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Z ŻYCIA GMINY

TANIE ŚMIECI JUŻ BYŁY
Odpady to w ostatnim czasie najbardziej gorący temat w samorządach. 
Korporacje prześcigają się w publikowaniu stanowisk i opinii, 
a wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, radni i mieszkańcy debatują, 
co zrobić, żeby system ustabilizować, a mieszkańcy nie musieli 
ponosić jego kosztów w całości.
 

W połowie stycznia w Wołominie spo-
tkali się podwarszawscy samorzą-

dowcy, aby podyskutować na temat sytu-
acji w gospodarce odpadami komunalnymi. 
Podobnych spotkań było więcej – branża 
spotkała się z dziennikarzami w Warszawie, 
a w Izabelinie samorządowcy rozmawiali 
z przedstawicielami rządu. Powód? Rosną-
ce drastycznie ceny za odbiór odpadów. 
Samorządy, ministerstwo i branża usług 
komunalnych prześcigają się w szukaniu 
winnego zaistniałej sytuacji. Wskazują 
przede wszystkim na rząd jako winnego 
zbyt często zmieniającego się prawa, ale 
i na wytwórców opakowań, którzy nie do-
płacają do gospodarki odpadami, a wpro-
wadzają na rynek wielomateriałowe, trud-
ne do recyklingowania opakowania.
Przygotowywana jest kolejna zmiana 
w ustawie o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. Rząd przedstawił w ostat-
nim czasie swoje najnowsze propozycje. 
Samorządowcy są raczej zgodni: przepisy 
są niedoskonałe. 

Organizacje samorządowe 
są zgodne
„Przedłożony projekt jest znacznie lepszy 
od projektu z dnia 28 sierpnia 2018 r. […] 
Z satysfakcją odnotowujemy zmiany zapi-
sów w obecnym projekcie odnoszące się do 
odstąpienia od obligatoryjnego obowiązku 
objęcia gminnymi systemami gospodaro-
wania odpadami komunalnymi nierucho-
mości niezamieszkałych, innych regulacji 
dotyczących nieruchomości letniskowych 
i nieruchomości mieszanych” – brzmi opinia 
Związku Gmin Wiejskich RP. W podobnym 
tonie stanowisko przyjął Związek Miast Pol-
skich. Organizacje chwalą w szczególności 
uregulowanie statusu nieruchomości mie-

szanych, odstąpienie od sztywnej maksy-
malnej kwoty za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów z nieruchomości letniskowych 
(na rzecz stawki procentowej) czy wprowa-
dzenie możliwości organizowania w PSZOK-
-ach punktów napraw. 
Obie organizacje negatywnie podchodzą 
jednak do obligatoryjnego rozdzielenia po-

stępowań o udzielenie zamówienia na od-
biór odpadów komunalnych i ich zagospo-
darowania. „Gminy powinny być rozliczane 
przez organy centralne z efektów, a nie 
sposobu ich osiągania” – czytamy w sta-
nowisku ZMP. Na tę kwestię zwraca uwagę 
również Dorota Zmarzlak, wójt Izabelina, 
która krytykuje rząd za przeregulowywanie 

pracy samorządów. – Rząd narzuca nam 
tryb udzielenia zamówień i organizowania 
przetargów, ilość frakcji, a na ten moment 
zupełnie pomija tych, którzy odpady na ry-
nek wprowadzają – mówi. 
Negatywnie oceniana jest propozycja ob-
ligatoryjności rozliczeń pomiędzy gminami 
a wykonawcami usług. Gminy powinny 

zachować swobodę. Ze zde-
cydowanym sprzeciwem spo-
tkała się także próba nałoże-
nia na organy wykonawcze 
gmin obowiązku corocznej 
kontroli wszystkich podmio-
tów zajmujących się na tere-
nie gmin odbiorem odpadów 
komunalnych. 
Uwagi do projektu ma Zwią-
zek Powiatów Polskich, który 
zwrócił uwagę, że obecne 
brzmienie art. 24a nakła-
da na starostów obowiązek 
utworzenia miejsc maga-
zynowania odpadów, które 
zostały wskazane w woje-
wódzkim planie gospodarki 
odpadami. Rodzi to napięcia 
pomiędzy władzami samorzą-
du województwa a powiata-
mi. Zgodnie z art. 24 ust. 3 
wyznacza się jedno miejsce 
magazynowania odpadów na 
1 mln mieszkańców w woje-

wództwie, nie więcej jednak niż trzy w wo-
jewództwie. Tym samym w najmniejszym 
województwie, tj. opolskim, składającym 
się z 11 powiatów i jednego miasta na pra-
wach powiatu, należy wyznaczyć jedno. 
Natomiast w woj. mazowieckim, mającym 
37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu 
– trzy miejsca. Samorządowcy pytają: sko-

„
System jest przez ustawodawcę 
uszczelniany, nikt nie chce śmieci 
w lasach, ale od samego mieszania 
herbata nie zrobi się słodsza. 
Do prawidłowego i ekologicznego 
zagospodarowania odpadów 
potrzeba więcej pieniędzy. 
Nie bierzmy ich tylko 
od mieszkańców, weźmy je również 
od producentów, przecież 
i tak finalnie przerzucą te koszty 
na konsumentów – mówi Dorota 
Zmarzlak, wójt Izabelina. 
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ro to zadanie ma tak wyjątkowy charakter, 
że nie dotyczy nawet 10 proc. powiatów, 
to czy powinno być powiatom przypisane? 
Ma charakter stricte wojewódzki i dlatego 
powinno być realizowane przez samorząd 
województwa – uważa ZPP. 

Tanio już nie będzie
– Tak taniego systemu dopłat jak Polska, 
w skali Europy, nie ma żaden inny kraj – 
mówi wójt Dorota Zmarzlak, mimo że staw-
ka za odbiór odpadów w Izabelinie w prze-
liczeniu na mieszkańca do najniższych nie 
należy i wynosi 42 zł, z czego mieszkańcy 
bezpośrednio płacą 29 zł, resztę wykłada 
budżet gminy (przeznacza na to 1,3 mln 
zł). – To dużo, tym bardziej że w 2017 roku 
odpady zebrane selektywnie stanowiły 
u nas łącznie 56 proc. całkowitej masy od-
padów. Wyprzedziliśmy wymagania dyrek-
tywy o kilka lat, dlatego nie zgadzam się ze 
stwierdzeniem ministra środowiska, że klu-
czowa jest właściwa segregacja – tłumaczy 
pani wójt. – Zapraszam ministra i UOKiK do 
przyjrzenia się cenie, którą płacimy w Iza-
belinie, bo ja kosmicznej wysokości staw-
ki nie potrafię wytłumaczyć mieszkańcom. 
Jest za drogo, ale ja nie oszukuję się, że 
wrócimy do cen w rodzaju 5 czy 9 zł na oso-
bę. Wykluczamy z systemu gospodarowa-
nia odpadami kolejne patologie w rodzaju 
zasypywania dołów po żwirowniach. Przez 
lata cały system to była wolna amerykanka, 
część gmin trzymało niskie ceny dofinanso-
wując na boku swoje spółki komunalne, ale 
te czasy się skończyły.
Co więc powinno się zmienić? Wójt Izabe-
lina proponuje tzw. rozszerzoną odpowie-
dzialność producenta. Nie tylko pomogłaby 
ona sfinansować nowe wymogi, ale przede 
wszystkim dałaby konsumentowi wybór. – 
W tej chwili nikt, ani producent, ani samo-
rząd, nie promuje pojedynczego człowieka 
za to, że produkuje mniej śmieci.  A nie 
łudźmy się, że segregacja to nasze wyba-
wienie. Owszem, dążymy do spełnienia wy-
mogów unijnych, ale długofalowym i jedy-
nie słusznym rozwiązaniem jest ogranicze-
nie produkcji śmieci – tłumaczy Zmarzlak. 

