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Z ŻYCIA GMINY

INFORMACJA W SPRAWIE 
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

na terenie Gminy Izabelin w roku 2019

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo,

Jak większość z Państwa wie, we wrześniu 
2018 r. poprzednie władze naszej gminy 
podpisały rozwiązanie umowy (za porozu-
mieniem stron) z firmą odbierającą odpady 
“Byś”. Nastąpiło to po wielomiesięcznych 
negocjacjach, w których gmina nie zgodzi-
ła się na ok. 30-procentową podwyżkę cen 
(z 12 na 18 zł za odpady segregowane). 
Umowa z firmą “Byś”, pierwotnie podpisa-
na do końca 2019 roku, została więc skró-
cona do końca stycznia 2019 r.

Po rozwiązaniu umowy został ogłoszony 
nowy przetarg. Otwarcia ofert dokonano 
7 listopada 2018 r., ale nie wybrano wy-
konawcy - wpłynęła bowiem tylko jedna 
oferta, niemal dwukrotnie przewyższająca 
środki gminy na realizację zamówienia. Po 
niewielkiej zmianie warunków (SIWZ) prze-
targ został ogłoszony ponownie. Otwarcia 
ofert dokonano 21 grudnia 2018 r. Wówczas 
powtórzyła się sytuacja z pierwszego prze-
targu - wpłynęła oferta firmy „Byś”, blisko 
dwukrotnie przewyższająca zaplanowane 
przez gminę środki.

Po głębokiej analizie sytuacji odpadowej 
w całym kraju, a szczególnie w wojewódz-
twie mazowieckim, po konsultacjach 
z otaczającymi nas gminami i w warun-
kach ogromnej niestabilności legislacyj-
nej zdecydowaliśmy się przyjąć tę ofertę. 
Umowa zostanie podpisana na 11 miesię-
cy z terminem obowiązywania do końca 
2019 roku. 

Oznacza to podwyżkę cen dla Mieszkańców 
z 12 do 29 złotych za odpady segregowa-
ne. W przypadku zbierania odpadów bez 

segregacji stawka zmieni się z 24 na 58 zł. Dodatkowo, gmina będzie musiała dołożyć do systemu odbioru odpadów ok. 1,3 mln złotych.
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L.p. Źródło finansowania 
Kwota 
finansowania 

1 
Dodatkowe wpływy za zrealizowane w 2018r. inwestycje ze środków Unii 
Europejskiej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 506 102 zł 

2 
Zmniejszenie dofinansowania do kapitału zakładowego spółki gminnej Mokre 
Łąki 500 000 zł 

3 
Zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne (koszty energii oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy) 100 000 zł 

4 
Zmniejszenie wydatków na transport zbiorowy (po podpisaniu porozumień z 
ZTM pozostały wolne środki) 100 000 zł 

5 
Zmniejszenie wydatków na realizację zmiany planów miejscowych (wolne 
środki pozostałe na realizację nowych planów miejscowych) 26 266 zł 

 
Zdajemy sobie sprawę ze skali tej podwyżki oraz wpływu na domo-
we budżety wszystkich Mieszkańców.  Nie mogliśmy jednak ryzy-
kować pozostawienia Izabelina z nieodbieranymi odpadami. Ceny 
odpadów będą rosły we wszystkich gminach, niestety mamy nie-
szczęście być pierwsi we wprowadzaniu tych zmian.

Stawka opłaty przeliczana na osobę ma określone w sobie ele-
menty składowe wynikające z całości funkcjonowania systemu. 
Zależna jest m.in. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
gminę, ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunal-
nych, kosztów odbioru i utylizacji odpadów w instalacjach, tworze-
nia i utrzymania PSZOK, obsługi administracyjnej systemu, edukacji 
ekologicznej związanej z gospodarką odpadami oraz wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki i worki itp. Stawka opłaty wyliczana jest 
na liczbę osób zamieszkujących daną gminę, im więcej osób zgło-
szonych do systemu tym stawka opłaty jest niższa (w uproszczeniu: 
stawka opłaty = kwota z przetargu / liczba mieszkańców)

Ze względu na zaistniałą sytuację zdecydowaliśmy również o przy-
gotowaniu Uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za odbiór 
odpadów osób najuboższych z naszej gminy. Osoby uprawnione do 
częściowego zwolnienia będą ponosiły koszt w wysokości 15 zł za 
odpady segregowane za osobę. Zwolnienie będzie przysługiwało 
wyłącznie osobom, których dochód nie przekracza kwoty uprawnia-
jącej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz segregu-
jącym odpady. Zwolnienie nie będzie dotyczyło osób, które nie chcą 
segregować odpadów, mimo spełnienia pierwszego z kryteriów.

Informujemy również, że zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości 
zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej jako iloczyn 
nowej stawki oraz danych podanych w deklaracji o wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w UGI. Zawia-
domienia zostaną doręczone przez Sołtysów do 27 stycznia 2019 r. 
Wprowadzenie zmiany stawek nie wymaga konieczności złożenia 
nowej deklaracji. 

Na wzrost cen śmieci składa się wiele czynników. Dotyczą one 
trzech podstawowych kwestii: wadliwych konstrukcji prawnych 
z poziomu rządowego (ustawowego), w tym blokowanej przez 
przepisy konkurencyjności firm wywożących odpady oraz zwięk-
szonej produkcji nieczystości w gospodarstwach domowych (także 
w naszej gminie).

Decyzją Ministerstwa Środowiska przyjęto nowe zasady segregacji 
odpadów, wymagające od firm zwiększenia nakładów finansowych. 
Rozporządzenie w tej sprawie wycofano w końcu grudnia, gdy 
większość gmin kontraktowało już wywóz nieczystości na nowych 
zasadach (z większą ilością frakcji do odbioru). Zmieszane odpady 
komunalne musza być przetwarzane w instalacjach o statusie RI-
POK. W uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie 
wykonania WPGO 2012-2023 jako RIPOK do obsługi regionu war-
szawskiego zostało wskazanych jedynie 6 instalacji – BYŚ Wojciech 
Byśkiniewicz, MPO w st. Warszawa, REMONDIS Sp. z o.o., PPHU LE-

KARO Jolanta Zagórska, MZO Sp. zo.o. 
w Pruszkowie, PU HETMAN sp. z o.o.

A przy braku konkurencji stawki rosną. 
Przyjęto też zbyt niskie limity przyjmo-
wania odpadów zmieszanych oraz nało-
żono obowiązek dodatkowej segregacji, 
co podrożyło koszty działania Regional-
nych Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK-ów). Dodatkowo 
wzrosły stawki opłat za składowanie nie-
których frakcji odpadów.

Dodatkowo, w naszej gminie nastąpił 
skokowy wzrost liczby odpadów:

Najszybciej rosły tzw. “odpady zielone”: 

Warto też spojrzeć na problem gospodarki odpadami długofalowo 
i z poziomu globalnego: problem wytwarzania coraz większej ilości śmie-
ci, w tym tych nie ulegających biodegradacji, staje się jednym z poważ-
niejszych na świecie. Jego rozwiązań systemowych można poszukiwać 
w przetwarzaniu odpadów na energię (vide Szwecja), ale przede wszyst-
kim zachęcać ludzi do produkcji mniejszej ilości odpadów. 

Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem uda się podjąć próbę redukcji 
odpadów w naszej gminie, tak by - po konsultacjach społecznych - w roku 
2020 wybrać korzystne i satysfakcjonujące dla naszego obszaru rozwią-
zanie. W najbliższym czasie przygotowany zostanie zmieniony regulamin 
utrzymania czystości i porządku w gminie Izabelin z propozycjami ograni-
czającymi zarówno częstotliwość jak i ilość odbieranych od mieszkańców 
odpadów. Chcemy również aktywnie włączyć się w rozwiązywanie pro-
blemu odpadów w województwie mazowieckim - wypracowanie wspól-
nych dla wielu gmin metod działania i postulatów dla władz centralnych 
będzie kluczowe na kolejne lata. Dlatego 31 stycznia br. organizujemy 
w Izabelinie konferencję dla Aglomeracji Warszawskiej na temat gospo-
darki odpadami.

Dorota Zmarzlak - Wójt Gminy Izabelin
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22 grudnia w sobotę, na parkingu przy Urzędzie 
Gminy odbył się jarmark świąteczny 

organizowany przez Urząd Gminy Izabelin oraz 
Centrum Kultury Izabelin. Mimo deszczowej pogody 
mieszkańcy naszej gminy chętnie robili zakupy 
świąteczne, m.in. upominki dla najbliższych lub 
specjały na święta.

Świąteczne życzenia przy opłatku złożyli mieszkańcom: 
Dorota Zmarzlak – wójt gminy Izabelin, Małgorzata 
Piekarska – radna Rady Gminy Izabelin oraz duszpasterze 
– ks. kanonik Grzegorz Jankowski - proboszcz parafii Matki 
Bożej Królowej Meksyku i dziekan dekanatu laseckiego,   
ks. prałat ppłk Stanisław Dębicki – proboszcz parafii św. 
Franciszka w Izabelinie oraz ks. dr Wojciech Wróblewski 
z parafii św. Franciszka w Izabelinie. 

Zgromadzeni goście wspólnie z chórem Tibi Domine 
zaśpiewali kolędę „Przybieżeli do Betlejem”.
Harcmistrz Jacek Smura – komendant Szczepu czterysta 
dwudziestych czwartych Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
„Kampinos” w Izabelinie wraz z harcerzami przekazał na ręce 
Doroty Zmarzlak – wójta gminy Izabelin Betlejemskie Światło 
Pokoju. Mieszkańcy mogli zabrać ze sobą ten wyjątkowy 
płomień do swych domów otrzymawszy wcześniej lampiony.
Harcmistrz Jacek Smura poprowadził także licytację łańcucha 
choinkowego przygotowanego przez zuchów ze Szczepu 
czterysta dwudziestych czwartych Drużyn Harcerskich 
i Zuchowych „Kampinos” w Izabelinie na rzecz Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łańcuch wylicytowali – 
Katarzyna Wojtak – kierownik Wydziału Promocji i Spraw 
Społecznych Urzędu Gminy Izabelin oraz członkowie 
zespołu „Wokaliza”. Umieszczono go na choince zdobiącej 
foyer Centrum Kultury Izabelin.

Centrum Kultury Izabelin przygotowało bogaty program 
artystyczny i edukacyjny. Wśród wykonawców wystąpili 
uczestnicy sekcji tanecznej Happy Dance Studio z Centrum 
Kultury Izabelin - w tym artyści z sąsiednich gmin 
i dzielnic warszawskich, którzy chcieli wspólnie świętować 
z mieszkańcami gminy Izabelin, a więc młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Duchnicach, z Domu Kultury Uśmiech 

JARMARK ŚWIĄTECZNY w Izabelinie

Happy Dance Studio taniec towarzyski  
fot. Daria Kuźniecow-Dudko

księża składają gościom serdeczne życzenia 
fot. Katarzyna Wojtak

Harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju 
na ręce Doroty Zmarzlak   fot. Katarzyna Wojtak
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Z ŻYCIA GMINY

w Ożarowie Mazowieckim oraz seniorzy - grupa RONDO 
z Bielan. Grupy dzieci i młodzieży prowadzone są przez 
instruktora i choreografa – Karolinę Stanisławską, a grupy 
seniorów przez Ewę Czartoryską-Stanisławską. Ponadto 
mieszkańcom umilał czas wspomniany chór Tibi Domine 
z parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie pod dyrekcją 
Jana Królaka, zespół „Wokaliza” pod dyrekcją Karoliny 

Dubaniewicz, Chór Seniorów „Echo” pod dyrekcją Małgorzaty 
Romańskiej oraz wykonawcy Studia Piosenki Centrum 
Kultury Izabelin, które współprowadzi Patrycja Modlińska. 
Najmłodsi mogli uczestniczyć w warsztatach plastycznych 
ozdób choinkowych i świątecznych – prowadzonych przez 
instruktorki: Hannę Kwietniewską i Elżbietę Ptasznik, 
w warsztatach pieczenia i zdobienia ciast świątecznych – 
organizowanych przez Agatę Szczebyło oraz w warsztatach 
ceramicznych – z udziałem Joanny Sambor. 
We foyer goście podziwiali obrazy grupy malarskiej Art-
Izabelin oraz sekcji malarskiej seniorów Centrum Kultury 
Izabelin. 
Podczas jarmarku organizatorzy Izabelińskiej Akcji 
Sylwestrowej wręczyli nagrody laureatom konkursu 
plastycznego „Kocham, nie strzelam”, a także apelowali 
do mieszkańców o ograniczenie używania fajerwerków 
podczas świątecznych dni, zwłaszcza w sylwestrową 
noc. Jako alternatywę zaproponowali im sylwestrowy 
wieczór z wystrzałowymi filmami organizowany wspólnie 
z Centrum Kultury Izabelin. Więcej na ten temat w materiale 
„Sylwestrowy wieczór w Centrum Kultury Izabelin”.
Goście mogli skosztować pysznych pierogów, kapusty 

z grochem i czerwonego barszczu ufundowanych przez Urząd 
Gminy Izabelin. Restauracja SYTA raczyła mieszkańców 
aromatycznym żurkiem z białą kiełbasą i jajkiem, kanapkami 
z pastami i pieczonymi mięsami oraz smakowitym grzańcem 
bezalkoholowym, a restauracja Kampinówka zupą grzybową. 

