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5 lipca 2018 r., podczas LXX sesji, Rada miasta sto-
łecznego Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie 

ustalenia granic pierwszej strefy biletowej.  Uchwa-
ła ta została przyjęta jednogłośnie. Na jej mocy cała 
gmina Izabelin od 1 września 2018 r. zostanie obję-
ta 1 strefą biletową ZTM. 
Gmina Izabelin od kilku lat ubiegała się o włączenie całego 
jej obszaru do pierwszej strefy biletowej, mając na uwa-
dze dobro jej mieszkańców, w większości pracujących na 
terenie Miasta stołecznego,  uczących się lub korzystają-
cych z oferty instytucji i przedsiębiorstw warszawskich.  Już 
w 2016 roku, w wyniku rozmów i korespondencji  z wicepre-
zydentem, J. Jóźwiakiem udało się skutecznie złożyć wnio-
sek o redukcję wysokości opłat za bilety długookresowe dla 
mieszkańców podwarszawskich gmin, dzięki czemu ceny 
biletów 30- i 90-dniowych na strefy 1 + 2 w ubiegłym roku 
zostały obniżone o 15% bez ponoszenia jakichkolwiek opłat 
ze strony gmin. 
W wyniku szeregu działań mających na celu zwiększenie 
dochodów gminy i zmniejszenie obciążeń, w tym istotnego 
zredukowania wysokości zadłużenia gminy i kosztów jego 
obsługi, na przestrzeni ostatnich lat gmina skutecznie wy-
gospodarowała środki niezbędne do pokrycia wzrostu opła-
ty rocznej  za usługi ZTM, z pułapu 1,5 mln zł do 2,25 mln 
zł. Dziękujemy zarazem tym wszystkim Mieszkańcom, któ-
rzy są zameldowani i rozliczają podatki jako zamieszkujący 
w naszej gminie,  gdyż to dzięki nim opłaty z tytułu „Janosi-
kowego” są mniejsze,  a udział w budżecie gminy dochodów 
z tytułu PIT istotnie większy. 
W wyniku obecnej uchwały Rady Miasta Warszawy, z dniem 
1 września br. osoba dorosła będzie płaciła za bilet 90-dnio-
wy 280 zł,  a uczeń lub student - 140 zł, podczas gdy za bi-
let 30-dniowy będzie to odpowiednio: 110 zł i 55 zł. Prowa-
dzone są także rozmowy z ZTM w kwestii redukcji z dniem 
1 września br. cen biletów 90-dniowych dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do 20 roku życia 
o 50%. Rada gminy przyjęła także uchwałę o 50% dopłacie 
do biletów 90-dniowych dla dzieci z rodzin 3+.  
Od 1 września potanieją także bilety jednorazowe, czasowe 
i krótkoterminowe, gdyż będą to bilety w cenach właści-
wych dla 1 strefy,  czego nie oferował program Warszawa+,  
z którego chcą skorzystać Stare Babice. Na biletach 1 strefy 
dojedziemy nie tylko do Warszawy, ale i do Łomianek,  Ma-
rek czy Konstancina-Jeziornej. Do Starych Babic, czy Ożaro-
wa dojedziemy L-ką lub w przypadku korzystania z linii 7xx 
będziemy musieli kupić bilet na strefy 1 + 2. 
O dalszym rozwoju projektu wejścia gminy Izabelin do 1 
strefy biletowej i innych związanych z tym zmianach, bę-
dziemy informować.

 Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin

GMINA IZABELIN W 1. STREFIE BILETOWEJ
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Okładka: Widowisko „Czas na Taniec” fot. Jacek Bandyra i III AliRun fot. Magdalena Kamińska

Piechotą do lata
przedwakacyjny koncert Studia Piosenki

17 czerwca z tradycyjnym przedwakacyjnym koncer-
tem wystąpili Uczniowie Studia Piosenki Centrum 

Kultury Izabelin. 

Śpiewające dzieciaki, a także młodzież i dorośli przenieśli nas w szalo-
ne lata 70-te i 80-te. Koncert otworzyły instruktorki (Patrycja Modliń-
ska i Monika Kręt), które wraz z Krzysztofem Mazurkiem i pozostałymi 
uczestnikami koncertu wykonały hit zespołu Boney M „Daddy Cool”. 
Podczas występów usłyszeliśmy również utwory takich artystów, jak: 
Whitney Houston, Stevie Wonder, Cyndie Lauper, Cohen i wielu in-
nych. Na zakończenie ponad dwugodzinnego koncertu wszyscy wy-
konawcy zaśpiewali piosenkę Beaty Kozidrak „Piechotą do lata”.

Karolina Dubaniewicz

ZESPÓŁ WOKALIZA
FILMOWO

Wokaliza to kilkunastoosobowy zespół działają-
cy w Centrum Kultury Izabelin. Tworzą go ludzie 

w różnym wieku, wykonujący różne zawody, wykształ-
ceni muzycy, jak również amatorzy. Łączy ich jedno – 
miłość do muzyki. 

22 czerwca na rodzimej scenie zespół dał koncert podsumo-
wujący 10 (a w zasadzie 11) lat działalności. Myślą przewodnią 
koncertu była muzyka filmowa, publiczność usłyszała więc m.in. 
„My heart will go on” z filmu „Titanic”, „Hallelujah” Cohena (ze 
„Shreka”), „Rzekę marzeń” (z filmu „W pustyni i w puszczy”) 
i wiele innych pięknych melodii. Przy fortepianie zasiadł Krzysz-
tof Rakowski. 

Tego dnia w naszej gminie były problemy z prądem. Podczas 
koncertu również na chwilę go zabrakło, ale „Wokalizie” nie prze-
szkodziło to w śpiewaniu. Pomimo „przygód” koncert był bardzo 
udany, a publiczność poprosiła o bis.

Karolina Dubaniewicz
dyrygentka zespołu

fot. Michał Starnowski

ODPADY ZIELONE
Referat Gospodarki Odpadami przypomina, że w ramach odbio-

ru odpadów „zielonych” odbierane są trawa, liście i gałęzie. 

Trawa i liście powinny być wystawione w workach - nie większych niż 120 l. 
Worki zakupują mieszkańcy, nie ma znaczenia jaki jest ich kolor – nie mogą 
to być jedynie worki służące do zbiórki selektywnej.

Gałęzie – nie dłuższe niż 1,5 metra – powinny być powiązane w mniejsze 
snopki – tak by łatwo można było je podnieść i wrzucić do śmieciarki.

Odpady te odbierane są z posesji zamieszkałych i działek letniskowych 
w terminach wskazanych w harmonogramie kolorem zielonym.

Jeśli mieszkaniec nie chce czekać do terminu odbioru może je odwieźć do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany 
jest w Mościskach przy ulicy Postępu 5.

Marta Merchel

W SKRÓCIE

CHOPIN NA STRUNACH
Kolejny już w tym roku koncert z cyklu SWING NA MAZOWSZU tematycz-
nie związany będzie z osobą Fryderyka Chopina. Tym samym wpisuje się on 
w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Troje znakomitych muzyków: skrzypek jazzowy Maciej Strzelczyk, klasycz-
ny gitarzysta Romuald Erenc oraz basista jazzowy Piotr Rodowicz, stworzyli 
projekt zatytułowany CHOPIN NA STRUNACH. 

Zawsze nurtowała ich myśl, co mogłoby się wydarzyć w muzyce, gdyby 
Fryderyk Chopin był skrzypkiem, gitarzystą lub kontrabasistą. 

Wszystkie utwory, które znalazły się w projekcie, zostały tak zaaranżowane, 
jakby to właśnie te instrumenty miały odgrywać decydującą rolę w muzyce 
Fryderyka Chopina. 

22 września 2018, godz. 20.00, bilety: 15 zł
Centrum Kultury Izabelin

sprzedaż biletów i informacje: 
sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl / tel. 22 752 68 00
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SPORT

SPORTOWY CZERWIEC

Na terenie gminy w minionym miesiącu odbyło się wiele 
imprez z dużą dawką aktywności sportowej. 

Z okazji dnia dziecka 3 czerwca, CKI zorganizowało Piknik Rodzin-
ny, na którym w strefie sportu nie zabrakło wyzwań sprawnościowych 
i pokazów sportowych. W tym samym czasie młodzież i dorośli mogli 
wystartować w Otwartym Turnieju Koszykówki Ulicznej i Piłki 
Nożnej na boisku wielofunkcyjnym przy szkole podstawowej.

7 czerwca wystartował projekt „Super Sportowiec w przedszko-
lu”, Celem projektu jest zapoznanie 5 i 6 letnich dzieci z dyscyplinami 
sportowymi, uświadomienie sensu uprawiania sportu, rozbudzanie za-
interesowań sportem poprzez zabawę i ćwiczenia oraz przyzwyczaje-
nie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego. W projekcie wezmą 
udział młodzi, utalentowani sportowcy, uczestnicy wielu imprez krajo-
wych i międzynarodowych, niejednokrotnie wygrywający Mistrzostwa 
Polski i Świata. Podczas spotkań w przedszkolach zaprezentują różne 
dyscypliny sportowe, opowiedzą o swoim treningu, startach w zawo-
dach, sukcesach i porażkach oraz razem z dziećmi będą wykonywać 
ćwiczenia charakterystyczne dla swojej dyscypliny. Super Sportowcy, 
którzy odwiedzą przedszkola są stypendystami Wójta Gminy Izabelin, 
mieszkają w naszej gminie.

W dniu 7 czerwca gminne przedszkola w Izabelinie i w Laskach odwie-
dzili: Karol Karczmarek - kickboxing oraz Karol Wojas - boks.

III edycja Memoriału Zofii Morawskiej w Laskach odbyła się 9 
czerwca. Memoriał rozpoczęły dzieci w biegach Wiewiórek, Rysi i Wil-
ków. Następnie młodzież i dorośli, przyjaciele Towarzystwa Opieki Nad 
Ociemniałymi wystartowali w biegu, dzięki czemu Ośrodek otrzymało 
środki na wsparcie działalności.

Dzień poźniej, w niedzielę, tradycyjnie od 11 lat - Bieg Truskawki 
w Truskawiu. Smaczna i przyjemna impreza organizowana przez KB 
Galeria Warszawa. Dla wszystkich startujących i tych młodszych biega-
jących z Panem Łosiem i dorosłych na mecie czekały pyszne truskawki.

Bezkolizyjnie tego samego dnia odbył się Rajd Rowerowy - Misja 
Kampinos. Uczestniczyli w nim mieszkańcy wielu miejscowości gmin 
PWZ oraz Warszawy. Przyjaciele gminy Izabelin i jej mieszkańcy wy-
startowali z Lasek, z boisk sportowych, Wszyscy cykliści spotkali się na 
mecie, na polanie w Lipkowie.

15 czerwca podsumowanie roku szkolnego sportowego w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim. Szkoł, które zwyciężyły w ry-
walizacji, uczestnicząc w zawodach sportowych organizowanych przez 
PWZ otrzymały z rąk starosty Jana Żychlińskiego i koordynatora spor-
towego Radosława Karpińskiego pamiątkowe puchary. Już po waka-
cjach rozpocznie się nowy rok szkolny sportowy i kolejna szansa dla 

Bieg Truskawki fot. M. Starnowski

„Super Sportowiec w przedszkolu”

Memoriał Zofii Morawskiej w Laskach

Rajd Rowerowy - Misja Kampinos

podsumowanie roku szkolnego sportowego w PWZ
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uczniów i szkół na znalezienie się w wielkiej trójce zwycięzców. Uroczy-
sta gala odbyła się w Julinku, w szkole cyrkowej.

16 czerwca, sobota, na polanie Jakubów przy KPN odbył się III Bieg 
AliRun 2018, Biegnij z Ks. Alim! w ramach Pikniku Rodzinnego 
„Dziękując za Niepodległość” zorganizowanego przez Fundację 
im. ks. Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego”, GOSiR Izabelin 
miał przyjemność pomóc w biegu. Oprócz części sportowej na uczest-
ników czekało wiele atrakcji i niespodzianek, była również historyczna 
gra terenowa a na koniec „Taki duży, taki mały ….” koncert Arki Noego.

21 czerwca - 4 Nocny Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskie-
go na AWF w Warszawie. Bieg 4 x 2,5 km zgromadził 128 zespołów 
sztafetowych. Wśród startujących była liczna grupa biegowa Izabe-
lin Na Start z 4 sztafetami.

W czerwcu zakończyła się wiosenna runda rozgrywek piłkar-
skich, w której wystartował klub RYŚ Laski.

B. Bieńkowska
Kierownik GOSiR

GOSiR Izabelin zaprasza na gminne obiekty sportowe. 

W każdym sołectwie dostępne są siłownie zewnętrzne, place zabaw 
oraz boiska sportowe: w Laskach, Truskawiu, Sierakowie, w Izabe-
linie B i Izabelinie C oraz boisko wielofunkcyjne przy dużej szkole.

