji inwestora. Gmina Izabelin realizuje projekt pn. „Budowa dróg 
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabe-
lin” wykonywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, „Działanie 4.3 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miej-
ska w ramach ZIT- typ projektów- Rozwój zrównoważonej multimo-
dalnej mobilności miejskiej- ZIT- Ścieżki i infrastruktura rowerowa”. 
Realizacja projektu wymaga przebudowy odcinka drogi powiato-
wej - ul. 3 Maja w Laskach na odcinku od ronda do przejścia dla 
pieszych (łącznie) przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów. Inwestycja 
będzie polegać na wykonaniu jezdni o szerokości 6 m oraz budowie 
chodnika po południowej stronie drogi. W związku z powyższym 
konieczne jest przejęcie od Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go zarządu przedmiotowym odcinkiem drogi w zakresie pełnienia 
funkcji inwestora. 

*uchwała XXXVII/339/18 (10 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Izabelin do 
współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w celu wypracowania 
funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego, polegającego na ob-
jęciu Gminy Izabelin I strefą biletową. Zmiana dotychczas obowią-
zującego Porozumienia z dnia 16.08.2011r., dotyczącego realizacji 
zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar 
Gminy Izabelin z m. st. Warszawa, wynika z konieczności zmody-
fikowania zasad finansowania i organizacji transportu w związku 
z dążeniem do objęcia terenu Gminy Izabelin I strefą biletową.

* uchwała XXXVII/340/18 (10 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek  
ewidencyjnych nr 2732/1, 2732/2 położonych w obrębie Laski na 
własność Gminy Izabelin. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Laski część „B”, zatwierdzo-
nego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XLIV/284/2001 z dnia 07 li-
stopada 2001 r. działki ewidencyjne nr 2732/1 i 2732/2 obręb Laski, 
położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkanio-
wą na działkach leśnych (oznaczone symbolem planistycznym ME/

RL). Przedmiotowe działki wejdą do zasobu nieruchomości Gminy 
Izabelin. 

* uchwała XXXVII/341/18 (10 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) 
w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Z budżetu jednostek samorządu te-
rytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu te-
rytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc 
rzeczowa. Powiat Warszawski Zachodni wystąpił z prośbą o udziele-
nie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 
na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 10 dzieci ze środowisk 
polskich na Wschodzie. Udzielenie wnioskowanej pomocy umożliwi 
polskim dzieciom mieszkającym na Wschodzie przyjazd do Polski 
i udział w zorganizowanym wypoczynku oraz bliższe poznanie na-
szej kultury i dziedzictwa narodowego. Podjęcie Uchwały w sprawie 
pomocy finansowej pozwoli na podpisanie stosownej umowy po-
między Gminą Izabelin a Powiatem Warszawskim Zachodnim.

* uchwała  XXXVII /342/18 (10 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  
działki ewidencyjnej nr 238/4 położonej w obrębie Truskaw gmina 
Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomo-
ści. Działka nr ew. 238/4 o pow. 0,0109 ha stanowi własność Gmi-
ny Izabelin. Działka objęta jest ustaleniami obowiązującego planu: 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap I, zatwierdzona uchwałą Rady 
Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13 z dnia 20 marca 2013 r. Przedmio-
towa działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem planistycz-
nym 2MN. Powstała jako działka wynikowa po wydzieleniu z dział-
ki 238/3 działki nr ew. 238/4 przeznaczonej pod drogę gminną. 
Z uwagi na fakt, iż po podziale korzystanie z działki nr ew. 238/4 
w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe, a jej kształt i po-
wierzchnia uniemożliwiały zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasadnym 
jest jej sprzedaż na rzecz właścicieli dz. nr ew. 238/2. Mając na 
względzie powierzchnię działki (0,0109 ha) oraz jej szerokość (max. 
ok. 6,5 m), nie ma możliwości zagospodarowania jej jako odręb-
nej nieruchomości. Działka nr ew. 238/4 nie stanowi samodzielnej 
działki budowlanej, jednak jej sprzedaż właścicielom działki nr ew. 
238/2 poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyle-
głej. Działka nr ew. 238/4 sprzedawana jest na cele mieszkaniowe. 
Działka nr ew.  238/2 zgodnie z przywołaną na wstępie zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przezna-
czona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczo-
ną symbolem planistycznym 2MN. Ponadto działka nr ew.  238/2 
wykorzystywana jest w celach mieszkaniowych. Ponadto działka 
nr ew. 238/4 sprzedana zostanie następcom prawnym właścicie-
la nieruchomości, z której wydzielona została i przejęta na rzecz 
Gminy Izabelin przedmiotowa działka. Zważywszy, iż nieruchomość 
sprzedawana jest w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić bonifikaty od 
ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 przywołanej ustawy. Jed-
nakże udzielenie bonifikaty wymaga określenia warunków udziele-
nia bonifikaty i wysokości stawek procentowych w drodze uchwały. 
Warunkiem udzielenia bonifikaty będzie sprzedaż nieruchomości 
gminnej właścicielom działki ew. 238/2, a wysokość bonifikaty 
określa się na 85% ceny (ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami).