O projekcie 
na Komisji Wspólnej
O projekcie nowelizacji ustawy dyskuto-
wano również na styczniowym posiedzeniu 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Tery-
torialnego. Magda Gosk, dyrektor Departa-
mentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa 
Środowiska zapewniała, że wiele postula-
tów zgłoszonych w trakcie dyskusji zostało, 
lub zostanie, uwzględnionych w kolejnych 
wersjach projektu. – Nie możemy się jed-
nak zgodzić na określanie rozporządzenia 
w sprawie selektywnej zbiórki odpadów 
jako fakultatywnego i niepotrzebnego. Do 

jego wydania zobowiązaliśmy się w trakcie 
uzgodnień obecnej perspektywy finansowej 
i to był z punktu widzenia Komisji Euro-
pejskiej jeden z warunków uruchomienia 
w obecnej perspektywie ponad 1,3 mld 
euro. Pieniądze te mogą być wykorzystane 
m.in. przez samorządy na lepszą organiza-
cję selektywnej zbiórki – wyjaśniała. 
Strona rządowa zgodziła się zmienić przepi-
sy wzmacniające selektywną zbiórkę. – Za-
miast czterokrotnej różnicy ceny pomiędzy 
odpadami zmieszanymi i odbieranymi se-
lektywnie zaproponowaliśmy różnicę dwu-
krotną – mówiła 30 stycznia Magda Gosk. 
W wyniku konsultacji doprecyzowano też 
pomysł dopłacania przez gminę do systemu 
gospodarki odpadami. Możliwość ma być 
ograniczona tylko do środków uzyskanych 

w wyniku sprzedaży odpadów zebranych 
selektywnie – ten pomysł w trakcie konfe-
rencji w Izabelinie spotkał się z oburzeniem 
samorządowców, którzy nie widzą realnych 
możliwości sprzedaży takich surowców.
Ministerstwo potwierdziło też chęć zniesie-
nia regionalizacji w sprawie zagospodaro-
wania odpadów zmieszanych. Jest też do-
bra informacja dla miast, które zbudowały 
lub budują spalarnie: ich postulaty dotyczą-
ce zapewniania strumienia odpadów zosta-
ną uwzględnione. 

Autor: Dominik Krzysztofowicz

Całość artykułu dostępna w dwutygodniku 
WSPÓLNOTA nr 3/1269

Konferencja w Izabelinie
31 stycznia do podwarszawskiego Iza-
belina przyjechało ponad 100 samorzą-
dowców. Magda Gosk, odpowiedzialna za 
zmiany w prawie odpadowym z ramienia 
Ministerstwa Środowiska, poinformowała 
między innymi, że termiczne unieszko-
dliwianie odpadów (spalanie) nie będzie 
traktowane jako recykling, więc nie bę-
dzie zaliczane do obliczania poziomu re-
cyklingu w gminie. Powtórzyła również to, 
co mówiła w trakcie obrad Komisji Wspól-
nej: dopłaty z budżetu gminy do systemu 
gospodarki odpadami będą możliwe, ale 
tylko z przychodów ze sprzedaży surow-
ców pozyskanych w wyniku selektywnej 
zbiórki. Część samorządowców chciałaby 
jednak dopłacać do śmieci bezwarun-
kowo – do czasu, aż system się ustabi-
lizuje i osiągnie dojrzałość. Ministerstwo 
rozważa także możliwość obniżania opłat 
mieszkańcom, którzy kompostują odpady 
– samorządowcy pytają jednak, co z tym 
kompostem mieszkańcy mieliby robić?

Gosk poinformowała także, że rozporzą-
dzenia wykonawcze związane ze zmiana-
mi – szczególnie ważne dla branży odpa-
dowej – są w trakcie przygotowania, ale 
prace potrwają jeszcze co najmniej kilka 
tygodni. 
Sekretarz urzędu miasta w Wołominie 
Małgorzata Izdebska przedstawiła wnio-
ski ze spotkania, które odbyło się wcze-
śniej w Wołominie, i 10 postulatów, które 
wypracowali samorządowcy (są na naszej 
stronie: www.wspolnota.org.pl). 
Swoje postulaty przedstawili również sa-
morządowcy z mazowieckiego urzędu 
marszałkowskiego. Wśród nich znalazło 
się wzmocnienie kompetencji samorządu 
województwa do kształtowania systemu 
według zdiagnozowanych na jego terenie 
problemów, wprowadzenie realnych me-
chanizmów uprawniających marszałków 
do kompleksowego nadzoru nad zarzą-
dzającymi instalacjami, wprowadzenie 
rozwiązań regulujących stawki opłat za 
przyjmowanie odpadów do instalacji. 

Z ŻYCIA GMINY

fo
t.

 G
rz

eg
or

z 
N

ow
ic

ki



4

Z ŻYCIA GMINY

PRZEKAZUJ 1% LOKALNIE
WSPÓLNA AKCJA GMINY I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Od kilku lat ustawodawca umożliwia nam przekazywanie 
1% z naszego podatku Organizacjom Pożytku Publicz-

nego. Początkowo skomplikowany system przekazywania 
został mocno uproszczony, dzięki czemu co roku zwiększa 
się ilość podatników przekazujących swój jeden procent. 
W roku 2018 w stosunku do 2017 przekazać podatek zde-
cydowało się prawie pół miliona osób więcej, co sprawiło, 
że udało się pozyskać dodatkowo ok. 100 mln.  Co dziwne, 
mimo iż nie wymaga to wielkiego wysiłku (tylko wpisanie 
w odpowiednią rubrykę numeru KRS wybranej organizacji) 
nadal część Polaków nie przekazuje tych środków, zosta-
wiając je w ogromnym worku z napisem: budżet państwa. 

Dlaczego tak się dzieje? Nie chce nam się wykonać tego prostego 
ruchu? Czy nie wiemy komu te środki rzeczywiście są potrzebne?

Ci z nas którzy przekazują swój 1% najczęściej wybierają duże orga-
nizacje.  30 największych OPP (na prawie 9000 uprawnionych) zbiera 
ponad połowę ze wszystkich wpłat. Największym beneficjentem jest 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, do której trafiło 166 mln, czyli 
1/5 wszystkich wpłat. Choć tu trzeba pamiętać o specyfice tej Funda-
cji, bowiem przekazując im wpłatę, wskazujemy konkretną osobę, któ-
rą chcemy wspomóc. Dla wielu osób z niepełnosprawnością czy skom-
plikowanymi chorobami to często jedyna realna pomoc finansowa. 

Wybierając fundację, stowarzyszenie lub osobę, której chcemy po-
móc, przyjmujemy jakieś kryteria. Miłośnik zwierząt wybierze np. 
schronisko, ktoś związany z daną organizacją np. harcerzami czy 
szkołą, do której uczęszczają jego dzieci, wybierze wsparcie tych 
właśnie instytucji. Gdy wspieramy konkretną osobę często znamy 
kogoś z jej rodziny lub poleca nam ją ktoś zaufany.

Niestety potrzebujących jest zawsze więcej niż środków do rozdy-
sponowania i każdy z nas staje przed trudną decyzją, szczególnie 
jeśli jest kilka celów według nas wartych wsparcia. 

Żeby ułatwić państwu decyzję (tym osobom, które mają jakieś 
wątpliwości) stworzyliśmy listę organizacji i osób, które działają na 
terenie gminy Izabelin. Nie wartościując oczywiście ni potrzeb, ni 
organizacji proponujemy wprowadzić dodatkowe kryterium: Chcie-
libyśmy bowiem zachęcić Państwa do przekazywania 1% z Państwa 
podatku lokalnie. Tak, by te pieniądze mogły działać tu – w gminie 
Izabelin, na rzecz nas wszystkich. 

Wybór macie państwo duży, bo wspomóc można między innymi: 
strażaków z Lasek czy Izabelina, harcerzy, szkołę w Izabelinie, za-
kład dla niewidomych czy fundację działającą przy KPN. Pełną listę 
wraz ze szczegółowymi informacjami jak wykorzystują pozyskane 
środki poszczególne organizacje przedstawimy państwu w najbliż-
szych tygodniach za pomocą gminnych mediów.

Na terenie naszej gminy mieszkają również osoby, które potrzebują 
indywidualnego wsparcia i które zbierają 1% za pomocą różnych 
fundacji czy stowarzyszeń. Ponieważ pierwszy raz wspieramy te 
działania i dopiero tworzymy listę lokalnych inicjatyw, prosimy o in-
formację, jeśli państwo wiecie o takich sytuacjach.

