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W wyniku kilkuletnich starań gmina Izabelin z dniem 
1 września 2018r. znajdzie się w 1 strefie biletowej 

warszawskiego ZTM.

Z dniem 31 sierpnia żegnamy dwustrefową linię ZTM o numerze 708, 
by 1 września powitać linię pierwszostrefową nr 210. Linie lokalne L 
i nocne N będą funkcjonowały jak dotychczas. 

W ostatnim okresie prowadziliśmy także negocjacje z ZTM w spra-
wie wprowadzenia Karty ucznia dla młodzieży szkolnej z Izabelina 
(dodatkowa 50% ulga przy zakupie biletów długookresowych). Ze 
względów prawno-organizacyjnych, informatycznych  oraz wysokich 
finansowych kosztów obsługi wprowadzenie Karty ucznia nie było 
w bieżącym roku jednak możliwe. 

W związku z wejściem do 1 strefy począwszy od 1 września będziemy 
mogli dojeżdżać do Warszawy i innych miejscowości objętych 1 stre-
fą biletową ZTM (Łomianki, Ząbki, Marki, Wesoła, Konstancin-Jezior-
na) na podstawie biletów uprawniających do przejazdów w strefie 1. 

Biletami z jakich można korzystać w 1 strefie są:

- bilety jednorazowe przesiadkowe;

- bilety krótkookresowe - 20-minutowy, 75-minutowy, dobowy, 
3-dniowy, weekendowy;

- bilety długookresowe - 30- lub 90-dniowe.

Seniorzy powyżej 65 roku życia mogą korzystać z imiennego biletu 
seniora uprawniającego do nieograniczonej ilości przejazdów w stre-
fach 1 i 2 przez 365 dni, który ZTM oferuje w cenie 50 zł/rok. 

OD 1 WRZEŚNIA 2018 GMINA IZABELIN BĘDZIE
W 1 STREFIE BILETOWEJ ZTM

Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Izabelin programem wspie-
rającym rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Izabelin, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowuje zakup biletów 
komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin ko-
rzystających z gminnej KARTY RODZINY 3+. Dopłata ta wynosi 50% 
ceny długookresowych biletów 90-dniowych imiennych ulgowych.

Dokumentem uprawniającym do korzystania z biletów długookreso-
wych (30- lub 90-dniowych) w 1 strefie będzie jak dotychczas sper-
sonalizowana Warszawska Karta Miejska. Warszawską Kartę Miejską 
można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM (najbliższy 
na stacji metro Młociny).  Mieszkańcy, którzy już posiadają Warszaw-
ską Kartę Miejską muszą pamiętać, by przy zakupie kolejnego doła-
dowania wybierać opcję biletów 30- lub 90-dniowych dla 1 strefy. 

Doładowania biletów długookresowych można dokonywać w każdym 
Punkcie Obsługi Pasażera ZTM lub w biletomatach. Przypominamy, 
że biletomat jest także zlokalizowany przy Urzędzie Gminy Izabelin 
obok wejścia.  

Oczekujemy – stosownie do rozmów z ZTM – zwiększenia częstotli-
wości kursów linii 210 z chwilą oddania do użytku kolejnego odcinka 
II linii metra co powinno nastąpić na przełomie 2019/2020.

Jesteśmy przekonani, że wejście do 1 strefy biletowej wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom społecznym i ułatwi mieszkańcom gminy Iza-
belin dojazd do pracy i szkół oraz korzystanie z obiektów sportowych, 
kultury czy służby zdrowia w Warszawie przy znacznie mniejszym 
koszcie transportu.

 Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin

DZIECI Z MICKUN NA KOLONIACH W POLSCE

W terminie od 16 do 27 lipca br. na zaproszenie Sta-
rosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego grupa 

dziesięciorga dzieci z opiekunem z Mickun przybyła na letnie 
wakacje.

Młodzi podróżnicy zostali zakwaterowani w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Julinku. Ten wyjazd to dla nich nagroda za dobre wyniki 
w nauce i zachowanie w szkole. Wszyscy  uczestnicy mają  polskie 
korzenie. Dzieci odwiedziły  Centrum Kultury Izabelin oraz Gminę Iza-
belin, która  dofinansowała ich wakacje w Polsce w kwocie 11tys. 
zł,  w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.   
Mówią w naszym ojczystym języku na całkiem dobrym poziomie, bo 
– jak się dowiedziałam – w domu komunikują się tylko po polsku. 
Podczas rozmów opowiedzieli mi gdzie byli i co najbardziej im się 
spodobało. Dużo pozytywnych opinii usłyszałam m.in. o wizycie na 
Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Żydów Polskich, Muzeum 
i Parku F. Chopina w Żelazowej Woli oraz Muzeum Motoryzacji i Tech-
niki w Otrębusach. Wśród naszych gości dużo dobrych emocji wzbu-
dziły wizyty w stadninie i jazda na konikach, gry terenowe, wieczorne 
dyskoteki, a także zajęcia artystyczne – tworzenie animacji. Dzieci 

podkreślały również, że czują się w Polsce bardzo dobrze za sprawą 
naszej polskiej gościnności, smacznego jedzenia i dobrych warunków 
lokalowych. W naszej gminie zostali oprowadzeni po Urzędzie Gminy 
i Centrum Kultury, a na koniec zostali zaproszeni na pyszne lody. W ko-
lejnych dniach czekało na nich jeszcze wiele atrakcji, a potem długa 
podróż do domu. 

IM

zdjęcie na okładce: ul. 3 Maja w Laskach, fot. Mateusz Milej
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Z ŻYCIA GMINY

MIEJSCA PARKINGOWE W LASKACH 
POWSTANĄ PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ

W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców 
w sprawie rzekomej likwidacji miejsc parkin-

gowych przy sklepie TOPAZ, aptece i bankomacie przy 
ul. 3 Maja w Laskach pragniemy wyjaśnić, że miejsc 
parkingowych w tym miejscu formalnie – czyli zgod-
nie z przepisami prawa i projektem budowy drogi po-
wiatowej -  nigdy nie było. Zdajemy sobie sprawę, że 
wielu klientów sklepu, czy apteki parkowało przed tymi 
placówkami, ale było to niezgodne z przepisami obec-
nie obowiązującego prawa i w każdej chwili mogło się 
zakończyć mandatem za parkowanie niezgodne z prze-
pisami.

W związku ze znacznym wzrostem natężenia ruchu i wobec ak-
tualnie obowiązujących przepisów prawa wobec stanowiska za-
rządcy tej drogi, czyli Zarządu Dróg Powiatowych zaprezentowa-
nego podczas prac nad projektem budowy ścieżek rowerowych 
w latach 2016-2018 miejsca parkingowe w tym miejscu – czyli 
bezpośrednio przed placówkami - nigdy też nie powstaną.

Miejsca parkingowe – nawet jedno dla osób niepełnospraw-
nych -  ze względu na przepisy regulujące zagadnienie budowy 
miejsc parkingowych i zatok postojowych w pasach drogowych, 
jak i kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie mogą po 
prostu powstać. Sklep i apteka są położone pomiędzy 2 skrzy-
żowaniami -  z ulicami Słoneczną i Poznańską - przy bardzo 
ruchliwym odcinku drogi o natężeniu przekraczającym w go-
dzinach szczytu porannego i popołudniowego 400 pojazdów/h. 
Niezależnie od braku dostatecznej ilości przestrzeni na miejsce 
parkingowe i przestrzeń manewrową, występuje także problem 
ze spełnieniem wymogu 10 metrowej odległości od skrzyżowa-
nia i ograniczania widoczności, co decyduje o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym.

Taką odpowiedź w tej sprawie otrzymał zarządca drogi gminnej 
w 2016r., przedstawiciele wsi Laski z sołtysem na czele pod-
czas spotkania z ZDP w UGI w 2016r., a także  Zastępca Wójta 
podczas spotkania w tej sprawie z dyrektorem ZDP w dniu 8 
lutego 2018r. Stanowisko ZDP, będącego zarządcą drogi 3 Maja 
na tymże odcinku, potwierdzone zostało w otrzymanym w dniu 
28 czerwca 2018r. piśmie nr SIR.4020.5.1.2018 które otrzymali 
zarówno Wójt i Rada Gminy Izabelin, jak i Towarzystwo Opieki 
nad Ociemniałymi, Polski Związek Niewidomych i 3 mieszkań-
ców wymienionych z imienia i nazwiska. 

W pracach przygotowawczych projektu budowy ścieżek rowe-
rowych w 2016r. Gmina Izabelin wskazała jako alternatywę 
wobec braku możliwości, wg ZDP, utworzenia miejsc parkingo-
wych przy sklepie  - utworzenie miejsc parkingowych przy ul. 
Poznańskiej lub Słonecznej. I ta opcja zyskała akceptację ZDP. 
Ostatecznie Gmina Izabelin zdecydowała się na utworzenie 8-10 
miejsc parkingowych przy Poznańskiej, które powstaną w br. 
Mieszkańcy mogą także parkować wzdłuż ulicy Słonecznej.