* uchwała XXXVII /343/ 18 (10 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
działki ewidencyjnej nr 239/7 położonej w obrębie Truskaw gmina 
Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomo-
ści. Działka nr ew. 239/7 o pow. 0,0069 ha stanowi własność Gmi-
ny Izabelin. Działka objęta jest ustaleniami obowiązującego planu: 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap I, zatwierdzona uchwałą Rady 
Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13 z dnia 20 marca 2013 r. Przedmio-
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towa działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem planistycz-
nym 2MN.Przedmiotowa działka powstała jako działka wynikowa 
po wydzieleniu z działki 239/4 działki nr ew. 239/7 przeznaczonej 
do przyłączenia do działki nr ew. 239/1. Z uwagi na fakt, iż po 
podziale korzystanie z działki nr ew. 239/7 w dotychczasowy spo-
sób stało się niemożliwe, a jej kształt i powierzchnia uniemożliwiały 
zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, zasadnym jest jej sprzedaż na rzecz 
właścicielki dz. nr ew. 239/1.  Mając na względzie powierzchnię 
działki (0,0069 ha) oraz jej szerokość (max. ok. 5 m), nie ma moż-
liwości zagospodarowania jej jako odrębnej nieruchomości. Działka 

nr ew. 239/7 nie stanowi samodzielnej działki 
budowlanej, jednak jej sprzedaż właścicielce 
działki nr ew. 239/1 poprawi warunki zagospo-
darowania nieruchomości przyległej. Działka nr 
ew. 239/7 sprzedawana jest na cele mieszkanio-
we. Działka nr ew.  239/1 zgodnie z przywołaną 
na wstępie zmianą miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
oznaczoną symbolem planistycznym 2MN. 

* uchwała XXXVII/344/18 (10 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) 
w sprawie powołania Komisji Statutowej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 
pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwalenie statutu gminy 
należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. W związku z noweli-
zacją ustawy o samorządzie gminnym, m.in. koniecznością powo-
łania komisji skarg, wniosków i petycji, upubliczniania obrad oraz 
głosowania uchwał i in. obowiązujący Statut Gminy Izabelin należy  
dostosować do  przepisów prawa obowiązujących od nowej kaden-
cji. 

* Omówienie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej 
w gminie Izabelin w 2017r. (10 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się)

IM, fot. G. Nowicki

UZASADNIENIE
Niniejsze stanowisko stanowi wyraz poparcia dla działań 
dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego War-
szawa-Modlin, które stanowi strategiczne znaczenie dla 
mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, ponieważ generuje 
miejsca pracy i przyczynia się do rozwoju tego regionu.

Lotnisko w Modlinie zostało uruchomione w lipcu 2012 
roku dzięki wspólnym staraniom instytucji rządowych 
i lokalnych samorządów. Inwestycja w Nowym Dworze 
Mazowieckim, dzięki wysiłkowi wielu ludzi dobrej woli 
okazała się sukcesem nie tylko w skali regionu czy kraju, 
ale także w wymiarze międzynarodowym. Port Lotniczy 
w Nowym Dworze Mazowieckim jest w ostatnich latach 
najszybciej rozwijającym się lotniskiem w Europie. Licz-
ba przewiezionych  osób plasuje go  na piątym miejscu 
w Polsce.  Lotnisko jest bardzo ważne dla Warszawy. 
W zaledwie 30-40 minut z Warszawy koleją lub szybkim 
połączeniem drogowym dojeżdża się do portu, z którego 
mieszkańcy całej Polski odlatują do miejsc zlokalizowa-
nych w całej Europie. 

Dookoła Lotniska w Modlinie znalazły miejsce pracy ty-
siące obywateli, stale przybywa miejsc pracy i rozbudo-
wywana jest infrastruktura zatrudnienia. 

Na powstanie Lotniska w Modlinie zaangażowane zosta-
ły duże środki finansowe - łącznie z rozwojem połączeń 
kolejowych i drogowych około 1 miliarda złotych. Niemal 
połowę z tych pieniędzy stanowią środki pochodzące z fun-
duszy Unii Europejskiej. Wszelkie dokumenty strategiczne, 
zatwierdzone przez wszystkich wspólników Spółki Mazo-
wiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., przewidu-
ją dalszy rozwój portu - jego rozbudowę, poprawę jakości 
usług, zwiększenie ilości obsługiwanych pasażerów.

Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego jako mocną 
stronę wskazuje Port Lotniczy Modlin oraz zakłada prze-
łożenie rozwoju Lotniska na rozwój Powiatu.