Na jarmark świąteczny przybył święty Mikołaj, który 
rozmawiał z mieszkańcami i chętnie pozował z nimi do zdjęć. 
Serdeczne podziękowania należą się firmie Toyota W&J 
Wiśniewski, która ufundowała nagrody rzeczowe dla 
laureatów konkursu plastycznego, oraz wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy pomogli zorganizować jarmark świąteczny. 

  Daria Kuźniecow-Dudko

Studio Piosenki    fot. Daria Kuźniecow-Dudko

zespół Wokaliza 
fot. Daria Kuźniecow-Dudko

organizatorzy IAS podczas rozdawania nagród 
fot. Katarzyna Wojtak

restauracja Syta      fot. Grzegorz Nowicki

Stoisko z ozdobami świątecznymi 
fot. Katarzyna Wojtak
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SYLWESTROWY WIECZÓR W CENTRUM KULTURY IZABELIN

Wielbiciele dobrego kina w doskonałych humo-
rach spędzili końcówkę 2018 roku w Centrum 

Kultury Izabelin. 

Goście mieli okazję obejrzeć dwa wystrzałowe filmy: „Prakty-
kant” w reżyserii Nancy Meyers, z obsadą aktorską w osobach 
Roberta de Niro i Anne Hathaway oraz „Boska Florence” w re-
żyserii Stephena Frearsa. Brawurowe role zagrali Meryl Streep, 
Hugh Grant oraz Simon Helberg. 

Pomysłodawcami filmowego wieczoru sylwestrowego byli orga-
nizatorzy Izabelińskiej Akcji Sylwestrowej – miłośnicy zwierząt, 
samotnych, pozostawionych w schroniskach oraz tych, które 
żyją w naszym najbliższym otoczeniu, czyli otulinie Puszczy 
Kampinoskiej. Hasła „W sylwestra nie strzelam, na zwierzaki 
zbieram”, „Rzuć mi karmę, nie petardę” spodobały się wielu 
mieszkańcom naszej gminy, którzy wsparli akcję także podczas 
wieczoru sylwestrowego. 

W gościnnych progach Centrum Kultury Izabelin, w przerwie 
między seansami goście kosztowali smakołyków przyniesio-

nych przez mieszkańców na wspólny sylwestrowy stół. Można 
było także obejrzeć wystawę prac dzieci, które wzięły udział 
w konkursie plastycznym „Kocham, nie strzelam”. Przed północą 
nastąpiło odliczanie ostatnich sekund starego roku. Nowy rok 
powitano wspólnie z seniorami z Klubu Seniorów w obecności 
Doroty Zmarzlak – wójta gminy Izabelin, która złożyła wszystkim 
obecnym życzenia dobrego roku i wielu sukcesów. 

Dyrekcja Centrum Kultury Izabelin i organizatorzy Izabelińskiej 
Akcji Sylwestrowej serdeczne dziękują Państwu: Kindze Pace-
wicz-Beredzie z firmy Doken Wystrój Okien – za uszycie eleganc-
kiego obrusa, Krzysztofowi Przybyszowi – za użyczenie naczyń, 
Nice Kiszce z firmy Pluton Dystrybucja z Mościsk za wyśmienitą 
kawę dla koneserów oraz przybyłym gościom – naszym miesz-
kańcom – za pomoc w przygotowaniu sylwestrowego stołu.

Szczęśliwego nowego roku!

Daria Kuźniecow-Dudko
 

ORSZAK TRZECH KRÓLI W TRUSKAWIU

W niedzielę, 6 stycznia br. rodziny z dzieć-
mi z Truskawia, Izabelina i Hornów-

ka   utworzyły radosny orszak, który przeszedł 
ul. 3 Maja od starej do nowej pętli w Truskawiu. 

Śpiewano kolędy i pastorałki. Orszak prowadzili – Jan 
Królak – organista z parafii św. Franciszka z Asyżu 
w Izabelinie oraz Mikołaj Grudziński – nauczyciel reli-
gii i akompaniator scholi młodzieżowej oraz chóru Tibi 
Domine z tejże parafii. W orszaku, wspólnie z miesz-
kańcami szła także Dorota Zmarzlak – wójt gminy Iza-
belin oraz Dirk Aarts, który chętnie, przez całą drogę 
niósł sprzęt nagłaśniający.

Pomysłodawcami Orszaku Trzech Króli w Truskawiu są 
jego mieszkańcy.

Co roku przyciągają coraz więcej osób do wspólnego 
kolędowania, podtrzymując tym samym starą chrze-

goście smakują pyszności 
ze wspólnego sylwestrowego stołu

fot. Daria Kuźniecow-Dudko

od lewej: Dirk Aarts, Dorota Zmarzlak – wójt gminy 
Izabelin oraz Joanna Karniol, Agnieszka Rawicz-

Jakubiak i Bogdan Szczesiak – pomysłodawcy 
Izabelińskiej Akcji Sylwestrowej

fot. archiwum IAS
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ścijańską tradycję. Podczas marszu pano-
wała wyśmienita atmosfera. Uczestnicy 
śpiewali prosto z serca zwracając uwagę 
mieszkańców okolicznych domów oraz 
kierowców z przejeżdżających obok sa-
mochodów. Orszak zakończył się słodkim 
poczęstunkiem otrzymanym w darze od 
mieszkańców Truskawia.

Tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Jak co roku miesiące zimowe dają nam się we zna-

ki. Śnieg, zamarznięte, śliskie  podłoże, intensywne 
opady czy gołoledź, to czynniki, które mogą nam utrud-
nić życie. Dlatego tak ważna  jest dbałość o drogi, by 
ograniczyć zakłócenia  ruchu drogowego spowodowa-
nego ww. czynnikami atmosferycznymi. 

W gminie Izabelin mamy sieć dróg wojewódzkich, powiato-
wych oraz gminnych. Za organizację i koordynację utrzyma-
nia tych dróg w należytym stanie odpowiedzialne są nastę-
pujące jednostki:

• Drogi  wojewódzkie: ul. 3 Maja w Mościskach na odcin-
ku od ul. Estrady do ul. Sikorskiego oraz ul. Sikorskiego – Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy 
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41, 05-825 Gro-
dzisk Mazowiecki tel. 22  755-59-46, 22 755-51-17

• Drogi powiatowe: ul. 3 Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Sierakow-
ska, ul. Fedorowicza, ul. Lipkowska – Zarząd Dróg Powiato-
wych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 
300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-17-21, 505-152-84

• Drogi gminne: Odśnieżanie jezdni – Referat Gospo-
darki Komunalnej i Rolnictwa, Urząd Gminy Izabelin, 
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. 22 722-89-48

Dobra komunikacja to nie tylko ulice dla zmotoryzowanych, 
ale również ciągi komunikacyjne dla pieszych. I tak, za od-
śnieżanie chodników w pasie dróg gminnych, pero-
nów przystanków autobusowych, parkingów z miej-
scami postojowymi w pasie dróg gminnych odpo-
wiedzialny jest Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji 
i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin, ul. Matejki 
21, tel. 22 752-68-29, 509-407-467.

Dla głównych dróg zbiorczych na terenie gminy Izabelin, bę-
dących drogami powiatowymi, tj. ul. 3 Maja, ul. Sienkiewicza, 
ul. Sierakowska, ul. Fedorowicza, ul. Lipkowska, akcja czynna 
podejmowana jest w czasie do 30 minut od dyspozycji wyda-
nej wykonawcy prac przez Zarząd Dróg Powiatowych z siedzi-
bą w Ożarowie Mazowieckim. O bezpośrednim uruchomieniu 
prac decyduje dyżurujący pracownik ZDP, sprawujący nadzór 
nad obszarem obejmującym drogi powiatowe na terenie gminy 
Łomianki, gminy Izabelin, wschodniej części gminy Stare Babi-
ce oraz wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, liczących 
w powyższym rejonie 56,00 km dróg. 

W przypadku zimowego utrzymania nawierzchni dróg 
gminnych, które w bieżącym sezonie zimowym 2018/2019 

prowadzone jest przez Miejski Zakład Oczyszczania 
w Pruszkowie sp. z o.o., rozpoczęcie przez wykonaw-
cę akcji czynnej następuje w czasie do jednej godziny od 
wystąpienia opadu śniegu lub też wystąpienia śliskości na 
jezdni, po uzgodnieniu szczegółowego zakresu praz z pra-
cownikiem zamawiającego. 

Powyższy czas reakcji dotyczy dróg wyznaczonych do utrzyma-
nia w pierwszej kolejności. Są to drogi o długości 38,00 km, 
posiadające nawierzchnię twardą, stanowiące szkielet układu 
dróg gminnych, istotnych dla obsługi dochodzących do nich 
dróg dojazdowych lub dużej ilości posesji zabudowanych. Po 
wykonaniu prac na drogach gminnych zaliczonych do pierwszej 
kolejności utrzymania zimowego, lecz nie później niż 10 godzin 
od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych, po-
dejmowane są działania na drogach wyznaczonych do utrzy-
mania w drugiej kolejności, liczących 19,00 km, i w razie 
potrzeb na pozostałych drogach nieujętych w dwóch pierwszych 
kategoriach, stanowiących kolejne 15,00 km.

W sposób analogiczny do powyższego, wygląda sprawa zi-
mowego utrzymania chodników położonych przy drogach 
gminnych oraz przystanków autobusowych, które prowadzone 
jest przez Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzyma-
nia Terenów Zielonych Izabelin. 

Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimo-
wej na peronach przystanków autobusowych oraz chodnikach 
zlokalizowanych w bezpośrednim rejonie obiektów użyteczności 
publicznej, realizowane są przed nasileniem się ruchu piesze-
go i pasażerskiego tj. do godz. 6:00-7:00, by następnie przejść 
z pracami na pozostałe odcinki chodników zlokalizowanych przy 
drogach gminnych.

Tekst i fot. Mateusz  Milej
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III SESJA RADY GMINY IZABELIN

III sesja Rady Gminy Iza-
belin zwana także sesją 
budżetową, odbyła się 

19 grudnia 2018 roku. 

Sesję otworzyła i porządek obrad przedstawiła 
przewodnicząca RGI Joanna Białas. 

Protokół z poprzedniej sesji radni przyjęli bez 
uwag. Przewodniczący komisji stałych złoży-
li sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy 
w okresie między sesjami, a Pani Wójt i Jej 
zastępca przekazali informację o pracy Urzędu 
Gminy i Wójta między sesjami. 