Jeśli więc zbierasz fundusze lub pomagasz przy zbiórce w ramach 
OPP albo słyszałeś o kimś, kto działa na terenie naszej gminy lub 
na rzecz naszych mieszkańców, prosimy – skontaktuj się z nami.

Informację prosimy przesyłać na adres: w.szatanek@izabelin.pl

Waldemar Szatanek

Lista organizacji OPP (alfabetycznie)

Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona 
Przyrody, Kultura i Sztuka – KRS: 0000191181

Ochotnicza Straż Pożarna Izabelin – KRS 0000116212 
– OSP Izabelin ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin

Ochotnicza Straż Pożarna Laski – KRS: 0000072635

Skauci Europy – KRS: 0000089011 
– 1 Gromada Lasecka 

Szkoła Podstawowa w Izabelinie – KRS: 0000239602 
cel szczegółowy „Szkoła w Izabelinie”

Zakład dla Niewidomych w Laskach 
– KRS: 0000054086

Związek Harcerstwa Polskiego – Stowarzyszenie Rodzi-
ców i Nauczycieli „AKTYWNA SZKOŁA” 
KRS: 0000239602 / cel szczegółowy: 1% dla 424

Lista osób prywatnych (alfabetycznie)

Gajewska Ania – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
– KRS: 0000037904 / cel szczegółowy: 4832 Anna 
Gajewska 

Łuczak Kamil – Fundacja Avalon, KRS: 0000270809  
cel szczegółowy: Łuczak, 6687

Ociepka Leonard – Fundacja „Kawałek nieba” 
– KRS 0000382243 / cel szczegółowy: 2085 pomoc dla 
Leonarda Ociepki

Patrycy Zuzanna – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z po-
mocą” – KRS: 0000037904 / cel szczegółowy: 32520 
Patrycy Zuzanna 

Pyrka-Majerkiewicz Małgorzata – Fundacja Avalon 
- KRS: 0000270809/cel szczegółowy: Pyrka-Majerkie-
wicz, 5197

Skotnicki Lech – Fundacja AVALON – Bezpośrednia 
Pomoc Niepełnosprawnym – KRS: 0000270809 / 
cel szczegółowy:  7108 Skotnicki 
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Z ŻYCIA GMINY

REMONTY DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

W dniu 04.01.2019 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowa-
niu przetargowym dotyczącym remontów cząstkowych dróg 

gminnych na terenie gminy Izabelin w roku 2019. Najkorzystniejszą 
ofertę w postępowaniu, opiewającą na łączną kwotę 176.505,00 zł, 
złożyła firma DROG-REM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mory 8, 01-330 
Warszawa.

Zadaniem wybranego wykonawcy robót, będzie sukcesywna i cało-
roczna realizacja prac remontowych związanych z likwidacją kolein 
i ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych. 

Tekst i fot. Mateusz Milej

REMONTY DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ I TŁUCZNIOWEJ

W dniu 13.02.2019 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępo-
waniu przetargowym dotyczącym dostaw klińca oraz kru-

szywa betonowego na teren gminy Izabelin w roku 2019. Najko-
rzystniejszą ofertę w postępowaniu, opiewającą na łączną kwotę 
295.200,00 zł złożyła firma Zakład Transportowo Sprzętowy, To-
masz Królikowski z siedzibą w Blizne Jasińskiego, ul. Kraszewskiego 
4A, 05-082 Stare Babice.

Zadaniem wybranego wykonawcy robót, będzie sukcesywna i cało-
roczna realizacja dostaw klińca dolomitowego oraz kruszywa beto-
nowego przeznaczonych na uzupełnienie i utwardzenie nawierzchni 
dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej.

Tekst i fot. Mateusz Milej
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V NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY IZABELIN

9 stycznia 2019 roku odbyła się 
V nadzwyczajna sesja Rady Gminy 

Izabelin, zwołana na wniosek Doroty 
Zmarzlak – wójta Gminy Izabelin. Joan-
na Białas - przewodnicząca Rady Gminy 
Izabelin otworzyła sesję i przedstawiła 
porządek obrad.

Radni podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała nr V/22/19 (przyjęta 11 głosa-
mi za, 2 wstrzymującymi się przy 1 osobie nie 
głosującej) w sprawie ustalenia stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawek opłat za pojemnik o określonej 
pojemności wraz z terminami, częstotliwością 
i trybem ich uiszczania, na terenie Gminy Iza-
belin.

Ustalono opłaty za śmieci od właścicieli nie-
ruchomości. Opłata stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość. Stawka wynosi 29 zł/m-c/os. 
zamieszkującą nieruchomość w przypadku, 
gdy odpady są zbierane w sposób selektyw-
ny oraz 58 zł/m-c/os., jeśli nie są zbierane 
w sposób selektywny. 

W przypadku właścicieli domków letniskowych 
i nieruchomości wykorzystywanych na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część 
roku, stawka ryczałtowa wynosi 348 zł za rok, 
w przypadku odpadów segregowanych i 696 zł 
za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób 
selektywny.

Uzasadnienie:

W związku ze znacznym wzrostem kosztów 
związanych z funkcjonowaniem systemu od-

bioru odpadów komunalnych od mieszkań-
ców, powstała konieczność weryfikacji stawki 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych, płaconej przez mieszkańców, do 
rzeczywistej wysokości kosztów ponoszonych 
przez gminę. Zgodnie z zapisami art. 6r usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 
r. poz. 391 z późn. zm.) „z pobranych opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
gmina pokrywa koszty funkcjonowania syste-
mu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2. tworzenia i utrzymania punktów selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych;

3. obsługi administracyjnej systemu.”

W wyniku rozstrzygniętego przetargu oraz in-
nych kosztów funkcjonowania systemu stawka 
za osobę na miesiąc dla odpadów segregowa-
nych powinna wynosić 42,54 zł. 

Zgodnie z art.6k ust.2a „Rada gminy usta-
la stawki opłat w wysokości nie wyższej niż 
maksymalne stawki opłat, które za odpady ko-
munalne zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny wynoszą za miesiąc: (…) w przypadku 
metody „liczby osób” zamieszkujących daną 
nieruchomość – 2% przeciętnego miesięcz-
nego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 
ogółem – za mieszkańca”. W 2017 r. kwota ta 
wyniosła 31,96 zł/mieszkańca/miesiąc (1598 
zł x 2%). W związku z tym, że maksymalna 
stawka jaką gmina może obciążyć mieszkańca 

wynosi 31,96 zł, radni zdecydowali o obniżeniu 
stawki do sumy 29 zł za osobę na miesiąc dla 
odpadów segregowanych.     

2. Uchwała nr V/23/19 (przyjęta głosa-
mi 14 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw) 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustalono kryteria dot. zwolnień z części opłaty 
za śmieci właścicieli zamieszkałych nierucho-
mości, których dochód nie przekracza kwoty 
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z po-
mocy społecznej, o której mowa w art.8 ust.1 
lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508, 1693, 
1358, 1310, 2192, 2529 oraz 2354).

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art.6k ust.4 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze 
zm.), Rada Gminy Izabelin, w drodze uchwa-
ły postanowiła wspomóc mieszkańców gminy 
o dochodach, uprawniających do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej. Jednocze-
śnie radni zdecydowali, że świadczenie będzie  
przysługiwało tylko tym osobom, które będą 
prowadziły selektywną zbiórkę odpadów. 

Właścicielom nieruchomości, o których mowa 
w ust.1 przysługuje zwolnienie w części z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 15 zł na miesiąc na mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość i całko-
wita opłata za odbiór selektywny będzie wyno-
siła 14 zł/mieś od osoby. 

SM

VI sesja Rady Gminy Izabelin 
odbyła się 16 stycznia 2019 

roku. Joanna Białas – przewodnicząca 
Rady Gminy Izabelin otworzyła sesję 
i przedstawiła porządek obrad. Radni 
przyjęli bez uwag protokół z poprzed-
niej sesji. Przewodniczący komisji 
stałych złożyli sprawozdania z prac 
Komisji Rady Gminy między sesjami. 
Dorota Zmarzlak – wójt Gminy Izabe-
lin i Michał Postek – zastępca wójta 
Gminy Izabelin przekazali informację 
o pracy Urzędu Gminy Izabelin i wójta 
Gminy Izabelin między sesjami. 