Rada Gminy Izabelin widzi potrzebę rozwoju Lotniska 
i popiera jego rozwój,  w związku z powyższym zwra-
ca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Posłów i Sena-
torów RP o wsparcie działań służących rozwojowi Portu 
Lotniczego Warszawa - Modlin.

Grażyna Zielińska - Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin

STANOWISKO  RADY GMINY IZABELIN
W SPRAWIE PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA - MODLIN
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Izabelin C, dnia 29 maja 2018 r.

Wyciąg ogłoszenia o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie 
Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XIII/104/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.

oraz 
Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXXII/286/17 z dnia 22 listopada 2017 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonych w obrębie Izabelin gmina Izabelin

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości, zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) jest ceną brutto.
• dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: Nr WA1M/00518957/1 
(działka nr ew. 72/1), Nr WA1M/00510014/3 (działka nr ew. 73), Nr 
WA1M/00514771/5 (działka nr ew. 76), Nr WA1M/00518954/0 (dział-
ka nr ew. 77), Nr WA1M/00517449/0 (działka nr ew. 80),
• Gmina Izabelin stała się właścicielem działek nrnr ew. 72/1, 73, 76, 77, 
80 w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowiec-
kiego,

Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 
w sali nr 11 w Urzędzie Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42 

w Izabelinie C

• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,
• warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gminy Izabelin II Oddział PKO BP 
S.A. w Warszawie Nr konta 32 1020 1026 0000 1502 0023 6208,
• termin wpłaty wadium: do dnia 2 sierpnia 2018 r. (włącznie),
• wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się 
oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
• Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Izabelin oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych Gminy Izabelin.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospo-
darki Gruntami Urzędu Gminy Izabelin, pok. nr 2 (tel. 022 722–89–62, 
e-mail: geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać 
nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-
080 IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 900-1800, wt.-pt. 8.00-16.00).

Wójt Gminy Izabelin
Witold Malarowski

 
L.p. Nr ewidencyjny 

działki 
Powierzchnia  

(ha) 
Cena wywoławcza Wadium   

1.  72/1 0,1127 780.000,00 41.000,00 

2.  73 0,1200 802.000,00 41.000,00 

3.  76 0,1200 802.000,00 41.000,00 

4.  77 0,1200 802.000,00 41.000,00 

5. 1
. 80 0,1200 802.000,00 41.000,00 

 

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) niniejszym podaje się do pu-
blicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin 
C przy ul. 3 Maja 42 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do zbycia. 

Izabelin C, dn. 29.05.2018 r.

Wójt Gminy Izabelin
Witold Malarowski

OTWARTY TURNIEJ 
SPORTOWY

W dniu 3 czerwca 2018 GOSiR Izabelin zorgani-
zował na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole 

Podstawowej Otwarty Turniej Sportowy. Uczestnicy, 
głównie młodzież, wzięli udział w Turnieju Koszy-
kówki gra na jeden kosz oraz w konkursie rzutów.

I miejsce zajął zespół Jantek

II miejsce zajął zespół LKS Ptyś

III miejsce zajął zespół Bracia

Najlepszy w rzutach okazał się Antek Parczała

Turniej Piłki Nożnej został podzielony na dwie grupy Duzi - Młodsi

W Grupie Dużych zwyciężył zespół AC Pajace

W Grupie Młodszych zwyciężyli Kosa i Domin

Konkurs strzałów na bramkę wygrał Adam Kosiński

W konkursie żonglerki bezkonkurencyjny był Karol Sternicki

Partnerami imprezy byli Urząd Gminy Izabelin, Carrefour 
Express Izabelin, Szkoła Podstawowa w Izabelinie.

Agnieszka Kopytek

GOSiR Izabelin serdecznie zaprasza wszystkich chętnych 
na zajęcia sportowe organizowane w okresie wakacyjnym. 

Szczegółowe informacje podane 
na stronie www.gosir.izabelin.pl
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W IZABELINIE

Już niedługo oczekiwane przez wszystkie dzieci waka-
cje. Po nich dzieci z przedszkolnych zerówek po raz 

pierwszy przekroczą szkolne progi jako uczniowie. Jak 
będą wspominać przedszkole? Oto co powiedziały Ty-
gryski – dzieci z przedszkolnej zerówki w Izabelinie.

Gdy słyszysz słowo „przedszkole”, to myślisz….
...miejsce, gdzie można się bawić (Jaś), ludzie (Julek), dobre 
obiady (Marysia Ch.), fajne zabawki – (Gabrysia B.), ćwiczenia 
gimnastyczne (Igor), dom dla dzieci (Natalia K.), uczenie się 
(Krzyś), fajna zabawa dla dzieci  (Adrian G.), występy i wycieczki 
(Julek), teatrzyki, najfajniejsze miejsce, w którym można zrobić 
fajne rzeczy do domu i dzień kreatywności (Natalia G.), miłość 
(Grześ).