Radni podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała III/11/18 w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2019-2026.

2. Uchwała III/12/18 Budżetowa na rok 
2019 Gminy Izabelin.

Cel uchwał:

Budżet gminy, przygotowywany razem z wie-
loletnią prognozą finansową stanowi postawę 
gospodarki finansowej gminy. Gmina prowadzi 
gospodarkę finansową na podstawie Uchwały 
Budżetowej, gdzie w formie planu rocznego 
sklasyfikowane są wszystkie dochody, wydatki, 
przychody i rozchody gminy, oraz wszystkich 
jednostek samorządowych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym oraz ustawa z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, Rada Gminy 
przed początkiem roku budżetowego uchwała 
budżet wraz z wieloletnią prognozą finansową. 
Przed uchwaleniem budżetu projekt uchwały 
jest opiniowany przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową, oraz przez wszystkie stałe komisje 
stale rady gminy.

3. Uchwała III/13/18 w sprawie przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków, obowiązującego na te-
renie Gminy Izabelin, w celu przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Cel uchwały:

Uchwała dotyczy zmian w „Regulaminie do-
starczania wody i odprowadzania ścieków”. 
Zakres proponowanych zmian obejmuje: 
uporządkowanie tekstu, usunięcie powtórzeń 
ustawy i rozporządzeń niezgodnych z techni-
ką prawodawczą. Dodatkowo do regulaminu 
został dodany § 12 regulujący kwestie tech-
nicznych warunków przyłączenia do usług wo-
dociągowych i kanalizacyjnych oraz § 10 ust. 
3 określający wzór wniosku składanego przez 
mieszkańca o przyłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej. 

Uzasadnienie:

Projekt regulaminu przygotowany przez Zarząd 
Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Ka-
nalizacyjnego „Mokre Łąki” został zaakcepto-
wany przez Radę Gminy VI kadencji w czerwcu 
2018r. i przekazany Wodom Polskim 19 lipca 
2018r. W grudniu projekt został przez Wody 
Polskie zwrócony do UG w celu wprowadze-
nia stosownych korekt i powtórnej akceptacji 
w drodze Uchwały Rady Gminy. 

4. Uchwała III/14/18 w sprawie podwyż-
szenia kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do przyznania nieodpłatnej pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim rządowym progra-
mem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 
– 2023. 

Cel uchwały:

Realizacja uchwały Rady Ministrów z dnia 19 
października 2018r. nr 140 w sprawie usta-
nowienia wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023. Dla realizacji zapisów uchwały niezbęd-
ne jest podjęcie stosownej uchwały Rady Gmi-
ny. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy spo-
łecznej, przyjęcie przez Radę Gminy uchwały 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodo-
wego, jednocześnie potwierdza gotowość gmi-
ny do realizacji celów zawartych w programie 
Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
Uchwała Rady Gminy umożliwia podpisanie 
umowy z Wojewodą, dotyczącą dofinansowa-
nia zadania ze środków budżetu państwa.

Uzasadnienie:

19 października 2018 r. w Monitorze Polskim 
została ogłoszona Uchwała nr 140 Rady Mi-
nistrów w sprawie ustanowienia wieloletnie-
go rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023. Wchodzi ona 
w życie z dniem 1 stycznia 2019r. Wdrożenie 
programu w gminie Izabelin wymaga przyjęcia 
stosownej uchwały przez Radę Gminy. 

5. Uchwała III/15/18 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub za-
trudniających dziennych opiekunów na terenie 
Gminy Izabelin. 

Cel uchwały:

Zmiana uchwały ma na celu umożliwienie 
przyznania dotacji podmiotom, które w trakcie 
roku budżetowego rozpoczęły swoją działal-
ność i wpisały się do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych lub do wykazu dziennych opieku-

nów oraz podmiotów ich zatrudniających, pro-
wadzonych przez Wójta Gminy Izabelin.

Uzasadnienie:

Brak podjęcie wspomnianej uchwały uniemoż-
liwi ubieganie się o dotacje podmiotom, które 
w ramach roku budżetowego rozpoczęły dzia-
łalność i tym samym wyrównanie szans w sto-
sunku do innych działających już podmiotów.

6. Uchwała III /16/18 w sprawie wyraże-
nia zgody na nabycie w drodze umowy działki 
ewidencyjnej nr 95/12 położonej w obrębie 
Hornówek na własność Gminy Izabelin. 

Cel uchwały:

Wyrażenie zgody na zawarcie przez Wójta 
Gminy Izabelin umowy zakupu nieruchomości 
położonej w Hornówku (działka ewidencyjna 
nr 95/12).

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustaleniami MPZP wsi Hornówek 
część „A” – ul. Działkowa” zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr VII/53/11 
z dnia 1 czerwca 2011 r. działka ewidencyjna 
nr 95/12 obręb Hornówek, położona jest na 
terenie przeznaczonym na drogę gminną – ul. 
Działkową. 

7. Uchwała III/17/18 w sprawie odrzuce-
nia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
Wójta Gminy Izabelin, jako pozbawionego 
podstawy prawnej.

Cel uchwały:

Odpowiedź Panu M.B. na wniesiony zarzut ma 
uwzględniać obecny stan faktyczny i prawny. 
Wezwanie z dnia 23 listopada 2018r. uznano 
za bezzasadne. Rada zarekomendowała skie-
rowanie do pełnomocnika i jego mocodawcy 
projektu pisma przygotowanego w Urzędzie 
Gminy Izabelin wraz z podjętą uchwałą. 

Uzasadnienie:  

W dniu 26 listopada 2018r. do Urzędu Gmi-
ny Izabelin wpłynęło pismo złożone przez 
prawnego pełnomocnika pana M.B. „wzy-
wające do usunięcie naruszenia prawa 
poprzez częściową zmianę uchwały Nr 
LIX/446/2002 z dnia 9 października 
2002 w sprawie uchwalenia Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego wsi Izabelin Południowy części 
„A”, zwanego dalej Planem, w części 
dotyczącej obszaru oznaczonego sym-
bolem planistycznym 8/MNL, w części 
obowiązku scalenia działek o nr ew. [...] 
* i [...]* Oraz ograniczenia zabudowy 
do jednego budynku na działce w tym 
działce powstałej ze scalenia”

6.05.2015 Została podjęta uchwała Nr 
VI/35/15 Rady Gminy Izabelin w sprawie przy-
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stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Izabe-
lin B oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko dla potrzeb przedmiotowego planu miej-
scowego” obejmująca również działki będące 
przedmiotem wezwania. Tym samym został 
uwzględniony wniosek skarżącego z dnia 17 
czerwca 2015 roku zmianę uchwały Rady Gmi-
ny Izabelin nr LIX/446/2002 z dnia 9 paździer-
nika 2002 roku, potraktowany, jako wniosek 
o zmianę miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

W dniu 29 lipca 2015r. skarżący został po-
informowany o włączeniu jego wniosku do 
procedury opracowania zmiany planu oraz 
został poinformowany o podjętej uchwale Nr 
VI/35/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 maja 
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Izabelin B (…) . Informa-
cję tą skarżący odebrał dnia 17 września 2015 
roku (data podjęcia przesyłki poleconej na po-
twierdzeniu zwrotnym).

8. Uchwała III/18/18 w sprawie rozpa-
trzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy 
Izabelin. 

Cel uchwały:

Rozpatrzenie złożonej skargi Pana K.Z na bez-
czynność Wójta Gminy Izabelin. Na wniosek 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (posiedze-
nie z dnia 17 grudnia br.), uznano skargę za 
bezzasadną.

Uzasadnienie:

W dniu 5 grudnia 2018 r. p. K. Z. Złożył skar-
gę na bezczynność Wójta Gminy Izabelin, 
w przedmiocie zwolnienia z opłaty podatku 
od nieruchomości. Na pierwszy złożony przez 

skarżącego wniosek o zwolnienie z tej opłaty 
w grudniu 2017r. Urząd odpowiedział w termi-
nie ustawowym, na co już nie dostał odpowie-
dzi od skarżącego. Na kolejny wniosek złożony 
w listopadzie 2018r. o zwolnienie z podatku, 
urząd odpowiedział w terminie ustawowym, że 
Wójt nie ma mocy prawnej do zwolnienia z na-
liczania i opłacania podatku od nieruchomości, 
może tylko zaległości podatkowe umorzyć, 
rozłożyć na raty lub odroczyć. 

9. Uchwała III/19/18 w sprawie zmiany 
uchwały Nr II/7/18 w sprawie ustalenia skła-
dów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 
Izabelin i ich przewodniczących.

Cel uchwały:

Rozszerzenie zakresu osobowego Komisji Bez-
pieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska.

Uzasadnienie:

Radny Bogdan Szczesiak, wyraził wolę pracy 
w Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicz-
nego i Ochrony Środowiska. W związku z po-
wyższym, zmiana składu komisji jest koniecz-
na.

10. Uchwała III/20/18 w sprawie Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2019

Cel uchwały:

Uchwalenie corocznego gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych. Program reguluje zagadnienia 
związane z rozwiązywaniem problemów spo-
łecznych na terenie gminy. Jego unormowania 
umożliwią podjęcie kompleksowych działań 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoho-
lowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jak 

również przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz udzielenia pomocy jej ofiarom. 

Uzasadnienie:

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2137) rada gminy corocznie uchwala 
gminny program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Jednocześnie zgod-
nie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2018 r. poz.1030 z późn.zm.) wójt, w celu re-
alizacji zadań gminy, do których należą: m. in. 
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycz-
nej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i osób zagrożonych uzależnieniem; udzielanie 
rodzinom, w których występują problemy nar-
komanii, pomocy psychospołecznej i praw-
nej, opracowuje projekt Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. Program stanowi 
część gminnej strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych. Gminny Program uchwala 
rada gminy. Ponadto art. 6 ust. 2 pkt 1 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 
1390) przewiduje, że do zadań własnych gmi-
ny należy w szczególności tworzenie gminnego 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
poprzez opracowanie i realizację gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Podczas Sesji przedstawiona była Informacja 
Prezesa GPWiK „Mokre Łąki” nt. nowych 
stawek za wodę i ścieki obowiązujących od 20 
grudnia 2018 r.  

IM

IV sesja Rady Gminy Izabe-
lin odbyła się 31 grudnia 
2018 roku i została zwo-

łana na wniosek p. wójt.  

Sesję otworzyła i porządek obrad przedsta-
wiła przewodnicząca RGI Joanna Białas. 

Radni podjęli tylko jedną uchwałę.

1. Uchwała IV/21/18 w sprawie ustale-
nia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2018. 

Cel uchwały:

Przeniesienie środków budżetowych dla 
zadań inwestycyjnych, które nie zostały za-
kończone zgodnie z planem w 2018 r. Środki 
te, jako niewykorzystane zostały przeniesio-
ne na 2019r. tak by możliwe było pokrycie 

zobowiązań z chwilą zakończenia inwestycji.

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
rada gminy może podjąć uchwałę w spra-
wie wydatków niewygasających pod warun-
kiem posiadania środków na ich wykonanie 
w budżecie tego roku, w którym zostały 
zaplanowane. Środki te muszą być, zatem 
przekazane na odpowiedni rachunek ban-
kowy przed upływem roku budżetowego, 
tj. najpóźniej do 31 grudnia. W przypadku 
Gminy Izabelin chodzi o środki niezakoń-
czonych w 2018 r. Remontów dróg:

1. Przebudowa ul. Matejki - 600 000 zł prze-
niesione maksymalnie do 15.04.2019 r.

Powód - przedłużenie terminu z powodu 
złych warunków atmosferycznych

2. Przebudowa dróg gminnych - I Poprzecz-
na, Kordeckiego, Jana Kazimierza - 55 596 zł 
przeniesione maksymalnie do 30.06.2019 r.