Przypominamy zarazem, iż zgodnie z zasadami prawa i zapisami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obo-
wiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla klientów placówek 
handlowych (i każdej prywatnej posesji, w tym mieszkalnej) leży 
po stronie właściciela nieruchomości lub przedsiębiorcy, a nie po 
stronie zarządcy drogi (powiatu czy gminy), który może – o ile 
przepisy na to pozwalają – miejsca parkingowe utworzyć, ale 

w żadnym wypadku nie jest obowiązany do tworzenia miejsc 
parkingowych wbrew obowiązującemu prawu.
Wójt i Zastępca Wójta potwierdzili osobiście na zebraniu sołec-
kim mieszkańców Lasek w czerwcu br., że miejsca parkingowe 
powstaną w pasie drogowym ul. Poznańskiej przed końcem br. 
Poinformowano także właścicieli apteki i sklepu, iż niezależnie 
od powyższego działania najlepszym rozwiązaniem problemu 
w aktualnym stanie prawnym jest utworzenie miejsc parkingo-
wych na ich własnych działkach do czego są zgodnie z prawem 
zobowiązani.

Informujemy zarazem, iż Gmina stara się także pozyskać teren 
pod miejsca parkingowe w rejonie Gminnego Przedszkola w La-
skach w związku z likwidacją przy okazji budowy ścieżki rowe-
rowej kilku miejsc zlokalizowanych w tym rejonie. Utworzony 
w ubiegłym roku parking przy ul. Wolffa na 18-20 miejsc, który 
miał skompensować likwidację tych kilku miejsc parkingowych, 
nie do końca zaspokaja potrzeby rodziców dowożących dzieci 
do przedszkola, którzy zawnioskowali o miejsca dodatkowe. 

Jesteśmy przekonani, że działania te wychodzą naprzeciw ocze-
kiwaniom rodziców przedszkolaków i Mieszkańców Lasek.

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

16-22 WRZEŚNIA 2018

Przesiadaj się i jedź!
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Z ŻYCIA GMINY

NAKŁADKI BITUMICZNE NA DROGACH GMINNYCH

Lp. Nazwa 
ulicy

Odcinek 
od - do

Długość 
jezdni 

(m)

Szerokość 
jezdni 

(m)

Powierzchnia 
jezdni 
(m2)

Truskaw      
1. Bociania 3 Maja - 

Południowa
120 4,50 540,00

2. Żurawia 3 Maja - Północna 110 4,50 495,00

Hornówek      
3. Skrajna Odcinek od ul. 

Kurowskiego
390 4,50 1755,00

Izabelin C      
4. Langiewicza 3 Maja - Końcowa 900 4,50 4050,00

Izabelin B      
5. Mickiewicza Małachowskiego - 

Rzędziana 
195 4,50 877,50

6. Bohaterów 
Kampinosu

Mickiewicza - 
Słowackiego

185 4,50 832,50

7. Rzędziana Mickiewicza - 
Słowackiego

230 4,50 1035,00

RAZEM 2130,00  9585,00

XIV MIĘDZYNARODOWE 
MISTRZOSTWA POLSKI 
W STRZYŻENIU PSÓW 

KOLEJNY SUKCES MIESZKANKI 
NASZEJ GMINY

W dniach 28-29 lipca w Warszawie 
odbyły się̨ XIV Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski w Strzyżeniu Psów 
organizowane przez Polskie Stowarzy-
szenie Groomerów - Master Grooming 
Show Poland 2018.

Mistrzostwa te to pokazy strzyżenia psów naj-
lepszych profesjonalistów z całej Europy. Dwa 
dni, w czasie których profesjonalni groomerzy 
(fryzjerzy psów) prezentują̨ swoje umiejętno-
ści, konkurując z innymi groomerami przyby-
łymi z różnych krajów. Poddają̨ swój warsz-
tat ocenie międzynarodowego jury - sędziów 
groomingu - prawdziwym mistrzom zawodu, 
autorytetom światowej klasy.

Z satysfakcją informujemy, że młoda 
mieszkanka naszej gminy Izabelin, Mi-
lena Pieńkowska, studentka SGGW, prowa-
dząca u nas w Laskach przy ul. 3 Maja 34 pro-
fesjonalny Salon Pielęgnacji i Strzyżenia Psów 
GROOMIL drugi raz z rzędu odniosła na 
tych Mistrzostwach wielki sukces, stając 
– tak jak w zeszłym roku – na podium. 
W kategorii pudle, w klasie otwartej, zajęła 
trzecie miejsce, tym razem strzygąc najwięk-
szego, królewskiego pudla. 

Sukces Mileny to  wynik wielkiej pasji i ciągłe-
go podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnic-
two w licznych szkoleniach i seminariach gro-
omerskich w Polsce i za granicą. 

IM

W dniu 17.08.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zawarta została umowa w przedmiocie wykonania nakładek bitumicznych 
na wyznaczonych odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 2.130,00 m. 

Zgodnie z zwartą umową, Wykonawca robót firma „INSTAL-NIKA Spółka z o.o., sp. k., 
z siedzibą w Warszawie przy al. Gen. Chruściela 106/4 ma za zadanie wykonanie nakła-
dek bitumicznych z mieszanki betonowo-asfaltowych o grubości min. 5,00 cm na niżej 
wymienionych odcinkach dróg gminnych w terminie do 30.10.2018 r.

Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki beto-
nowo-asfaltowej o grubości min. 5,00 cm po zagęszczeniu wraz z utwardzeniem i za-
gęszczeniem poboczy warstwą grubości 10,00 cm, pasem szerokości 0,4 m wykonaną 
z kruszywa łamanego 0-31,5 mm oraz regulacją wysokościową studni kanalizacyjnych 
i zasuw na sieci wodociągowej, znajdujących się na modernizowanym odcinku drogi.

Mateusz Milej

EUROPEJSKI TYDZIEŃ 
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU 2018 

W GMINIE IZABELIN

Uprzejmie informujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w Europejskim 
Tygodniu Zrównoważonego Transportu (ETZT), który będzie w tym roku 

obchodzony w dniach 16 -22 września w większości  krajów Unii Europejskiej.
Hasłem wiodącym tegorocznej edycji ETZT jest „Przesiadaj się i jedź!” (”Mix and 
move!”), co nawiązuje do idei wykorzystywania różnorodnych środków transportu: 
własnych nóg, roweru, motocykla, samochodu, autobusu, tramwaju, metra czy kolei 
celem dojazdu do celu podróży.
W gminie Izabelin w ramach uczestnictwa w programie ETZT planujemy:
- Dzień bez Samochodu w dniu 22 września
- Dzień rowerzysty dla pracowników Urzędu Gminy Izabelin w dniu 21 września
- konkurs plastyczny dotyczący problematyki ETZT dla uczniów
- niespodzianki dla rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej w Izabelinie C
- przejazd ścieżką  rowerową w Izabelinie C organizowany przez GOSiR
- działania promocyjne transportu zbiorowego, niskoemisyjnego i rowerowego w związku 
z kończeniem budowy ścieżki rowerowej i wejściem do 1 strefy biletowej ZTM.

 Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w obchodach ETZT 2018.

 Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin
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FINAŁ WALKI O ULICĘ SIENKIEWICZA?

ODPOWIEDŹ URZĘDU GMINY 
NA PISMO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
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INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI

Dnia 28 sierpnia br. Starosta Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego ogłosił przetarg na odwodnienie ul. Bohaterów 

Kampinosu oraz ul. 3 Maja do ul. Kołłątaja. Dodatkowo dnia 31 
sierpnia 2018 roku nastąpiło ogłoszenie przetargu na ul. Sien-
kiewicza. Chciałabym dodać, że nasze poprzednie pismo z dnia 
2 maja br. skierowane do pana Starosty, które zostało opubli-
kowane w majowych  Listach do Sąsiada i które doczekało się 
powyższej odpowiedzi, nie miało na celu wytykania błędów czy 
„sprawiania przykrości”. Kierowała nami jedynie troska o dobro 
Gminy i mieszkańców Izabelina B, którzy zwracali się wielokrot-
nie do Rady Gminy w tej sprawie. 

W chwili obecnej mamy przynajmniej nadzieję na szybką re-
alizację długo oczekiwanej inwestycji drogowej a mieszkańcy 
Izabelina B czekają z niecierpliwością na rozpoczęcie prac.

Grażyna Zielińska
Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin

PORZĄDEK, CZYSTOŚĆ,
BEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Mieszkańcy Gminy Izabelin!

Apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa związanego z utrzymaniem 
porządku wokół własnych nieruchomości. Codzienne dbanie o miejsce, 
w którym mieszkamy i które nas otacza jest nie tylko obowiązkiem, ale 
również przyjemnością w odczuwaniu satysfakcji ze wspólnego dąże-
nia do uporządkowania i zapewnienia ładu otaczającej nas przestrzeni. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach określa zarówno zadania Gminy, jak i obowiązki właści-
cieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku,  na-
tomiast ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych min. 
wymienia czynności zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
W dniu 7 lutego 2018 roku Rada Gminy Izabelin uchwaliła Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin określają-
cy szczegółowe wytyczne w przedmiocie objętym regulacją.

Usuwanie zanieczyszczeń z chodników przez właścicieli

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku przez (...):

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; 
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chod-
nika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych (...)”

oraz zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Izabelin Rozdział 2 pkt 6

„Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do uprzątania 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, aby nie powodowały zakłóceń 
w ruchu pieszych i pojazdów. Piasek lub inny materiał użyty do 
powyższych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu 
przyczyn jego zastosowania. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, 
błota i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię (...)”.

Zasady powyższe znajdują zastosowanie do chodników bezpośred-
nio przylegających do ogrodzenia działki oraz do wyjazdów z posesji 
łączących je z drogą. 

W przypadku występowania odstępu pomiędzy ogrodzeniem, a chod-
nikiem obowiązek utrzymania chodnika należy do  Gminy.

Nasadzenia drzew i krzewów w pasie drogowym dróg gminnych                                   

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (j. t. Dz.U. z 2016r., poz. 1440):

„Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby 
powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, albo zmniej-
szenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W szczególności zabrania się:

1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przed-
miotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania droga-
mi lub potrzebami ruchu drogowego (...)

oraz

7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego 
rozkopywania drogi;

8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego;

9) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospo-
darskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi;”

Zieleń przydrożna, zarówno ta wysoka, jak i niska, znajdująca się 
w pasie drogowym nie powinna stwarzać uciążliwości dla uczestni-
ków ruchu pieszego i kołowego, ograniczać wymaganego pola wi-
doczności i skrajni drogi, ani utrudniać utrzymania drogi. 

Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie drogowym powinny być tak 
usytuowane, żeby nie powodowały niszczenia nawierzchni drogi oraz 
nie utrudniały użytkowania chodników przez pieszych.

Gałęzie drzew i krzewów rosnących na działkach prywatnych nie powin-
ny przerastać przez lub ponad ogrodzeniem i zawężać pasa drogowego, 
a zwłaszcza  chodnika lub jezdni. Nie powinny także wrastać w linie 
energetyczne istniejące nad lub obok posesji nad pasem drogowym. 
Właściciel posesji powinien zadbać o to, aby do takiej sytuacji nie do-
chodziło, a w przypadku jej wystąpienia odpowiednio gałęzie i konary 
przyciąć w porozumieniu z Zakładem energetycznym. W przeciwnym 
wypadku wszyscy odczuwamy zwiększoną liczbę wyłączeń energii elek-
trycznej celem usunięcia gałęzi już wrośniętych w linie energetyczne.

Szanowni Mieszkańcy, mając na uwadze nasze wspólne do-
bro apelujemy o podejmowanie działań, które przyczynią 
się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki miejsca w którym 
mieszkamy.

Dział Komunalny GOSiR Izabelin
Urząd Gminy Izabelin, Wydział Środowiska 

fot. pixabay.com

Z ŻYCIA GMINY
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KOMUNIKAT 
DZIAŁU KOMUNALNEGO GOSiR

DROGI MIESZKAŃCU - SĄSIEDZIE

1. DBAJ O MIEJSCE I OTOCZENIE, 
W KTÓRYM MIESZKASZ!!!
Jednym z zadań Gminy jest dbanie o porządek i utrzymanie zie-
leni na nieruchomościach publicznych. Pracownicy Działu Komu-
nalnego GOSiR systematycznie dokonują koszeń trawy w pasach 
drogowych, na nieruchomościach i rowach odwadniających. 
Część Mieszkańców wspomaga nasze działania regularnie kosząc 
i przycinając rośliny przed swymi posesjami. Większość Miesz-
kańców dba o ład i porządek w miejscu swego zamieszkania 
i przestrzega obowiązujących w naszej gminie zasad dotyczących 
utrzymania porządku i gospodarki odpadami. Wszystkim tym, 
którzy pielęgnują zieleń na swoich nieruchomościach i na tere-
nie przyległym oraz dbają o ład i porządek - DZIĘKUJEMY  ZA 
WSPÓŁPRACĘ!!!

2. NIE PODRZUCAJ ŚMIECI, 
NIE ZAŚMIECAJ OKOLICY!!!
Znaczna ilość prywatnych odpadów 
„podrzucanych” jest niestety do ko-
szy ulicznych, lasu lub na pobocza 
dróg. TO SĄ ZŁE PRAKTYKI!!!

3. NIE DOPROWADZAJ DO SY-
TUACJI NIEBEZPIECZNYCH!!! 
Nasadzenia roślin lub umieszczanie 
ozdobnych elementów w pasie dróg 
gminnych lub powiatowych bez 
zgody zarządcy drogi są nielegal-
ne. Bardzo często powodują zawę-
żenie pola widzenia i ograniczanie 
przestrzeni dla użytkowników dróg 
i chodników. Niektórzy Mieszkańcy 
czyniąc to narażają siebie  i innych 

na niebezpieczeństwo. Zanim będziesz chciał „ozdobić” teren 
przed swoją nieruchomością ZASTANÓW SIĘ!!!

4. NIE BĄDŹ 
WANDALEM!!!
W ostatnich miesiącach na 
terenie gminy można zaob-
serwować wzmożone nisz-
czenie naszego wspólnego 
mienia. Wandale dewastu-
ją przystanki, zamalowują 
spray’em szyby, rozkłady 
jazdy autobusów i znaki 
drogowe, wybijają szyby. 
Usuwanie tych zniszczeń po-
chłania coraz większe środki 

finansowe, które można by przeznaczyć na inne cele. WŁĄCZ 
MYŚLENIE!!!

5. SPRZĄTAJ  PO SWOIM PUPILU!!!
Wychodzisz na spacer z pupilem, posprzątaj po nim. Jeśli tego 
nie zrobisz to inni zmuszeni będą oglądać zwierzęce nieczysto-
ści, dziecko lub dorosły może pobrudzić sobie buty, a pracownicy 
Działu Komunalnego koszący trawę na poboczach dróg narażają 
się na obryzganie i przerwanie pracy. BĄDŹ ODPOWIEDZIAL-
NYM WŁAŚCICIELEM ZWIERZAKA!!!

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ!!!

Dział  Komunalny GOSiR

W dniach 26 maja - 10 czerwca br. odbył się II Makrore-
gionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin 2018. W kla-

syfikacji generalnej, w grupie II (Miasta i Gminy od 7,500-
20,000 mieszkańców) Gmina Izabelin zajęła 12 miejsce (4 
miejsce wśród Gmin) na 74 zgłoszonych do Turnieju.

W podliczaniu wyników brana była pod uwagę liczba mieszkańców 
uczestniczących we wszelkich aktywnościach  fizycznych oraz rekre-
acyjnych organizowanych na terenie Gminy Izabelin w dniach od 26 
maja do 10 czerwca 2018r.

Dziękujemy i zachęcamy do aktywności wszystkich mieszkańców i li-
czymy na współpracę w następnej edycji w 2019 roku.

Więcej informacji o wynikach turnieju:
http://mtkf.pl/oficjalne-wyniki-makroregionalnego-sportowego-
turnieju-miast-i-gmin-2017-2/grupa-ii-od-7500-tys-do-20000-tys-
-mieszkancow/                                                   

  A. Kopytek - GOSiR Izabelin

19 sierpnia br. odbyła się 8 edycja biegu Śladami Mistrza! 
poświęconego pamięci Janusza Kusocińskiego.

W półmaratonie wystartowały 532 osoby. Po 21 km 97,5 m, mimo 
doskwierającego upału biegacze z dobrymi czasami dotarli do mety 
w Borzęcinie Dużym. 

Wyniki biegu można sprawdzić na stronie:

http://www.online.datasport.pl/results2624/; 

http://polmaraton.pwz.pl

Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i osób a w szczególności wo-
lontariuszy impreza odniosła sukces. Partnerem wydarzenia była 
również Gmina Izabelin i GOSiR Izabelin. Organizatorem Półmara-
tonu im. Janusza Kusocińskiego - Śladami Mistrza jest Powiat War-
szawski Zachodni.

B. Bieńkowska
Kierownik GOSiR Izabelin
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W ostatnich dniach sierpnia br. rozpoczęła się długo 
oczekiwana przez mieszkańców miejscowości La-

ski inwestycja, polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej 
w ulicach: Młodzieżowej, Trzech Sosen, Ogrodowej, Pogod-
nej i Pocztowej. 