Na boisku Orlik w Laskach od poniedziałku do piątku, w godzinach 
10:00 -16:00 można wypożyczyć sprzęt sportowy do gier rekreacyj-
nych: piłki do siatkówki, koszykówki, p. nożnej, badminton, ringo.

Na Orliku w okresie wakacyjnym będą prowadzone przez animato-
rów sportu gry i zabawy:

wtorki 17:00 - 18:00 grupa młodsza (5,6 lat); 18:00 - 19:30 grupa 
starsza (13, 14 lat)

środy 17:00 - 18:30 grupa starsza (9,10,11,12 lat) 18:30 - 19:30 
grupa młodsza (8,9 lat)

Szczegółowe informacje pod nr tel. Kamil Brzozowski 691 712 051, 
Krzysztof Koc 192 132 613

Więcej o wydarzeniach sportowych na stronie: 

WAKACJE 
NA GMINNYCH OBIEKTACH SPORTOWYCH

KOMUNIKAT GOSIR IZABELIN
Zapraszamy wszystkich sympatyków i miłośników sportu i aktywno-
ści z Gminy Izabelin do współredagowania naszej strony. Ciekawe 
informacje dotyczące sportu, rekreacji i turystyki prosimy przesyłać 

na adres kontakt@gosir.izabelin.pl

III ALIRUN PRZESZEDŁ JUŻ DO HISTORII…
Było słonecznie, radośnie i aktywnie

W 104. rocznicę urodzin pierw-
szego Proboszcza Parafii św. 

Franciszka z Asyżu, która w tym roku 
przypadła w sobotę - 16 czerwca - Fun-
dacja im. ks. Aleksandra Fedorowicza 
„Przyjaciele Alego” zorganizowała III 
AliRun i Piknik Rodzinny „DZIĘKUJĄC 
ZA NIEPODLEGŁOŚĆ”. Choć wydarzenie 
przeszło już do historii, echa słonecznej 
soboty nie milkną. Powspominajmy 
więc raz jeszcze…

AliRun odbył się po raz trzeci. Jego pomy-
słodawcą był w 2016 r. wikary ks. dr Jerzy 
Jastrzębski. Bieg zachęca przede wszystkim 
do bliższego poznania ks. Alego – budow-

niczego, społecznika, niezwykłego w swojej 
prostocie i życzliwym podejściu do drugiego 
człowieka duszpasterza, ale również do ak-
tywnego spędzania wolnego czasu. 

Dzień rozpoczął się o godz. 10.00 Mszą św. 
w Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, 
po której zebrani wraz z kapłanami udali się 
na miejscowy cmentarz, by wspólnie pomo-
dlić się przy grobie ks. Alego. „Bóg jest Miło-
ścią” – słowa z Ewangelii św. Jana wyryte na 
kamiennej płycie grobu duszpasterza i jedno-
cześnie credo życiowe ks. Aleksandra zdawa-
ły się przyświecać przez cały dzień wszystkim 
bez wyjątku uczestnikom wydarzenia. Na 
polanie Jakubów przy dyrekcji Kampinoskie-

go Parku Narodowego biegacze oraz kibice 
zaczęli zbierać się już dużo przed południem. 

Około godziny 12 zgromadzonych powitał 
prezes Fundacji im. ks. Aleksandra Fedorowi-
cza „Przyjaciele Alego” ks. dr Ludwik Nowa-
kowski, któremu tego dnia jako konferansjer 
towarzyszył katecheta Mikołaj Grudziński. 

Pod czujnym okiem Broni Bieńkowskiej – kie-
rownika GOSiRu w Gminie Izabelin biegacze 
rozpoczęli przygotowania do startu. W tym 
roku AliRun zmienił nieco formułę i w bie-
gach udział wziąć mógł każdy – od juniora 
do seniora. Trasy dopasowane zostały do 
poszczególnych grup wiekowych. Pobiegła 
około setka dzieci w wieku przedszkolnym, 

Z ŻYCIA GMINY

www.gosir.izabelin.pl

grupa biegowa Izabelin Na Start 
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Z ŻYCIA GMINY

nie był miejscem na tworzenie kreatywnych, 
ekologicznych i pachnących lasem wyrobów, 
antykwariat „Piotruś Pan” pokazał na swoim 
stoisku perełki wydawnicze, na najmłodszych 
czekały kucyki, dmuchana zjeżdżalnia i plac 
zabaw znajdujący się przy polanie. 

Tego dnia każdy, kto odwiedził stoisko Fun-
dacji im. ks. Aleksandra Fedorowicza „Przy-
jaciele Alego” otrzymał naklejkę „Jestem 
przyjacielem Alego”. Na stoisku czekały m.in. 
kubki z cytatami naszego pierwszego pro-
boszcza, koszulki, wspomnienia siostry Anny 
Bielawskiej, które przybliżają postać i ukazują 
pięknego ducha pasterza, zakładki i tegorocz-
ny hit – cukierki „Boże krówki” z ukrytymi 
w środku cytatami ks. Alego. Wolontariusze 
opowiadali również swoim patronie odkry-
wając przed zainteresowanymi ciekawe fakty 
z jego pięknego, prostego i przepełnionego 
ewangeliczną miłością życia. 

Jak zapowiadali organizatorzy imprezy przy-
gotowany został bogaty program artystycz-
ny. Przed biegami wystąpiły zagrzewając do 
walki tańczące dziewczynki z grupy „Sante 
Fit”, oraz „Sosnowej Szpilki”. Następnie 
muzyczny występ przygotowały maluszki 
z przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowi-
cza w Izabelinie; w prgramie znalazły się 
utwory patriotyczne oraz wiersze i piosenki 
o Patronie ks. Alim. Na scenie wystąpiły rów-
neż dzieci z chóru edukacji wczesnoszkolnej 
ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie pod 
opieką pani Natalii Kwaśniewskiej. 

Punktualnie o 16.00 rozpoczął się oczekiwany 
występ Arki Noego. Barwnie ubrane i rozśpie-
wane dzieci z Robertem Fridrichem i innymi 
muzykami porwali do śpiewu i tańca zgroma-
dzone wśród zachwycającej przyrody puszczy 
rodziny. Były piosenki dedykowane dla mamy, 
taty, dziadków i najmłodszych. Artyści biso-
wali aż trzy razy! 

Choć impreza planowo zakończyła się o godz. 
18.00 ogrzewające nasze serca ciepłe pro-
mienie i radosne twarze uczestników nie za-
chęcały tego dnia do powrotu do domu. Trud-
no było się rozstać… 

Udzielone na koniec błogosławieństwo ks. 
Ludwika symbolicznie zakończyło ten piękny, 
spędzony wspólnie dzień w którym byliśmy 
razem. Ks. Aleksander uśmiechał się pewnie 
z góry widząc wzajemną życzliwość, pomoc 
i jedność.

Nie przeżylibyśmy tak pięknej soboty i tylu 
niezapomnianych wrażeń gdyby nie praca 
wielu osób, które czuwały, przygotowały, 
wspierały i zabezpieczały imprezę. Nie sposób 
wymienić wszystkich aczkolwiek chcieliby-
śmy podziękować: wolontariuszom ze szkoły 
w Izabelinie pod opieką pani Anny Ordon, 
współpracownikom Fundacji „Przyjaciele Ale-
go”, którzy służąc swoimi talentami i wiedzą 

licznie stawiły się na start uczniowie z pod-
stawówki (180!) oraz młodzież z gimnazjum. 
W biegu głównym o symbolicznym dystansie 
1918 m. pobiegło 79 sportowców. Wśród 
nich byli m.in. prezes Fundacji – ks. Ludwik 
Nowakowski, wikary w Izabelinie – ks. Jerzy 
Jastrzębski, dyrektor Kampinoskiego Parku 
Narodowego – Mirosław Markowski, starosta 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan 
Żychliński, a także mieszkańcy Izabelina, Lip-
kowa, Lasek, Hornówka i Truskawia, goście 
z okolicznych gmin, wolontariusze fundacji, 
a nawet siostry zakonne z Lasek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe, 
drewniane medale z naszą Ojczyzną w kole 
i hasłem pikniku „DZIĘKUJĄC ZA NIEPOD-
LEGŁOŚĆ”, koszulki. Równolegle odbywała 
się gra terenowa „Szaniec Kampinos”. Wie-
le atrakcji przygotował dla jej uczestników 
twórca zabawy – wolontariusz pan Krzysztof 
Korytko. Na trasie gry usytuowane były punk-
ty przy których czekały na rywalizujące pa-
trole ciekawe pytania, zadania i informacje. 
Niewątpliwą atrakcją była obecność przed-
stawicieli grup rekonstrukcyjnych, leśników. 
Bardziej spostrzegawczy dostrzegli przecha-
dzającego się wśród drzew ks. Aleksandra 
Fedorowicza… 

Chętni skorzystać mogli również z innych 
atrakcji przygotowanych przez organizato-
rów. Quizy i zagadki przyrodnicze czekały na 
zielonym stoisku Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, specjaliści od wikliny uczyli jak wy-
platać pojemne i zgrabne koszyki, Ochotnicza 
Straż Pożarna z Izabelina zachęcała młodych 
do oglądania strażackich aut i wstąpienia 
w przyszłości w szeregi św. Floriana, na sto-
isku „Kampinoskie Bagna” jego koordynatorzy 
opowiadali o projekcie prowadzonym w Pusz-
czy Kampinoskiej, punkt z pracami w drew-

merytoryczną precyzyjnie przygotowali Piknik 
Rodzinny III AliRun zapewniając moc atrakcji, 
dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego 
– gospodarzowi terenu za jego udostępnie-
nie i przygotowanie stoiska, nauczycielom 
i dyrekcji ze szkoły im. S. Królickiego w Iza-
belinie oraz przedszkola im. ks. Aleksandra 
Fedorowicza. Dziękujemy wszystkim, którzy 
finansowo wsparli projekt. Bez tej pomocy nie 
udałoby się w taki sposób przygotować wyda-
rzenia oraz wielu niespodzianek. W tym roku 
byli z nami: Fundacja PZU, Fundacja Energa, 
Gmina Izabelin, Powiat Warszawski Zachod-
ni. Nasi tegoroczni partnerzy to prócz KPN, 
szkoły i przedszkola w Izabelinie także GOSiR 
Izabelin, Decathlon oraz Parafia św. Francisz-
ka z Asyżu z gospodarzem i proboszczem - ks. 
Stanisławem Dębickim. 

Dziękujemy również Ochotniczej Straży Po-
żarnej, Policji, opiece medycznej i wszyst-
kim służbom oraz ludziom dobrej woli, któ-
rzy nadzorowali właściwy przebieg pikniku 
pod kątem bezpieczeństwa i właściwego 
nadzoru ruchu.

Biuro Edukacji IPN, Stowarzyszenie Szwadron 
Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów, Stowarzysze-
nie Ułanów Grochowskich wsparli grę tereno-
wą. Również wielkie dzięki!

Patronat honorowy nad imprezą objął JE Ks. 
Kard. Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita 
Warszawski za co również składamy podzię-
kowania prosząc jednocześnie o wsparcie 
duchowe dalszego rozwoju dzieła. Dziękuje-
my również pozostałym patronom – staroście 
Janowi Żychlińskiemu, wójtowi Witoldowi 
Malarowskiemu, dyrektorowi Mirosławowi 
Markowskiemu.

Dziękujemy również za wsparcie komunika-
cyjne i dotarcie do wielu osób naszym patro-
nom medialnym, którzy we wszelki możliwy 
sposób rozpropagowali wydarzenie, a co naj-
ważniejsze – postać ks. Alego. Towarzyszyli 
nam: TV WPOLSCE.PL, wnet.fm, fronda.pl, 
Radio Warszawa, Radio Niepokalanów, Gość 
Niedzielny, Niedziela i Listy do Sąsiada.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom wśród 
któych byli m.in. wydawnictwo Eurograf 
z Izabelina, Nieruchomości Kampinos, Eka-
-Plast, Gabinet Stomatologiczny J. Sadowska 
oraz anonimowym fundatorom, których po-
moc materialna, rzeczowa, a przede wszyst-
kim duchowa jest nieoceniona! 

Chcielibyśmy również podziękować naszemu 
prezesowi ks. dr Ludwikowi Nowakowskiemu, 
który kilka dni po III AliRun otrzymał nomina-
cję na urząd proboszcza w Parafii Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych w Kostowcu. Dzię-
kujemy za trzy lata posługi duszpasterskiej 
w naszej parafii, powołanie Fundacji, która 
kontynuuje rozpoczęte przez ks. Aleksandra 
Fedorowicza dzieła i rozpowszechnia kult 
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Jego Osoby oraz za dwa lata wspólnej pracy 
w Fundacji. Dziękujemy za każde dobre i cie-
płe słowo, a przede wszystkim okazane zaufa-
nie do każdego z nas co zaowocowało wspólną 
pracą i powstaniem wielu ciekawych inicjatyw 
Fundacji, dziękujemy za duchową formację - 
przygotowywane konferencje, dzień skupienia 
i wspólną modlitwę. Za księdza ogromne zaan-
gażowanie i troskę. 