Radni podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała VI/24/19 (jednogłośnie 15 
głosów za) w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na 
lata 2019-2026.

VI SESJA RADY GMINY IZABELIN
2. Uchwała VI/25/19 (jednogłośnie 15 
głosów za) w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Izabelin na rok 2019.

Celem uchwał jest umożliwienie wykonania 
budżetu poprzez niezbędne zmiany i prze-
sunięcia środków finansowych w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej i Budżecie Gmi-
ny. 

Uzasadnienie:

Gmina prowadzi gospodarkę finansową 
na podstawie Uchwały Budżetowej, gdzie 
w formie planu rocznego sklasyfikowane 
są wszystkie dochody, wydatki, przychody 
i rozchody z gminy oraz wszystkich jedno-
stek samorządowych. 

Dla prawidłowego wykonania założeń bu-
dżetowych, konieczne było wprowadzenie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

i Budżecie Gminy. Zmiany i przesunięcia do-
tyczyły m.in.  następujących spraw:

1) dochody bieżące – zwiększenie planu do-
chodów z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

2) dochody majątkowe – zwiększenie planu 
dotacji udzielonych na realizację inwestycji 
gminnych w 2018 r.

3) wydatki bieżące – zwiększenie planu wy-
datków dotyczących wywozu odpadów ko-
munalnych od mieszkańców, zmniejszenie 
planu wydatków w związku z oszczędno-
ściami przy realizacji zadań lokalnego trans-
portu zbiorowego, planów zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz oświetlenia ulic.

4) wydatki majątkowe – zmiany wynikające 
ze zmian w zadaniach majątkowych,

5) wydatki inwestycyjne (kontynuowane, 
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nowe, w formie dotacji) – zmiany dotyczą wy-
datków na zadania majątkowe jak w pkt. 4)

3. Uchwała VI/26/19 (jednogłośnie 15 
głosów za) w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXII/274/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 
22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Powołano inkasentów w gminie Izabelin 
potrzebnych do poboru opłat skarbowych 
w drodze inkasa.

Uzasadnienie:

Mieszkańcy niekorzystający z bankowości 
elektronicznej (szczególnie starsze osoby) 
robią opłaty gotówkowe np. za podatek od 
nieruchomości w Urzędzie Gminy Izabelin, 
dlatego konieczne było powołanie osób 
uprawnionych i odpowiedzialnych za przyj-
mowanie tych opłat.

4. Uchwała VI/27/19 (jednogłośnie 15 
głosów za) w sprawie przyjęcia wieloletnie-
go programu osłonowego realizowanego 
w ramach zadań własnych gminy w zakre-
sie dożywiania na lata 2019 – 2023.

Celem nowej uchwały jest: zapewnienie 
posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, 
szczególnie w szkołach i przedszkolach; 
objęcie pomocą w formie posiłku osób do-
rosłych, które nie są w stanie zapewnić so-
bie gorącego posiłku we własnym zakresie, 
w szczególności osób niepełnosprawnych, 
samotnych, chorych, znajdujących się 
trudnej sytuacji bytowej; pomoc rzeczowa 
w postaci artykułów żywnościowych (np. 
paczki żywnościowe świąteczne itp.) 

Uzasadnienie:

W związku z wejściem w życie z dniem 
1 stycznia 2019 r. uchwały Nr 140 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 
r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu rządowego „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019 – 2023 zachodzi ko-
nieczność zmiany uchwały Nr XXXIV/297/14 
Rady Gminy Izabelin z dnia 26 lutego 2014 
r. w sprawie przyjęcia wieloletniego progra-
mu osłonowego realizowanego w ramach 
zadań własnych gminy o charakterze obo-
wiązkowym w zakresie dożywiania na lata 

2014 – 2020 (ze zmianami wprowadzonymi 
uchwałą Nr XLI/351/14 RG Izabelin). Do-
tychczasowa uchwała traci moc. W związ-
ku z powyższym konieczne było podjęcie 
nowej uchwały. Przyjmuje się program 
osłonowy dotyczący pomocy w zakresie 
dożywiania dla osób wymagających pomo-
cy a przekraczających formalne kryterium 
dochodowe, określone w ustawie o pomocy 
społecznej. 

5. Uchwała VI/28/19 (jednogłośnie 15 
głosów za) w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Gminy Izabelin w 2019 roku.

Rada Gminy Izabelin jest zobowiązana 
przygotować plan pracy, wg którego będzie 
pracować w danym roku kalendarzowym. 

Uzasadnienie:

Zgodnie z §21 ust. 2 Statutu Gminy Izabelin 
Rada Gminy uchwala ramowy plan pracy na 
dany rok. Niniejsza uchwała wypełnia dys-
pozycję wskazaną w ww. przepisie. 

6. Uchwała VI/29/19 (14 głosów za, 
1 nie głosował) w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2019 rok.

Uzasadnienie:

Zgodnie z §84 ust. 1 Statutu Gminy Izabe-
lin, Rada Gminy Izabelin zatwierdza plan 
pracy Komisji Rewizyjnej. Niniejsza uchwała 
wypełnia dyspozycję ww. przepisu Statutu 
i zatwierdza plan pracy Komisji, który został 
przyjęty na jej posiedzeniu.

7. Uchwała VI/30/19 (jednogłośnie 15 
głosów za) w sprawie przyjęcia planów pra-
cy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 
2019 rok.

W Radzie Gminy Izabelin powołane są ko-
misje stałe, które pracują nad konkretnymi 
zagadnieniami w gminie. W gminie Izabelin 
pracują następujące komisje: Gospodarczo-
-Finansowa; Bezpieczeństwa, Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Środowiska; Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki; Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Profilaktyki.

Każda z komisji stałych Rady Gminy Izabe-
lin jest zobowiązana przygotować plan pra-

cy, wg którego będzie pracować w danym 
roku kalendarzowym. 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorzą-
dzie gminnym komisje Rady Gminy Izabelin 
przedkładają Radzie Gminy Izabelin plany 
pracy. Ponadto Rada Gminy Izabelin może 
dokonać stosownych zmian w przedłożo-
nych planach – §62 ust. 2 Statutu Gminy 
Izabelin. Niniejsza uchwała wypełnia dys-
pozycje wskazane w ww. przepisach. 

8. Uchwała VI/31/19 (14 głosów za, 
1 nieobecny) w sprawie wyboru reprezen-
tanta Gminy Izabelin w Lokalnej Grupie 
Działania „Między Wisłą a Kampinosem”.

Uchwała została podjęta w celu zmiany 
reprezentanta Gminy Izabelin w Lokalnej 
Grupie Działania „Między Wisłą a Kampino-
sem”, którym do tej pory był Ryszard Ha-
czek – były zastępca wójta.

Uzasadnienie:

W związku z odwołaniem w/w ze stanowi-
ska zastępcy wójta, zaistniała konieczność 
wyznaczenia przez Radę Gminy Izabelin no-
wego przedstawiciela.

9. Uchwała VI/32/19 (14 głosów za, 
1 nieobecny) w sprawie zmiany Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 
rok 2019.

W związku z zastrzeżeniami organu nad-
zoru – Wojewody Mazowieckiego, co do 
postanowień §12 pkt 6 Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 
2019 stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr III/20/2018, zachodzi konieczność jego 
zmiany.

Uzasadnienie:

§12 dotyczy uprawnień Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w zakresie kontroli podmiotów gospodar-
czych, nowe brzmienie pkt 6 całościowo 
ureguluje kwestie dotyczące kontroli. 

SM

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Pani Wójt 
Doroty Zmarzlak za natychmiastową 
pomoc i wsparcie oraz dla pracowników 
Urzędu Gminy, IAS, Pani Oli Szewczul, 
sąsiadów i mieszkańców Naszej Gminy 
za niesamowitą pomoc w każdej postaci 
po grudniowym pożarze przydomowej 
stolarni.

Maria i Andrzej Kadzińscy

Serdecznie zapraszamy 
Przedstawicieli organizacji pozarządowych 
na spotkanie z Wójtem Gminy Izabelin 
w dniu 20 marca 2019 r. (środa) o godz. 18.30

Spotkanie odbędzie się 
w Centrum Kultury Izabelin, 
ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, sala 124
Tematem przewodnim spotkania 
będzie współpraca. 