W ramach prowadzonych prac, wykonana zostanie kanalizacja sa-
nitarna o łącznej długości 1 079,60 m (ul. Trzech Sosen - 139,00 
m; ul. Młodzieżowa – 228,80 m; ul. Ogrodowa – 155,80 m; ul. Po-
godna – 165,10 m; droga boczna – 31,80 m; ul. Pocztowa – 359,10 

m) wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. studzienkami rewizyjnymi 
i inspekcyjnymi oraz odrzutami sieci kanalizacyjnej do granicy nie-
ruchomości. Wykonawcą jest firma Martel, której właściciel p. Ma-
rek Fabisiak w dniu 20.08.2018 roku podpisał w siedzibie Gminnego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. 

KANALIZACJA W LASKACH!

podpisanie umowy z firmą Martel 
od lewej dr Piotr Rudzki, Marek Fabisiak, Marcin Sobczak

z o.o. umowę na w/w zakres prac. Inwestycja jest współfinansowa-
na w ramach Projektu „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia 
mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Izabelin – część II” nr POIS.02.03.00-00-0078/17 w ra-
mach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji”. 
Zakończenie prac przewidziane jest pod koniec tego roku.

Jest to kolejna istotna inwestycja prowadzona przez GPWiK Izabe-
lin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. W najbliższych tygodniach przewidziane 
jest rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie sieci kanalizacji sanitar-
nej oraz wodociągu prowadzącego do Sierakowa wraz z pierwszym 
etapem budowy obu sieci w samej miejscowości. W ciągu kilku naj-
bliższych dni, zostanie również podpisana umowa na budowę sieci 
kanalizacyjnej w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw.

dr Piotr Rudzki

TERMINY ZEBRAŃ SOŁECKICH

HORNÓWEK
4 września godz. 18.00 - Centrum Kultury Izabelin

IZABELIN B
18 września godz. 18.00 - Centrum Kultury Izabelin

MOŚCISKA
22 września godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa, 
ul. Arkuszowa 202

IZABELIN C 
25 września godz. 18.00 - Centrum Kultury Izabelin

TRUSKAW
26 września godz. 18.00 - Centrum Kultury Izabelin

LASKI 
27 września godz. 18.00 - Gminne Przedszkole w Laskach

SIERAKÓW
28 września godz. 18.00 - Centrum Kultury Izabelin

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 
W SPRAWIE PROGRAMU RZĄDOWEGO 

„CZYSTE POWIETRZE”

W dniu 11 września o godzinie 16.00 w sali koncertowej  
CKI w Izabelinie przy ul. Matejki 21 odbędzie się spotkanie 

informacyjne w sprawie rządowego programu priorytetowego 
„Czyste powietrze” organizowane przez Ministerstwo Środowiska. 
W ramach programu rząd zamierza w latach 2018-2028 
przeznaczyć 103 mld zł poprawę jakości powietrza w Polsce.
 
Zapraszamy na nie wszystkich Mieszkańców zainteresowanych 
problematyką zmniejszenia emisji pyłów oraz uzyskaniem 
dofinansowania do termomodernizacji własnych budynków czy 
wymiany przestarzałych pieców centralnego na paliwa stałe.
 
Według wstępnych informacji można będzie uzyskać 
dofinansowanie lub ulgę podatkową nawet do 53 000 zł. 
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające 
prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. 
 
Więcej informacji: 
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-
mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/

Serdecznie zapraszamy,
Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin
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WAKACJE DZIECI Z GMINY IZABELIN

Wakacje dla najmłodszych, to chyba najpiękniejsze 
miesiące w roku. Dużo wolnego czasu, słońce, ciepło 

i zabawa. Aby nasze pociechy nie nudziły się w domu a ro-
dzice, by spokojnie mogli pracować nie martwiąc się o swo-
je dzieci, różne jednostki w naszej gminie podjęły się orga-
nizacji letniego wypoczynku. Były to m.in. Centrum Kultury 
Izabelin, Parafia w Izabelinie, Parafia w Laskach  oraz firma 
Sante Fit współpracująca ze szkołą. Było w czym wybierać 
i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Poniżej przedstawiamy 
Państwu relacje z niektórych form wypoczynku zorganizo-
wane przez ww. jednostki.

RUCH, ROZWÓJ I RADOŚĆ Z SANTE FIT
W czasie wakacji w szkole podstawowej przy ulicy Wojska Polskiego 5 
odbyły się  półkolonie letnie RUCH 
ROZWÓJ RADOŚĆ, organizowane 
przez Joannę Zielińską właściciel-
kę firmy Sante Fit przy współpra-
cy Szkoły Podstawowej i Gminy 
Izabelin. Na każdym z turnusów 
dzieci w wieku 6-12 lat pod opieką 
wykwalifikowanej i doświadczonej 
kadry wychowawców i instruk-
torów miało zapewniony bogaty 
program zajęć w godzinach 7.30-
17.00. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia z PROGRA-
MOWANIA, gdzie dzieci mogły 
pokierować prawdziwym robotem 
CUBETTO. Dodatkowo aktywnie 
spędzały czas podczas warsztatów 
z tańca, sportów walki, plastosen-
soryki, decoupage, gier i zabaw 
na świeżym powietrzu. Na każdym turnusie odbyły się również dwie 
autokarowe wycieczki do Parku Rozrywki Julinek oraz do teatru i na ba-
sen. Wśród dodatkowych atrakcji był pokaz węży i owadów, spotkanie 
z ekipą telewizyjną TVP ABC oraz wyjście do Kina za Rogiem. Na pół-

koloniach zrealizowany został program profilaktyczny z przeciwdziałania 
uzależnieniom. Nie zabrakło konkursów i nagród dla wszystkich uczest-
ników. Łącznie w tegorocznej edycji uczestniczyło 135 dzieci w trzech 
turnusach.

Joanna Zielińska

CENTRUM KULTURY IZABELIN
ATRAKCJE NA MIEJSCU

Centrum Kultury Izabelin przygotowało ofertę wakacyjną dla dzie-
ci i młodzieży na lipiec i sierpień. Były zajęcia taneczne z Łukaszem 
Prochackim i Karoliną Stanisławską, warsztaty plastyczne, ceramiczne, 
malowanie batiku i zajęcia akrobatyczne. Na odpoczywających co-
dziennie czekało Kino za Rogiem z bogatym repertuarem. Na naszej 

scenie zagościło też sześć przedstawień teatralnych m.in. Bajki o smer-
fach, Trzej muszkieterowie, Piraci i wyspa skarbów, Pipi wędrowniczka, 
Czarnoksiężnik z krainy Oz, Kot w butach.  Wszystkie atrakcje w CKI 
były bezpłatne.

Iwona Mazurek, fot. Grzegorz Nowicki

DZIECI Z IZABELIŃSKIEJ 
PARAFII 

NA SUWALSZCZYŹNIE
W dniach 28 czerwca – 5 lipca 2018 iza-
belińska parafia św. Franciszka z Asyżu 
zorganizowała wyjazd dla dzieci i mło-
dzieży. W tym roku uczestnicy kolonii 
zwiedzali tereny Podlasia i Suwalszczy-
zny. „Bazą wypadową” była położona 
nad jeziorem Pomorze malownicza miej-
scowość Kukle. Stamtąd niemal codzien-
nie odbywały się wycieczki autokarowe 
m.in. do Sejn (zwiedzanie klasztoru 
obronnego Dominikanów), Białegostoku 
(zespół pałacowo-parkowy Branickich, 
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STUHR Z „CESARZEM”
 I PARADA ZNAKOMITOŚCI 

Jak nas informuje red. Stanisław Zawiśliński, prezes  Fun-
dacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuściń-

skiego i szef Rady Programowej festiwalu, III edycja Festi-
walu Natura-Kultura-Media odbędzie się w dniach 11 – 14 
października br. Na imprezy festiwalowe zapraszamy w tych 
dniach do sal Centrum Kultury Izabelin, siedziby Kampino-
skiego Parku Narodowego oraz na Wydział Dziennikarstwa, 
Bibliologii i Informacji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Najważniejszym wydarzeniem festiwalu będzie specjalny pokaz 
filmu „Jeszcze dzień życia” w reż. Damiana Nenowa i Raúla de la 
Fuente. Film powstał na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego 
i opowiada historię reportera realizującego swoją misję w ogarniętej 
wojną Angoli w 1975 roku. Obraz miał swoją światową premierę 
na tegorocznym MFF w Cannes, gdzie zebrał entuzjastyczne recen-
zje od widzów i międzynarodowej prasy. „The Hollywood Reporter” 
określił go jako „wizualnie oszałamiające dzieło o rzadko spotykanej 
bezpośredniości i sile”. 

Program festiwalu jest bogaty i różnorodny. Zaprezentowane zosta-
ną ciekawe filmy dokumentalne, m.in. obsypane nagrodami „Over 
the limit” w reż. Marty Prus i „Granice pracy” Apoleny Rychlikovej 
(Czechy), a także „Najbrzydszy samochód świata” w reż. Grzegorza 
Szczepaniaka, „Etiopique. Muzyka duszy” w reż. Macieja Bochniaka. 
W spotkaniach autorskich z festiwalową publicznością wezmą udział 
twórcy tych filmów oraz znani dziennikarze i reporterzy, m.in. Ceza-
ry Łazarewicz, Ewa Wanat, Thomas Orchowski, Marek Szczepaniak, 
Olga Gitkiewicz, Mirosław Ikonowicz, Marek Kusiba.