Jaka jest Pani Dyrektor? 
Miła, kochana, ładna, fajna, kochająca wszystkie dzieci (Igor), 
śmieszna (Kuba), kupuje nowe sprzęty (Natalia G.), zawsze 
w humorze (Staś).

Czego uczyły Was Panie, które z Wami pracowały? Jakie 
były?
Różniły się osobowością (Natalia G.), zwyczajami (Maciuś K.), or-
ganizowały inne zabawy (Marysia Ch.). Ciocia Marlenka nauczyła 
nas grać w żabki (Natalia G.), ciocia Marta uczyła nas budowania 
różnych rzeczy z pudeł, a ciocia Małgosia pokazała jak zrobić ze-
gar (Igor). Ciocia Basia nas masowała (Natalia K.), ciocia Ania 
uczyła nas rysowania (Zosia W.), ciocia Iza bawiła się z nami (Ad-
rian G.), a ciocia Kasia uczyła nas czytania (Igor).

Twój najwspanialszy dzień w przedszkolu. Co miłego Cię 
tutaj spotkało?
Prawdziwy przyjaciel (Natalia K.), dyplom najlepszego kolegi, jak 
ciocie pozwalają mi czytać (Igor), jak miałem urodziny (Maciej 
K.), jak pojechaliśmy na farmę (Grześ), najlepszy kolega (Staś), 
zabawy i wycieczki (Kuba), konkursy i nagrody (Natalia K.), jak 
występujemy (Natalia G.), gdy były nowe klocki lego, kiedy ciocie 
są śmieszne (Adrian G.).

Twój najgorszy dzień w przedszkolu:
Dzisiaj, bo rozwalono mi budowlę (Brajan), kiedy Nadia i Piotruś  
odchodzili z przedszkola (Natalia K., Staś, Maciuś K., Julek), jak 
nikt nie chciał się ze mną bawić (Igor), gdy my będziemy odcho-

dzić z przedszkola (Natalia G.), kiedy był dzień zielony, bo był niedobry 
koktajl (Gabrysia N.), jak jestem chory i jak tata mnie wcześnie odbiera 
(Igor), jak jestem na wakacjach (Maciuś K.), jak nie ma naszej cioci 
(Marysia Ch.).

Jakie potrawy w przedszkolu smakowały Wam najbardziej?
Makaron z serem i sosem truskawkowym, pierogi z truskawkami, la-
zania, kotlet z jajka, zupa pomidorowa, rosół, naleśniki, pizza, sałatka 
owocowa.

Z jakiego powodu można nasze przedszkole polecić innym? Co 
się Wam podobało w nim najbardziej?
Samodzielne nakładanie jedzenia (Igor), fajna Pani Dyrektor (Julek), 
bycie dyżurnym (Zosia Z.), fajne gry zrobione przez rodziców (Zosia W.), 
kochane panie kucharki (Marysia Ch.), najukochańsze ciocie, bo robią 
fajne zabawy z nami (Kuba), konkursy (Wiktor W.), fajne zajęcia (Zuzia, 
Zosia Z.), najfajniejsze zabawki, dyskoteki (Gabrysia B.), matematyka 
(Zosia W.), konkursy na balach (Jaś), zjeżdżalnie, wspinaczki, park lino-
wy (Natalia G.), miłość (Julek).

W Gminnym Przedszkolu w Izabelinie bawiliście się i uczyliście się 
przez 4 lata. Co możecie powiedzieć tym, którzy przez ten czas 
troszczyli się o  Was?
Dziękujemy, że było fajnie, że będziemy tu przychodzić, że szkoda, że 
nie możemy zostać.

Dziękujemy za czas, serce, troskę - Tygryski

Kochane Tygryski!

W imieniu wszystkich pracowników Gminnego Przedszkola im. 
ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie życzę Wam, byście 
na zawsze zachowali w sercach najpiękniejsze chwile spędzo-
ne w naszej placówce. Mam nadzieje, iż na dalszych etapach 
kształcenia będziecie dbać o rozwijanie swoich licznych ta-
lentów, pasji i zainteresowań. Pokazaliście nam, iż dziecięca 
niesamowita kreatywność, bogata wyobraźnia i umiejętność 
współpracy mogą „przenosić góry”. Życzymy wam, by wasza 
pewność siebie zainspirowała Was do czynienia świata pięk-
nym, empatycznym i wartościowym. Powodzenia!!!

Bożena Żera

Podziękowania

W imieniu „Tygrysków” i ich Rodziców składamy serdeczne 
podziękowania drukarni DRUKOBA za stwarzanie naszym 
przedszkolakom warunków do rozwijania talentów. Cieszy-
my się, iż możemy wspólnie rozwijać dziecięce pasje. Dzię-
kujemy!