Barbara Bacewicz-Borys
Wydział Promocji i Spraw Społecznych
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SPORT

NA ŁYŻWACH W IZABELINIE

Nazywam się Liliana Zalewska i jestem 
instruktorem łyżwiarstwa Figurowego. 

Moje wieloletnie doświadczenie w jeździe 
na łyżwach oraz uczeniu innych tej umie-
jętności pozwalają stwierdzić, że łyżwy to 
przygoda, zdrowie i przyjemność.

Od dwóch lat w czasie ferii zimowych pro-
wadzę w Izabelinie naukę jazdy na łyżwach 
dla dzieci i młodzieży. Również w tym roku 
miałam przyjemność nauczać prawidłowej 
jazdy i doskonalić umiejętności młodych 
łyżwiarzy. Dzięki zaangażowaniu Gminnego 
Ośrodka Sportu istniała możliwość darmo-
wego wypożyczenia łyżew, ekipa techniczna 
świetnie przygotowywała taflę lodu, a dla 
uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi zawsze były 
odpowiednie przybory, takie jak pachołki, 
krążki, kije do hokeja, piłeczki itp. 

W dzisiejszych czasach, gdy dzieci i mło-
dzież spędzają dużo czasu przed kompute-
rami, nagminnie korzystają z fast foodów 
i nie uprawiają aktywności fizycznych na 
świeżym powietrzu, udostępnianie bezpłat-
nego lodowiska jest superpomysłem. W ten 
sposób dbamy o zdrowe społeczeństwo. 

Prowadzę również zajęcia na warszawskich 
lodowiskach i śmiało mogę stwierdzić, że 
w Izabelinie lodowisko było przygotowa-
ne na bardzo dobrym poziomie. Obsługa 
techniczna, panowie „chłodnicy” – znają 
swój fach i wkładali dużo wysiłku oraz serca 
w odświeżanie i czyszczenie tafli lodowej, 
co przy braku zadaszenia i kaprysach pogo-
dy nie było łatwe.

Gratuluję mieszkańcom, że posiadają taki 
obiekt, że są na nim organizowane zajęcia, 
dzięki czemu ci, którzy nie mieli możliwości 
wyjechania na ferie, również mogli spędzić 
czas na uprawianiu sportu - pod opieką in-
struktora, bezpiecznie i na świeżym powie-
trzu. POLECAM I ZACHĘCAM DO JAZDY NA 
ŁYŻWACH!

Liliana Zalewska, fot. arch. GOSiR

BIAŁE FERIE NA SPORTOWO

Przez dwa tygodnie na lodowisku 
i sali gimnastycznej odbywały 

się zajęcia sportowe zorganizowane 
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Izabelinie. 

Udział wzięło ponad 60 uczniów. Dzieci 
i młodzież spędziły  ten czas aktywnie na 
łyżwach i grach rekreacyjno-sportowych. 
Instruktorzy prowadzący zadbali o dobrą 
atmosferę, doskonalili umiejętności pod-
opiecznych oraz pozwalali na dużo zabawy 
i uśmiechu. Podczas zimowego wypoczyn-
ku dwa razy odbył się turniej gier i zabaw, 
a do rywalizacji zaproszono zorganizowane 
grupy półkolonii z terenu gminy Izabelin. 
Wspólne konkursy, rywalizacja w wyścigach 
i rozgrywkach sprawiły, że ferie zostały 
„uszyte na sportową miarę”. Jeden z uczest-
ników, Piotr, zapytany o wrażenia i ocenę 
powiedział, że było SUPER! Mamy nadzieję, 
że innym też podobały się zajęcia!? Do zo-
baczenia za rok! Fotorelacja z akcji na stro-
nie www.gosir.izabelin.pl

tekst: GOSiR Izabelin
foto:A,A.Biszczan/B.Bieńkowska

TO 
BYŁO...

TO 
BYŁO...
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SYMPATYCY JAZDY NA ROWERZE, KIBICE 
- na rower tylko z LEGIĄ i GOSiR Izabelin!
Rozpoczęcie cyklu zawodów kolarskich

 „LEGIA MTB  MARATON” w gminie Izabelin

Już 23 marca odbędzie się „Legia MTB Maraton” na boiskach 
sportowych w Laskach, gdzie będzie można sprawdzić się 

w jeździe na rowerze na dystansach MIKRO (do 1 km), MINI 
(10-15 km), MEGA (30-50 km) i GIGA (50-70 km). Najlepsi zo-
staną nagrodzeni trofeami sportowymi i upominkami. 

Dla mieszkańców gminy Izabelin SPECJALNA OFERTA - pakiet
startowy tylko 25 zł. Więcej na: www.legia-kolarstwo.pl 

II BIEG ZMARŹLAKA 
ZAPRASZAMY do kibicowania, integracji 
i ogrzania się przy ognisku. Będzie możli-
wość upieczenia kiełbasek i chleba (produkty we wła-
snym zakresie).

9 marca 2019 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje 
II Bieg Zmarźlaka. To już druga edycja biegu, który w zeszłym roku 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem wsród mieszkańców gmi-
ny Izabelin i powiatu warszawskiego zachodniego. Trasa będzie 
przebiegać po szlakach KPN. Uczestnicy mogą wystartować na 
5 i 10 km oraz w marszu nordic walking na 5 km, a dzieci pobiegną 
„Cross z przeszkodami” na 600 metrów. Więcej o biegu na stronie 
www.gosir.izabelin.pl oraz na fb gosir Izabelin. Wyniki zawodów 
zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.gosir.izabelin.
pl oraz na stronie www.zapisyonline.com
Patronat nad imprezą objęli: Wójt Gminy Izabelin, Starosta Po-
wiatu Warszawskiego  Zachodniego oraz Dyrektor Kampinoskiego 
Parku Narodowego.

DZIAŁ KOMUNALNY GOSiR Izabelin

1 kwietnia 2018 roku powstał Gminny 
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzyma-

nia Terenów Zielonych. W jego struktu-
rze organizacyjnej wyodrębniony został 
Dział Komunalny. Pracownicy DK wyko-
nują prace związane m.in z pielęgnacją 
zieleni, utrzymaniem czystości, odśnie-
żaniem przystanków autobusowych, od-
śnieżaniem chodników wraz z parkingami 
gminnymi oraz opróżniają kosze uliczne. 
Świadczy obsługę porządkową i logistycz-
ną festynów, imprez gminnych oraz uro-
czystości patriotycznych. 

W sezonie wiosenno-jesiennym prace dotyczące 
pielęgnacji zieleni polegają m.in na koszeniu pa-
sów zieleni przy drogach gminnych, czyszczeniu 
skrajni tych dróg i skrzyżowań, wycinaniu zarośli 
i zadrzewień. Usunięte gałęzie są zrębkowane 
i wywożone. Bujna roślinność trawiasta w pasach 
dróg gminnych, na parkingach i przydrożnych 
rowach odwadniających wymaga wielokrotnych 
koszeń wraz z oczyszczeniem. Przez cały czas 
realizowana jest cykliczna zbiórka odpadów 
komunalnych ze 172 koszy usytuowanych we 
wszystkich miejscowościach. Odpady zbierane 

są do kontenera a następnie odbierane przez fir-
mę „BYŚ”.  Na bieżąco dokonywane są naprawy 
i wymiany znaków drogowych, tablic miejscowo-
ści i ulic, wymiany szyb w wiatach przystanko-
wych, usuwanie graffiti ze znaków drogowych 
oraz malunków z szyb na przystankach. 

W sezonie zimowym prace dotyczą głównie 
odśnieżania parkingów publicznych, chodników 
gminnych czy peronów przystankowych. Waż-
nym procesem jest przygotowanie pojazdów, 
sprzętu,  materiałów oraz bycie w gotowości do 
akcji zimowej. W tym okresie wiele zależy od 
prognozy i warunków pogodowych.

Oprócz realizowanych powyższych zadań Dział 
Komunalny GOSiR wykonuje wiele dodatko-
wych, nieplanowanych prac, które wymagają 
szybkiej interwencji i działania dla dobra naszej 
społeczności. Pracownicy często wzywani są do 
usuwania  skutków burz, silnych wiatrów, desz-
czów, pożarów i innych działań wymagających 
natychmiastowej pomocy w celu zapewnienia 
porządku i bezpieczeństwa. Te dodatkowe pra-
ce zobowiązują do natychmiastowego działania 
jednak przyczyniają się do opóźnień w realizacji 
bieżących zadań DK GOSiR.