Wszystko ma swój czas i na wszystko jest wy-
znaczona godzina pod niebem. Dziękujemy 

Panu Bogu za księdza obecność wśród nas 
i wszystkie dzieła, które były naszym wspól-
nym udziałem. Na nowy etap wędrówki życzy-
my drogi ks. Ludwiku wielu łask Bożych, opieki 
Niepokalanej, błogosławieństwa i prostego, 
szczerego dobra od ludzi, których Pan Bóg po-
stawi na księdza drodze.

Dziękujemy z serca wszystkim uczestnikom III 
AliRun Pikniku Rodzinnego „Dziękując za Nie-
podległość” i jeśli Pan Bóg pozwoli – do zoba-
czenia za rok! 

 Tekst i fot. Magdalena Kamińska

SPORT

Z ŻYCIA LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „RYŚ” LASKI 
Zakończenie sezonu piłkarskiego 2017/2018

W dniach 16 i 17 czerwca 2018 r. 
zarówno młodzież jak i seniorzy 

zakończyli piłkarskie rozgrywki ligowe. 

Do tych rozgrywek piłkarskich na sezon 
2017/2018 LKS RYŚ zgłosił pięć drużyn, 
w tym jedną drużynę seniorów oraz czte-
ry drużyny dzieci i młodzieży. Łącznie, we 
wszystkich rozgrywkach piłkarskich, w róż-
nych grupach wiekowych, wzięło udział po-
nad 100 zawodników – naszych mieszkań-
ców. Postawa lokalnych sportowców budzi 
coraz większe zainteresowanie naszych 
kibiców. Ostatnio oglądało nasze mecze na-
wet 168 kibiców. 

16 czerwca drużyna seniorów Klubu RYŚ, 
trenowana przez Krzysztofa Koca rozegra-
ła ostatni mecz ligowy, sezonu 2017/2018 
w 4 grupie A klasy. Była to 26 kolejka roz-
grywek ligowych, a przeciwnikiem był KS 
Milan Milanówek - drugi zespół w roz-
grywkach tego sezonu, który zakwa-
lifikował się do ligi okręgowej. Nasze 
„RYSIE” wygrały 1:0, pokazując swój 
pazur, charakter oraz wielką wolę 
walki o zwycięstwo. Szczególnie było 
to widać w okresie wiosennym tego sezo-
nu, w którym z 13 meczów wygrali 8 razy, 
remisowali 2 razy a przegrali 3 razy. Osta-
tecznie „RYSIE” zajmują 6 miejsce w tabeli 

ligowej. Drużyna zapra-
cowała sobie na miano 
„rycerzy wiosny”, a to 
będzie owocować w na-
stępnym sezonie w wal-
ce o czołowe miejsce 
w lidze. 

W całym sezonie RYŚ 
Laski w 26 meczach 
zdobył 41 punktów (12 
zwycięstw, 5 remisów, 9 
porażek). W tym czasie 

na boisku grało 29 zawodników, z których 
zdecydowana większość to mieszkańcy lub 
byli mieszkańcy naszej gminy. 

Wszyscy zawodnicy, którzy reprezentują 
nasz klub to amatorzy, grający w piłkę noż-

ną dla przyjemności, dla utrzymania 
sprawności fizycznej i idei szlachetnej 
rywalizacji sportowej. Tutaj nale-
ży szczególnie uhonorować trenera 
Koca, który nie tylko trenował senio-
rów, ale jak było trzeba, to bardzo 

skutecznie bezpośrednio sam uczestniczył 
w grze swojej drużyny seniorów. 

Nasze najmłodsze RYSIE, w zależności od 
rocznika, są trenowane przez trenerów: Ka-
mila Brzozowskiego, Krzysztofa Koca i Jac-
ka Hałuszkę. W ciągu tego roku poczynili 
ogromny postęp pod względem technicz-
nym i taktycznym. Dla wszystkich najmłod-
szych zespołów nowym wyzwaniem była 
zmiana systemu gry. Najmłodsi dopiero 
uczą się, grając w drużynach 7-osobowych. 
Młodziki pierwszy rok grają w zespołach 
9-osobowych, w których nowością jest 
„spalony”. Trampkarze zaczęli już naukę gry 
właściwej po 11-tu w drużynie. We wszyst-
kich meczach barwy RYSIA reprezentowało 
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ponad 70 chłopców. W sumie nasze zespo-
ły w różnych meczach zdobyły ponad 100 
bramek! 

Po tych wszystkich emocjach, jakie miały 
miejsce w mijającym sezonie 2017/2018, 
w dniu 17 czerwca, Ludowy Klub Sportowy 
zorganizował dla dzieci uroczyste sportowe 
zakończenie piłkarskiego sezonu sporto-
wego. Na stadion w Laskach bardzo licznie 
przybyli zawodnicy i ich rodziny. Na lasec-
kich boiskach zorganizowaliśmy miniturnie-
je, w których rywalizowały zespoły RYSIA 
Laski, Tygrysów z Orkanu i Sokoła z War-
szawy. Najmłodsi rozegrali turnieje piłkar-
skie, w których wzięło udział 8 drużyn, 
w tym zaproszone zaprzyjaźnione ekipy. 
W turnieju dzieci 8-letnich i młodszych, naj-
młodsi podopieczni trenera Krzysztofa Koca 
zajęli 3 miejsce. W turnieju 9- i 10-letnich, 
podopieczni trenera Kamila Brzozowskiego 
zajęli  drugie miejsce, a jeden z jego za-
wodników został najlepszym zawodnikiem 
turnieju. W meczach padło mnóstwo pięk-
nych goli, dzieci bardzo dobrze się bawiły, 
a dzielni rodzice pozytywną energią wspie-
rali swoje roześmiane pociechy. Na zakoń-
czenie zawodów drużyny otrzymały zasłu-
żone puchary ufundowane przez Klub RYŚ 

w Laskach. Dalsza część 
imprezy to podsumo-
wanie i wyróżnienie za-
wodników z drużyn mło-
dzieżowych RYŚ Laski, 
wspólny mecz pomiędzy 
zawodnikami i ich ro-
dzicami oraz spotkanie 
przy grillu wszystkich 
zawodników z rodzina-
mi, trenerów i przedsta-
wicieli Klubu RYŚ Laski. 

Zarząd Klubu RYŚ Laski 
dziękuje wszystkim zawodnikom, rodzicom, 
kibicom, sponsorom, a przede wszystkim 
władzom gminy za stałe wspieranie nas 
finansowo. Bez Waszego wsparcia nie mo-
glibyśmy spełniać marzeń sportowych na-
szych najmłodszych mieszkańców.

PS. Do zobaczenia w przyszłym sezonie. 
Nasi trenerzy pracują w wakacje.

Wtorki godz. 17.00-18.00 
roczniki 2012/2013 
trener Kamil Brzozowski  tel. 691-712-051

Środy godz. 17.00-18.30
roczniki 2006/07/08/09 
jw.

Wtorki godz. 18.00-19.30
roczniki 2004/05 
trener Krzysztof Koc tel. 792-132-613

Środa  godz. 18.30-19.30
roczniki 2010-2011 
jw.

Wiesław Warzycha - Prezes Zarządu

fot. Marta Karwowska-Koc

SPORT

JOGA ĆWICZENIA, KTÓRE POPRAWIAJĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ

Od ponad 5 lat w Centrum Kultury 
Izabelin, pod okiem doskonałego 

instruktora Krzysztofa Człapskiego,  
jogę uprawia kilkunastoosobowa gru-
pa seniorów. 

Wszyscy  jednogłośnie przyznają, że w tym 
momencie nie wyobrażają sobie tygodnia 
bez wizyty na zajęciach jogi u Krzyszto-
fa. Grupa jest już bardzo zżyta, widać, że 
wszyscy uczestnicy lubią się spotykać i ra-
zem zmotywować do wspólnej aktywności 
mimo swoich fizycznych ograniczeń i różne-
go samopoczucia.

Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć łączą 
dwa rodzaje jogi  Ashtanga oraz Iyenga-
ra.  Są to układy asan poprawiające  ogól-
ną kondycje organizmu. Uczestnicy zajęć 
wykonują sekwencje kilkunastu ćwiczeń 
w różnych pozycjach: siedzących,  leżą-
cych, stojących, skręty, pozycje balansują-
ce, wygięcia do przodu i do tyłu. Ważne, 
by w każdej pozycji świadomie wytrzymać 
kilka oddechów. W jodze znaczącą rolę od-
grywa  skupienie uwagi na swoim ciele oraz 
na oddechu. Spokojny, głęboki i miarowy 
oddech oraz skupienie na poszczególnych 
partiach swojego ciała powoduje, że umysł 

wycisza się, a gonitwa myśli ustaje.  

Podczas rozmowy z instruktorem Krzysz-
tofem Człapskim pytamy o korzyści jakie 
daje regularna praktyka. Sam przyznaje, 
że rozpoczął swoją przygodę z jogą, krót-
ko po kontuzji kolana. Jest zwolennikiem 
wykonywania wszystkich asan bez względu 
na wiek i stan zdrowia. Uważa, że powoli 

można rozgrzewać te miejsca, które są za-
stałe i przykurczone, a w konsekwencji po-
szerzyć zakres sprawności poszczególnych 
partii ciała. 

Nasz instruktor, podczas zajęć, opowiada 
uczestnikom o znaczeniu wszystkich wyko-
nywanych pozycji.

Najważniejsza grupa asan dla osób dopiero 
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zaczynających praktykę to pozycje sto-
jące. Dzięki ćwiczeniom w pozycjach np. 
wojownika, trójkąta czy drzewa, ciało staje 
się mocniejsze i bardziej elastyczne. Mają 
bardzo szeroki zakres działania: zwalcza-
ją sztywność nóg i bioder, korygują lekkie 
wady nóg, uśmierzają bóle pleców. Pozycje 
stojące zawierają elementy wszystkich in-
nych pozycji, rozgrzewają ciało.

Kolejna grupa to pozycje siedzące. Bar-
dzo często wymagają wcześniejszego przy-
gotowania w pozycjach stojących. Pomaga-
ją rozluźnić ciało, zmniejszają napięcie mię-
śni. Aby wykonać je prawidłowo kręgosłup 
musi być mocno wyciągnięty do góry. Pozy-
cje te np. lwa czy okrętu wzmacniają kręgo-
słup, usprawniają krążenie krwi - ułatwiają 
dopływ krwi do mózgu. A także przynoszą 
spokój, pomagają pozbyć się stresu. 

Joga to także wygięcia do przodu i do 
tyłu. Ąsany w tych pozycjach np.: skłon 
do przodu w siadzie skrzyżnym czy pozy-
cja węża, poprawiają prace narządów we-
wnętrznych, regenerują kręgosłup i polep-
szają trawienie, rozciągają tył ciała, wyci-
szają umysł, intensywnie otwierają okolicę 

mostka, rozciągają klatkę piersiową oraz 
mięśnie brzucha, wzmacniają kręgosłup - 
plecy stają się mocne i pełne życia, asany 
te dodają energii i pewności siebie.

Pozycje skrętów pomagają uelastycznić 
kręgosłup i barki, uśmierzają bóle pleców, 
tonizują wątrobę, śledzionę oraz trzustkę, 
oczyszczają ciało z toksyn.

Niezwykle cenione są pozycje odwróco-
ne i półodwrócone, np. świeca, wyma-
gają stabilności ciała i umysłu. Wykonuje 
się je zwykle pod koniec sesji, kiedy ciało 
jest już dobrze rozgrzane. Mają szerokie 
działanie prozdrowotne: zwiększają dopływ 
krwi do komórek, co zwiększa jasność my-
ślenia. Poprawiają pracę serca, poprawiają 
odporność organizmu. Uwalniają napięcia, 
regulują ciśnienie krwi, przywracają dobre, 
pozytywne samopoczucie.

Pozycje leżące np. z nogami ułożonymi 
pod kątem oraz dłońmi zwróconymi do sufi-
tu dają ujście stresom i zmęczeniu, ułatwia-
ją spokojny, stabilny oddech. Rozciągają 
i wzmacniają kończyny dolne. Rozluźniają 
dolną część pleców, przynoszą ulgę w bólu. 
Pozycje te otwierają biodra, poprawiają tra-

wienie. Regenerują i odżywiają ciało. 

Najbardziej lubiane i kojarzące się z tą wła-
śnie dziedziną są pozycje relaksacyjne 
np. pies z głową w dół czy pozycja nóg 
uniesionych na ścianie. Otwierają ciało, 
umożliwiają regenerację układu nerwowe-
go. Regenerują siły i dostarczają nam no-
wej energii. Dzięki tym pozycjom możemy 
pozbyć się bólu. Wyciszają, dają ukojenie. 
Ale też powodują, że energia wytworzona 
podczas praktyki zatrzymywana jest w cie-
le.