Powód - przedłużenie terminu z powodu 
problemów z uzyskaniem niezbędnych opi-
nii i zezwoleń w Starostwie Powiatowym 
i Urzędzie Wojewódzkim

Wszystkie uchwały wraz z pełnym 
uzasadnieniem, protokoły z odbytych 
sesji i komisji  są dostępne na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej: 
http://www.bip.izabelin.pl/p,14,ra-
da-gminy

IM

IV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY IZABELIN
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, infor-
muje, że w 2019 r. realizowany będzie program korek-

cyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej wg. 
modelu z Duluth. Program adresowany jest do mieszkań-
ców Gminy Izabelin. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie. 
Trwa rekrutacja do Programu.

GŁÓWNE CELE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH 

WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE:

• Uświadomienie sprawcy przemocy domowej, czym jest przemoc.

• Uświadomienie przez sprawcę własnych zachowań przemoco-

wych wobec bliskich,

• Umiejętność rozpoznawania przez sprawcę przemocy domowej sy-

gnałów zapowiadających zachowania przemocowe,

• Opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły 

i przemocy,

• Nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktu 

i sporów w rodzinie, bez użycia przemocy,

• Nabycie i rozwijanie umiejętności partnerskiego układania stosunków 

w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,

• Naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

ADRESACI PROGRAMU:

• Osoby, wobec których wdrożona jest procedura Niebieskie Karty,

• Osoby, które sąd lub prokurator zalecił udział w grupie korekcyj-

no-edukacyjnej,

• Osoby, które wykazują się motywacją własną do poprawy swoje-

go funkcjonowania w rodzinie,

● Przewidywana wielkość grupy będzie wynosiła do 10 - 12 uczest-

ników. Grupa ma charakter heterogeniczny, czyli możliwy jest udział 

tylko mężczyzn lub tylko kobiet. Niemożliwe jest prowadzenie grupy 

koedukacyjnej.

● Grupa ma charakter półotwarty, czyli możliwy jest udział w grupie 

nowych osób po wstępnej kwalifikacji przez prowadzących.

● Każda pełnoletnia osoba zainteresowana udziałem w programie musi 

wstępnie odbyć z jednym z prowadzących dwa spotkania indywidualne.

● Program będzie stanowić cykl 24 spotkań oprócz spotkań indywi-

dualnych (2 spotkania, dla każdego nowego uczestnika). Powtórzo-

PROGRAM EDUKACYJNY 
DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ

E-akta to inaczej skrócenie okresu przechowywania 
akt pracowników oraz ich elektronizacja. Zmiany 
wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. Przedsiębiorcom 
będzie łatwiej przechowywać akta pracowników 
i zleceniobiorców.

Krótko o najważniejszych zmianach – pracodawca:

1. Będzie przechowywał tylko przez 10 lat akta pracownicze 
osób, które zatrudni dopiero po 2018 r.

2. Może skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowni-
ków, których zatrudnił w latach 1999–2018. Jeśli się na to zde-
cyduje, musi złożyć oświadczenie ZUS OSW. Następnie w ciągu 
roku musi przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich 
ubezpieczonych w tym okresie.

3. Jeśli rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem zatrudnio-
nym w latach 1999–2018 nastąpi po 31.12.2018 r., musi prze-
kazać raport informacyjny do ZUS razem z dokumentem wyre-
jestrowującym z ubezpieczeń.

4. Przechowuje dalej przez 50 lat akta pracowników, których 
zatrudnił przed 1999 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
www.e-akta.gov.pl oraz www.zus.pl.

Przedsiębiorców, pracowników biur rachunkowych i wszystkie 
zainteresowane osoby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapra-
sza na bezpłatne szkolenia ze zmian, które wprowadzają e-akta. 
Harmonogram szkoleń będzie wkrótce dostępny na stronie in-
ternetowej  http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium.

PROJEKT E-AKTA – WAŻNE ZMIANY 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

informacja prasowa
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SPORT

ny dwa razy w ciągu roku.
● Czas trwania jednego spotkania: 90 minut. Spotkania odbędą się 
raz w tygodniu, pełny kurs warsztatowy trwa 36 godzin zegarowych. 
● Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny:
- w oddziaływaniach edukacyjnych będziemy koncentrowali się 
na przekazaniu szeroko rozumianej wiedzy na temat zjawiska prze-
mocy rozumianej jako działanie intencjonalne oraz uświadomieniu 
uczestnikom negatywnych norm  i wzorców kulturowych wykorzysty-
wanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących 
sprawcy wobec ofiary;
- oddziaływania korekcyjne będą polegały głównie na praktycz-
nych ćwiczeniach, dostarczających osobistych doświadczeń zmie-
niających zachowania i postawy, rozwijających umiejętności samo-
kontroli, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wyrażania 
złości, pozwalających na wypracowanie nowych strategii działania, 
będących alternatywą dla zachowań agresywnych - istotnym ele-
mentem tej formy oddziaływań jest nauka umiejętności stosowania 
tzw. „przerwy na ochłonięcie”, której celem jest rozładowanie na-
pięcia gromadzącego się w trakcie trwania konfliktu tak, by można 
było kontynuować rozmowę w sposób nie raniący ani fizycznie, ani 
psychicznie drugiej osoby.

● Zajęcia będą prowadzone według Programu z Duluth  przez oso-
by posiadające kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania dzia-
łań korekcyjno-edukacyjnych.
● Osobami, które nie mogą uczestniczyć w programie są:
- osoby z chorobami psychicznymi,
- osoby uzależnione od hazardu,
- osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i leków, które nie 
przeszły podstawowego cyklu terapii,
- osoby, które nie są sprawcami przemocy domowej.
● Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się 
osoby do stosowania przemocy domowej.

Z A P I S Y:
Osobiście lub telefonicznie,

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

poniedziałek 10ºº - 17ºº, 
wtorek, środa, piątek 8ºº - 13ºº, czwartek 8ºº - 16ºº

osoba do kontaktu:
 starszy specjalista pracy socjalnej Anna Kępa,

tel. 22 722 - 79 - 95

KARNAWAŁOWE 
LODOWISKO

W sobotę 12 stycznia Mieszkańcy licznie przybyli na lodo-
wisko, aby wziąć udział w imprezie karnawałowej. Były 

gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, turnieje rodzinne, dużo po-

zytywnej energii i uśmiechów w karnawałowych strojach.

Najmłodsza uczestniczka miała zaledwie 2,5 roku i bawiła się wy-

śmienicie, co możecie sprawdzić na Fb GOSiR. Całą imprezę prowa-

dził Pan Zorro i jego Śnieżynki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę i fanta-

styczną frekwencję.

Tekst i fot. Agnieszka Kopytek

II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PING-PONG

W sobotę, 1 grudnia mieszkańcy naszej gminy oraz 
sympatycy tenisa stołowego przybyli na II Miko-

łajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej  

w Izabelinie. Turniej został przeprowadzony w 4 kategoriach: 

Młodzicy, Juniorzy, OPEN, Rodzina. Zwycięzcy otrzymali pamiąt-

kowe puchary i medale, a ponadto każdy z uczestników otrzymał 

nagrodę rzeczową. Nagrody wręczyła Pani Maryla Łukasińska- 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych. Nad przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia główny Pa-

weł Życki. PODZIĘKOWANIA dla partnerów i sponsorów: Carrefour 

Ekspress Izabelin, „JOANNA” - Laboratorium Kosmetyczne, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sklep firmowy 

„Arciszewscy”.
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„Hej kolęda, kolęda!” czyli Wokaliza koncertuje

Tegoroczny sezon kolędowy był bardzo pracowity dla zespołu Wokaliza, działa-
jącego przy Centrum Kultury Izabelin. Kolędować zaczęliśmy już 17 grudnia, 

na spotkaniu dla osób starszych i samotnych, organizowanym przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzień później w CKI odbywała się promocja książki 
dla dzieci „Bum Cyk Cyk” autorstwa Jana Apolinarskiego – tam również zaśpie-
waliśmy dwie kolędy. W piątek, 21 grudnia, jedna z naszych chórzystek zaprosiła 
nas do szkoły w Koczargach, gdzie pracuje jako nauczycielka. To był przemiły 
koncert, a właściwie wspólne śpiewanie z dziećmi i młodzieżą. A już następnego 
dnia występowaliśmy na gminnym Jarmarku Świątecznym. Na tym nie koniec. 
5 stycznia zaśpiewaliśmy w areszcie śledczym, dla osób uzależnionych od alko-
holu i narkotyków, a 6 stycznia w izabelińskim kościele parafialnym, na dorocznym 
rodzinno-sąsiedzkim koncercie kolęd. A już niebawem, 20 stycznia, będzie 
można nas usłyszeć na gminnym przeglądzie kolęd „Śpiewajmy i grajmy 
Małemu” w Centrum Kultury Izabelin. 

Wspaniale było dzielić się ze wszystkimi świąteczną radością. Teraz zmieniamy re-
pertuar i szykujemy się do naszego corocznego koncertu czerwcowego, na który 
już teraz zapraszamy. A w międzyczasie pewnie jeszcze gdzieś pośpiewamy…

Karolina Dubaniewicz - dyrygentka zespołu „Wokaliza”

PODZIĘKOWANIA dla wolontariuszy: Mikołaj Rudzik, Kuba Mielcza-
rek, Robert Rudzik, Artur, Biszczan, Mariusz Regulski, Michał Len-
giewicz UKS „Bielany 273”. W związku z dużym zainteresowaniem 
grą w turnieju powstała konieczność wprowadzenia zmian w prze-
biegu imprezy, dlatego też  organizator planuje dokonać modyfika-
cji w regulaminie kolejnej edycji.

WYNIKI TURNIEJU

Kategoria Młodzicy: 1. BALCERZAK Julia, 2. ŻYCHLIŃSKI Wojciech,
3. DZIEWICKI Franek

 

28 STYCZNIA - 8 LUTEGO 2019

TURNIEJE

GRY I ZABAWY SPORTOWE 
na sali gimnastycznej

- TENIS STOŁOWY - BADMINTON - PIŁKA NOŻNA -

- KOSZYKÓWKA - SIATKÓWKA -

28.01- 1.02

JAZDA NA ŁYŻWACH Z INSTRUKTOREM 

28.01, 30.01, 1.02, 4.02, 6.02, 8.02 godz. 10:00-12:00

Zapisy w biurze GOSiR ul. Matejki 21 pok. 126, 

tel. 22 752 68 29 / 509 308 883

 Liczba miejsc ograniczona 

Więcej informacji na stronie www.gosir.izabelin.pl i FB

ZAJĘCIA 
BEZPŁATNE

Obowiązują 
zapisy!

białe ferie 2019
na sportowo

BIAŁE FERIE 2019 z GOSiR Izabelin
BEZPŁATNE ZAJĘCIA z instruktorem

ZAJĘCIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ
28.01 do 01.02 w godzinach 10:00- 13:00

dla uczniów od 3 klasy 
Szkoła Podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49

10:00 - 11:00   tenis stołowy, badminton (kometka), ringo
11:00 - 12:00   gry, zabawy, turnieje
12.00 - 13.00     gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, 
inne

 31.01.19 od 11:00 -13:00 odbędzie się 
TURNIEJ GIER I ZABAW

LODOWISKO
28.01 i 4.02 poniedziałek, 30.01 i 6.02 środa, 

1.02 i 8.02 piątek
w godzinach 10:00 - 12:00, ul. 3 Maja 49 w Izabelinie 

(w przypadku niesprzyjającej pogody 
zajęcia na lodowisku mogą zostać odwołane)

10:00 - 11:00     gry i zabawy, nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach. 
GRUPA I, dzieci 5 - 11 lat
11:00 - 12:00     gry i zabawy, nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach. 
GRUPA II, młodzież 11 - 16 lat

Obowiązują zapisy, więcej informacji na stronie www.gosir.
izabelin.pl oraz w biurze GOSiR ul. Matejki 21 pok. 126 

tel 22 752 68 29

Kategoria Juniorzy: 1. ŁATACZ Konrad, 2. RUDZIK Mikołaj, 3. 
SKROŚ Michał
Kategoria: Open: 1. SMARZYK Artur, 2. OCIPKA Kamil, 3. OCIPKA 
Dominik

Kategoria Rodzina: 1. Ocipka Kamil, Ocipka Dominik, 2. Regulski 
Mariusz, Regulska Maja, 3. Żychliński Piotr, Żychliński Wojtek

Relacje z turnieju: https://izabelin24.pl 

B. Bieńkowska, fot: Michał Starnowski

Z ŻYCIA GMINY

Wokaliza kolęduje w szkole w Koczargach



13

KOLĘDOWANIE W KOŚCIELE św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 

W niedzielę 6 stycznia br. w Dniu Objawienia Pańskiego 
zwanego także popularnie Świętem Trzech Króli, w kościele 

św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie odbył się doroczny koncert kolęd. 
Koncerty od kilku lat cieszą się powodzeniem wśród mieszkańców. 
Prowadzi je Jan Królak – organista w kościele w Izabelinie.