Dyrektor Gminnego Przedszkola 
im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie

TYGRYSIE WSPOMNIENIA O PRZEDSZKOLU

Pani Bożenko, 

Dziękujemy! 

Za to, ze jest Pani niebanalnym nauczycielem, który potrafi odkryć w 
każdym dziecku drzemiące talenty i umacnia w nim wiarę w swoją 
wyjątkowość! 

Za ogromną mądrość pedagogiczną i morze cierpliwości jakie od-
najduje Pani każdego dnia. Wytrwale zmaga się Pani z trudnościami 
o których my, rodzice, nie mamy nawet wyobrażenia. 

Za indywidualne podejście do każdego dziecka, które dla swoich 
rodziców jest oczkiem w głowie. Pozostawianie naszych dzieci pod 
Pani skrzydłami było gwarancją spokoju dla nas i dobrą zabawą dla 
naszych dzieci. 

Przy Pani dobra zabawa to śmiech, ciekawość, kreatywność i wza-
jemna inspiracja bez rywalizacji! Nauczyła ich Pani tolerancji i wiary 
w siebie. To ważne cechy, aby być mądrym człowiekiem. 

Jest Pani Nauczycielem jakiego świat nie widział! Mamy ogromne 
szczęście, że z Panią mogliśmy dzielić trud wychowawczy naszych 
dzieci. 

Dziękujemy za wsparcie, zrozumienie, rozmowę! 

Przed naszymi dziećmi kolejny etap. Mamy nadzieję, ze będą mieli 
równie dużo szczęścia i na swej drodze spotkają następnego Mistrza. 

Tygryski z rodzicami
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2 lipca 2018 godz. 11.00
OWCE W SIECI ODC. 1 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
RIKO PRAWIE BOCIAN reż. R. Memari, T. Genkel, od 5 lat, 80 min

3 lipca 2018 godz. 11.00
OWCE W SIECI ODC. 2 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
SPOTKANIE Z MAMI FATALE - ODC. 1 - 6 
reż. M. Wasilewski, od 5 lat, ok 45 min

4 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 3 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
MIKOŁAJEK reż. L. Tirard, wiek od 7 lat, ok. 87 min

5 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 4  film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
RATCHET I CLANK reż. K. Munroe, od 7 lat, 90 min

6 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 5 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
JAK ZOSTAĆ KOTEM reż. B. Sonnenfeld, od 7 lat, 90 min

7 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 6 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
WAKACJE MIKOŁAJKA reż. L. Tirard, od 7 lat, 96 min 

9 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 7 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
BAŚNIE I BAJKI POLSKIE: 
MAŁPA W KĄPIELI - O NIEZWYKŁEJ PRZYJAŹNI 
- O WĘŻOWEJ WDZIĘCZNOŚCI - PAWEŁ I GAWEŁ - 
WARSZAWSKA SYRENKA różni reżyserzy, b/o, ok. 70 min

10 lipca 2018 godz. 18.00 
OWCE W SIECI ODC. 8 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
PAN PATYK reż. A. Engmark, od 7 lat, 71 min 

11 lipca 2018 godz. 18.00 
OWCE W SIECI ODC. 9 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
ZAMBEZIA reż. W. Thornley, od 5 lat, 79 min 

12 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 10 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
JAK URATOWAĆ MAMĘ reż. D. Zduńczyk, od 7 lat, 86 min

13 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 11 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
PAN PATYK SIĘ ŻENI reż. M. Lund, od 7 lat, 75 min

14 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 12 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
GABRIEL reż. M. Haremski, od 7 lat, 83 min  

16 lipca 2018 godz. 11.00
OWCE W SIECI ODC. 13 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
PRZYTUL MNIE ODC. 1 - 8 film edukacyjny, reż J. Baran, 24 min

17 lipca 2018 godz. 11.00
OWCE W SIECI ODC. 14 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
RYŚ I SPÓŁKA reż. R. Garcia, od 5 lat, 97 min 

18 lipca 2018 godz. 11.00
OWCE W SIECI ODC. 15 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
AGATKA – ODCINKI 1- 6 reż. A. P. Morawski, od 5 lat, ok. 50 min

19 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 16 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
PARAUSZEK I PRZYJACIELE ODC. 1 - 5 
reż. K. Brzozowski, wiek b/o, ok. 55 min

20 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 17 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
REKSIO 6 odcinków reż. J. Ćwiertnia , b/o, ok. 60 min

21 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 18 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
ROBINSON CRUSOE reż. B. Stassen, od 16 lat, 117 min 

Kino za Rogiem

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY
23 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 1 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
SZAJBUS I PINGWINY reż. M. McDonald, od 7 lat, 94 min

24 lipca 2018 godz. 11.00
OWCE W SIECI ODC. 2 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
HUGO I ŁOWCY DUCHÓW reż. T. Baumann, od 7 lat, 89 min 