Krzysztof Człapski przyznaje, że jogę war-
to ćwiczyć codziennie. Zachęca do praktyki 
również w domu. Samodzielnie, kilkukrotnie 
można wykonać np. sekwencję powitanie 
słońca (prezentowaną na zdjęciach). Gru-
pa, ćwicząca w CKI udowadnia, że można 
ćwiczyć bez względu na wiek. Sekwencje 
tą powtarzają trzykrotnie bez większego 
wysiłku. W rozmowie z LdS pani Krystyna, 
Wanda, Danuta oraz pan Edward zwierza-
ją się, że odkąd regularnie ćwiczą czują 
się znacznie lepiej, są w stanie wykonać 
czynności, które do tej pory sprawiały im 
trudności z powodu operacji czy innych 
problemów ze zdrowiem jakich doświadcza-
ją. Przyznają, że znacznie poprawili swoją 
kondycje fizyczną, a co za tym idzie jakość 
życia. 

Zapraszamy na zajęcia we wtorki 
o godz.11:30 oraz w czwartki o godz. 15:15.

Krzysztof Człapski - instruktor Rekreacji Ru-
chowej o specjalności Nordic Walking oraz 
Fitness – ćwiczenia psychofizyczne (Joga, 
Tai chi, Quiqong). Wielokrotny Mistrz Polski 
w Nordic Walking.

Tekst i zdjęcia: Beata Jagodzińska

21 3 4

5 6 7
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Z ŻYCIA GMINY

XXXVIII SESJA RADY GMINY IZABELIN  

XXXVIII sesja Rady Gminy Izabelin 
odbyła się w dniu 25 czerwca 2018 
r. Sesję otworzyła, porządek obrad 
i protokół z poprzedniej sesji Rady 
Gminy przyjęła przewodnicząca Gra-
żyna Zielińska. Sprawozdania z prac 
Komisji Rady Gminy w okresie mię-
dzy sesjami złożyli przewodniczący 
poszczególnych komisji, a informację 
o pracy Urzędu Gminy i Wójta mię-
dzy sesjami złożył Witold Malarowski. 
Radni podjęli następujące uchwały: 

*uchwała Nr XXXVIII/345/18  ( 9 za, 0 
przeciw, 4 wstrzymały się) w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2018-2026.

*uchwała Nr XXXVIII/346/18 (9 za, 0 
przeciw, 4 wstrzymały się) w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy 
Izabelin. 

*uchwała Nr XXXVIII/347/18 (12 za, 0 
przeciw, 2 wstrzymały się) w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XIV/128/2016  Rady Gminy 
Izabelin z dnia 25 maja 2016 r.   W dniu 
15 czerwca 2018 roku wpłynęło do Urzędu 
Gminy Izabelin pismo PB.3032.4.3.2018.MZ 
z dnia 4 czerwca 2018 r. Zarządu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, informują-
ce o braku środków w budżecie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego na dofinan-
sowanie w wysokości 50% części kosztów 
inwestycji wskazanej w § 1. W związku 
z powyższym nastąpiła konieczność zagwa-
rantowania na ten cel środków własnych 
w budżecie Gminy Izabelin. Podczas reali-
zacji zadania na odcinku drogi powiatowej 
4139W w Izabelinie C, wynikła konieczność 
przebudowy nawierzchni na odcinku ok. 
100 mb. w celu zapewnienia prawidłowego 
odwodnienia drogi.

*uchwała Nr XXXVIII/348/18 (13 za, 
0 przeciw, 1 wstrzymały się) w sprawie do-

płat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzanie ście-
ków dla gospodarstw domowych. Zgodnie 
z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i od-
prowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018r. 
poz. 1152)  „Rada gminy może podjąć 
uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych 
lub wszystkich taryfowych grup odbiorców 
usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsię-
biorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.” 
Zgodnie z ww. zapisem Rada Gminy posta-
nowiła skorzystać z posiadanych uprawnień 
i ustanowić dopłatę do wody i ścieków dla 
grupy odbiorców określanych jako gospo-
darstwa domowe. Ponieważ w okresie od 
maja do września w gminie Izabelin znacz-
na część wody zużywana jest na cele inne 
niż bytowe (podlewanie trawników, napeł-
nianie basenów), a intencją ustanowienia 
dopłat jest jednak pomoc rodzinom w ich 
podstawowych funkcjach, Rada postanowi-
ła ograniczyć okres obowiązywania dopłat 
na miesiące od października do kwietnia. 
Ponadto w celu zachęcenia mieszkańców 
do włączenia się i korzystania z gminnej 
sieci kanalizacyjnej Rada gminy postano-
wiła wprowadzić dopłatę do każdego m3 
ścieków odprowadzanych do gminnej sieci 
kanalizacyjnej przez cały rok obowiązywa-
nia wcześniej zatwierdzonych taryf.

*uchwała Nr XXXVIII/349/18 (13 za, 
0 przeciw, 1 wstrzymały się) w sprawie do-
płat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i  zbiorowego odprowadzania ście-
ków dla instytucji pożytku publicznego. 

*uchwała Nr XXXVIII/350/18 (14 za, 
0 przeciw, 0 wstrzymały się) w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie przez Gminę Iza-
belin porozumienia z Miastem Stołecznym 
Warszawa w sprawie objęcia Gminy Izabe-
lin I strefą biletową komunikacji miejskiej 
organizowanej przez m. st. Warszawa. 

*uchwała Nr XXXVIII/351/18 (14 za, 
0 przeciw, 0 wstrzymały się) w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie przez Gminę Iza-
belin porozumienia z Miastem Stołecznym 
Warszawa, określającego zasady organi-
zacji i finansowania dopłat do biletów dłu-
gookresowych komunikacji zbiorowej dla 
uczniów szkół podstawowych, oddziałów 
gimnazjalnych i szkół średnich, zamieszka-
łych na terenie gminy Izabelin. 

*uchwała Nr XXXVIII/352/18 (14 za, 
0 przeciw, 0 wstrzymały się) w sprawie 
przyjęcia programu wspierającego rodziny 
wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy 
Izabelin - KARTA RODZINY 3+. 

*uchwała Nr XXXVIII/353/18 (14 za, 
0 przeciw, 0 wstrzymały się) w sprawie 
przyjęcia programu promocji zdrowia pn. 
„Świadome rodzicielstwo - program eduka-
cyjny dla przyszłych rodziców”. 

*uchwała Nr XXXVIII/354/18 (13 za, 
0 przeciw, 1 wstrzymały się) w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz usta-
lenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na te-
renie Gminy Izabelin.

*uchwała Nr XXXVIII/355/18 (13 za, 
0 przeciw, 0 wstrzymały się) w sprawie wy-
rażenia zgody do wyjścia ze współwłasności 
w działkach ewidencyjnych nr 109/5, 109/6 
położonych w obrębie Mościska gmina Iza-
belin w drodze umowy oraz określenia wy-
sokości bonifikaty od ceny nieruchomości. 

*uchwała Nr XXXVIII/356/18 (10 za, 
0 przeciw, 3 wstrzymały się) w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie umowy zamiany 
działki ewidencyjnej nr  635/4 położonej 
w obrębie Izabelin na działkę nr ew. 967 
położonej w obrębie Izabelin gmina Izabe-
lin. 

IM

5 lipca wieczorem odszedł na wieczna wartę 
płk w st. spocz. Jerzy BROSZKIEWICZ

wieloletni prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańczych 
Oddziałów Specjalnych "Jerzyki" Armii Krajowej.

Urodzony 11 IV 1925 r. w Warszawie, członek Powstańczych Oddziałów Specjalnych 
Armii Krajowej „Jerzyki”, pseudonim „ORLICZ”, powstaniec warszawski, od 23 sierpnia 
1944 w Grupie „Kampinos”. Jako plutonowy podchorąży walczył w bitwie pod Pociechą 
i Truskawiem, gdzie został ranny. Przez wiele lat wraz z komendantem „Jerzyków” 
płk. Jerzym STRZAŁKOWSKIM „Jerzym”, a po jego śmierci samodzielnie, dbał 
o upamiętnienie tej bitwy i poległych w niej kolegów.

Żegnaj Przyjacielu

Środowisko „Grupa Kampinos” 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
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W związku z rozpoczęciem prac 
w zakresie przebudowy kon-

strukcji jezdni ul. 3 Maja w Laskach, na 
odcinku od ul. Partyzantów do ronda, 
uzgodniona została czasowa organiza-
cja ruchu na okres prowadzenia robót 
budowlanych. 

Przewiduje się całkowite zamknięcie ruchu na 
ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Partyzantów do 
ronda w Laskach, dopuszczając ruch jedynie 
dla komunikacji miejskiej i dojazdu do posesji. 

Na odcinku od ul. Sienkiewicza w Izabeli-
nie do ul. Partyzantów w Laskach oraz na 
odcinku od ronda w Laskach do ul. Sikor-
skiego w Mościskach, ruch będzie możliwy 

ORGANIZACJA RUCHU ul. 3 MAJA W LASKACH 
częściowe zamknięcie ruchu od 4 lipca

jedynie na potrzeby dojazdu do posesji.

Projekt organizacji ruchu przewiduje objazd 
w dwóch wariantach - dla pojazdów o ma-
sie do 2,5 tony (ulicą Sikorskiego, przez Stare 
Babice, do ulicy Sienkiewicza w Izabelinie B) 
oraz dla pojazdów o masie od 2,5 t do 10 t 
(ulicami Estrady i Ekologiczną, przez Stare 
Babice, do ulicy Sienkiewicza. 
Proponowana przez Gminę Izabelin alter-
natywna trasa objazdu dla samochodów 
osobowych o masie do 2,5 t prowadzi ulicą 
Ciećwierza w Klaudynie, do ul. Jana Kazi-
mierza i Sienkiewicza w Izabelinie B.

Na ostatnim etapie robót przewiduje się 
nocne zamknięcia drogi na przebudowy-

wanym odcinku, w celu umożliwienia wy-
konania nawierzchni bitumicznej. Nocne 
zamknięcia będą odbywały się przez kilka 
nocy, w godzinach przerwy w kursowaniu 
komunikacji miejskiej.

Wprowadzenie czasowej organizacji nastąpi 
4 lipca 2018 r. o godz. 7:00.
Przewidywany termin przywrócenia stałej 
organizacji to 31 sierpnia 2018 r. (termin 
może ulec skróceniu).

 Informacja 
ze strony Urzędu Gminy Izabelin

Więcej informacji (w tym plany ob-
jazdu) można uzyskać pod adresem: 
https://www.gmina.izabelin.pl/90,dro-
gownictwo?tresc=3293

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA W SIERAKOWIE 
W niedzielę 24 czerwca 2018 r. minęła 74. rocznica upamiętniająca śmierć 

pięciu żołnierzy, oficerów AK, którzy polegli w dniu 24 czerwca 1944 r. 
w wyniku zdradzieckiej zasadzki żandarmów niemieckich. 

W tym miejscu zginęli: ppor. Marian Grobelny ps. „Macher”, ppor. Stefan Kruszyński ps. 
„Dołęga”, plut. pchor. Julian Beer ps. „Pierwotny”, sierż. Stefan Leszczyński ps. „Ezel” i kpr. 
Wiesław Kowalewski ps. „Rydz”.

Dla ich upamiętnienia, każdego roku w Sierakowie przy pomniku poświęconym tym wy-
darzeniom odbywa się Msza Święta polowa. W tym roku przewodniczył jej ksiądz Jerzy 
Jastrzębski. Na uroczystość przybyli żołnierze Armii Krajowej, rodziny ofiar, władze 
samorządowe oraz w liczna grupa mieszkańców gminy i Sierakowa.
Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Izabelin oraz Środowisko AK „Gru-
pa Kampinos”.

Bronia Bieńkowska, fot. Michał Starnowski

Czerwiec bieżącego roku jest kolej-
nym przykładem czasu, jakim strażacy 

ochotnicy poświęcają na tzw. działalność 
społeczną, biorąc udział w działaniach ra-
towniczo- gaśniczych, podczas pożarów 
i innych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi 
– mieszkańców gminy. Udział obydwu jed-
nostek OSP w czterdziestu czterech zdarze-
niach jakie miały miejsce w minionym mie-
siącu, miał na pewno wpływ w miejscu pra-
cy strażaka, w gospodarstwie i pracach do-
mowych i innych obowiązkach rodzinnych. 
Decydujący wpływ na powodzenie każdej 
akcji ratowniczej jest zapewnienie pełnej 
załogi samochodów pożarniczych. Niestety 
w godzinach porannych, aż do godz. 16 tej 
występują poważne trudności. W tym prze-
dziale czasowym większość strażaków OSP 
jest zatrudniona w zakładach pracy poza te-
renem gminy i nie może być zadysponowa-
na do działań ratowniczych. Sytuacja w tym 
zakresie powinna ulec radykalnej zmianie. 