Wystąpili soliści – Klaudia Baranowska, Zuzanna Wroniewska, Karol 
Bonowicz, Kama Bykowska, Paulina Nowicka, zespoły rodzinne 
Państwa - Baranowskich i Dubaniewiczów, schola dziecięca „Kwiatki św. 
Franciszka”, schola młodzieżowa z parafii św. Franciszka w Izabelinie, 
chór parafialny „Tibi Domine” pod dyrekcją Jana Królaka oraz zespół 
„Wokaliza” pod dyrekcją Karoliny Dubaniewicz. 

Na zakończenie koncertu wszyscy wykonawcy wraz z ks. Wojciechem 
Wróblewskim, Dorotą Zmarzlak – wójtem gminy Izabelin oraz 
zebranymi gośćmi zaśpiewali wspólnie dwie kolędy. Panowała bardzo 
serdeczna atmosfera. 

Daria Kuźniecow-Dudko, fot. Michał Starnowski

KONCERT NOWOROCZNY

W niedzielę, 13 stycznia br. do CKI 
na coroczny Koncert Noworocz-

ny  pt. „Historia de un Amor”  czyli 
Opowieść o miłości, przybyli meloma-
ni muzyki klasycznej. 

Przed rozpoczęciem koncertu, w imieniu 
władz Gminy Izabelin, życzenia noworocz-
ne złożył przybyłym mieszkańcom gminy 
Bogdan Szczesiak - Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady 
Gminy Izabelin.

W programie koncertu znalazły się utwory 
m.in. W.A. Mozarta, G.Rossiniego, A. Piaz-
zolli, W.Kilara czy E. Morricone. Artyści za-
śpiewali znane wszystkim melodie filmowe, 
walce i romanse. Wśród nich znalazły się: 

Libertango, Nad pięknym modrym Duna-
jem, Oczy czarne, To były piękne dni, Nella 
Fantasia, Duet Papagena & Papageno, Śnić 
sen i wiele innych.

Przed  izabelińską publicznością wystąpili: 
Milena Lange (sopran), Paweł Trojak (bary-
ton), Wiktoria Szubelak (gitara klasyczna), 
Monika Polaczek-Przestrzelska – fortepian 
oraz kwartet smyczkowy „Impressione”. 
W roli konferansjera wystąpił Andrzej Kru-
siewicz z Polskiego Radia.

W imieniu widzów dziękujemy solistom 
i muzykom za znakomity koncert, wieczór 
pełen ciepła i miłości.

Przed i w czasie przerwy w koncercie izabe-

lińscy harcerze, wolontariusze Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy zbierali pienią-
dze na sprzęt dla specjalistycznych szpitali 

dziecięcych.

Jednym ze współorganizato-
rów niedzielnego wydarzenia 
był Salon Toyota W&J Wi-
śniewski, którego najnowszy 
model Toyoty był wyekspono-
wany przed wejściem do Cen-
trum Kultury Izabelin.

J. Marciniak

finalny występ wykonawców koncertu z udziałem ks. Wojciecha 
Wróblewskiego oraz Doroty Zmarzlak – Wójta Gminy Izabelin

od lewej: Wiktoria Szubelak, Paweł Trojak, Milena Lange 
w tle: kwintet “Impressione”   fot. M. Starnowski

Paweł Trojak i Milena Lange
fot. B. Szczesiak

Przewodniczący Komisji Kultury RGI Bogdan 
Szczesiak i dyrektor CKI Janusz Marciniak
fot. M. Starnowski

Nowa Toyota C-HR 
z salonu Toyota W&J Wiśniewski 
fot. Ewa Milun-Walczak
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Z ŻYCIA GMINY

 
Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

Oferta Partnerów 

Nazwa firmy Logo Kontakt Nazwa firmy Logo Kontakt 

Sylwia Szuder (usługi 
fotograficzne) 

 

sylwiaszuderblog.com Pensjonat 
Martiany 21 

 

www.martiany21.pl 

AJW-Nieruchomości 
Arkadiusz 

Wojciechowski 
 ajw-nieruchomosci.pl BSK Sp. z o.o. 

 
www.bsksiegowa.pl 

KAMPINOS TELCO   www.kampinostelco.pl 
Biuro Rachunkowe 

"Przyjazna 
Księgowość"  

www.przyjaznaksiegowosc.pl 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK  

potworek.com.pl DUODENT S.C.  duodent.com.pl 

SOSNOWA SZPILKA  
 

sosnowaszpilka.pl 
PLUTON 

DYSTRYBUCJA        
Sp. z o.o.  

https://www.facebook.com/
PLUTON-DYSTRYBUCJA-

246717956387/ 
GABINET 

KARDIOLOGICZNY 
Wiesława Pawłowska- 

Jenerowicz  

tel. (22) 669 12 05 
 KWIATY W DRODZE 

 
www.kwiatywdrodze.pl 

Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 

JUNIPERUS   
www.juniperus.com.pl 

Gminne Koło 
Miłośników 
Wędkarstwa             
w Izabelinie 

 www.mokrysplawik.pl 

Gospoda Kampinówka 
 

www.kampinowka.com.pl Fotograf 
Foto Piekarnik 

 

www.fotopiekarnik.pl 

Kampinos 
Nieruchomości 

 

www.kampinos.com.pl PPHU DOBEK 
Dobiesław Derbich  autodobek.pl 

WRÓŻKI CHRZESTNE – 
animacje dla dzieci 

 

https://www.facebook.com 
/WrozkiChrzestne/ 

AGRAW         
Automaty do bram 

Wideodomofony 

 
 www.wideodomofony24.pl 

A. S. PILAR 
 Diler 

Premium 
Husqvarna 

aspilar.pl ŚWIAT NITEK 
 

www.swiat-nitek.pl 

PIES NA URLOPIE.PL 
 

www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl 

MAD MEALS 
catering dietetyczny 

 
www.mad-meals.pl 

Klinika Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 
 www.sanobello.pl 

Gabinet 
Weterynaryjny 
"Mokry Nosek"  

www.mokrynosek.com 

ANTYKWARIAT 
Piotruś Pan  

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

156310584579390 

DOKTOR SZELKA 
psycholog zwierząt 

 

www.doktorszelka.pl 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

Chirurgia 
naczyniowa  

i ogólna 
www.doktorchirurg.pl KWIACIARNIA 

IZABELLA 
 

www.kwiaciarniaizabella.pl 

VIVAT Sp.j. 
 

www.vivat.pl COZMO-BIKE  www.cozmobike.pl 

KAWIARNIA                 
Bon Appétit  

www.facebook.com 
/kawiarnia.bonappetit 

GAMMA SERVICE 
(środki czystości)  

www.clean360.pl 

SENSI SUSHI 
 

www.sensisushi.pl KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ  www.instytutwnetrz.pl 

 

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,                                                                                                                                                                                                                                           
g    z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 
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KAMPINOSKI PARK NARODOWY 
SKOŃCZYŁ 60 LAT!

Leżący w sercu Polski Kampinoski Park 
Narodowy to wydmy, bagna, lasy, 

łąki i pastwiska. Niezwykła mozaika 
krajobrazów z ogromnym bogactwem 
szaty roślinnej oraz tysiącami gatun-
ków zwierząt, jest ewenementem na 
skalę światową. Mimo wielowiekowych 
przekształceń i działalności człowieka 
Puszcza pozostała wielkim żywym la-
boratorium natury. Jest jednym z naj-
cenniejszych obszarów przyrodniczych 
w środkowej Polsce.

Park utworzony 16 stycznia 1959 roku, głów-
nie dzięki staraniom profesorów Jadwigi i Ro-
mana Kobendzów, chroni walory przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe Puszczy Kampinoskiej. 
Ten skarb przyrody o powierzchni 38,5 tys. ha 
graniczy z największą w Polsce aglomeracją 
warszawską. Lasy zajmują w parku ponad 
73% powierzchni, a tworzą je głównie sosna, 
olcha, dąb i brzoza. To dzięki lasom puszczy 
do stolicy napływa od zachodu czyste, świeże, 

napełnione olejkami eterycznymi powietrze.

Trwająca od 60 lat ochrona i opieka kilku poko-
leń pracowników przyczynia się do regeneracji 
przyrody. Lasy stają się coraz bardziej natural-
ne i nabierają puszczańskiego charakteru, jak 
przed wiekami. Z udokumentowanych dotych-
czas ponad czterech tysięcy gatunków zwie-
rząt występujących w parku naj-
liczniejszą grupę stanowią bezkrę-
gowce. Największym ssakiem jest 
łoś – herbowe zwierzę parku, ale 
ostoję znalazły tu również, jelenie, 

rysie, wilki, a z ptaków – bo-
cian czarny, orlik krzykliwy, 
bielik i wiele innych. Dzięki 
badaniom naukowym pro-
wadzonym w parku ciągle 
przybywa nowych odkryć 
z zakresu zoologii, botaniki 
i mykologii. Obok walorów 
przyrodniczych Puszcza 
Kampinoska jest prawdziwą 
skarbnicą dziejów. Nie omi-
nęły tych terenów żadne 
z ważnych dla kraju wyda-
rzeń historycznych, a ślady po powsta-

niach i wojnach możemy napotkać w wielu 
miejscach w parku. Cmentarze, samotne mo-
giły i kapliczki są nieodłącznym elementem 
krajobrazu puszczy.

Park stanowi ważną bazę rekreacyjno-wypo-
czynkową nie tylko dla mieszkańców stolicy, 
ale również dla wszystkich miłośników przy-
rody, turystyki i historii. Czeka tu na nich 350 
km szlaków turystycznych pieszych, 200-kilo-
metrowy szlak rowerowy, ścieżki dydaktycz-

ne, trasy konne oraz spe-
cjalnie urządzone polany 
i parkingi. W ośrodkach 
dydaktycznych prowa-
dzona jest edukacja dla 
dzieci, młodzieży szkolnej 
i akademickiej. Odbywają 
się kursy, warsztaty dla 
wyspecjalizowanych grup, 
koncerty, wystawy, kon-
kursy, festiwale, itp. Park 

może liczyć na wolontariuszy, których z roku 
na rok wciąż przybywa, a ich pomoc jest nie-
oceniona. 

Rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej two-
rzą wyraźnie wyodrębniony układ przyrod-
niczy, usytuowany w punkcie węzłowym 
korytarzy ekologicznych (doliny Wisły, Bugu 

i Narwi) o znaczeniu europejskim. Ze wzglę-
du na wartości przyrodnicze oraz znaczenie 
społeczne Park wraz z otuliną został uznany 
przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfe-
ry pod nazwą „Puszcza Kampinoska”, wchodzi 
też w skład sieci NATURA 2000, zarówno ze 
względu na bogactwo gatunków ptaków (Dy-
rektywa Ptasia), jak i na różnorodność zbioro-
wisk roślinnych (Dyrektywa Siedliskowa). 