25 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 3 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
JACEK I PLACEK reż. L. M. Gałysz, od 7 lat, 76 min 

26 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 4 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
MAŁY KSIĄŻĘ reż. M. Osborne, od 7 lat, 101 min

27 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 5 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
PINOKIO reż. A. Justice, od 5 lat, 101 min 

28 lipca 2018 godz.11.00
OWCE W SIECI ODC. 6 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
MIKOŁAJEK reż. L. Tirard, od 7 lat, 87 min 

30 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 7 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA reż. T. Genkell, od 5 lat, 82 min

31 lipca 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 8 film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
ALE CYRK! reż. P. Dodd, od 7 lat, 81 min 

wakacyjnie

spotkania z podróżnikami
5 lipca 2018 godz. 19.00
Bhutan - podróż w czasie
spotkanie z Felicją Bilską
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
12 lipca 2018 godz. 19.00
Ladakh, Kaszmir - himalajskie krainy
spotkanie z Tomaszem Tułakiem
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
21 lipca 2018 godz. 18.00
Brazylia - spotkanie z Markiem Łasiszem
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

taniec
20-23 sierpnia 2018 godz. 17.00-19.00
Warsztaty taneczne z Łukaszem Prochackim
Centrum Kultury Izabelin
27-30 sierpnia 2018 godz. 17.00-19.00
Warsztaty taneczne z Karoliną Stanisławską
Centrum Kultury Izabelin

teatr
5 lipca 2018 godz. 17.00
Bajki o smerfach - spektakl dla dzieci
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
17 lipca 2018 godz. 17.00
Piraci i wyspa skarbów - spektakl dla dzieci
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
30 lipca 2018 godz. 17.00
Pippi wędrowniczka - spektakl dla dzieci
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
21 sierpnia 2018 godz. 17.00
Czarnoksiężnik z krainy Oz - spektakl dla dzieci
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
28 sierpnia 2018 godz. 18.00
Kot w butach - spektakl dla dzieci
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
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KONCERT

MUZYKA 
FILMOWA

i inne piękne melodie

22 czerwca 2018 
godz. 20.00

Centrum Kultury Izabelin
wstęp wolny

ZESPÓŁ 
WOKALIZA

śpiewa już 10 lat

RUCH - ROZWÓJ - RADOSC

Cena 285 zł

NASI
PARTNERZY

ADAŚ WITUSKI
Fibular hemimelia – brak kości strzałkowej

Adaś urodził się 19.04.2010 r. jako 
wcześniak w 34 tygodniu ciąży 
z wadą lewej nóżki - brak kości 
strzałkowej. Polscy lekarze chcieli 
amputować nóżkę poniżej kolana 
w celu lepszego protezowania.
Szczęśliwie znalazł się lekarz dr 
Paley z Kliniki na Florydzie, który 
podjął się leczenia Adasia. Dla peł-
nej sprawności, poruszania się bez 
protezy potrzebne będą trzy ope-
racje wydłużenia kości.  
Dzięki wsparciu wielu dobrych lu-
dzi i instytucji Adaś w 2015 roku 

przeszedł operację i trudną, 8-miesięczną rehabilitację w Klinice 
dr Paleya. Noga została wydłużona o 5 cm.
Obecnie Adaś porusza się dzięki protezie. Dysproporcja pomiędzy 
nóżkami powiększa się i niezbędna jest druga operacja. 

Koszt operacji to aż 90 000 USD.
Mimo tego Adaś jest bardzo radosnym i ruchliwym chłopcem. 
Skacze, biega, wspina się. Jego największym marzeniem 
jest mieć dwie równe nóżki. 
Jego mama, Magdalena Wituska wraz ze wsparciem rodziny, wielu 
ludzi dobrej woli i Fundacji Równym Krokiem walczy o sprawność 
syna.

Liczy również na Twoją pomoc! 
Pomóż Adasiowi spełnić marzenie!

Fundacja Równym Krokiem
mBank: 07 1140 2004 0000 3102 7655 2135

z dopiskiem: darowizna na rzecz Adama Wituskiego

Fundacja Równym Krokiem      NIP:642-319-80-99      KRS 0000645714

WAKACYJNE 
  GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI: 

 
        Poniedziałek   11:00 – 18:30  

Wtorek     09:00 – 16:00 
Środa     11:00 – 18:30 
Czwartek    09:00 – 16:00 
Piątek     09:00 – 16:00 
 

Od 1 do 15 sierpnia 2018 r. 
biblioteka będzie nieczynna - urlop 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 
serdecznie zaprasza na wystawę prac malarskich 

Marii Woithofer
Prace można oglądać w bibliotece

do 31.08.2018 r. 