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
w gminie Izabelin w czerwcu 2018 roku

W dniu 7 czerwca miał miejsce pożar na te-
renie Bazy MPO przy ul. Kampinoskiej. 12 
czerwca w Mościskach przy ulicy Estrady 
i Sasanki palił się samochód osobowy, a 16 
czerwca w Izabelinie przy ulicy Langiewicza 
miał miejsce niewielki pożar poszycia leśne-
go, zaś 18 czerwca w Laskach przy ulicy 
Trenów paliło się również poszycie leśne, 
tyle że na dużej powierzchni i  w Hornów-
ku 20 czerwca przy ulicy Rolnej  również 
zdarzyła się ta sama sytuacja. W dniu 21 
czerwca w Izabelinie przy ulicy Tetmajera 
miał miejsce dwukrotnie pożar traw i za-
krzewień. OSP w Laskach 2 czerwca brała 
udział w gaszeniu budynku gospodarczego 
w Łomiankach. Silne wiatry czasami hura-
ganowe z największym nasileniem w dniu 
21 i 22 czerwca spowodowały ponad 30 
interwencji straży pożarnych. Najwięcej 
dotyczyło: złamanych drzew na terenie 
posesji i w jej otoczeniu, drzew zwalonych 

na budynki i uszkodzone dachy, drzew leżących 
i tarasujących ulice i nad nią wiszące, drzew 
powalonych na linie elektryczne i telefoniczne 
oraz ogrodzenia. W dniu 4 czerwca w Laskach 
na rondzie przy kościele miał miejsce wypa-
dek motocyklisty, bez udziału innych pojazdów 
i przechodniów. Na ulicy Krasińskiego w Izabeli-
nie w dniu 3 czerwca sprawdzono przy pomocy 
przyrządów pomiarowych, czy występuje wyciek 
gazu. W Izabelinie C w dniu 18 czerwca przy 
ulicy Kościuszki na wysokości około 14 metrów 
przypuszczalnie na skutek błędów w pracy, zwi-
sał i był uwięziony drwal, któremu udzielono po-
mocy. 29 czerwca w Laskach przy ulicy Łąkowej 
uwolniono łosia, który zawisł na ogrodzeniu. 
W 35 przypadkach jednostki OSP w Izabelinie 
i Laskach uczestniczyło podczas miejscowych 
zagrożeń. 

mgr inż. Edward Gierski
Komendant Gminny 
Ochrony Przeciwpożarowej
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Tańczyć każdy może. Jedni trochę lepiej, inni trochę gorzej, ale jedno 
jest pewne, że taniec łączy pokolenia, łagodzi obyczaje, relaksuje. Tego 

wszystkiego mogliśmy doświadczyć w Centrum Kultury Izabelin, w sobotę 
16 czerwca br. na imprezie charytatywnej „Czas na taniec”, która była 
międzypokoleniowym widowiskiem taneczno-muzycznym integrującym 
zawodowe środowiska artystyczne z amatorskimi ruchami taneczno-
muzycznymi. 

Wydarzenie „Czas na taniec’’ zostało zorganizowane, by zebrać fundusze na realizację 
projektu tanecznego z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Róży Czackiej w Laskach w Laskach, w roku szkolnym 2018-2019. 

Organizatorami widowiska byli: Studio Tańca Costa Latina Łukasz Prochacki, 
Towarzysrtwo Opieki nad Ociemniałymi Laski oraz Centrum Kultury Izabelin.

Kierownikiem organizacyjno-artystycznym był Łukasz Prochacki, który wraz z aktorką Olgą 
Kalicką prowadził to niezwykłe wydarzenie artystyczne. Na naszej scenie zaprezentowali 
się tancerze, muzycy i aktorzy. O wyjątkowości tego wydarzenia decyduje bogactwo 
prezentowanych kultur tanecznych, zróżnicowanie poziomów zaawansowania, sprawności 
fizycznej tancerzy, wielorakość występów i międzypokoleniowy charakter koncertu. 
Wszyscy artyści występowali bezpłatnie, a fundusze ze zbiórki zostaną przekazane na 
realizację projektu ,,Czas na Taniec’’, dzięki którym niewidome i słabowidzące dzieci 
i młodzież będą mogły spełnić swoje marzenia i rozpocząć swoją przygodę z tańcem! 
Wśród występujących znaleźli się: przy fortepianie pianista i akompaniator Andrzej 
Perkman, tancerze: Karolina i Paweł Dubaniewiczowie, Bolesław i Henryka Krajewscy, 
Szymon Tomiak, Adrianna Szewczyk, Franek Kościelski, Paulina Zalewska, Kasia Gołąbek, 
Paweł Bugała, Agata Skowrońska Botulińska oraz zespoły: Marysia Grochal i Lena Jańczuk 
(duet), uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 w Józefowie, UKS Michalin, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej – Grupa Old Boys, Warsaw 
Swing, Stowarzyszenie Karan, grupa Zabawy Taneczne (CKI), grupa Latino Solo (CKI), 
Tupot małych stóp (CKI), Costa Latina Junior Warszawa, Costa Latina Warszawa, Nasz 
Dom „Dreamers” oraz „Smerfy”, a także Szkoła Tańca Cuban Place Warszawa. Wśród 
artystów byli też wokaliści: Magdalena Bartoszewicz, Roksana Maluchnik, Dorota 
Mazurek, Mirela Moldowan, Emilia Strzelecka i Zofia Miksa. 

Wszystkim występującym serdecznie dziękujemy. 

Kwota zebrana podczas koncertu: 3.528 zł i 5 USD.

Akcję charytatywną „Czas na taniec” można jeszcze 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.

Iwona Mazurek, fot. Jacek Bandyra

Formacja Costa Latina Junior

CZAS NA TANIEC
WIDOWISKO CHARYTATYWNE W CENTRUM KULTURY IZABELIN

Dorota Mazurek i Emilia Strzelecka - Studio Piosenki CKI

Show Dance Duet - Marysia Grochal i Lena Jańczuk

UKS Michalin

STUDIO TAŃCA 
COSTA LATINA 

ŁUKASZ 
PROCHACKI
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Smerfy - „Nasz Dom”

Młodzież ze Stowarzyszenia Karan

Magdalena Bartoszewicz i grupa „Zabawy Taneczne” z CKI

Szkoła „Cuban Place”

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej - grupa Old Boys 

Centrum Kultury Izabelin - grupa: Latino Solo

Formacja Costa Latina
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Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej - grupa Old Boys 

Dreamers - „Nasz Dom”

Olga Kalicka i Łukasz Prochacki 
- roztańczeni prowadzący

Formacja Costa Latina

Agata Skowrońska- Botulińska i  Paweł Bugała

Mirela Moldovan

R
ok

sa
na
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al
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Niejako obyczajem w naszej gminie stała się organizacja 
balu na zakończenie gimnazjum. Aby tradycji stało się 

zadość tak i w tym roku nie mogło zabraknąć tejże imprezy. 

Rozpoczęty przepięknym wykonaniem Poloneza bal był okazją do 
podziękowania Panu wójtowi za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej 
społeczności oświatowej, dyrekcji i gronu nauczycielskiemu za trud 
pracy włożony w edukację naszych pociech.

Nie zabrakło oficjalnych przemówień, występów artystycznych wy-
myślonych i zaprezentowanych przez młodzież. 

Po części oficjalnej nastąpiła dyskoteka – zabawom i tańcom nie 
było końca.

Wszystkim, którzy pomagali przy organizacji imprezy bardzo dzię-
kujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Katarzyny 
Karczmarek, która przygotowała piękny układ taneczny. 

Bal był zwieńczeniem trzech lat ciężkiej pracy młodzieży, która jak 
się okazało nie poszła na marne. Izabelińscy uczniowie osiągnęli 
najwyższe w powiecie wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Od września rozpoczną naukę w warszawskich liceach. Wszystkich 
już dziś życzymy sukcesów.

Organizatorzy
fot.  Robert Mazur

BAL GIMNAZJALNY

WYSTAWA 
PRACOWNI MALARSKIEJ CKI

W maju w holu CKI można było podziwiać wystawę 
prac osób uczestniczących w zajęciach malarskich 

w Centrum Kultury Izabelin. 

Było to malarstwo olejne i akrylowe, a tematyka to przede wszyst-
kim pejzaż, martwa natura i wyobraźnia. Prace powstały pod kie-
runkiem wieloletniej instruktorki Centrum Kultury Izabelin - Elż-
biety Ptasznik. Artyści, których prace zawisły na wystawie, mają 
od 13 do ponad 70 lat i są to: Elżbieta Roszczyk, Katarzyna 
Darżynkiewicz, Małgorzata Hajduk, Jolanta Jabłońska, 
Krystyna Ambroziak, Tomasz Żółtański, Renata Poncyliusz, 
Joanna Miesztalska, Krystyna Siarkiewicz-Derk, Aleksan-
dra Matuszczyk, Bożena Ratyńska, Anna Stawska, Teresa 
Urbańska, Jerzy Bedyński, Izabela Ziomek, Dorota Sam-
borska i Marcelina Zatorska.

KD, fot. G. Nowicki
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OFERTA ZAJĘĆ
w Centrum Kultury Izabelin

2018/2019
Plastyka Muzyka

Edukacja

Ceramika /dzieci 4-6 lat i 7-12 lat/ 
śr. godz. 14.00, 15.00, 16.00 J. Nodzykowska

Ceramika /młodzież szkolna/pon. godz. 17.00 M. Dudek

Ceramika /dorośli/pon. godz. 18.00 M. Dudek

Malarstwo i rysunek /12-18 lat/ pt. godz. 16.00 E. Ptasznik

Malarstwo /dzieci/ 
wt. godz. 16.00 (3-6 lat); 17.40 (7-10 lat) E. Ptasznik

Malarstwo /dorośli/ wt. godz. 19.10 E. Ptasznik

Malarstwo /dzieci/ sob. godz. 13.00 (6-8 lat) E. Ptasznik

Malarstwo na szkle /dzieci i dorośli/ 
pt. godz. 14.30 (dzieci) i 16.30 (dorośli), 
sob. godz. 15.30 (dzieci i dorośli) H. Kwietniewska

Papieromania /dzieci/ sob. godz. 12.30 H. Kwietniewska

Decoupage sob. godz. 14.00 H. Kwietniewska

Witraż /młodzież/ pt. godz. 16.00 H. Kwietniewska

Witraż /dorośli/  
pt. godz. 18.00, sob. godz. 12.30 H. Kwietniewska

Plastyka sob. godz. 10.00 E. Urniaż

Gitara wt. i czw. godz. 14.00-21.00 P. Lewandowski

Fortepian /od 9 lat, młodzież i dorośli/ 
pon. w godz.14.00-20.00 G. Kopietz

Akordeon /od 6 lat, młodzież i dorośli/ 
wt. w godz. 14.00-20.00 P. Kopietz

Skrzypce /dzieci od 6 lat/

Zespół wokalny WOKALIZA 
/młodzież i dorośli/ wt. godz. 19.30 K. Dubaniewicz

Studio Piosenki pon. wt. godz. 13.00-19.00; 
czw. godz. 13.00-17.00 P. Modlińska 
śr. godz. 13.00-19.00 M. Kręt

Wspólne muzykowanie sob. godz. 11.00
Wspólne śpiewanie „Śpiewaj z nami” 
sob. godz. 11.00

Zajęcia dla maluszków /2-4 lata/ 
czw. godz. 10.00 K. Sakowska
Szachy /7-12 lat/ pt. godz. 17.00 P. Staniszewski
Szydełkowa akademia /7-12 lat/ 
wt. i pt. godz. 17.00 I. Olesińska
Nauka kroju i szycia wt. godz. 17.00-18.00 /10-14 lat/ 
i 18.00-19.30 /młodzież i dorośli/

Programowanie dla dzieci i młodzieży sob. godz. 10.00

Komputery (kurs 20 godzin) pon.-pt. J. Pluta  

Zmysłosfera (2-4 lata) wt. godz. 10.00 
P. Osipiak, B. Kazimierska-Balkan

WARSZTATY (raz w miesiącu): 
Funiversity sob. godz. 12.00
Gordonki sob. godz. 12.00
Bębny sob. godz. 12.00
Twój Robot sob. godz. 12.00
Gry planszowe sob. godz. 10.00
Lego - warsztaty twórcze sob. godz. 12.00
Warsztaty kroju i szycia (2 razy w miesiącu) 
sob. godz. 10.00-13.00
Warsztaty fotograficzne wt. godz. 18.00

Język angielski „Good Start”
wt. godz. 14.00
E. Malinowska

Język angielski pon. godz. 17.00; wt. godz. 16.00; 
czw. godz. 16.00 i 17.30 A. Złocka

Język rosyjski godziny do umówienia J. Gruda

Język hiszpański czw. godz. 18.00, pt. godz. 16.00 
E. Ramon Bazan

Język francuski pon., śr.-czw.
godziny popołudniowe (po godz. 16.00) Z. Krukowska