Warto pamiętać, że tuż za rogatkami stolicy 
Polski znajduje się tak cenne przyrodniczo 
i historycznie  dziedzictwo narodowe. Z cen-
trum miasta do wschodniej granicy parku do-
jedziemy w zaledwie 30 minut. Dalej już tylko 
spokój, ukojenie i bezmierna przyroda Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. Starajmy się 
wszyscy umiejętnie korzystać z jego dóbr.

Katarzyna Fidler
Kampinoski Park Narodowy

fot. Maciej Szajowski
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POKAZY TANECZNE 
HAPPY DANCE STUDIO

Tuż przed świętami Bożego Narodze-
nia w Centrum Kultury Izabelin mogli-
śmy zapoznać się z twórczością poety 
– Jana Apolinarskiego – mieszkańca 
Hornówka, którego książka dla dzie-
ci z audiobookiem pt. „Bum cyk cyk!” 
ukazała się na rynku wydawniczym 
w grudniu 2018 roku. 

Należy podkreślić, że książka powstała dzięki 
aktywnemu wsparciu przyjaciół poety i jedno-
cześnie mieszkańców naszej gminy - Jolanty 
i Janusza Nowickich - aktorów, Elżbiety Żak-
-Rosiak – przewodniczącej Rady Fundacji 
Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach oraz 
Iwony i Andrzeja Puczyńskich – właścicieli 
Izabelin Studio. Organizacja tego wydarzenia 
- właśnie w Centrum Kultury Izabelin miała 
na celu podjęcie działań integracyjnych skie-
rowanych do mieszkańców naszej gminy, ze 
szczególnym uwzględnieniem niewidomych 

i słabowidzących dzieci z Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Róży Czackiej w Laskach.  Dorota Zmarz-
lak – wójt gminy Izabelin serdecznie powitała 
gości i wyraziła nadzieję na więcej podobnych 
przedsięwzięć w przyszłości. 

Spotkanie poprowadził Stanisław Jaskułka 
– aktor filmowy i teatralny - przyjaciel poety.  

Ubrany w strój góralski wtrącał 
zabawne anegdoty używając 
gwary góralskiej, co bardzo po-
dobało się widzom. Jolanta i Ja-
nusz Nowiccy czytali zebranym 
gościom pełne humoru wiersze 
poety. Lektura sprawiła przyjem-
ność zarówno dzieciom jak i do-
rosłym. Całości dopełniły pełne 
kolorów obrazy Doroty Wojsznis 
- autorki ilustracji do książki, któ-
re zostały wyeksponowane w sali 

PROMOCJA KSIĄŻKI DLA DZIECI 
„BUM CYK CYK” JANA APOLINARSKIEGO

W sobotę, 12 grudnia br. w Centrum Kultury Izabelin odbyły się występy 
taneczne Grupy Happy Dance Studio.

Wystąpiły dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież i osoby dorosłe z gminy Izabelin oraz 
gościnnie tancerze ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach, Szkoły Podstawowej i Domu 
Kultury „Uśmiech” z Ożarowa Mazowieckiego, Centrum Kultury w Łomiankach i Bielań-
skiego Ośrodka Kultury. 

Happy Dance Studio od lat prowadzą z powodzeniem instruktorki i choreografki - Ewa 
Czartoryska-Stanisławska, Zuzanna Kwiatkowska oraz Karolina Stanisławska.  Na występy 
przybyli liczni goście - Dorota Zmarzlak – wójt gminy Izabelin, której towarzyszył Dirk Aarts, Bogdan Szczesiak – przewodniczący Komisji Oświaty 
Kultury, Sportu i Turystyki, mieszkańcy gmin - Izabelin, Łomianki, Duchnice i miast - Ożarowa Mazowieckiego oraz Warszawy.

Zaprezentowany program taneczny bardzo spodobał się obecnym gościom, którzy nagradzali artystów gromkimi brawami.

Daria Kuźniecow-Dudko

widowiskowej oraz we foyer Centrum Kultury 
Izabelin. 

Beata Dąbrowska – dyrektor Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Ośrodku w Laskach otrzymała 
w prezencie dla niewidomych i słabowidzą-
cych uczniów komplet książek z audiobookami 
w darze od poety Jana Apolinarskiego i An-
drzeja Wasilewskiego – prezesa zarządu Fun-

przy fortepianie Maria Holka wraz z uczestnikami warsztatów muzycznych 
fot. Robert Kamieński

od lewej: Janusz i Jolanta Nowiccy 
oraz autor książki Jan Apolinarski  

fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Dorota Wojsznis prezentuje jeden ze swych obrazów  
fot. Daria Kuźniecow-Dudko

uczestnicy pokazu   fot. Michał Starnowski

od lewej: Ewa i Karolina Stanisławskie, 
Daria Kuźniecow-Dudko (CKI) 

i Dorota Zmarzlak - Wójt Gminy Izabelin 
 fot. Robert Kamieński

Seniorzy z grupy Rondo z Bielańskiego Ośrodka Kultury
fot. Michał Starnowski
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OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTAMI „NA POLICJANTA” – PODAJ DALEJ!!!

Mimo policyjnych ostrzeżeń starsze osoby wciąż padają 
ofiarami oszustów. Czasem oddają nieznajomym wszyst-

kie oszczędności, a nawet biorą kredyty, aby pomóc rzekomym 
najbliższym. Członkowie grup przestępczych podają się już nie 
tylko za wnuczków, czy innych krewnych, ale coraz częściej 
za policjantów zajmujących się rozpracowywaniem oszustów. 
Próby takich oszustw nie omijają także mieszkańców naszego 
powiatu. Wczoraj policjanci z powiatu warszawskiego zachod-
niego otrzymali dwa zgłoszenia dotyczące oszustów działają-
cych metodą „na policjanta”. Policjanci radzą, jak nie dać się 
oszukać i nie stracić swoich oszczędności.

Przestępcy najczęściej oszukują starsze, samotnie mieszkające osoby, 
ale coraz częściej oszukać próbują osoby bez względu na wiek! Okra-
dają z oszczędności całego życia. Żerują na ludzkiej życzliwości i do-
broduszności. Podając się za funkcjonariuszy Policji przekonują, że na 
przykład rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą i proszą, aby 
im w tym pomóc. Wzywają do podania numeru konta, niekiedy nawet 
loginu i hasła, pytają czy w banku podpisuje się np. parafką czy pełnym 
nazwiskiem?

Oszuści często dzwonią najpierw na numer stacjonarny i nawiązując 
rozmowę ze starszą osobą, podszywają się pod któregoś z członków 
rodziny lub pracownika urzędu, czy poczty. Po chwili jednak przerywają 
połączenie. Bardzo szybko telefon ponownie dzwoni. Tym razem prze-
stępca podaje się za policjanta, funkcjonariusza Centralnego Biura Śled-
czego Policji lub innych służb.

Oszust przekonuje starszą osobę, że rozpracowuje zorganizowaną gru-
pę przestępczą i prosi, aby mu w tym pomóc. Twierdzi, że dzięki temu 
będzie można zatrzymać przestępców oszukujących starsze osoby i za-
pobiec utracie oszczędności np. zdeponowanych na bankowej lokacie. 
Pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki lub pozostawieniu pieniędzy 
we wskazanym miejscu. Często też proszą o podanie numeru konta, 

a nawet loginu i hasła do niego. Po przekazaniu pieniędzy lub wpłaceniu 
ich na wskazane przez oszusta konto, wszelki kontakt z przestępcami 
się urywa. Z reguły wówczas pokrzywdzony orientuje się, że padł ofiarą 
oszusta.

Oszuści często informują starsze osoby, aby udając się do banku wy-
płacić pieniądze, nie mówili kasjerom i obsłudze placówek bankowych, 
w jakim celu to robią. Oszuści starają się przekonać starsze osoby, że 
pracownicy banków również należą do grupy przestępczej i dlatego nie 
wolno ich o niczym informować.

Pamiętajmy:

1. Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.

2. Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu 
ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu!

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń , że nie dzwoni do Ciebie prawdzi-
wy policjant tylko oszust lub w chwili, gdy telefonująca osoba postępuje 
w podany powyżej sposób PROSIMY O NATYCHMIASTOWE POWIADO-
MIENIE POLICJI – pod numerem alarmowym 112.

UWAGA!!! Najpierw w prawidłowy sposób należy rozłączyć prowadzoną 
wcześniej rozmowę, a następnie samemu zadzwonić pod numer 112. 
Oszuści stosują tutaj pewien trick. Proszą seniora, żeby się nie rozłączał 
i wybrał na klawiaturze telefonu numer do Policji, a następnie oddają 
słuchawkę swojemu kompanowi. Senior jest przekonany, że rozmawia 
z prawdziwym policjantem, gdy tymczasem połączenie nie zostało prze-
rwane i druga odzywająca się w słuchawce osoba to wspólnik prze-
stępcy.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach

dacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. 

Repertuar artystyczny wieczoru zapewnili: wy-
konawcy Studia Piosenki z Centrum Kultury 
Izabelin współprowadzonego przez Patrycję 
Modlińską, uczniowie Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Ośrodku w Laskach, zespół Wokaliza pod 
dyrekcją Karoliny Dubaniewicz, młodziutka 
Karolina Wojsznis, Maria Holka m.in. kompo-
zytorka muzyki filmowej, teatralnej i rozryw-

kowej oraz uczestnicy prowadzonych przez nią 
warsztatów muzycznych w Centrum Kultury 
Izabelin. Wydarzenie wsparli Partnerzy i Przy-
jaciele Centrum Kultury Izabelin: Urząd Gminy 
Izabelin, Kampinoski Park Narodowy, Funda-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości, Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi, Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Ośrodku w Laskach oraz MCC Ma-
zurkas Conference Centre & Hotel i Mazurkas 
Catering 360 stopni. Przygotowany przez tę 

Firmę słodki świąteczny poczęstunek zaspokoił 
podniebienia gości. 

Dyrekcja Centrum Kultury Izabelin wszystkim 
bardzo serdecznie dziękuje za okazaną życzli-
wość i wsparcie. 

Daria Kuźniecow-Dudko

SZTUKA WALKI
W niedzielę 9 grudnia br. w sali widowiskowej Cen-

trum Kultury Izabelin odbył się Mikołajkowy Tur-
niej Karate o Puchar Wójta Gminy Izabelin. 

W sportowych zmaganiach uczestniczyło blisko 80 zawodników 
z czterech zaprzyjaźnionych klubów:

Karateka – Grodzisk Mazowiecki, Dojo Karate Grójec IKA Poland, 
Tora – Grodzisk Mazowiecki oraz Szkoły Walk KUMA-DE – sek-
cja Izabelin i Wymysłów – organizatora przedsięwzięcia. Podczas 
Turnieju nie mogło zabraknąć głównego gościa, jakim był św. Mi-
kołaj, który rozdał każdemu z zawodników mikołajkowe upominki 
oraz życzył wszystkim powodzenia podczas startów w rozgrywa-
nych konkurencjach karate.

Bez pomocy i wsparcia w organizacji ten turniej z pewnością nie 
osiągnąłby takich rozmiarów. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Doroty Zmarzlak – Wójta Gminy Izabelin, Dyrekcji Centrum Kultury 
w Izabelinie,  Kierownictwa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Izabelinie oraz Kierownictwa sklepu Carrefour Express Izabelin za przygo-
towanie słodkości dla uczestników turnieju. Wspólnymi siłami wskrzeszamy ducha sportu.