W ramach bloku „Czytanie Kapuścińskiego”, fragmenty „Cesarza” za-
prezentuje Jerzy Stuhr, a fragmenty innych książek - Maja Komorow-
ska, Jowita Budnik, Sławomira Łozińska, Jolanta Olszewska, Kamila 
Kamińska.

Odbędą się również koncerty (wystąpi m.in. legendarny „Czerwony 
Tulipan” oraz Danuta Stankiewicz), wernisaże dwóch wystaw: „Lan-
zarote - wyspa wolności” oraz „Wilno jakiego nie znacie”, a także 
pokazy filmów przyrodniczych i debata panelowa „Spór o media” 

W następnym numerze „Listów da Sąsiada” podamy więcej informa-
cji o programie zbliżającego się Festiwalu. 

Maryla Łukasińska

KULTURA

sobór prawosławny, miejsca związane z błogosławionym księdzem 
Sopoćko), Wigier (stojący na wzgórzu klasztor Kamedułów), a na-
wet do Druskiennik na Litwie, gdzie wszyscy świetnie się bawili 
w fantastycznym aquaparku. Była także wycieczka statkiem po 
pięknych jeziorach augustowskich, przejazd kolejką wąskotorową, 
zabawa w parku linowym, a także rozmaite konkursy, turnieje spor-
towe i zabawy integracyjne. Wyjazd został dofinansowany przez 
Urząd Gminy Izabelin. Dzieciaki wróciły zadowolone i jeszcze bar-
dziej zintegrowane.

Karolina Dubaniewicz, fot. Paweł Stawski 

WYJAZD PARAFIALNY Z LASEK 
DO PORONINA

W dniach 23-30 czerwca odbył się wyjazd parafialny dzieci i mło-
dzieży z Lasek. Organizacji podjął się wikariusz ks. Łukasz Duda, 
pełniący także funkcję dekanalnego duszpasterza dzieci i młodzie-
ży. Cały autokar, około pięćdziesięciu osób wraz z animatorami, za-
kwaterowany był w Poroninie, skąd blisko do wszelkich możliwych 

atrakcji, jak np. Krupówki w Zakopanem, park linowy na Gubałówce; 
także tych związanych z naturą - spacer po Dolinie Kościeliskiej czy 
spływ Dunajcem. Nie zabrakło wymiaru duchowego - odwiedziliśmy 
Krościenko związane ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim 
oraz codziennie sprawowaliśmy Mszę Świętą. Mimo bardzo niesprzy-
jającej pogody wróciliśmy szczęśliwi i mamy nadzieję na podobny 
wyjazd w przyszłości.

Natalia Zubkowicz
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PRZEDSZKOLAKI

NAUKA CZYTANIA PRZEZ CZYTANIE

„Najlepszą rzeczą, jaką rodzice mogą 
zrobić dla szczęścia i przyszłości swego 
dziecka, jest codzienne głośne czytanie 
mu dla przyjemności i ograniczenie te-
lewizji”. 

Takie przesłanie miał artykuł, który przeczy-
tała pani Irena Koźmińska, inicjatorka akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom”. Po zapoznaniu 
się z nim, tego samego dnia postanowiła, że 
codziennie będzie czytać swojej dwunastolet-
niej wtedy córce. Wypożyczyła więc „Faraona” 
i tak miło, jak tylko potrafiła, (czytanie ma się 
dziecku kojarzyć zawsze z przyjemnością), 
zaproponowała, że jej poczyta. Dziewczyn-
ka w odpowiedzi spojrzała na matkę w spo-
sób dający do zrozumienia, że chyba „spadła 
z księżyca”. Wycofała się więc, ale każdego 
dnia ciepło, cierpliwie i spokojnie dawała tę 
samą propozycję. Zawsze z podobnym skut-
kiem. Jednak po dwóch tygodniach córka od-
powiedziała: „No jak już tak bardzo chcesz mi 
czytać, to mi czytaj”. Dziewczynce bardzo się 
ta lektura spodobała, tak, że sama przychodzi-
ła słuchać dalszego ciągu historii. Przy okazji 
lektury pani Irena wyjaśniała córce znaczenie 
nowych słów i nieznanych sytuacji. Czas spę-
dzony razem zbliżył je do siebie. Kiedy dziew-
czynka rozpoczęła naukę w szkole średniej 
i wyprowadziła się z domu, głośne czytanie 
odbywało się w wakacje, nawet jeszcze wtedy 
gdy miała siedemnaście lat. 

Potrzebowalibyśmy bardzo wielu stron, by 
opisać jak dobry wpływ na dziecko i relacje 
między dzieckiem, a rodzicami ma ta prosta, 
tania i radosna czynność, jaką jest czytanie. 

W książce pani Ireny Koźmińskiej pt. „Wycho-
wanie przez czytanie” można poznać historie 
wielu dzieci, którym czytanie zmieniło życie. 
Chciałabym przytoczyć krótko jedną z nich, 
o chłopcu z Hawajów, który urodził się z po-
ważną anomalią mózgu. Lekarze nie dawali 
nadziei na jego rozwój. Kiedy matka dowie-
działa się jak stymulująco na rozwój mózgu 
wpływa głośne czytanie postanowiła, że spró-
buje. Po kilkudziesięciu bezproduktywnych 
tygodniach kobieta nie poddawała 
się i czytała dalej. Dopiero po wielu 
miesiącach dziecko wykazało zainte-
resowanie książką. W wieku pięciu 
lat jej syn zaczął mówić kilka słów, 
a w wieku dwunastu lat pisał i czy-
tał na poziomie rówieśników. Znana 
jest także historia światowej sławy 
neurochirurga Bena Carsona, wy-
chowującego się w slumsach, któ-
remu matka ograniczyła oglądanie 
telewizji, a w tygodniowy plan zajęć 
wprowadziła czytanie książek. Z cza-
sem Ben z najgorszego ucznia stał 
się jednym z najlepszych w klasie, 
a w konsekwencji został nieocenionym spe-
cjalistą, któremu prezydent Obama po objęciu 
urzędu zaproponował funkcję Naczelnego Le-
karza Kraju. Lekarz wolał jednak pozostać przy 
swoich małych pacjentach.

Jeśli chcemy, by dzieci pokochały czytanie, by 
nauka przychodziła im łatwo, by były mądre, 
dobre i szczęśliwe, powinniśmy zaszczepić 
w nich zamiłowanie do książek poprzez co-
dzienne głośne czytanie im dla przyjemności, 

najlepiej od pierwszych dni ich życia. Mózg 
będzie kojarzył czytanie z czymś przyjemnym 
i to pozytywne nastawienie przekształci się 
w postawę na całe życie. Im więcej środowisk, 
w których przebywa dziecko, zaangażowanych 
jest w czytanie, tym lepsze będą jego skutki. 
Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedo-
rowicza w Izabelinie współpracuje z rodzicami 
w realizacji powyższych zadań. Staramy się 
uświadamiać rodziców o wpływie czytania na 

wszechstronny rozwój dziecka. W wybranym 
dniu tygodnia rodzice przychodzą do sali i czy-
tają przyniesioną ze sobą książkę. Czytanie od-
bywa się w radosnej i przyjemnej atmosferze, 
a o to przecież w czytaniu chodzi. Dziękujemy 
rodzicom, którzy ubogacili nas barwnymi opo-
wieściami i zachęcamy do czytania dzieciom 
dla przyjemności.  

Justyna Piróg

fot. pixabay.com

Podczas zakończonego już roku szkolnego nasze najstarsze 
grupy („Zajączki” i „Wiewiórki”) miały przyjemność dwu-

krotnie gościć w Szkole Podstawowej w Izabelinie. 

Pani Dyrektor zaprosiła przedszkolaki do wspólnego oglądania spekta-
kli teatralnych, a także do zwiedzania szkoły. Nasi podopieczni zostali 
przez wszystkich bardzo miło przyjęci.  Celem naszych wizyt było bliższe 
poznanie szkoły, do której dzieci będą uczęszczać po ukończeniu przed-
szkola. W czasie pobytu w szkole przedszkolaki oglądały sale lekcyjne 
i uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych wraz ze starszymi kolegami. 
Dzieci miały okazję zasiąść w szkolnej ławce oraz porozmawiać i po-
bawić się z kolegami. Po zorganizowanych dla naszych dzieci krótkich 
zajęciach lekcyjnych, bardzo miłe panie nauczycielki oprowadziły nas po 
całej szkole. Na zakończenie skorzystaliśmy ze świetnie wyposażonego 
placu zabaw znajdującego się przy szkole. Dzieci pełne nowych wrażeń 
wróciły do przedszkola, a od września chętnie i odważnie rozpoczną na-
ukę w pierwszej klasie. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Barbarze 
Szummer za wspaniałą współpracę z naszym przedszkolem. Wszyst-

kim Paniom nauczycielkom dziękujemy za ciekawe zajęcia dydaktyczne 
i wprowadzenie przedszkolaków w świat lekcji szkolnych.