Język francuski godziny przedpołudniowe 
D. Burkhardt - Mikruta

Języki

Rekreacja

Sport Seniorzy

Taniec
Gimnastyka pon. godz. 15.00, 
wt. godz. 19.00, sob. godz. 8.00
B. Głasek

Gimnastyka prozdrowotna 
śr. godz. 10.00 
A. Korczycka

Pilates pon. godz. 9.00 
A. Korczycka

Zdrowy kręgosłup/płaski brzuch 
pon. godz. 17.00; śr. godz. 9.00 
A. Korczycka

Mama Fit  
pon. godz. 10.00 
A. Korczycka

Fitness - nowoczesne formy gimnastyki
śr. godz. 19.30 
M. Dąbrowska

Joga 
pon. godz. 19.00 A. Grela

Nordic walking 
niedz. godz. 17.00 
P. Człapski

Gimnastyka artystyczna 
pt. godz. 18.00, sob. godz. 15.30 
M. Dąbrowska

Akrobatyka sportowa 
śr. godz. 18.30 
M. Dąbrowska

Capoeira sob. 12.00 i 13.00 M. Świderski

Karate dla dzieci (5-8 lat) 
pon. i śr. godz. 18.00 D. Seroka

Judo dla dzieci (od 5 lat) 
wt. godz. 15.00 i 16.00 A. Chlipała

Uniwersytet Trzeciego Wieku pon. godz. 10.00

Malarstwo dla seniorów wt. godz. 19.10; E. Ptasznik

Kabaret TREMA wt. godz. 10.00 E. Musiałowicz

Chór ECHO wt. godz. 9.00 M. Romańska

Zajęcia komputerowe (zapisy) J. Pluta

Joga wt. godz. 11.30, czw. godz. 14.00 P. Człapski

Klub Seniora czw. godz. 17.00 H. Kwietniewska

Gimnastyka przy muzyce pon. godz. 12.00  D. Bielawska

Balet /dzieci/ śr. godz. 16.00; 17.00; 18.00
M. Kaszewska

Balet /dzieci/ sob. godz. 9.00, 10.00, 11.00
E. Budny-Orłowska

Taniec towarzyski dla par 
czw. godz. 19.00 i 20.00 (gr. początkująca) 
E. Stanisławska

Taniec dla dzieci 
czw. godz. 16.30 (4-5 lat); 17.15 (6-9 lat) 
E. Stanisławska

Taniec dla młodzieży 
czw. godz.18.10 (10-12 lat) 
E. Stanisławska

Zabawy taneczne /5-7 lat/ pon.  godz. 16.00 
Ł. Prochacki

Taniec dla dzieci /8-10 lat/ pon.  godz. 17.00 
Ł. Prochacki

Latino solo dla kobiet  
pon.  godz. 18.00 i 20.00; śr. godz. 20.00
Ł. Prochacki

Jazz Modern 
pt.  godz. 20.00

zapisy i informacje: tel. 22 752 68 00
sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

www.centrum.izabelin.pl
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Z ŻYCIA GMINY

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH 
realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki 

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

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

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

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej 
jednostki w minionym  kwartale uznajemy: 
- zawarcie umowy na dofinansowanie projektu o wartości 8 730 409,58 
zł pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców po-
przez uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Izabe-
lin-Część II” obejmującego budowę kanalizacji w Sierakowie, Izabelinie 
B i Laskach. Kwota pozyskanego dofinansowania projektu – ok. 5 500 
000 zł (63%);
- udzielenie Wójtowi przez Radę Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok;
- uruchomienie Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Te-
renów Zielonych;
- nabycie na rzecz Gminy dwóch działek, o łącznej powierzchni 4487 m2, 
położonych przy ul. Podleśnej w Laskach; 
- kontynuowanie prac przy budowie dróg rowerowych w Gminie; 
- kontynuowanie prac budowlanych przy rozbudowie Ośrodka Zdrowia 
przy ul Tetmajera w Izabelinie C;
- zakończenie robót drogowych na połączeniu ul. Klaudyńskiej i Łąkowej 
w Mościskach;
- nabycie przez GPWiK „Mokre Łąki” samochodu specjalistycznego (ssą-
co-płuczącego) typu kombi wraz z zabudową (WUKO);
- organizacja Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka przez Centrum 
Kultury Izabelin;
- organizacja Pikniku dla Seniorów;
- negocjacje z Powiatem Warszawskim Zachodnim w sprawie przebudo-
wy ul. Sienkiewicza w Izabelinie B;
- skuteczna reklamacja przez z-cę dyr. M. Majdańską wyników egzaminu 
gimnazjalnego w OKE.  

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 
- przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap I (jednostko-
we zmiany), skierowanie go do uzgodnień i opinii właściwych organów 
i instytucji; 
- dalsze procedowanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Izabelin B (obecnie w trakcie uzyskiwania zgodny na 
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, uzupełnianie 
wniosku); 
- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz skomple-
towanie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania 
decyzji pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego i garażowego 
przeznaczonego do wyburzenia na działce nr ew. 968 Izabelin C sta-
nowiącej własność Gminy Izabelin; opracowanie wstępnej koncepcji 
zagospodarowania działki;
- prace nad projektem zagospodarowania zaplecza socjalnego GO-
SiR-u przy ul. Mokre Łąki w Truskawiu; 
- przygotowanie 110 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, a także 52 pism zwią-
zanych z bieżącą obsługą interesantów.
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:
- nabycie na rzecz Gminy działek nrnr ew. 2732/1 i 2732/2 położonych 
przy ul. Podleśnej w Laskach o łącznej powierzchni 4487 m2;
- nabycie działek nr ew. 865/6, 865/7 położonych przy ul. Mokre Łąki 
w Truskawiu o łącznej powierzchni 1850 m2;
- zbycie w ramach odszkodowania  działek nrnr ew. 661/3 i 661/5 o łącz-
nej pow. 276 m2 i wartości 47.831 zł;
- podpisanie 4 umów dzierżaw długoterminowych (do 3 lat) z czynszem 
dzierżawnym w wysokości ok. 6.000  zł w skali roku;
- naliczenie  renty planistycznej na łączną kwotę 3.000 zł.
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:
- kontynuowanie prac przy budowie dróg rowerowych w Gminie; zakoń-
czenie robót w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Parkowej w Truskawiu do 
ul. Tetmajera w Izabelinie C oraz w ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. 3 

Maja do ul. Chodkiewicza w Izabelinie C; 
- kontynuowanie prac budowlanych przy rozbudowie Ośrodka Zdrowia 
przy ul. Tetmajera w Izabelinie C; zakończenie całości robót instalacyj-
nych, tynków, elewacji i podkładów podłogowych - planowany termin 
zakończenia robót w miesiącu sierpniu 2018 r.; 
- zakończenie robót drogowych na połączeniu ul. Klaudyńskiej i Łąko-
wej w Mościskach; długość drogi ok. 191 m o nawierzchni asfaltowej, 
szerokość 5,0 m; 
- wykonanie linii oświetlenia drogowego w ul. Sielanki w Izabelinie C - 12 
latarni z oprawami LED, linia kablowa długości 296 m;
- wykonanie linii oświetlenia drogowego w ul. Daszewskiego w Laskach  
- 12 latarni z oprawami LED, linia kablowa długości 288 m.

Wydział Środowiska 
Referat Ochrony Środowiska:
- procedowanie 67 wniosków o wydanie zezwoleń na usuniecie drzew 
i krzewów;
- prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i przeciw-
działanie bezdomności; 
- przyjmowanie oświadczeń na dofinansowanie do zabiegów kastracji/
sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Izabe-
lin oraz finansowanie elektronicznego znakowania zwierząt domowych;
- prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest z terenu 
gminy Izabelin; 
- przygotowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy za 2017 r.;
- prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej;
- prowadzenie postępowań w sprawie zmiany stanu wody na gruncie;
- organizacja spotkania z mieszkańcami Truskawia w sprawie rozwiąza-
nia problemu z poziomem dopuszczalnego podnoszenia gruntów.
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:
- równanie i profilowanie wyznaczonych odcinków dróg gminnych o na-
wierzchni gruntowej i tłuczniowej równiarką wraz z zagęszczeniem ich 
nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym na łącznej powierzchni 
28.960,00m2;
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wyznaczonych od-
cinkach dróg gminnych ul. Krzywickiego w Izabelinie C na powierzchni 
834,00m2, ul. VII Poprzecznej  w Hornówku na pow. 400,00m2 oraz ul. 
Sarenki w Truskawiu na pow. 420,00 m2;
- udrożnienie pasa drogowego wyznaczonych odcinków dróg gminnych 
o łącznej długości 552,00 mb i łącznej powierzchni 2.304,00m2 w za-
kresie: ul. Sasanki w Mościskach, ul. Sezamkowej w Laskach, ul. ks. 
Santorskiego w Hornówku, ul. Kasztanowej w Hornówku, ul. Północnej 
w Truskawiu, ul.  Żołędziowej w Mościskach, ul. Kruczej w Truskawiu; 
- wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z kruszywa betonowego na 
wyznaczonych odcinkach dróg gminnych o łącznej pow. 2.800,00m2 
w zakresie: ul. Borzęcińskiej, ul. Skibińskiego oraz ul. Południowej 
w Truskawiu.
Referat Gospodarki Odpadami:
- przyjęcie i opracowanie 78 deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami;
- wystawienie 63 upomnień dla dłużników;
- wystawienie 33 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego;
- wysłanie 5 pism przedegzekucyjnych;
- zawarcie 2 ugód na spłatę zaległości;
- dokonanie kontroli poprawności segregacji odpadów w I kwartale 2018 r.; 
- dokonanie kontroli przyjmowanych w PSZOK-u odpadów segre-
gowanych;
- wydanie 14 decyzji ustalających wysokość opłaty za odbiór odpadów 
na 2018 rok.

Wydział Rozwoju:
- ogłoszenie i rozstrzygnięcie trzech otwartych konkursów ofert oraz 
udzielenie dotacji  na realizację zadań publicznych z zakresu: 
- organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Izabelin w 2018 r. – łączna kwota dotacji 55.000,00 zł;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - łączna kwota dotacji 
17.000,00 zł;
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
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i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w 2018 r. - łączna 
kwota dotacji 6.029,00 zł;
- udzielenie dwóch dotacji w trybie tzw. małych grantów, czyli dofinan-
sowanie zadań publicznych podejmowanych z inicjatywy organizacji 
pozarządowych:
- Jak bezpiecznie dojrzewać – o zmianach w okresie rozwoju psycho-
seksualnego młodzieży; zadanie realizowane przez Fundację Instytut 
Redukcji Stresu;  kwota dotacji 10.000,00 zł;
- Warsztaty muzyczno–liturgiczne; zadanie realizowane przez Zgro-
madzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża;  kwota dotacji 
7.980,00 zł;
- przeprowadzenie trzech akcji bezpłatnych badań mammograficznych 
dla pań (50-69 lat);
- przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców Hor-
nówka w celu ustalenia organizacji ruchu na ul. ks. Wacława Kurow-
skiego w Hornówku;
- prace pilotażowe systemu komunikacji z Mieszkańcami projektowane-
go przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
- kontynuacja realizacji Programu „Karta Izabelińczyka”; 
- współorganizowanie ceremonii nadania tytułu honorowego „Izabeliń-
czyk Roku 2017”;
- przygotowanie i złożenie w Urzędzie Wojewódzkim wniosku o dofinanso-
wanie utworzenia Dziennego Domu Opieki w ramach programu SENIOR+;
- uzupełnienia do wniosku złożonego w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go o dofinansowanie zakupu lokali mieszkaniowych w ramach programu 
„Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”;
- prowadzenie i rozliczanie projektu „Akademia pod Dębowym Liściem – jest 
nas więcej”, realizowanego w Gminnym Przedszkolu w Laskach, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
- podpisanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 2 umów na 
dofinansowanie budowy boisk w Mościskach i w Sierakowie, w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. 