wszystkie piątki lipca i sierpnia 2018 godz. 16.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
wszystkie niedziele lipca i sierpnia 2018 godz. 12.00
Warsztaty batiku dla dzieci 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
29 i 30 sierpnia 2018 godz. 16.00
Warsztaty ceramiczne
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

plastyka
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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 

Klinika Rehebilitacyjno 
- Ortopedyczna 

SANOBELLO 
 

tel. (22) 355 31 52 
rehabilitacja@sanobello.pl 

www.sanobello.pl 

 85% rabatu na konsultację 
fizjoterapeutyczną 

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

Izabelin C, 
 ul. Langiewicza 2 

ANTYKWARIAT 
Piotruś Pan 

 

tel. 501 897 921 
antykwariatpp@onet.eu 

www.facebook.com/ Antykwariat-
Piotruś-Pan-156310584579390 

 10% zniżki na zakup wszystkich książek Izabelin C,  
ul. Poniatowskiego 7 

Z ŻYCIA GMINY
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GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

Chirurgia 
naczyniowa i 

ogólna 

tel. 502 525 234 
mszkilladz@o2.pl 

www.doktorchirurg.pl 
 15% zniżki na wizytę w gabinecie Hornówek,  

ul. Sadowa 30 

VIVAT Sp.j. 

 

tel. (22) 864 93 53 
vivat@vivat.pl 
www.vivat.pl 

 5% rabatu na kosze upominkowe gmina Izabelin 

KAWIARNIA Bon 
Appétit  

tel. 512 718 714 
kawiarnia.bonappetit@gmail.com 

www.facebook.com 
/kawiarnia.bonappetit 

 10% zniżki na kawę, herbatę i napoje 
gorące 

 10% zniżki na torty i ciasta na 
zamówienie 

 10% zniżki na wybrane ciasta w 
kawiarni 

Izabelin C, 
 ul. Poniatowskiego 7 

SENSI SUSHI 
 

tel. (22) 114 14 14 
dariusz@sensisushi.pl 

www.sensisushi.pl 

 10% rabatu na wszystkie dania z karty 
(na miejscu)* 
*oferta nie dotyczy napojów 

Izabelin C, 
 ul. Poniatowskiego 7 

Pensjonat 
Martiany 21 

 

tel. 608 227 905 
recepcja@martiany21.pl 
marketing@martiany21.pl 

www.martiany21.pl 

 10% zniżki na cały pobyt w niezwykłym 
pensjonacie Martiany 21 na Mazurach* 
*rabat nie obowiązuje na oferty 
specjalne i nie łączy się z innymi 
promocjami i zniżkami 

Martiany 21 
11-400 Kętrzyn 

BSK Sp. z o.o. 
 

tel. 608 525 705 
info@bsksiegowa.pl 
www.bsksiegowa.pl 

 20% rabatu na usługi księgowe 

Truskaw,  
ul. Falińskiego 7B 

Warszawa, 
 ul. Młynarska 42 

Biuro Rachunkowe 
"Przyjazna Księgowość" 

 

tel. 534 191 534 
biuro@przyjaznaksiegowosc.pl 
www.przyjaznaksiegowosc.pl 

 10% zniżki na rozliczenie deklaracji 
rocznej PIT 

 50% zniżki na usługi księgowe dla firm 
przez pierwsze 4 miesiące przy 
podpisaniu umowy na co najmniej 24 
miesiące 

Hornówek, 
 ul. Kampinoska 12 

Warszawa, 
 ul. Kasprowicza 79 

DUODENT S.C. 
 

tel. 790 777 350 
duodent@duodent.com.pl 

duodent.com.pl 

 od 5% do 15% zniżki na usługi 
stomatologiczne 

Warszawa, 
 ul. Arkuszowa 63 

PLUTON DYSTRYBUCJA 
Sp. z o.o.  

tel. 501 229 711 
nk@kawapluton.pl 

https://www.facebook.com/PLUTO
N-DYSTRYBUCJA-246717956387/ 

 10% rabatu na zakup kawy, herbaty, 
urządzeń 

Mościska, 
 ul. 3 Maja 8 

KWIATY W DRODZE 
 

tel. 509 945 720 
kwiatywdrodze@wp.pl 
www.kwiatywdrodze.pl 

 10% rabatu na zakup kwiatów 
 darmowa dostawa na terenie gminy gmina Izabelin 

CUKIERNIA 
PIECE OF CAKE 

 

tel. 531 909 902 
cukierniaizabelin@gmail.com 

 20% rabatu na wszystkie rodzaje kaw i 
herbat (także na wynos) 

 5% rabatu na ciasta i ciastka 

CUKIERNIA PIECE OF 
CAKE (Centrum 
Kultury Izabelin) 