Agnieszka Makowska

PRZEDSZKOLAKI Z GMINNEGO PRZEDSZKOLA W LASKACH W SZKOLE
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Laski, czerwiec 2018 r.

„Jakże nie pisać wierszy, 

jakże nie płonąć w podzięce.

Za dar najpiękniejszy, za serce”

PODZIĘKOWANIE

Z głębi serca dziękujemy:

Pani Emilii Zarębie

i Pani Monice Kazimierczak

prowadzącym naszą grupę przez cztery lata,

Pani Ewie Wesołowskiej

pracującej z naszymi dziećmi przez ostatni rok,

Pani Małgorzacie Przestrzelskiej

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Laskach

„Akademia pod Dębowym Liściem”,

wszystkim Paniom, które pracowały w naszej grupie w ciągu tych 
czterech lat: p. Teresie Lochyńskiej, p. Alicji Patowskiej, 

p. Oldze Bigaj i p. Alicji Oczyńskiej,

nauczycielom i specjalistom zajęć dodatkowych oraz wszystkim 
pozostałym pracownikom Przedszkola,

za trud włożony w nauczanie, wychowanie 
i opiekę nad naszymi dziećmi.

Dziękujemy za okazane naszym dzieciom serce, za uśmiech, za tro-
skę, za radość.

Za to, że my dorośli zawsze mogliśmy liczyć na Pań pomoc, wsparcie 
i dobrą radę.

Szczególnie dziękujemy za pierwsze dni naszych dzieci spędzone 
w przedszkolu. Kiedy pełni obaw przyprowadzaliśmy nasze zapłaka-
ne, czasami nawet zrozpaczone maluchy, a Panie słysząc ten płacz 
otwierały drzwi do sali, otwierały swoje serca, z uśmiechem brały 
nasze dzieci na ręce, przytulały, pocieszały, rozśmieszały i robiły 
wszystko, by dzieci to miejsce pokochały. Po tych wspólnych czte-
rech latach śmiało możemy stwierdzić, że to się Paniom udało, dzieci 
pokochały przedszkole, bo spotkały tu cudowne Panie, wspaniałych 
rówieśników i wiele się tutaj nauczyły.

Dziękujemy za wszystkie przedstawienia, spotkania, warsztaty świą-
teczne, za piękne laurki, wystawy organizowane w przedszkolnym 
holu, za wszystkie wierszyki, piosenki, karty pracy, za odkrywanie 
z naszymi dziećmi tajemnic tego świata.

Dziękujemy za poznane w ostatnim roku literki i cyferki, za próby 
nauki czytania i pisania, za to, że dzięki dobrej współpracy z Paniami 
nasze dzieci są przygotowane, by po wakacjach rozpocząć naukę 
w szkole.

Życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy i jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy.

Rodzice i dzieci z grupy „Wiewiórki” 
w Gminnym Przedszkolu w Laskach

LEKCJA HISTORII DLA HARCERZY 
Z 424 DRUŻYNY „KAMPINOS”

Przed wakacjami harcerze z 424 Drużyny Harcerskiej SDHiZ 
„Kampinos” pod komendą drużynowego - Dh Jarosława 

Chormańskiego w Izabelinie mieli okazję porozmawiać z Pa-
nią Mecenas Anną Sobocińską-Lorenc – znanym warszawskim 
adwokatem, członkiem Szarych Szeregów, świadkiem Po-
wstania Warszawskiego.

Zbiórka była dedykowana historii powstania warszawskiego. 

Podczas spotkania z harcerzami w harcówce drużyny w Szkole Podsta-
wowej w Izabelinie, Pani Mecenas w sposób niezwykle barwny i ciekawy 
opisała swoje wojenne dzieje, lata spędzone przed wojną w Rypinie, 
w rodzinie ziemiańsko-adwokackiej. Jej ojciec Hilary Sobociński był 
przedwojennym adwokatem w Rypinie. Pani Mecenas ciepło wspomi-
nała spędzone z nim chwile, aż do czasu najazdu Niemiec na Polskę. 
W październiku 1939 roku jej ojciec został aresztowany i następnie roz-
strzelany jako przedstawiciel lokalnej elity w Rypinie. Była to zorganizo-
wana akcja nazistów zmierzająca do wyeliminowania polskich elit. Ciało 
ofiary złożono w zbiorowej mogile, w lasach skrwileńskich…

Pani Mecenas opisała ucieczkę z Rypina, przyjazd do Warszawy i lata 
wojennej edukacji. Opowiedziała harcerzom swoje doświadczenia 
z działania w Szarych Szeregach i wyjaśniła zasady konspiracji. Mówi-
ła też o akcjach małego sabotażu, kolportowaniu ulotek, wypisywaniu 
kredą znaków Polski Walczącej na murach i pomaganiu mieszkańcom 
Warszawy. 

Kiedy wybuchło powstanie warszawskie Pani Mecenas mieszkała na 
Mokotowie, który nie był w centrum walk, niemniej opisywała w jaki 
sposób harcerze z Szarych Szeregów angażowali się w przenoszenie 
meldunków i korespondencji powstańczej. Opisała trudy przechodze-
nia przez ulicę pod ostrzałem niemieckich snajperów i związane z tym 
utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Ludzie żyli bez wody, gazu, 
prądu, a jednak pomagali sobie wzajemnie z dużą życzliwością. 

Potem opowiedziała swoje losy popowstańcze, wędrówkę do obozu 
przejściowego w Pruszkowie. 

Następnie mówiła o swojej dalszej powojennej edukacji i drodze do za-
wodu adwokata, o licznych zaangażowaniach w akcje społeczne, o umi-
łowaniu wolności i poszanowaniu tradycji.

Harcerze zadawali wiele pytań - o pseudonimy harcerskie w realiach 
konspiracji, o obawy warszawiaków w czasie wojny, o mundury har-
cerskie i powstańcze. Pani Mecenas rozprawiła się z mitem umunduro-
wania powstańców. Mundury mieli bowiem bardzo nieliczni powstańcy, 
reszta była ubrana w swoje codzienne stroje. Padały pytania o opaski 
powstańcze, o śmierć kolegów i koleżanek... 

Pomimo okropności wspomnień wojennych, sposób w jaki Pani Mece-
nas to opowiedziała wywołał głębokie skupienie i zainteresowanie. 

Po spotkaniu harcerze zaprosili Panią Mecenas do wspólnego śpiewania 
piosenek harcerskich.

Zbiórka zakończyła się wręczeniem Pani Mecenas upominków od harce-
rzy (chusta drużyny i naszywka szczepu harcerskiego „Kampinos”). Były 
też kwiaty, oklaski i serdeczne pożegnanie. 

Oprac. Bartosz Grohman
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12 czerwca br. odbył się VII koncert „Szanujemy się 
i wspieramy” i – podobnie jak w latach ubiegłych – 

przyciągnął do Centrum Kultury Izabelin wielu gości.

Organizatorami koncertów są: Wójt Gminy Izabelin, Szkoła Podstawowa 
im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie z włączonymi oddziałami 
gimnazjalnymi, Rada Rodziców szkoły oraz Centrum Kultury Izabelin.

Dyrekcja szkoły wręczyła dyplomy i nagrody uczniom z klas 1-7 i klas 
2-3 gimnazjalnych, którzy okazywali bezinteresowną pomoc i życzli-
wość poszkodowanym koleżankom i kolegom, stosując zasady progra-
mu „Szkoła bez przemocy” w roku szkolnym 2017/2018. Nagrodzono 
także wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza, wspierających 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej podczas zajęć na świetlicy szkol-
nej oraz uczniów zaangażowanych w akcje społeczne na rzecz Fundacji 
Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej i Szlachetnej Paczki.

Nagrody ufundowała firma Warbus Sp. z o.o. oraz Fundacja Serce 
Dziecka im. Diny Radziwiłłowej.

Zgodnie z tradycją koncertów „Szanujemy się i wspieramy” zorganizo-
wano publiczną zbiórkę pieniędzy – tym razem na projekty i potrzeby 
niewidomych uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w ośrodku w Laskach. 

Publiczność z dużym zainteresowaniem obejrzała artystyczną część 
koncertu. Gość specjalny – polsko-francuski zespół muzyczny Ave 
Nue oczarował gości muzyką retro-pop i jazz. Wystąpili także laureaci 
Szkolnego Konkursu Talentów SZKKOT, uczniowie ze Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych 
im. Róży Czackiej w Laskach oraz szkolna grupa teatralna. 