Dział Komunalny GOSiR

APEL do mieszkańców:
- dbaj o porządek miejsca, w którym 
mieszkasz oraz o jego otoczenie,

- nie nasadzaj roślinności poza granicą 
własnej działki oraz nie umieszczaj ele-
mentów ozdobnych w pasie drogi, może 
to zagrażać bezpieczeństwu,

- nie zaśmiecaj okolicy, nie „podrzucaj” 
prywatnych śmieci do koszy ulicznych, 
lasu bądź na pobocza dróg,

- nie niszcz mienia wspólnego, którym 
jest przystanek autobusowy, ławka czy 
znak drogowy,

- dbaj o zwierzęta, sprzątaj po swoim 
pupilu.

MIESZKAŃCU, SĄSIEDZIE 
jeśli zależy Ci na życiu w przyjem-
nej okolicy, przestrzegaj porządku 

i szanuj miejsce, w którym 
mieszkasz i pracujesz.

TO 
BĘDZIE...
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UCZYMY SIĘ ROZMAWIAĆ - HARCERSKA LIGA DEBATANCKA 

30 marca po raz pierwszy w Cen-
trum Kultury Izabelin odbę-

dzie się Harcerska Liga Debatancka 
z udziałem izabelińskich harcerzy oraz 
uczniów naszej szkoły. 
  Organizatorem Ligii jest Szczep 424 Dru-
żyn Harcerskich i Zuchowych „KAMPINOS” 
Związku Harcerstwa Polskiego i w szczegól-
ności 424 Drużyna Starszoharcerska „Grupa 
Kampinos”. 
  Celem Harcerskiej Ligii Debatanckiej jest 
rozwój umiejętności dialogu i promowa-
nie kultury debaty, opartej na wzajemnym 
szacunku oraz sile argumentu, a nie na 
argumencie siły. W czasach, gdy negatyw-
nie zmienia się jakość debaty publicznej 
w Polsce, podczas tej imprezy młodzież bę-
dzie się uczyła wyrażania swoich poglądów 
w sposób umożliwiający porozumienie.  
  Młodzi ludzie w wieku od 14 do 17 lat 
będą prowadzić swoje debaty z wykorzy-

staniem metody debat oxfordzkich. Jest to 
sposób prowadzenia dyskusji, wymagający 
od uczestników nie tylko umiejętności re-
torycznych, ale również stosowania reguł 
przyjętych w tym modelu debaty. Pojedynki 
dyskusyjne pomiędzy występującymi w try-
bie turniejowym drużynami przypominają 
mecze i budzą podobne emocje; są też jak 
mecze oceniane przez sędziów. Losowane 
tematy debat dają możliwość ćwiczenia 
umiejętności argumentacji, a każdy poje-
dynek wymaga zgrania i współdziałania 
w drużynie. 
Podobne debaty wśród młodzieży z gimna-
zjów i liceów organizuje od lat Warszawska 
Liga Debatancka. Podczas naszych rozgry-
wek wystąpi kilka zespołów reprezentują-
cych harcerzy z Izabelina, z hufca ZHP Wola 
oraz Żoliborz. W debacie wezmą też udział 
zespoły uczniów reprezentujących Szkołę 
Podstawową w Izabelinie. 

  Harcerska Liga Debatancka odbędzie 
się w dniu 30 marca w sali widowi-
skowej Centrum Kultury Izabelin. Za-
czniemy debatować od godziny 15.00. 
  Zespół sędziowski będzie składał się 
z osób mających profesjonalne doświadcze-
nie w prowadzeniu wystąpień publicznych. 
Tematy debat będą miały uniwersalny cha-
rakter, a dla sędziów kluczowymi kryteriami 
będą umiejętności retoryczne dyskutantów 
oraz jakość wystąpień. 
  Zapraszamy całe rodziny harcerzy 
i uczniów do oglądania naszej debaty. 
Gwarantujemy świetną zabawę oraz 
emocje jak w sporcie. 

hm. Jacek Smura
Drużynowy 424 Drużyny Starszoharcerskiej 
„Grupa Kampinos”, Komendant Szczepu 

424 DHiZ „Kampinos” w Izabelinie

TO 
BĘDZIE...

RAJD HARCERZY DO PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGOTO 
BYŁO...

W dniach 13-16.XII br. harcerze 
z 424 SDHiZ Kampinos pod ko-

mendą druhów Jacka Smury i Jarosła-
wa Chormańskiego, w asyście druhów 
Bartosza Grohmana i Piotra Kalisza 
odbyli rajd w Pieniny. Był to kolejny 
Park na szlaku harcerskich wędrówek.
   Dotarliśmy do schroniska w Ochotnicy po 
północy.  Rankiem w piątek udaliśmy się 
szlakiem na szczyt Trzech Koron. Mieliśmy 
okazję założyć raczki na buty. Podziwia-
liśmy piękne widoki. Szlak był ośnieżony 
i wszyscy dzielnie pokonywali kolejne eta-
py. Nagrodą było wejście na szczyt. Zejście 
było dużo szybsze, po czym udaliśmy się 
na pizzę. Wszyscy byli głodni, więc kolejne 
porcje znikały szybko. Wieczorem odbył się 
kominek harcerski. Były śpiewy, opowieści 
i gawędy.
   W sobotę udaliśmy się do Wąwozu Ho-
mole. Cudowne widoki, ośnieżone szlaki 
i czyste powietrze wprawiły nas w doskona-
łe nastroje. Były bitwy na śnieżki, gonitwy 
i salwy śmiechu. Zeszliśmy do wsi Jawor-
ki i podjechaliśmy do Szczawnicy. Harce-
rze zwiedzili zdrój, a w pijalni skosztowali 
wody leczniczej.  Potem udaliśmy się na 
szczyt Góry Bryjarki. Tam mieliśmy okazję 
zobaczyć miniaturę krzyża z Giewontu, a dh 
Jacek wygłosił gawędę. Po zejściu znowu 
udaliśmy się na pizzę.  Wieczorem dh Jacek 
i dh Jarek zorganizowali harcerski kominek, 
a dh Bartek i dh Piotr przygotowali ognisko 

i pieczone kiełbaski. Były jeszcze 
luźne rozmowy i nocne opowieści.
   W niedzielę, po wysprzątaniu 
ośrodka, pojechaliśmy do Krakowa 
i udaliśmy się na Wawel. Tam spo-
tkaliśmy zaprzyjaźnionych skautów 
z Ukrainy. Wspólne zwiedzanie roz-
poczęło się od wysłuchania opowie-
ści o najdawniejszych dziejach Wa-
welu. Na wystawie Wawel zaginiony 
harcerze mogli zobaczyć pozosta-
łości najstarszego kościoła na Wa-
welu – Rotundy NMP datowanej na 
970 rok. Wysłuchaliśmy opowieści 
o powstałych na Wawelu pierwszych 
murowanych zabudowaniach i po-
znaliśmy techniki ich budowy. Obejrzeliśmy 
wystawę kafli i fragmenty kamieniarki. Na 
dziedzińcu  zamkowym podziwialiśmy słyn-
ne krużganki. Wysłuchaliśmy też opowieści 
o królowej Bonie i dziejach zamku. Dh Bar-
tek opowiedział również o losach polskich 
regaliów skradzionych przez  Prusaków 
w 1795 roku. Dalszym punktem naszej wi-
zyty było zwiedzanie Katedry. Zobaczyliśmy 
sarkofagi  Piastów i Jagiellonów, wysłucha-
liśmy opowieści o królach spoczywających 
w podziemiach i usłyszeliśmy wspomnienie 
o patronie katedry – św. Stanisławie ze 
Szczepanowa.  Podziwialiśmy też słynne 
wawelskie arrasy.  
   W autokarze słuchaliśmy opowieści 
o legendach krakowskich – o Królu Kraku, 

smoku wawelskim, Królewnie Wandzie i laj-
koniku. Gdy mijaliśmy Cmentarz Rakowicki 
dh Bartek przybliżył postacie osób na nim 
spoczywających, które przyczyniły się do 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Były opowieści o Kossakach, Janie Matejce, 
Ignacym Daszyńskim, przedsiębiorcy i fi-
lantropie Eraźmie Jerzmanowskim, nauczy-
cielu Piotrze Parylaku, aktorce Helenie Mo-
drzejewskiej i rotmistrzu Pawle Dunin-Wą-
sowiczu. Każda z tych postaci miała swój 
odmienny wkład w sprawę polską i każda 
z nich coś dla sprawy polskiej poświęciła.
   Wieczorem szczęśliwi i pełni wrażeń do-
tarliśmy do Izabelina.