Dominik Seroka - Zarząd Szkoły Walk KUMA-DE, fot. Daria Kuźniecow-Dudko
  

rozgrzewka przed turniejem
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4.02.2019  godz. 10.00    CKI  
PRAWO „Wiem co podpisuję… rynek usług teleko-
munikacyjnych” – Joanna Dubel

11.02.2019  godz. 10.00    CKI 
ZDROWIE „Aktywność rekreacyjna a sprawność 
funkcjonalna” – prof. Ewa Kozdroń

13.02.2019  godz. 11.00    Zamek Królewski
„W garderobie króla. Stroje w czasach Stanisława 
Augusta” Wykład o strojach damskich i męskich 
w XVIII wieku.  – Agnieszka Lichacz

18.02.2019  godz. 10.00   CKI 
LITERATURA  - „Poezja Tadeusza Różewicza”  
– Rafał Wojasiński

25.02.2019  godz. 10.00   CKI  
NATURA  „Skalne skarby naszej ziemi 
– geoturystyczne rarytasy od Bałtyku po Karpaty” 
– mgr Robert Szewczyk

PROGRAM UTW 
semestr letni 2018/2019

LUTY 2019

MARZEC 2019

KWIECIEŃ 2019

MAJ  2019

Informacje i zapisy: sekretariat Centrum Kultury Izabelin 
tel. 22 752 68 00 w godzinach 13.00-19.00

4.03.2019   godz. 10.00    CKI  
PODRÓŻE „Magiczna Kuba” Spotkanie z podróżni-
kiem Tomkiem Tułakiem

11.03.2019   godz. 10.00    CKI 
NATURA „Zorza Polarna” – Janusz Żebrowski 

18.03.2019   godz. 10.00    CKI  
ARCHITEKTURA „Sztuka religijna Żydów Polskich 
– najpiękniejsze synagogi, architektura i wystrój 
wnętrz” – Magda Tarnowska

25.03.2019   godz. 10.00    CKI 
HISTORIA-LUDZIE „Królowa epoki, epoka królowej – 
Wiktoria władczyni Wielkiej Brytanii” 
– Sławek Szczocki

27.03.2019   godz.11.00    Zamek Królewski
„Pod samowarem siedzi moja Masza…”, czyli Rosja 
Puszkina, Tołstoja i innych – Daniel Artymowski

1.04.2019   godz. 10.00    CKI 
MUZYKA „To, co najpiękniejsze…” arie operowe, 
operetkowe i musicalowe różnych epok 
– Anna Maria Ostrowska, Tomasz Ostrowski 

8.04.2019   godz. 10.00    CKI 
POLITYKA „Modele demokracji – demokracja libe-
ralna” – Barbara Sieradzka

15.04.2019   godz. 10.00    CKI  
PODRÓŻE „Polskie Andy – spotkania poza czasem” 
– mgr Robert Szewczyk

25.04.2019   godz. 11.00   Zamek Królewski
„Mojżesz – książę Egiptu?” – Daniel Artymowski

29.04.2019   godz. 10.00    CKI
ARCHITEKTURA I SZTUKA „Ludwik II Bawarski i jego 
zamki” – Beata Artymowska

6.05.2019   godz. 10.00   CKI  
HISTORIA - MUZYKA „Verbum Nobile. Życie i twór-
czość Stanisława Moniuszki”  – Daniel Artymowski

13.05.2019   godz. 10.00   CKI 
PODRÓŻE NATURA „Cuda natury w Norwegii”  
– Janusz Żebrowski

15.05.2019   godz.11.00   Zamek Królewski 
„Od grodu książęcego do siedziby królewskiej – dzieje 
Zamku Królewskiego w Warszawie od XIII do XVIII w.” 
– Maria Zawartko-Laskowska

20.05.2019   godz. 10.00    CKI  
LUDZIE „Charles Aznavour – artysta globalny” 
– Igor Pogorzelski

27.05.2019   godz. 10.00  CKI  
LITERATURA „Sandor Marai - świadek XX wieku”  
– Rafał Wojasiński

CZERWIEC  2019

3.06.2019 godz. 10.00  CKI   
BIZNES „Chińska fabryka” – Dorota Czołak

10.06.2019  CKI 
Uroczyste zakończenie roku akademickiego
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28 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK)

11.00 Kino za Rogiem 
Baśnie i Bajki Polskie: Kopciuch, O psach i kotach  wiek b/o, ok. 52 min
11.00 - 12.00 taniec nowoczesny/street dance  – K. Stanisławska

14.00 - 16.00 akrobatyka sportowa (7-12 lat)
16.00 Kino za Rogiem Gabriel  reż. M. Haremski, od 7 lat, 83 min

16.30 - 18.00 szachy – P. Staniszewski

18.00 - 19.00 zajęcia rekreacyjno-ruchowe z elementami sztuki walki   
                                 dla dzieci w wieku 5-8 lat – D. Seroka

19.00 - 20.00 zajęcia rekreacyjno-ruchowe  z elementami sztuki walki 
                                 dla dzieci w wieku 9-13 lat – D. Seroka

29 STYCZNIA (WTOREK)

11.00 - 12.00 taniec nowoczesny/street dance – K. Stanisławska

11.00 Kino za Rogiem Wilk w owczej skórze  od 7 lat, 81 min 

16.00 - 17.00 taneczna podróż po całym świecie (6-8 lat) 
– Ł. Prochacki

17.00 - 18.00 taneczny mix (9-12 lat) – Ł. Prochacki

16.00 Kino za Rogiem Hugo i łowcy duchów od 7 lat, 94 min

30 STYCZNIA (ŚRODA)

11.00 - 12.00 taniec nowoczesny/street dance  – K. Stanisławska

11.00 Kino za Rogiem Królowa Śniegu  od 5 lat, 63 min

16.00 Kino za Rogiem Jak zostać kotem  od 7 lat, 83 min

18.00 - 19.00 zajęcia rekreacyjno-ruchowe 
                                 z elementami sztuki walki 
                                 dla dzieci w wieku 5-8 lat  – D. Seroka

19.00 - 20.00 zajęcia rekreacyjno-ruchowe 
                                 z elementami sztuki walki 
                                 dla dzieci w wieku 9-13 lat – D. Seroka

31 STYCZNIA (CZWARTEK)   

11.00 Kino za Rogiem Gamba  od 7 lat, 90 min

14.00 - 15.30 szachy – P. Staniszewski

14.00 - 15.30 malarstwo  (5-8 lat) – H. Kwietniewska

15.30 - 17.00 malarstwo  (9-13 lat) – H. Kwietniewska

16.00 Kino za Rogiem 
                Valerian i Miasto Tysiąca Planet  od 7 lat, 137 min

17.00 zabawa z Teatrzykiem Dukat  - Wielki Bal Kostiumowy 
               (ok. 1,5 godz.)  

1 LUTEGO (PIĄTEK)
11.00 Kino za Rogiem Królowa Śniegu 2  od 5 lat, 65 min

11.00 - 12.00 akrobatyka sportowa (7-9 lat) – M. Dąbrowska

12.00 - 13.00 akrobatyka sportowa (9-12 lat) – M. Dąbrowska

13.00 - 14.00 gimnastyka artystyczna (7-9 lat) – M. Dąbrowska

14.00 - 15.00 gimnastyka artystyczna (9-12 lat) – M. Dąbrowska 

14.00 - 15.30 zajęcia plastyczne (5-8 lat) – H. Kwietniewska

15.30 - 17.00 zajęcia plastyczne  (9-13 lat) – H. Kwietniewska

16.00 Kino za Rogiem Mały Książę  od 7 lat, 101 min

4 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK)

11.00 Kino za Rogiem Proszę słonia  wiek b/o, 66 min

12.30 - 13.30 śpiewanki (7-12 lat) – K. Dubaniewicz

14.00 - 15.00 zajęcia komputerowe – J. Pluta

16.00 - 17.00 ćwiczenia z elementami baletu – E. Budny

16.00 Kino za Rogiem BFG: Bardzo Fajny Gigant  od 7 lat, 112 min

5 LUTEGO (WTOREK)

11.00 Kino za Rogiem Mała Wielka Stopa  wiek b/o, 63 min

11.00 - 12.30 szachy – P. Staniszewski

16.00 Kino za Rogiem Bella i Sebastian 2  od 7 lat, 93 min

17.00 Teatr Urwis – Kopciuszek

7 LUTEGO (CZWARTEK)

11.00 Kino za Rogiem 
                 Rycerz Blaszka. Pogromca smoków  od 5 lat, 80 min

11.00 - 12.30 szachy – P. Staniszewski

12.30 - 13.30 śpiewanki (7-12 lat) – K. Dubaniewicz

14.00 - 15.30  malarstwo (5-8 lat) – H. Kwietniewska

15.30 - 17.30 malarstwo  (9-13 lat)  – H. Kwietniewska

16.00 Kino za Rogiem Szajbus i pingwiny  od 7 lat, 101 min

17.00 Teatr Urwis – Król zwierząt

8 LUTEGO (PIĄTEK)
11.00 Kino za Rogiem  Ups! Arka odpłynęła  od 5 lat, 82 min

12.30 - 13.30 ćwiczenia z elementami baletu – E. Budny

14.00 - 15.30 zajęcia plastyczne  (5-8 lat) – H. Kwietniewska

15.30 - 17.30 zajęcia plastyczne  (9-13 lat)  – H. Kwietniewska

16.00 Kino za Rogiem Rysiek Lwie Serce od 7 lat, 91 min

6 LUTEGO (ŚRODA)

11.00 Kino za Rogiem Dzielny kogut Maniek  od 5 lat, 89 min

12.30 - 13.30  śpiewanki (7-12 lat) – K. Dubaniewicz

14.00 - 15.00 zajęcia komputerowe – J. Pluta

15.00-16.00 ćwiczenia z elementami baletu – E. Budny

16.00 Kino za Rogiem Moje wakacje z Rudym od 7 lat, 90 min

FERIE ZIMOWE 2019 
w Centrum Kultury Izabelin

Wszystkie powyższe zajęcia i atrakcje są 

BEZPŁATNE
obowiązują ZAPISY (także do kina): 

tel. 22 752 68 00
sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

FILMY DLA DZIECI

28 stycznia 2019 godz. 11.00 
BAŚNIE I BAJKI POLSKIE: KOPCIUCH, O PSACH I KOTACH 
różni reżyserzy, wiek b/o, ok. 52 min

28 stycznia 2019 godz. 16.00 
GABRIEL reż. M. Haremski, od 7 lat, 83 min

29 stycznia 2019 godz. 11.00 
WILK W OWCZEJ SKÓRZE 
reż. A. Galat, M. Wołkow, od 7 lat, 81 min 

29 stycznia 2019 godz. 16.00 
HUGO I ŁOWCY DUCHÓW reż. T. Baumann, od 7 lat, 94 min

30 stycznia 2019 godz. 11.00 
KRÓLOWA ŚNIEGU reż. W. Barbe, M. Swiesznikow, od 5 lat, 63 min

30 stycznia 2019 godz. 16.00 
JAK ZOSTAĆ KOTEM reż. B. Sonnenfeld, od 7 lat, 83 min

31 stycznia 2019 godz. 11.00 
GAMBA reż. T. Kawamura, Y. Ogawa, od 7 lat, 90 min

31 stycznia 2019 godz. 16.00 
VALERIAN I MIASTO TYSIĄCA PLANET
reż. L. Besson, od 12 lat, 131 min

1 lutego 2019 godz. 11.00 
KRÓLOWA ŚNIEGU 2 reż. A Tsitsilin, od 5 lat, 65 min

1 lutego 2019 godz. 16.00
MAŁY KSIĄŻĘ reż. M. Osborne, od 7 lat, 101 min

4 lutego 2019 godz. 11.00 
PROSZĘ SŁONIA reż. W. Giersz, wiek b/o  lat, 66 min

4 lutego 2019 godz. 16.00 
BFG: BARDZO FAJNY GIGANT reż. S. Spielberg, od 7 lat, 112 min

5 lutego 2019 godz. 11.00 
MAŁA WIELKA STOPA reż. J. Degruson, B. Stasen, od 7 lat, 88 min