Wyemitowano „Krótki film o Dziele Lasek” autorstwa Julii Beredy i Wero-
niki Dudko – uczennic szkoły, przybliżający gościom codzienne życie nie-
widomych i słabowidzących uczniów z ośrodka w Laskach. Film został 
zrealizowany na podstawie projektu gimnazjalnego „Zakład dla niewi-
domych – historia i współczesność”, którego promotorem jest Grzegorz 
Psuja – nauczyciel historii w szkole w Izabelinie. 

Goście obejrzeli także prezentację multimedialną „We could be legends” 
dotyczącą udziału wolontariuszy w akcjach społecznych, a przygotowa-
ną przez uczennicę Paulinę Słomczyńską. 

Koncert poprowadzili: Daria Kuźniecow-Dudko – członek Rady Rodziców 
i koordynator programu „Szkoła bez przemocy” w szkole w Izabelinie 
oraz Bartłomiej Kornatowski – nauczyciel przyrody i pomysłodawca 
Szkolnego Konkursu Talentów SZKKOT.

Do organizacji koncertu włączyło się 288 wolontariuszy, z czego 240 to 
uczniowie ze szkoły w Izabelinie! 

Za okazane serce należą się zatem serdeczne podziękowania dla Pań-
stwa: Witolda Malarowskiego, Ryszarda Haczka, Beaty Pilaszek, Kata-
rzyny Wojtak, Marty Wojtachnio, Moniki Kacprowicz z Urzędu Gminy 
Izabelin; Janusza Marciniaka, Maryli Łukasińskiej, Marcina Bończaka, 
Grzegorza Nowickiego, Patrycji Modlińskiej z Centrum Kultury Izabelin; 
Antoniego Zycha, Barbary Szummer, Anity Fieducik, Magdaleny Majdań-
skiej-Kozak, Ryszarda Górki, Małgorzaty Słomczyńskiej, Anny Szugzdy-
-Baran, Małgorzaty Jarzyny, Anny Ordon, Anny Szymczak, Magdaleny 
Białeckiej i uczniów ze szkolnej grupy teatralnej, Bartłomieja Kornatow-
skiego, Bernadetty Walczuk, Łukasza Druchlińskiego, Beaty Wawrzy-
nieckiej, Sylwii Balcerowskiej, Anny Górki, Anny Sakowicz, i uczniów-
-wolontariuszy ze szkoły w Izabelinie; Beaty Dąbrowskiej, Martyny Sojki, 
Grzegorza Bożewicza i uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w ośrodku 
w Laskach; Damiana Pietrasika, Katii Priwieziencew, Bartka Mielczarka, 
Amadeusza Krebsa z zespołu Ave Nue; Magdaleny Krasowskiej, tance-
rzy z Akademii Tańca Loff, Izabeli Iwańskiej, Julii Piołun-Noyszewskiej 
– laureatów Szkolnego Konkursu Talentów SZKKOT; Krzysztofa Przyby-
sza; Katarzyny Szymonik  – Warbus Sp. z o.o.; Fundacji Serce Dziec-
ka im. Diny Radziwiłłowej, Kingi Pacewicz-Beredy; Patrycji i Zbigniewa 
Bykowskich – drukarnia EDRUK; Ryszarda Goljatowskiego – drukarnia 
Ergo-Druk; Diany Banach – kwiaciarnia Izabella; Agnieszki Śliwczyńskiej 
– Kompet-Kel; Igora Gruszczyńskiego oraz Jakuba Wasilewskiego – ab-
solwentów szkoły w Izabelinie.

Co roku lista się wydłuża. Jesteśmy razem. W górę serca.

Daria Kuźniecow-Dudko
Zdjęcia: Grzegorz Nowicki, Weronika Dudko

VII KONCERT SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY 

Akademia Tańca Loff – laureat Szkolnego 
Konkursu Talentów SZKKOT 2018

Daria Kuźniecow-Dudko i Bartłomiej 
Kornatowski prowadzący koncert

Przedstawienie teatralne „Smok podwawelski” 
w reżyserii Anny Szymczak i Magdaleny Białeckiej

Zgromadzeni goście

Gość Specjalny - zespół Ave Nue 
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Chór Leśne Ptaki pod dyrekcją Martyny Sojki to muzyczna wizytówka ośrodka w Laskach

Mirella Moldovan śpiewa „Dare to live” – tłum. „Nie bój się żyć”. 
Przy fortepianie Grzegorz Bożewicz

Martyna Sojka gościnnie wystąpiła z zespołem Ave Nue

Julia Piołun-
Noyszewska – 

laureatka Szkolnego 
Konkursu Talentów 

SZKKOT 2018 
zdobyła serca 
publiczności

Niektórzy z wyróżnionych uczniów w programie „Szkoła 
bez przemocy” z Dyrekcją szkoły: Antonim Zychem 

i Anitą Fieducik

Witold Malarowski 
– Wójt Gminy Izabelin 

gratuluje wyróżnionym uczniom

Izabela 
Iwańska 

– laureatka 
Szkolnego 
Konkursu 
Talentów 
SZKKOT 

2018 

Najmłodsi wyróżnieni uczniowie w programie 
„Szkoła bez przemocy” z Dyrekcją szkoły: 

Antonim Zychem i Barbarą Szummer

Antoni Zych – Dyrektor szkoły w Izabelinie 
przyjmuje dyplom podziękowania i kwiaty za 
wspieranie rodziców i uczniów w programie 

„Szkoła bez przemocy”
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Centrum Kultury Izabelin zaprasza na 
cykliczne warsztaty fotograficzne 

(2 razy w miesiącu we wtorki)

W programie m.in.: 
• jak dobrać sprzęt  •obsługa aparatu

• obróbka fotografii na komputerze 
• fotografowanie ruchu, scen statycznych 

i przy sztucznym świetle 
• zajęcia praktyczne w plenerze 

Pierwsze warsztaty: 
18 września 2018 o godz. 18.00  

wstęp: 10 zł

Informacje i zapisy: 
sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

tel. 22 752 68 00

#FOTO
ZAJĘCIA 

FOTOGRAFICZNE
BEZPŁATNE WARSZTATY 

PROGRAMOWANIA 
I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

dla młodzieży i dorosłych

22 września 2018 godz. 11.00 i 12.00

CENTRUM KULTURY IZABELIN

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

Dominik 
Seroka 
2-krotny 

MISTRZ ŚWIATA 
i 4-krotny 

MISTRZ EUROPY  
zaprasza 
na zajęcia

Karate

2 grupy wiekowe
I - pon. i śr. godz. 18:00 (dzieci w wieku 5-8 lat)
II -  pon. i śr. godz. 19:00 (dzieci w wieku 9-13 lat)

Centrum Kultury Izabelin
140 zł / miesiąc (2x w tyg.)     80 zł (1x w tyg.)        
Zapisy: tel. 22 752 68 28 / 17

NOWY NABÓR!
zajęcia ruszają 10 września
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Centrum Kultury Izabelin 

zaprasza 

na NOWE ZAJĘCIA BALETOWE

ŚRODY
godz. 16.00; 17.00

SOBOTY
godz. 9.00, 

10.00, 11.00  

90 zł/miesięcznie   

prowadzi:Ewa Budny-Orłowska

Zapraszamy na POKAZ BALETOWY 

podczas Dnia Otwartego w Centrum Kultury Izabelin 

8 września o godz. 17.15

Zajęcia rozpoczynamy 

15 września 2018

ZAJĘCIA 

JUDO
DLA DZIECI

OD WRZEŚNIA 
W CENTRUM KULTURY IZABELIN    

wtorki, godz. 15.00 i 16.00   

• Wspierają naturalny rozwój, kształtują zdro-
wą sylwetkę i korygują wady postawy

• Uczą „miękkiego upadania”, przydatnego 
podczas jazdy na rowerze, rolkach czy nartach

• Wyrabiają koncentrację i wytrwałość w dą-
żeniu do celu

• Rozwijają umiejętność współpracy w gru-
pie oraz sztukę wygrywania i przegrywania