Gminne Koło 
Miłośników 

Wędkarstwa w 
Izabelinie 

 
tel. 503 049 150 

www.mokrysplawik.pl 
 20% zniżki z tytułu składki członkowskiej 

na 2018 r. gmina Izabelin 

Fotograf 
Foto Piekarnik 

 

tel. 601 236 627 
fotopiekarnik@wp.pl 
www.fotopiekarnik.pl 

 10% zniżki na sesje fotograficzne, 
zdjęcia z uroczystości ślubnych, z Chrztu 
Świętego oraz na pozostałe usługi 

Fotopiekarnik  
Studio Forografii 

Rozmaitej  
Hornówek,  

ul. Sosnowa 8 

PPHU DOBEK 
Dobiesław Derbich  

tel. 602 380 294 
autodobek@o2.pl 

autodobek.pl 

 10% zniżki od ceny detalicznej na 
części zakupione i zamontowane 

Laski, 
 ul. Młodzieżowa 13 

AGRAW Zbigniew 
Pawliszak 

Automaty do bram 
Wideodomofony 
Sprzedaż, Serwis, 

Montaż  

 
 

Automaty do bram, tel. 603 849 842  
agraw@interia.pl 

Wideodomofony, tel. 518 519 260  
kontakt@wideodomofony24.pl  

www.wideodomofony24.pl 

 10% zniżki na nowe urządzenia z 
zakresu automatyki bramowej 

 5% zniżki na wideodomofony kupione 
przez sklep internetowy 

gmina Izabelin 

ŚWIAT NITEK 
 

tel. 603 208 608 
zamowienia@swiat-nitek.pl 

www.swiat-nitek.pl 

 5% rabatu na cały asortyment sklepu 
internetowego gmina Izabelin 

MAD MEALS 
catering dietetyczny 

 

tel. 668 928 629 
biuro@mad-meals.pl 
www.mad-meals.pl 

 10% rabatu na zakup diet z dostawą gmina Izabelin 

 

Z ŻYCIA GMINY
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

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

JĘZYK 
FRANCUSKI

• nauka

• korepetycje

Każdy poziom

Wystawiam 

faktury

Tel. 
508063057

OGŁOSZENIE

Zaopiekuję się 

starszą osobą 

lub dzieckiem, 

dyspozycyjna, 

z doświadczeniem

tel. 500-421-052

Promocje dla mieszkańców
GMINY IZABELIN

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

Międzynarodowe anglojęzyczne przedszkole Montessori w Izabelinie pilnie poszukuje osoby na stanowisko Asystentka Nauczyciela! 
Wymagania: dobra znajomość języka angielskiego - warunek konieczny • pasja i dedykacja do pracy z dziećmi • dyspozycyjność • 
mile widziana znajomość pedagogiki Montessori 
Oferujemy: pracę z małymi grupami uczniów w pełnym wymiarze godzin •  pracę w międzynarodowym zespole •  międzynarodo-
we szkolenia Montessori oraz inne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe • atrakcyjne wynagrodzenie 
Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres: office@warsawmontessori.edu.pl
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LIPIEC 
Z PODRÓŻNIKAMI 

W CENTRUM KULTURY IZABELIN

BHUTAN 
- PODRÓŻ  W CZASIE

Felicja Bilska

5 lipca 2018 godz. 19.00

LADAKH, KASZMIR
- HIMALAJSKIE KRAINY 

Tomasz Tułak

12 lipca 2018 godz. 19.00

BRAZYLIA
Marek Łasisz

21 lipca 2018 godz. 18.00

WSTĘP WOLNY

WIECZÓR
KUBAŃSKI

•prezentacja multimedialna o Kubie
•pokaz slajdów i wystawa zdjęć „Magia Kuby” 
podróżnika Ryszarda Sobolewskiego 

Wieczór Kubański jest objęty honorowym patronatem ambasadora Kuby 
Jorge Martí Martíneza, który wraz z Małżonką zaszczyci nas  swoją obecnością

23 września 2018 
g. 18.00  bilety: 15 zł

KONCERT ZESPOŁU 
REYA CEBALLO

W dniu 16 czerwca 2018 w Centrum Kultury Izabelin 
odbył się koncert charytatywny „Czas na Taniec”, 
podczas którego została przeprowadzona zbiórka 
pieniężna na zajęcia taneczne dla wychowanków 
Ośrodka dla Niewidomych w Laskach. Szerszą 

relację z tego wydarzenia zamieścimy 
w wakacyjnym wydaniu Listów do Sąsiada.

Akcję charytatywną CZAS NA TANIEC można 
wesprzeć dokonując wpłaty do dnia 31.08.2018 

na rachunek bankowy:
nr konta 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002  

z dopiskiem „Czas na taniec”

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
Stowarzyszenie
05-080 Izabelin ul. Brzozowa 75, Laski
KRS 0000054086

Pokażmy innym, jak wiele taniec 
może zmienić w życiu!

ORGANIZATORZY:

STUDIO TAŃCA 
COSTA LATINA 

ŁUKASZ 
PROCHACKI