5 lutego 2019 godz. 16.00 
BELLA I SEBASTIAN 2 reż. Ch. Duguay, od 7 lat, 93 min

6 lutego 2019 godz. 11.00 
DZIELNY KOGUT MANIEK  
reż. R.R.P. Alatriste, G.P.P. Alatriste, od 7 lat, 93 min

muzyka
piątek 22 lutego 2019  godz. 20.00
Szemrane szlagiery międzywojnia
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 25 zł

literatura
środa 30 stycznia 2019 godz. 16.00
Czytamy Dzieciom „Bajki mojej babci” Teresy Podleś
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, wstęp wolny

Kino za Rogiem

sztuka
do 31 marca 2019
Wystawa prac malarskich Jolanty Jabłońskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, wstęp wolny

kabaret
piątek 15 marca 2019 godz. 18.00 i 20.30
Kabaret Młodych Panów
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 60 i 80 zł

taniec
sobota 9 lutego 2019 godz. 16.00-22.00
Karnawałowa potańcówka 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp 15 zł

spotkania z podróżnikami
piątek 15 lutego 2019 godz. 19.00
Patagonia wyprawa rowerowa do Argentyny i Chile
- Agata i Dariusz Ptrasznik
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

piątek 22 lutego 2019 godz. 19.00
Kirgistan i Tadżykistan - Tomasz Tułak
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

inne
sobota 23 lutego 2019 godz. 15.00-20.00
I Turniej Brydżowy
dla młodzieży i dorosłych
Centrum Kultury Izabelin, zapisy, publiczność: wstęp wolny

UTW

4 lutego 2019 godz. 10.00   CKI
PRAWO »Wiem co podpisuję… rynek usług teleko-
munikacyjnych« – Joanna Dubel

11 lutego 2019 godz. 10.00   CKI
ZDROWIE »Aktywność rekreacyjna a sprawność 
funkcjonalna« – prof. Ewa Kozdroń

13 lutego 2019 godz. 11.00  Zamek Królewski
 „W garderobie króla. Stroje w czasach Stanisława 
Augusta” Wykład o strojach damskich i męskich w 
XVIII wieku.  – Agnieszka Lichacz

18 lutego 2019 godz. 10.00  CKI 
LITERATURA  - »Poezja Tadeusza Różewicza«  
– Rafał Wojasiński

25 lutego 2019 godz. 10.00   CKI  
NATURA  »Skalne skarby naszej ziemi – geotu-
rystyczne rarytasy od Bałtyku po Karpaty« 
– mgr Robert Szewczyk

zajęcia cykliczne dla dzieci
sobota 26 stycznia 2019 
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat) 
Warsztaty plastyczne »Sylwetki drzew«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

sobota 16 lutego 2019 godz. 12.00
Warsztaty Funiversity – Chemia w kuchni
Centrum Kultury Izabelin, wstęp 20 zł

sobota 16 lutego 2019 
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat) 
Warsztaty plastyczne »Album zdobiony«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

sobota 23 lutego 2019 
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat) 
Warsztaty plastyczne »Dzikie koty«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

FILMOWE
 FERIE 

ZIMOWE

teatr
31 marca 2019 godz. 17.00
Akompaniator obsada: Edyta Olszówka i Piotr Polk
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 50 zł i 70 zł
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FILMY DLA DZIECI

28 stycznia 2019 godz. 11.00 
BAŚNIE I BAJKI POLSKIE: KOPCIUCH, O PSACH I KOTACH 
różni reżyserzy, wiek b/o, ok. 52 min

28 stycznia 2019 godz. 16.00 
GABRIEL reż. M. Haremski, od 7 lat, 83 min

29 stycznia 2019 godz. 11.00 
WILK W OWCZEJ SKÓRZE 
reż. A. Galat, M. Wołkow, od 7 lat, 81 min 

29 stycznia 2019 godz. 16.00 
HUGO I ŁOWCY DUCHÓW reż. T. Baumann, od 7 lat, 94 min

30 stycznia 2019 godz. 11.00 
KRÓLOWA ŚNIEGU reż. W. Barbe, M. Swiesznikow, od 5 lat, 63 min

30 stycznia 2019 godz. 16.00 
JAK ZOSTAĆ KOTEM reż. B. Sonnenfeld, od 7 lat, 83 min

31 stycznia 2019 godz. 11.00 
GAMBA reż. T. Kawamura, Y. Ogawa, od 7 lat, 90 min

31 stycznia 2019 godz. 16.00 
VALERIAN I MIASTO TYSIĄCA PLANET
reż. L. Besson, od 12 lat, 131 min

1 lutego 2019 godz. 11.00 
KRÓLOWA ŚNIEGU 2 reż. A Tsitsilin, od 5 lat, 65 min

1 lutego 2019 godz. 16.00
MAŁY KSIĄŻĘ reż. M. Osborne, od 7 lat, 101 min

4 lutego 2019 godz. 11.00 
PROSZĘ SŁONIA reż. W. Giersz, wiek b/o  lat, 66 min

4 lutego 2019 godz. 16.00 
BFG: BARDZO FAJNY GIGANT reż. S. Spielberg, od 7 lat, 112 min

5 lutego 2019 godz. 11.00 
MAŁA WIELKA STOPA reż. J. Degruson, B. Stasen, od 7 lat, 88 min

5 lutego 2019 godz. 16.00 
BELLA I SEBASTIAN 2 reż. Ch. Duguay, od 7 lat, 93 min

6 lutego 2019 godz. 11.00 
DZIELNY KOGUT MANIEK  
reż. R.R.P. Alatriste, G.P.P. Alatriste, od 7 lat, 93 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

Czytamy dzieciom 
 
 

Serdecznie zapraszamy  
30 stycznia 2019 r. (środa)  

o godz. 16.00 
na spotkanie z cyklu  
Czytamy Dzieciom. 

 

Mali słuchacze będą mogli zapoznać się  
z książką Teresy Podleś 
„Bajki mojej babci”. 

KOPCIUSZEK

w Centrum Kultury Izabelin

 5 lutego 2019 (wtorek)
godz. 17.00

wstęp 
wolny

 7 lutego 2019 (czwartek)
godz. 17.00

KRÓL ZWIERZĄT

karnawałowa 
potańcówka

9 lutego 2019 (sobota)
godz. 16.00-22.00

Centrum Kultury Izabelin

bilety:
15 zł

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 05-080 Izabelin, tel. 22 752 68 00, www.centrum.izabelin.pl

DJ

ANIMACJE 
TANECZNE

Łukasz 
Prochacki

6 lutego 2019 godz. 16.00
MOJE WAKACJE Z RUDYM reż. K. Stenders, od 9 lat, 85 min

7 lutego 2019 godz. 11.00 
RYCERZ BLASZKA. POGROMCA SMOKÓW
reż. T. Bodenstein, od 5 lat, 80 min

7 lutego 2019 godz. 16.00 
SZAJBUS I PINGWINY reż. S. McDonald, od 7 lat, 91 min

8 lutego 2019 godz. 11.00
UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA reż. T. Genkel, od 5 lat, 82 min

8 lutego 2019 godz. 16.00
Rysiek Lwie Serce reż. M. Sicilia, od 7 lat, 91 min 

SPOTKANIA 
Z PODRÓŻNIKAMI
 w Centrum Kultury Izabelin

Patagonia
rowerem w królestwie wiatru

Agata i Dariusz Ptasznik
mieszkańcy Izabelina

15 lutego 2019 
(piątek) godz. 19.00

Kirgistan
Tadżykistan

Tomasz Tułak

22 lutego 2019 
(piątek) godz. 19.00

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 05-080 Izabelin,
 tel. 22 752 68 00, www.centrum.izabelin.pl

wstęp 
wolny

Pełny repertuar Kina za Rogiem (do końca lutego - także filmy dla 
dorosłych) znajdą Państwo na stronie www.centrum.izabelin.pl 
oraz w biuletynach wyłożonych w holu Centrum Kultury Izabelin
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REKLAMY

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Minex Skład Opału
Przeniesiony ze Starych Babic do Klaudyna, 

przy ul. Lutosławskiego 9

Sprzedaż

Drewno kominkowe, Eko groszek, węgiel

Tel. 660-686-391, 22 722 90 31

KLUB PUZZLI 

 
 

Masz w domu układankę? Lubisz puzzle? 
 

Wszystkich fanów zapraszamy do wymiany puzzli  
w naszej bibliotece. 

 
Czwartki 

Godz.16.00-18.00 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 
ul. Matejki 21 

05-080 Izabelin 
tel. 22 752 68 21 

www.bibliotekaizabelin.pl 

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

w gminie Izabelin w grudniu 2018 

Jesienna pogoda, wesołe uroczystości świąteczno – nowo-
roczne nie miały wpływu i nie stwarzały zagrożenia poża-

rowego na ilość zdarzeń wymagających  interwencji straży 
pożarnych. 

Zanotowano siedem interwencji, w tym jeden pożar w dniu 6 grudnia 
2018 roku w Hornówku przy ul. Herbowej paliła się stolarnia bezpo-
średnio przylegająca do budynku mieszkalnego, do którego pożar się 
nie rozprzestrzenił. 

W dniu 9 grudnia 2018 r. w godzinach nocnych na ul. 3 Maja 72 miała 
miejsce kolizja samochodu osobowego z betonowymi pojemnikami na 
odpady, w której poszkodowany został kierowca samochodu. W dzia-
łaniach ratowniczych brał udział jeden zastęp OSP Izabelin, policja 
i karetka pogotowia. 

Również w dniu 18 grudnia 2018 roku w Izabelinie C przy zbiegu ulic 
Krasińskiego i Tetmajera  miała miejsce kolizja drogowa dwóch sa-
mochodów osobowych.  W działaniach ratowniczych udział wzięły te 
same służby, co poprzednio. Jeden z kierowców odniósł niegroźne ob-
rażenia. 

W dniu 20 grudnia 2018 r.  przy ul. Matejki na skutek zadymienia 
w garażu, OSP w Izabelinie udzieliła pomocy medycznej osobie po-
szkodowanej stosując  tlenoterapię i oddymianie garażu. 

W dniu 22 grudnia 2018 r. w Izabelinie B przy ul. Jana Kazimierza OSP 
w Laskach usunęła fragment złamanej sosny z linii energetycznej. 

A 21 grudnia 2018 r. OSP Laski brała udział w akcji gaszenia pożaru 
w Zielonki Parcele ul. Warszawska 386 udzielając pomocy OSP w Sta-
rych Babicach. 

płk mgr inż. Edward Gierski
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KARTY HISTORIIREKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

ogrodzenia największych 
polskich producentów m.in. 
Drewbed, Joniec, Konsport, 

Plastmet,Gatigo

tel. 796 509 507
biuro@extremestone.pl

ul. Sikorskiego 119 
05-080 Klaudyn

Sprzedaż elementów 

oraz usługi montażu

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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 bal poprowadzi  Łukasz Prochacki 
tancerz/choreograf

 pokazy i animacje taneczne

 gra zespół The Music Machine

190 zł od osoby 
sprzedaż zaproszeń w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 05-080 Izabelin, tel. 22 752 68 00, www.centrum.izabelin.pl

Rock and roll dance party

2 marca (sobota) 2019 godz. 20.00
Centrum Kultury Izabelin

BAL 
KARNAWAŁOWY

31 marca 2019 niedziela 
godz. 17.00

Centrum Kultury Izabelin
bilety: 50 zł i 70 zł 

  

Szemrane szlagiery 
międzywojnia
Olga Avigail - wokal

Grzegorz Bożewicz - akordeon cyfrowy

22 lutego 2019    

godz. 20.00

Centrum Kultury Izabelin

bilety: 25 zł

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 05-080 Izabelin, tel. 22 752 68 00, www.centrum.izabelin.pl

www.centrum.izabelin.pl

Centrum Kultury Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

INFORMACJE I ZAPISY:
sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-19.00
tel. 22 752 68 00, fax.  22 752 68 15
e-mail: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl
kasa biletowa czynna także przed spektaklami i koncertami

15 marca 2019 (piątek) godz. 18.00 
Centrum Kultury Izabelin

 bilety: 65 i 75 zł w sprzedaży od 12 grudnia 2018