Wydział Finansowy
Referat Księgowości Budżetowej:
- sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za I półrocze 
2018 r. z zadań własnych oraz zadań zleconych Urzędu Gminy oraz 
Gminy (Organu); 
- czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań bu-
dżetowych za II kwartał 2018 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (uzgadnianie 
kont syntetycznych i analitycznych oraz należności i zobowiązań wynika-
jących z ksiąg rachunkowych, wysyłka wezwań do zapłaty od należności 
cywilnoprawnych); 
- bieżąca obsługa finansowo – księgowa oraz płacowa Urzędu Gminy
Referat Księgowości Podatkowej:
- wprowadzenie 143 zmian z ewidencji gruntów i budynków;
- wystawienie 679  upomnień oraz  wprowadzenie do systemu potwier-
dzeń odbioru upomnień dla osób fizycznych za zaległości w  podatku od 
nieruchomości, rolnym i leśnym; 
- wystawienie 127 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości podatkowych;
- rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych 
przez sołtysów poszczególnych miejscowości i opłaty skarbowej  pobie-
ranej przez wyznaczonych inkasentów; 
- w zakresie podatku VAT:
- wystawienie 154 faktur sprzedaży, sporządzenie rejestrów sprzedaży 
i zakupu, wystawienie deklaracji podatku VAT-7 (jednostki i zbiorcze jed-
nostek Gminy Izabelin);
- przygotowanie dokumentów dotyczących zwrotu podatku VAT od in-
westycji Rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie; 
- przygotowanie dokumentów dotyczących procedury podzielonej płat-
ności podatku  VAT (split payment);
- w związku z realizacją prac związanych z wdrożeniem systemu ePo-
datki trwa ujednolicanie wpisów w bazach osobowych wszystkich pro-
gramów wymiarowych oraz w bazie kontrahentów. Przewidywany czas 
realizacji zadania – do końca bieżącego roku.        
Szkoła Podstawowa w Izabelinie:
- kontynuacja programów i projektów: 
- pilotażowy Program Programowania w Szkole dla uczniów klas pierw-
szych i drugich szkoły podstawowej koordynowany przez MEN;
- Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH;
- „Ogarnij inżynierię” (we współpracy z Fundacją Katalyst Engineering) 
– prowadzenie zajęć w klasach 5;
- realizacja zajęć w ramach kampanii społecznej promującej bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”;
- organizacja kolejnej edycji Szkolnego Konkursu Talentów; 
- obchody Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Dowolność czytania”;
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat komuni-
kacji interpersonalnej, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz na 
temat kształtowania norm i wartości, rozwijania odpowiedzialności 

i komunikacji rówieśniczej; 
- organizacja wykładu dla rodziców w ramach Programu Wycho-
wawczego;
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas II Gim-
nazjum „Dorastaj bezpiecznie”;
- organizacja Integracyjnego Festynu Rodzinnego promującego zdrowy 
styl życia i czytelnictwo (21.04.2018); 
- organizacja szkolnego Dnia Dziecka, Sportu i profilaktyki w klasach 1-3;
- organizacja rodzinnego spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka 
(09.06.2018);
- podsumowanie wyników konkursów: Kangur, Międzynarodowe zagad-
ki matematyczne, Albus i Olimpus;
- przeprowadzenie w klasach gimnazjalnych projektu „Finansoaktywni”;
- czynności związane z zakończeniem roku szkolnego, klasyfikacja rocz-
na i końcowa uczniów, wydanie zaświadczeń OKE.
Gminne Przedszkole w Izabelinie:
- udział w biegu AliRun oraz Pikniku Rodzinnym pod hasłem „Dziękując 
za Niepodległość” upamiętniającym rocznicę urodzin ks. Aleksandra Fe-
dorowicza-Patrona Przedszkola;
- organizacja zajęć dla dzieci i pracowników z udzielania pierwszej po-
mocy, prowadzonych przez ratowników medycznych;
- konkurs recytatorski „Przyrodę szanuję wierszem podziękuję”;
- organizacja:
- Tygodnia sportu, celem zwiększenia aktywności ruchowej u dzieci;
- Tygodnia zmysłów,  podczas którego dzieci miały możliwość doskona-
lenia umiejętności postrzegania świata za pomocą zmysłów; 
- Tygodnia matematycznego, którego celem był rozwój umysłowy dziec-
ka i dobre przygotowanie do dalszej nauki.

Gminne Przedszkole w Laskach: 
- realizacja unijnego projektu „Akademia pod Dębowym Liściem – jest 
nas więcej”; położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw i mon-
taż drugiej piaskownicy; 
- organizacja  V edycji konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków 
„Jan Brzechwa dzieciom”  (zaproszenie do udziału dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Izabelinie);  
- przygotowanie występów młodszych dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty;
- przygotowanie uroczystego zakończenia roku przedszkolnego przez 
najstarsze grupy; występy dla rodziców połączone z finałem warsztatów 
bębniarskich „Łubu-Dubu”;
- organizacja festynu rodzinnego z licznymi atrakcjami,  współfinanso-
wanego przez Radę Sołecką Lasek;
- przygotowanie widowiska „Świat Kolorów” w wykonaniu wszystkich pra-
cowników przedszkola, dla dzieci i rodziców z okazji Światowego Dnia Ziemi;
- organizacja zebrania dla rodziców i zajęć adaptacyjnych dla dzieci no-
woprzyjętych.

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:
- sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych RB 27s, BR 28s za 
miesiąc kwiecień, maj 2018 r. jednostek obsługiwanych tj. Centrum 
Usług Wspólnych Izabelin, Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Kró-
lickiego w Izabelinie, Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Federo-
wicza w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia Pod 
Dębowym Liściem” oraz Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzy-
mania Terenów Zielonych Izabelin; 
- bieżąca obsługa finansowo – księgowa oraz płacowa ww. jednostek;
- przygotowanie uchwał:
- w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i  opie-
ki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przed-
szkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin;
- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono sta-
nowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych 
w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin;
- w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Izabelin;
- rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Izabelinie  oraz do Gminnych Przedszkoli;
- przeprowadzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. płka 
Stanisława Królickiego w Izabelinie;
- uzyskanie dofinansowania dla szkoły z rządowego programu „ Aktywna Tablica”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:
- wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, 
świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem 
wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem prze-
mocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny; 
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- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy 
domowej; zajęcia prowadzone są w Domu Rekolekcyjnym w Laskach;
- prowadzenie dla mieszkańców gminy poradnictwa prawnego i psycho-
logicznego oraz grupy wsparcia dla osób współuzależnionych; 
- przygotowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę o Karcie Ro-
dziny 3+;
- przygotowania do realizacji nowego świadczenia „Dobry start”, czy-
li wyprawki szkolnej 300+; wnioski na to świadczenie można składać 
elektronicznie już od 1 lipca, natomiast w wersji papierowej od 1 sierp-
nia (wszystkie informacje na temat nowego świadczenia znajdują się na 
stronie internetowej GOPS).

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:
- organizacja 3 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki; dyskusja na temat 
książki: „Zielone migdały, czyli po co światu Kurdowie” Pawła Smoliń-
skiego, „Damy polskiego imperium”  Kamila Janickiego oraz „Pomarań-
cze w śniegu” Paterra Kerra; podczas ostatniego przedwakacyjnego 
spotkania Klubu rozdane zostały książki na wakacje;   pierwsze powa-
kacyjne spotkanie odbędzie się 14 września 2018 r.  (piątek) o godzinie 
17.30 w czytelni biblioteki;
- w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” została przeczytana książka Prze-
mysława Wechterowicza „Czy ktoś widział zajączka?”;
- przedłużenie do 31 sierpnia br., ze względu na duże zainteresowanie,  
wystawy prac malarskich Pani Marii Wothofer - mieszkanki Hornówka; 
obrazy podziwiać można w godzinach pracy biblioteki;
- zawieszenie na czas wakacji Klubu Puzzli; zbieramy puzzle i po waka-
cjach możemy wymienić je w bibliotece na inne;
- uzyskanie dotacji w wysokości 6.600 zł na zakup nowości wydawni-
czych do biblioteki.

GPWiK „Mokre Łąki”:
- otrzymanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. 
Północnej w Truskawiu, w wyniku czego rozpoczęto przyłączanie posesji 
Mieszkańców do wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej;
- odebranie od firmy Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. sa-
mochodu specjalistycznego (ssąco-płuczącego) typu kombi wraz z za-
budową;
- podpisanie umowy z firmą MEVA-POL Sp. z o.o. w postępowaniu pn. 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków Mokre Łąki – zwiększenie efektyw-
ności: Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat 
schodkowych”;
- ogłoszenie przetargu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. 
Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin”;
- ogłoszenie przetargu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”.

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów 
Zielonych:
- uruchomienie Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Te-
renów Zielonych;
- organizacja biura jednostki, budowa strony internetowej, tworzenie 
logo GOSiR; 
- przejęcie od Gminy terenów rekreacyjnych i boisk sportowych oraz 
siłowni plenerowych do utrzymania, używania i zarządzania; 
- przejęcie  od GPWiK „Mokre Łąki” oraz  Centrum Kultury Izabelin po-
jazdów i wyposażenia; 
- organizacja Otwartego Turnieju Sportowego; 
- rozpoczęcie projektu „SUPER sportowiec w przedszkolu”;
- koordynacja działań Rajdu Rowerowego Misja Kampinos, przygotowa-
nie i poprowadzenie etapu dla Mieszkańców Gminy; 
- współpraca przy organizacji biegu AliRun, prowadzenie części biego-
wej podczas Pikniku „Dziękując za Niepodległość”;
- udział w podsumowaniu sportowego roku szkolnego 2017/2018 w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim;
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych;
- utrzymanie czystości pasów drogowych dróg gminnych, parkingów 
wraz z zamiataniem ulic i chodników  oraz utrzymanie porządku na przy-
stankach autobusowych i opróżnianie koszy ulicznych; 
- konserwacja zieleni na nieruchomościach gminnych, w pasach drogo-
wych dróg gminnych oraz utrzymanie i konserwacja zieleni w rowach 
odwadniających drogi gminne.

Centrum Kultury Izabelin:
- organizacja imprez: koncert finałowy VII Mazowieckiego Festiwalu 
Piosenki, koncert Marty Wilk na uroczystości Izabelińczyk Roku 2017, 
Filharmonii Narodowej dla dzieci, miejscowych zespołów młodzieżo-
wych Alpha Zero i Extelsiore, The Warsaw Dixilanders  w ramach cyklu 
Swing na Mazowszu, zespołu Wokaliza – muzyka filmowa, uczniów Stu-
dia Piosenki, Koncert „Szanujemy się i wspieramy”, występ przedszko-

la z Izabelina oraz przedstawienie dla dzieci wykonane przez rodziców 
z przedszkola w Laskach; 
- organizacja przedstawień dla dzieci: Wielkanoc w mazowieckiej chacie, 
Bajka o dobrym wilku, Widowisko muzyczne „Alicja w krainie musica-
li”, „Fame znaczy sława” musical, Bajka o siwobrodym krasnalu, Bajka 
o śpiącej królewnie, Czarodziejska harfa oraz przedstawienie teatralne 
dla dorosłych „Mężczyzna idealny”, widowisko muzyczno - taneczne 
„Czas na taniec”; 
- przygotowanie wystaw artystycznych:  malarstwo Marii Woithofer, 
prace malarskie pracowni artystycznej CKI, wystawa fotograficzna „Re-
zydencje na kresach RP”, wystawa ilustracji do książek dla dzieci „Ja-
snowidze”; 
- organizacja 13 wykładów oraz wycieczki do skansenu w Sierpcu i do 
Julinka w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- przygotowanie dwóch wyprzedaży garażowych; 
- zorganizowanie Wieczoru z kulturami świata – Meksyk;  koncert ze-
społu Los Amigos, prezentacja o Meksyku, wystawa fotografii  Ryszarda 
Sobolewskiego, degustacja oryginalnej meksykańskiej kuchni; 
- przygotowanie XX Izabelińskich Spotkań z Książką; 
- współorganizacja Pikniku strażackiego z okazji 60-lecia OSP Laski;  
- organizacja Pikniku rodzinnego – Dzień Dziecka; 
- organizacja sobotnich zajęć dla dorosłych (wspólne śpiewanie) oraz 
dla dzieci: Rodzinne wielkanocne warsztaty plastyczne, Gordonki, 
warsztaty bębniarskie, twórcze budowanie z klocków lego, eksperymen-
ty chemiczne, gry planszowe; 
- wyświetlenie w Kinie za Rogiem 12 filmów dla dorosłych oraz 8 dla 
dzieci i młodzieży; 
- przygotowanie cyklu filmów „Wokół Niepodległości”. 

Najważniejsze zadania planowane do wykonania w III kwar-
tale 2018 roku: 
- zakończenie prac przy projekcie budowy dróg rowerowych; w lipcu 
planowane są roboty związane z wymianą konstrukcji i nawierzchni od-
cinka ul. 3 Maja w Laskach, od ul. Szymanowskiego do ronda; wykony-
wane będą również roboty brukarskie w Laskach na odcinku od ronda 
do ul. Wierzbowej oraz w Mościskach na odcinku od ul. Wierzbowej do 
ul. Estrady;  
- kontynuacja prac budowlanych przy rozbudowie Ośrodka Zdrowia przy 
ul Tetmajera w Izabelinie C; wykonywanie prac wykończeniowych w bu-
dynku oraz zagospodarowanie terenu przy Ośrodku;  planowany termin 
zakończenia robót w  sierpniu 2018 r.; 
- przebudowa ul. Chłopickiego na odcinku od ul. Langiewicza do ul. 
Sierakowskiej w Izabelinie C;  planowany termin zakończenia robót we 
wrześniu 2018 r.;
- budowa zestawu do ćwiczeń kalistenicznych (street workout) oraz si-
łowni plenerowej na terenie Parku rekreacji i sportu w Izabelinie;
- budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Hornówku 
przy ul. Wojska Polskiego;
- rozpoczęcie budowy boiska lekkoatletycznego przy  Szkole Podstawo-
wej w Izabelinie; 
- rozstrzygnięcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 
polegającego na wykonaniu nakładek asfaltowych na wyznaczonych 
odcinkach dróg  gminnych na terenie gminy Izabelin na łącznej po-
wierzchni  9.585,00 m2 w zakresie: ul. Bociania i Żurawia w Truskawiu; 
ul. Skrajna w Hornówku; ul. Langiewicza w Izabelinie C; ul. Mickiewicza, 
ul. Bohaterów Kampinosu i ul. Rzędzina w Izabelinie B; 
- zniesienie współwłasności do działek nrnr ew. 109/5, 109/6 obr. Mości-
ska (działka u zbiegu ul. 3 Maja i ul. Estrady); 
- zamiana ze Skarbem Państwa, w ramach której przekazana zostanie 
działka nr ew. 68/1 pod budowę Posterunku Policji w Izabelinie; 
- nabycie działki nr ew. 967 w Izabelinie C (obok Urzędu Gminy); 
- podpisanie przez spółkę Mokre Łąki umowy z firmą, która wygra prze-
targ na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Mło-
dzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej 
w Laskach; 
- podpisanie przez spółkę Mokre Łąki umowy z firmą, która wygra prze-
targ na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Ol-
szowej w  Truskawiu;
- zakończenie prac budowlanych sieci kanalizacyjnej w ul. Próżnej, 
Szyszkowej, Leśnej, Fedorowicza, Wesołej, Rolnej, Polnej, Piaskowej 
i Kampinoskiej w Hornówku; 
- przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków Mokre Łąki po-
przez dostawę i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat 
schodkowych.