Oprac. Bartosz Grohman,  
Jarosław Chormański
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Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

Oferta Partnerów 

Nazwa firmy Logo Kontakt Nazwa firmy Logo Kontakt 

Sylwia Szuder (usługi 
fotograficzne) 

 

sylwiaszuderblog.com BSK Sp. z o.o. 
 

www.bsksiegowa.pl 

AJW-Nieruchomości 
Arkadiusz 

Wojciechowski 
 ajw-nieruchomosci.pl 

Biuro Rachunkowe 
"Przyjazna 

Księgowość"  
www.przyjaznaksiegowosc.pl 

KAMPINOS TELCO   www.kampinostelco.pl DUODENT S.C.  duodent.com.pl 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK  

potworek.com.pl 
PLUTON 

DYSTRYBUCJA        
Sp. z o.o.  

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

246717956387/ 

SOSNOWA SZPILKA  
 

sosnowaszpilka.pl KWIATY W DRODZE 
 

www.kwiatywdrodze.pl 

GABINET 
KARDIOLOGICZNY 

Wiesława Pawłowska- 
Jenerowicz  

tel. (22) 669 12 05 
 

Gminne Koło 
Miłośników 
Wędkarstwa             
w Izabelinie 

 www.mokrysplawik.pl 

Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 

JUNIPERUS   
www.juniperus.com.pl Fotograf 

Foto Piekarnik 
 

www.fotopiekarnik.pl 

Gospoda Kampinówka 
 

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

Kampinos 
Nieruchomości 

 

www.kampinos.com.pl 
AGRAW         

Automaty do bram 
Wideodomofony 

 
 www.wideodomofony24.pl 

WRÓŻKI CHRZESTNE – 
animacje dla dzieci  

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

 
www.swiat-nitek.pl 

A. S. PILAR 
 Diler 

Premium 
Husqvarna 

aspilar.pl MAD MEALS 
catering dietetyczny 

 
www.mad-meals.pl 

PIES NA URLOPIE.PL 
 

www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl 

Gabinet 
Weterynaryjny 
"Mokry Nosek"  

www.mokrynosek.com 

Klinika Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 
 www.sanobello.pl DOKTOR SZELKA 

psycholog zwierząt 
 

www.doktorszelka.pl 

ANTYKWARIAT 
Piotruś Pan  

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

156310584579390 

KWIACIARNIA 
IZABELLA 

 
www.kwiaciarniaizabella.pl 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

Chirurgia 
naczyniowa  

i ogólna 
www.doktorchirurg.pl COZMO-BIKE  www.cozmobike.pl 

VIVAT Sp.j. 
 

www.vivat.pl GAMMA SERVICE 
(środki czystości)  

www.clean360.pl 

KAWIARNIA                 
Bon Appétit  

www.facebook.com 
/kawiarnia.bonappetit 

KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ  www.instytutwnetrz.pl 

SENSI SUSHI 
 

www.sensisushi.pl 
SENSOTEKA 

STREFA ROZWOJU 
DZIECKA 

 

www.sensoteka.pl 
Pensjonat 

Martiany 21 
 

www.martiany21.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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FERIE ZIMOWE W CENTRUM KULTURY IZABELIN
TO 

BYŁO...

Ferie zimowe w województwie ma-
zowieckim przypadły w tym roku 

od 28 stycznia do 8 lutego. Na ze-
wnątrz było biało i  mroźnie, a w CKI 
kolorowo, ciepło i wesoło. Centrum 
Kultury Izabelin jak co roku przygo-
towało bogatą ofertę, w której każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 

Chętnych nie brakowało. W  zimowe po-
ranki i popołudnia, Centrum wyświetliło 
24  ciekawe  filmy w Kinie za Rogiem. Były 
bajki oraz pełnometrażowe filmy fabularne. 
Nasi młodzi mieszkańcy na nudę nie mogli 
narzekać, ponieważ zorganizowano dla nich 
mnóstwo warsztatów i zajęć. Były tańce 
nowoczesne, warsztaty komputerowe, gry 
planszowe, szachy, zajęcia z piosenką, pla-
styka, malarstwo, szachy, akrobatyka spor-
towa, zajęcia rekreacyjno-ruchowe z ele-
mentami sztuki walki, ćwiczenia z elemen-
tami baletu. Dzieci mogły też obejrzeć  dwa 
przedstawienia  teatralne pt. „Kopciuszek” 
i „Król Lew” wystawione przez Teatr Urwis. 
W pierwszym  tygodniu ferii zorganizowano 
wielki bal kostiumowy  pełen gier, zabaw 
i wspólnego tańca. O jego oprawę zadbał 
Teatrzyk Dukat.

Należy dodać, że wszystkie atrakcje były 
bezpłatne, a skorzystało z nich ponad 800 
naszych najmłodszych mieszkańców. Dzię-

VIII MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI - IZABELIN 2019
TO 

BĘDZIE...

Już po raz ósmy Centrum Kultury 
Izabelin wraz z Fundacją „Młodzi 

Artyści” zapraszają młodych adeptów 
sztuki wokalnej z całego Mazowsza na 
eliminacje do Mazowieckiego Festiwalu 
Piosenki – Izabelin 2019. W tym roku 
przesłuchania konkursowe odbędą się 
17 marca. 

Wybrane osoby zostaną zaproszone do udzia-
łu w warsztatach, które odbędą się  w dniach 
12-14 kwietnia 2019 r., natomiast Koncert Fi-
nałowy - 14 kwietnia 2019 r.

Laureat Festiwalu otrzymuje czek na 1000 zł. 
Dodatkową nagrodą jest zaproszenie do 
udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2019 w Zie-
lonej Górze. 

Uczestnikami konkursu mogą być soliści oraz 

zespoły wokalne (do 8 osób) w wieku od 7 
do 25 lat z wyłączeniem laureatów nagród 
Grand Prix festiwali organizowanych przez 
Fundację „Młodzi Artyści”. Każdy wykonawca 
zobowiązany jest przygotować na eliminacje 
dwie piosenki, w tym co najmniej jedną z do-
wolnej płyty Fundacji „Młodzi Artyści Śpiewa-
ją”. Nuty i słowa piosenek zamieszczone są na 
www.mlodziartysci.eu. Pełny regulamin oraz 
formularz karty zgłoszenia jest dostępny na 
stronach Fundacji „Młodzi Artyści” i Centrum 
Kultury Izabelin. 

Udział w Festiwalu, to fantastyczna przygoda, 
możliwość doskonalenia swoich umiejętności 
oraz   poznania innych osób zakochanych 
w śpiewie. Do tej pory nasz Festiwal był eta-
pem w karierze do świata piosenki dla wielu 
młodych gwiazd, m.in. Neli Zawadzkiej i Sta-

sia Kukulskiego, których znamy z programów 
telewizyjnych The Voice Kids.

Biuro Organizacyjne Festiwalu:
Europejska Fundacja Wspierania Talentów 
Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”: 
Paweł Słoniowski 
fundacja@mlodziartysci.eu, 
www.mlodziartysci.eu 
tel. 602590776, 661954325

Centrum Kultury Izabelin: 
Grzegorz Nowicki 
imprezy@centrum.izabelin.pl 
tel. (22) – 752 68 17
Karolina Dubaniewicz 
tel. (22) – 752 68 20

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 marca!

Regulamin na stronach: 
www.centrum.izabelin.pl
www.mlodziartysci.eu

Karolina Dubaniewicz
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Ubiegłoroczni laureaci Festiwalu

kujemy wszystkim za mile spędzony czas 
i zapraszamy do skorzystania z naszej co-
dziennej oferty tematycznej. Dwa tygodnie 
szybko minęły i czas wracać do szkoły, a na 
kolejne zimowe atrakcje będzie trzeba po-
czekać kolejny rok.