• Wzmacniają kręgosłup i niwelują wpływ 
noszenia ciężkiego plecaka i spędzania wie-
lu 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
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY
FILMY DLA DZIECI

sobota 1 września 2018 godz. 11.00
OWCE W SIECI odc.12 CUDZA KOMÓRKA
film edukacyjny, reż. J. Baran. 3 min
GABRIEL reż. M. Haremski, od 7 lat, 83 min

sobota 8 września 2018 godz.11.00 
OWCE W SIECI odc. 13 FAJERWERKI
film edukacyjny, reż J. Baran 3 min
ROCK DOG. PIES MA GŁOS reż. A. Brannon, od 7 lat, 85 min 

sobota 15 września 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI odc. 14 GŁUPEK
film edukacyjny, reż. J. Baran. 3 min
WILK W OWCZEJ SKÓRZE 
reż. A. Galat, M. Wołkow, od 7 lat, 81 min

sobota 22 września 2018 godz. 11.00
OWCE W SIECI odc. 15 KOSZYK Z ZAKUPAMI
film edukacyjny, reż J. Baran. 3 min
GAMBA reż. T. Kawamura, Y. Ogawa, od 7 lat, 90 min

sobota 29 września 2018 godz. 11.00 
OWCE W SIECI odc. 16 ZABAWA W ŚNIEŻKI
film edukacyjny, reż. J. Baran. 3 min
ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DOLINY
reż. H. Giraud, T. Szabol, od 5 lat, 75 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

sobota 1 września 2018 godz. 16.00 
DIES IRAE reż. J. Jasińska-Koronkiewicz, od. 7 lat, 3 min
WESTERPLATTE reż. S. Różewicz wiek od 12 lat, ok. 92 min

wtorek 4 września 2018 godz. 18.00 
AKTORKA reż. K. Dębska, od 12 lat, 74 min

piątek 7 września 2018 godz. 18.00 
DIES IRAE reż. J. Jasińska-Koronkiewicz, od. 7 lat, 3 min
CO ROBIMY W UKRYCIU reż. T. Waititi, J. Clement, od 12 lat, 85 min

sobota 8 września 2018 godz. 16.00 - kino familijne
WILCZE DZIECI reż. T. Kawamura, Y. Ogawa, od 12 lat, 117 min

wtorek 11 września 2018 godz. 18.00 
ŚLADY STÓP reż. J. M. Cotelo, od 12 lat, 89 min 

piątek 14 września 2018 godz. 18.00 
DIES IRAE reż. J. Jasińska-Koronkiewicz, od. 7 lat, 3 min
DUSZA I CIAŁO reż. I. Enyedi, od 18 lat, 111 min

sobota 15 września 2018 godz. 16.00 – kino familijne
BFG. BARDZO FAJNY GIGANT reż. S. Spielberg, od 7 lat, 112 min

wtorek 18 września 2018 godz. 18.00
MOCNA KAWA WCALE NIE JEST TAKA ZŁA
reż. A. Pietrzak, od 16 lat, 48 min

piątek 21 września 2018 godz. 18.00
DIES IRAE reż. J. Jasińska-Koronkiewicz, od. 7 lat, 3 min
DZIENNIK MASZYNISTY reż. M. Radović, od 16 lat, 88 min

sobota 22 września 2018 godz. 16.00 - kino familijne
MOJE WAKACJE Z RUDYM reż. K. Stenders, od 9 lat, 85 min

wtorek 25 września 2018 godz. 18.00 
CO ROBIMY W UKRYCIU 
reż. T. Waititi, J. Clement, od 12 lat, 85 min

piątek 28 września 2018 godz. 18.00 
DIES IRAE reż. J. Jasińska-Koronkiewicz, od. 7 lat, 3 min
MOCNA KAWA WCALE NIE JEST TAKA ZŁA
reż. A. Pietrzak, od 16 lat, 48 min

sobota 29 września 2018 godz.16.00
ZABIERZ CHŁOPAKA DO KINA 
– chłopcy i panowie wchodzą do kina za darmo
NICE GUYS. RÓWNI GOŚCIE reż. S. Black, od 16 lat, 111 min

Kino za Rogiem

muzyka

22 września 2018 godz. 20.00
Swing Klub Na Mazowszu
Koncert „ Chopin na strunach”
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł

29 września 2018 godz. 12.00
Widowisko dla dzieci „Piękna nasza Polska cała”
Centrum Kultury Izabelin

inne

8 września 2018 godz. 16.00
Dzień otwarty CKI
spotkania z instruktorami, pokazy 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

8 września 2018 godz. 10.00-17.00
Ekologiczny Piknik Rodzinny
oraz Dzień Otwarty KPN
Polana Jakubów, Izabelin C (przy Dyrekcji KPN)

15 września 2018 godz. 14-20
Piknik »Żegnaj lato«
Laski, ul. Partyzantów 30 (OSP Laski)

16 września 2018 godz. 16.00
Pokaz Filmu 
»Bitwa Warszawska 1920 - 95 lat później« 
Centrum Kultury Izabelin

23 września 2018 godz. 18.00
Wieczór kubański 
w programie prezentacja o Kubie, wystawa zdjęć 
pt. Magia Kuby”, koncert zespołu Reya Ceballo
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

18 września 2018 godz. 18.00
Warsztaty fotograficzne
Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 10 zł

19 września 2018 godz. 18.00
Funiversity - Warsztaty naukowe »Dziwna fizyka«
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł

22 września 2018 godz. 11.00 i 12.00
Warsztaty programowania i cyberbezpieczeństwa 
dla młodzieży i dorosłych
Centrum Kultury Izabelin
wstęp bezpłatny (obowiązują zapisy)

zajęcia cykliczne dla dzieci

literatura
14 września 2018 godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki 
Rozmowa na temat reportażu „Sowietstany.
Podróż po Turkmenistanie, Kazachstanie, 
Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie”
Eriki Fatland.
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny
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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

14 października 2018 godz. 16.00
CENTRUM KULTURY IZABELIN bilety: 55 zł i 45 zł

sekretariat CKI: tel. 22 752 68 00czas 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
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Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

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 

 

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. 

Z ŻYCIA GMINY
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712DAM PRACĘ
Potrzebna 

pomoc 
domowa 

i przy osobie 
niepełno-
sprawnej. 

Praca 
w Lipkowie 

na pełny etat, 
od zaraz.

KONTAKT: 
609-219-887

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W IZABELINIE 

poszukuje osób chętnych 
do świadczenia usług opiekuńczych 

dla osób starszych, niepełnosprawnych 
i przewlekle chorych. 

Szczegółowe informacje w siedzibie GOPS – 
Urząd Gminy II piętro pokój 202 lub 205 

w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie 
pod numerem 22 722 79 95.

Robert Marczak

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
W GMINIE IZABELIN W LIPCU 2018

Lato i większość upalnych dni nie miały wpływu na ilość inter-
wencji gaszenia pożarów na obszarach leśnych i na terenie za-
budowanym. Ogółem zanotowano 11 wyjazdów, w tym na te-
renie gminy osiem oraz w trzech przypadkach interwencje miały 
miejsce na terenie Warszawy oraz gmin Stare Babice i Łomianki. 
Na ulicy Trenów w Laskach miał miejsce jeden niegroźny pożar 
różnego rodzaju odpadów. W pozostałych czterech przypadkach 
działania straży pożarnych polegały na usunięciu powalonych 
drzew na drogach i dachach budynków. W dniu 6 lipca w Iza-
belinie C przy ulicy krótkiej usunięto gniazdo os na placu zabaw 
oraz w dniu 24 lipca w Truskawiu usunięto szerszenie z przewo-
du wentylacyjnego w budynku mieszkalnym.

mgr inż. Edward Gierski 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
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KARTY HISTORIIREKLAMY

Tworząca się Mikroszkoła w Laskach poszukuje 
NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (2 godziny tygodniowo) 

(od września 2018, klasy 0-3, w oparciu o pedagogikę Montessori)
 tel. 502 533 448; e- mail: mikroszkola.laski@gmail.com
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Po projekcji 

WSPÓLNE ŚPIEWANIE 

PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

z Marią Holką

CENTRUM KULTURY IZABELIN  zaprasza na

PIKNIK „ŻEGNAJ LATO”
15 września 2018 
godz. 14.00 - 20.00
miejsce: ul. Partyzantów 30 w Laskach   
/na terenie OSP Laski/

PROGRAM - DUŻA SCENA:
16.00  Elsa i przyjaciele (Koncert piosenek dla dzieci)

17.15  Pokazy karate, gimnastyki artystycznej, akrobatyki i fitness

17.30  Studio Piosenki Centrum Kultury Izabelin
          Pola Radoń, Emilia Strzelecka

17.40  Sekcja taneczna Centrum Kultury Izabelin

17.45  MBB Family - pokaz tańca

17.50  Studio Piosenki Centrum Kultury Izabelin
 Ola Merchel, Ola Matuszczyk

18.00  Klub Taneczny Boogie Rock Warszawa

18.30  ZESPÓŁ HORYZONTY
Prowadzenie imprezy:  
Michał Bartoń 

STREFA ZABAW 

DLA DZIECI 

• dmuchańce

• malowanie buziek

• przejazdy kucykami

STREFA RELAKSU

• hamaki • leżaki  

• krzesełka ogro
dowe

• baloniki dla dzieci

• wata cukrowa 

STREFA SZTUKI 

I EDUKACJI

• malarstwo na sztalugach

• koło ceramiczne i lepienie 

z gliny • szachy  

STREFA MALUCHA

2 namioty 

animacyjne - bujaki, 

skoczki, konik 

bujany, krzesełka, 

stoliki, kolorowanki, 

zabawy kreatywne 

ciastoliną, klocki, 

GIGA kolorowanki - 

bańkowe animacje

STREFA SPORTU 

• Kolejka tyrolska 

• mini park linowy 

• lina Tarzana

STREFA GASTRONOMICZNA

 • grill • frytki •
 napoje