Wójt Gminy Izabelin 
Witold Malarowski
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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 

 
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 

 

(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 
(działka 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 
Mazowieckiego,

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 sprze-
daży.
• Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Izabelin oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Gminy Izabelin.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji 
i Gospodarki 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

WÓJT GMINY IZABELIN woj. mazowieckie

GPA.6722.8.8.2018.AI Izabelin, dnia 16 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw 
i Truskaw-Helenówek Etap I”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku 
z uchwałą Nr XXXV/317/18  Rady Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2018 r.

zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Truskaw i Truskaw-Helenówek Etap I”  
Obszar objęty projektem planu obejmuje działki we wsi Truskaw o Nr ew.:
• 222/4, 222/6 i 222/7 położone przy ul. Dzika oraz w rejonie 
ul. Olszowej, oznaczone w obowiązującym planie miejscowym 
symbolem 1UT;
• 849/1, 850/2, 850/4, 851/1, 852/1, 853, 857/1, 858/2, 
866/3 oraz częściowo 860/1 i 864/2, położone w rejonie 
ulic: Lipkowskiej, Południowej i Mokre Łąki, oznaczone 
w obowiązującym planie miejscowym symbolami 1MU i 2MU.
Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie zapisy tekstu planu, tj.:
1) § 13 ust. 2 pkt 5 w zakresie zmiany ustalenia dotyczącego 
minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych;
2) § 13 ust. 3 pkt 4 lit e w zakresie zmiany ustalenia dotyczącego 
minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej;
3) § 13 ust. 3 pkt 5 w zakresie usunięcia zapisów;
4) § 13 ust. 3 pkt 6 w zakresie zmiany ustalenia dotyczącego 
minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych;

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępny będzie w dniach: 20 sierpnia 2018 r. – 10 września 2018 
r.  w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja Nr 42, 05-080 
Izabelin pokój Nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach 
internetowych gminy: www.izabelin.pl, www.bip.izabelin.pl, 

zakładka „dokumenty” – „zagospodarowanie przestrzenne”.
Dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta, nad 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 10 września  2018 r. (poniedziałek) 
o godz. 17:00 w siedzibie Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 
21, pok. 124 (I piętro). 
W ramach wyłożenia zachęcam także do udziału w dyżurze 
autorskim głównego projektanta planu, który odbędzie się 
w dniu  10 września  2018 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 
– 17.00 w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 
Izabelin, pok. Nr 124 (I piętro).
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Izabelin na 
piśmie lub w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z poźn.
zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAp na 
adres: izabelin@izabelin.pl. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24 września 2018 r. 
Zgodnie z art. 29, art.34, art.40 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., 
poz. 1405 z późn. zm.), zainteresowani w terminie do dnia 24 
września 2018 r. mogą składać do Wójta Gminy Izabelin uwagi 
oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska na piśmie, ustnie do 
protokołu lub w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: izabelin@
izabelin.pl. 
Wzór druku uwagi dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.
izabelin.pl w zakładce „dokumenty” – „zagospodarowanie przestrzenne”. 
Osoby składające uwagi drogą elektroniczną, otrzymają informację 
zwrotną potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie uwagi w dzienniku 
korespondencyjnym Urzędu Gminy Izabelin. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Izabelin

Wojt Gminy Izabelin
/-/ Witold Malarowski
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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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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

20 sierpnia 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

21 sierpnia 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 2
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
TEDI I POSZUKIWACZE ZAGINIONEGO MIASTA
reż. E. Gato, od 7 lat, ok. 88 min

22 sierpnia 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 3
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
RYCERZ BLASZKA. POGROMCA SMOKÓW 
reż. T. Bodenstein, wiek od 5 lat, ok. 80 min

23 sierpnia 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

24 sierpnia 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

25 sierpnia 2018 godz. 11.00
OWCE W SIECI ODC. 6
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE
reż. A. G. Schaer, od 7 lat, 86 min

27 sierpnia 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 7
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
CZARNOKSIĘŻNIK Z OZ. POWRÓT DOROTKI 
reż. W. Finn, D. St. Pierre, od 7 lat, czas ok. 92 min

28 sierpnia 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 8
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
WILK W OWCZEJ SKÓRZE
reż. A. Galat, M. Wołkow, od 7 lat, 71 min

29 sierpnia 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 9
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
SARILA  
reż. N. F. Savard, od 5 lat, 79 min

30 sierpnia 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 

31 sierpnia 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI ODC. 11
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
PROSZĘ SŁONIA 
reż. W. Giersz, wiek b/o lat, 66 min 

1 września 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 

Kino za Rogiem

wakacyjnie

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
 
21 sierpnia 2018 godz. 18.00
NIEŚCISZALNI 
reż. O. M. Simonsson, J. S. Nilsson, od 12 lat, 96 min

24 sierpnia 2018 godz. 18.00
PIKNIK Z NIEDŹWIEDZIAMI
reż. K. Kwapis, od 12 lat, 99 min

28 sierpnia 2018 godz. 18.00
STULATEK, KTÓRY WYSKOCZYŁ PRZEZ OKNO I ZNIKNĄŁ
reż. F. Herngren, od 12 lat, ok. 110 min
 
31 sierpnia 2018 godz. 18.00
RAKIETA 
reż. K. Mordaunt, od 12 lat, 93 min 

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

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

29 i 30 sierpnia 2018 godz. 16.00
Warsztaty ceramiczne
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

plastyka

UWAGA!
W dniach 1-15 sierpnia 2018 Centrum Kultury Izabelin 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie będą NIECZYNNE.

#FOTO - ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE
Centrum Kultury Izabelin zaprasza na cykliczne 
warsztaty fotograficzne (2 razy w miesiącu we wtorki). 
W programie m.in.: jak dobrać sprzęt, obsługa apa-

ratu, obróbka fotografii na komputerze, fotografowanie ruchu, 
scen statycznych i przy sztucznym świetle, zajęcia praktyczne  w 
plenerze itp.

Pierwsze warsztaty 18 września 2018 o godz. 18.00  wstęp: 10 zł

PIKNIK W IZABELINIE B
25.08.2018 w godz. 15.00-19.00 • Plac zabaw ul. Zagłoby

Zapraszamy
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czas na kulturę

prowadzą: Marzena Dąbrowska i Daria Sadowska

informacje i zapisy: tel. 22 752 68 00

dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 

23-27 lipca 2018
g. 10.00 - 13.00ZAJĘCIA BEZPŁATNEPlan zajęć:

10.00 - 11.30 - GIMNASTYKA11.30 - 12.00 przerwa 12.00 - 13.00 TANIEC NOWOCZESNY

Centrum Kultury Izabelin 

Letnie Warsztaty 
Gimnastyczno -Taneczne

ZAJĘCIA JUDO DLA DZIECI 
OD WRZEŚNIA W CENTRUM KULTURY IZABELIN    wtorki, godz. 15.00 i 16.00   

• Wspierają naturalny rozwój, kształtują zdrową sylwetkę i korygują wady postawy
• Uczą „miękkiego upadania”, przydatnego podczas jazdy na rowerze, rolkach czy nartach
• Wyrabiają koncentrację i wytrwałość w dążeniu do celu
• Rozwijają umiejętność współpracy w grupie oraz sztukę wygrywania i przegrywania
•Wzmacniają kręgosłup i niwelują wpływ noszenia ciężkiego plecaka i spędzania wielu 
godzin w pozycji siedzącej podczas nauki i biernej rozrywki

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci powyżej 5. roku życia
Prowadzi: Agnieszka Chlipała

była reprezentantka kadry olimpijskiej w judo oraz mistrzyni świata w ju-jitsu (2004)
zapisy i informacje: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl, tel. 22 752 68 00

BEZPŁATNE WARSZTATY PROGRAMOWANIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWA
W CENTRUM KULTURY IZABELIN       dla młodzieży i dorosłych
15 września 2018

11:00-12:00 (wiek 10-16 lat) – każdy uczestnik zaprogramuje elektroniczną 
płytkę edukacyjną, która ma wbudowany akcelerometr. Wspólnie 
stworzymy aplikację „kompas”, przy użyciu prostej logiki i instrukcji 
warunkowych. 
12:00-12:30 (dzieci wraz z rodzicami) – przeprowadzimy praktyczny 
wykład „Jak bezpiecznie poruszać się w Internecie”. Każdy z uczestników 
przeprowadzi symulację ataku hakerskiego z użyciem maila. Pokażemy 
jak łatwo można się podszyć pod kogoś innego. Przedstawimy dobre 
praktyki, tak aby nie dać się oszukać hakerom.
zapisy i informacje: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl, tel. 22 752 68 00
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712
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

PRALNIA W MOŚCISKACH ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
na stanowiskach prasowania i obsługi klienta

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

Międzynarodowe anglojęzyczne 

przedszkole Montessori w Izabelinie 
pilnie poszukuje osoby na stanowisko Asystentka Nauczyciela! 

Wymagania: dobra znajomość języka angielskiego - warunek ko-
nieczny • 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 •  międzynarodowe 

szkolenia Montessori oraz inne szkolenia podnoszące kwalifikacje 
zawodowe • atrakcyjne wynagrodzenie 

Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres: 
office@warsawmontessori.edu.pl

REKLAMY
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KARTY HISTORIIREKLAMY

Tworząca się Mikroszkoła w Laskach poszukuje 
NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

(od września 2018, klasy 0-2, w oparciu o pedagogikę Montessori)
 tel. 502 533 448; e- mail: mikroszkola.laski@gmail.com
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PIPPI 
WĘDROWNICZKA

30 lipca 2018 g. 17.00

Centrum Kultury Izabelin
wstęp wolny

czas na kulturę

DZ I EŃ
OTWARTY

CENTRUM  
KULTURY  
IZABELIN

8 września 2018
g.16.00 - 19.00
o g. 18.00 - pokaz iluzji
    wstęp wolny

czas na kulturę

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

WAKACJE
2018 
W CENTRUM 
KULTURY 
IZABELIN

PLASTYKA

TEATRZYKI

TANIEC
ZAPISY I INFORMACJE 
tel. 22-752-68-00 
wstęp wolny 
liczba miejsc 
ograniczona! 20-23 sierpnia 2018 

g. 17.00-19.00
WARSZTATY

Z ŁUKASZEM PROCHACKIM

27-30 sierpnia 2018 
g. 17.00-19.00
WARSZTATY
Z KAROLINĄ STANISŁAWSKĄ

ZAPISY I INFORMACJE 
tel. 22-752-68-00 

liczba miejsc
 ograniczona! 

LIPIEC 2018
pon - sob 
g. 11.00

dzieci i młodzież do lat 18 
wstęp wolny

repertuar na 
www.centrum.izabelin.pl 

oraz na facebooku

czas na kulturę

5 lipca g. 17.00
BAJKI 
O SMERFACH 

10 lipca g. 17.00
TRZEJ 
MUSZKIETEROWIE 

17 lipca  g. 17.00
PIRACI 
I WYSPA SKARBÓW

30 lipca g. 17.00 
PIPPI 
WĘDROWNICZKA

21 sierpnia g. 17.00 
CZARNOKSIĘŻNIK
 Z KRAINY OZ 

28 sierpnia g. 18.00
KOT 
W BUTACH 

wstęp wolny

WARSZTATY 
PLASTYCZNE

wszystkie piątki lipca g. 16.00 
i soboty o 12.00 

WARSZTATY BATIKU 
wszystkie soboty lipca 2018 g. 14.00

WARSZTATY CERAMICZNE
29 i 30 sierpnia 2018 g. 16.00