Iwona Mazurek, fot. G. Nowicki

ORGANIZATORZY:
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COŚ DLA SMAKOSZY FILMOWYCH
KIEŚLOWSKI I JEGO DEKALOG W IZABELINIE

Słynny Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego będzie można 
obejrzeć w całości w Centrum Kultury Izabelin od 23 marca. 

Projekcje kolejnych odcinków będą poprzedzone krótkim wprowa-
dzeniem dziennikarzy filmowych Stanisława Zawiślińskiego i Konra-
da Zarębskiego. Po każdym filmie twórcy i znane osoby życia pu-
blicznego wraz z widownią będą się zastanawiać na ile sposób opisu 
rzeczywi-stości przyjęty przez Kieślowskiego sprawdza się w dzisiej-
szych realiach. Jak stosować prawo na poziomie najprostszych, co-
dziennych zachowań. Czym jest etyka XXI wieku i co smartfonowo-
-cyfrowe pokolenie może dziś odnaleźć w analogowej optyce Kie-
ślowskiego. Wśród panelistów m.in. Krzysztof Piesiewicz, Jerzy 
Stuhr, Ewa Łętowska, ks. Andrzej Luter, Jerzy Owsiak i inni.
Start w sobotę 23 marca o godz. 18.00. Zapraszamy na film o re-
żyserze pt. „Still alive” i pierwszy odcinek Dekalogu „Nie będziesz 
miał Bogów cudzych przede mną”.   Projekcje pozostałych odcin-
ków w kolejne wtorki o godz. 19.00. 
Szczegółowy program na stronie CKI: http://centrum.izabelin.pl/
Kampania Społeczna – Izabelin bez przemocy. 

Bogdan Szczesiak, fot. K. Wojciewski
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HARMONOGRAM:

23.03, sobota 
film o Kieślowskim 
Dekalog I - Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Wykładowca uniwersytecki(Henryk Baranowski), racjonalista 
i ateista, który zbytnio zaufał komputerowi i osiągnięciom 
współczesnej nauki, musi skonfrontować swoją postawę 
z nieprzewidywalnością oraz przypadkiem, prowadzącym 
w efekcie do tragedii.

2.04, wtorek 
Dekalog II - Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego 
nadaremno.
Młoda skrzypaczka w ciąży (Krystyna Janda) domaga się od 
starego ordynatora (Aleksander Bardini), lekarza jej chorego 
męża (Olgierd Łukaszewicz), podjęcia decyzji w sprawie jej 
nienarodzonego dziecka.

9.04, wtorek 
Dekalog III - Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
W czasie Wigilii Janusz (Daniel Olbrychski) zostaje podstępnie 
wyciągnięty z mieszkania przez kochankę (Maria Pakulnis) i, 
wędrując nocą po mieście, musi dokonać wyboru między nią 
a rodziną.

16.04, wtorek 
Dekalog IV - Czcij ojca swego i matkę swoją.
Kiedy młoda dziewczyna (Adrianna Biedrzyńska) i jej ojciec 
(Janusz Gajos) dowiadują się, że najprawdopodobniej nie są 
ze sobą spokrewnieni, zdają sobie sprawę, że powinni na nowo 
nazwać uczucie, które ich naprawdę łączy.

23.04, wtorek 
Dekalog V - Nie zabijaj.
Głos Kieślowskiego w sprawie kary śmierci. Młody 
adwokat-idealista (Krzysztof Globisz) podejmuje się obrony 
dwudziestoletniego Jacka (Mirosław Baka), który w bestialski 
sposób zamordował taksówkarza (Jan Tesarz).

7.05, wtorek 
Dekalog VI - Nie cudzołóż.
Początkowa ciekawość niepozornego i nadwrażliwego Tomka 
(Olaf Lubaszenko) starszą od niego sąsiadką z przeciwka 
(Grażyna Szapołowska) zamienia się w wyniszczające, żarliwe, 
bolesne uczucie, prowadzące chłopaka prosto do próby 
autodestrukcji.

14.05, wtorek 
Dekalog VII - Nie kradnij. 
Studentka Majka (Maja Barełkowska) postanawia odzyskać 
swoje dziecko, które niegdyś, w obawie przed skandalem, 
adoptowali jej rodzice (Anna Polony i Władysław Kowalski).

21.05, wtorek 
Dekalog VIII - Nie mów fałszywego świadectwa przeciw 
bliźniemu swemu.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 
Profesor etyki (Maria Kościałkowska) w czasie wojny odmówiła 
pomocy ukrywającej się młodej Żydówce (Teresa Marczewska), 
która po latach ponownie zjawia się w jej życiu.

28.05, wtorek 
Dekalog IX - Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Czterdziestoletni kardiochirurg (Piotr Machalica) dowiaduje 
się, że jest impotentem. W nowej sytuacji staje się obsesyjnie 
zazdrosny o żonę (Ewa Błaszczyk), szpieguje ją, aż w końcu 
nakrywa in flagranti z młodym chłopakiem (Jan Jankowski).

4.06, wtorek
Dekalog X - Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Dwaj bracia (Jerzy Stuhr i Zbigniew Zamachowski) otrzymują 
w spadku po zmarłym ojcu klasery ze znaczkami pocztowymi. 
Początkowo lekceważą kolekcję, ale kiedy dowiadują się, że 
zbiór ma ogromną wartość, ich zainteresowanie filatelistyką 
urasta do chorobliwych, groteskowych rozmiarów.

TO 
BĘDZIE...

POKOLĘDZIE…
We wtorek 22 stycznia br. Chór Seniora Echo wraz 

z dyrygentką Małgosią Romańską pojechał do 
Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, żeby wspólnie 
kolędować z jego mieszkańcami. 

Koncert był częścią akcji PoKolędzie JP2, organizowanej przez 
Centrum Myśli Jana Pawła II, zapraszającej chóry do śpiewania 
kolęd w miejscach, które szczególnie tego potrzebują. 

Małgosia Romańska tak skomentowała ten występ: „Możemy 
szczerze powiedzieć, że udało nam się sprawić słuchaczom na-
prawdę dużą radość. Właściwie wszystkie znane kolędy wyko-
nywali wraz z nami. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku 
również chcielibyśmy wziąć udział w tej inicjatywie. Śpiewanie 
sprawia nam ogromną frajdę, ale kiedy widzimy, jak dużą radość 
może dać innym, czujemy, że to co robimy, ma większy sens”.
To niesamowite, kiedy pasja jednych może dać radość drugim.

IM

TO 
BYŁO...
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BEZPIECZEŃSTWO

ZMIANA DZIELNICOWEGO 
W GMINACH IZABELIN I STARE BABICE 

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach informuje, 

że aktualnie obowiązki dzielnicowego w rejonie służbowym 
obejmującym miejscowości: Hornówek, Izabelin, Izabelin C, 
Sieraków, Truskaw – pełni sierż. Patryk Raczyński z Re-
wiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji  Komendy Powiato-
wej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzi-
bą w Starych Babicach 

Dane teleadresowe: 05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A 
tel. 22 604 38 02, tel. kom. 600 997 655 
e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl 

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi kontakt z dzielnicowym, ale 
nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, 
petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dziel-
nicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach 
swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod 
numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00. 

Poniżej również dane teleadresowe do dzielnicowego obsługującego 
rejon służbowy nr 2 w gminie Izabelin:
sierż. szt. Zbigniew Bednarski 
Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach, 
05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A 
tel. 22 604 38 02, tel. kom. 600 997 672 
e-mail: dzielnicowy.izabelin2@ksp.policja.gov.pl 
Rejon służbowy obejmuje miejscowości: Izabelin B, Laski, Mościska. 

autor: podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja 
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

w gminie Izabelin w 2018 roku 

PODSUMOWANIE 
Na terenie gminy Izabelin w minionym roku miały miejsce 142 zda-
rzenia z udziałem OSP w Laskach i Izabelinie oraz 18 zdarzeń na 
terenie gminy Łomianki, Stare Babice, Błonie i m.st. Warszawy, gdzie 
nasze jednostki udzielały wsparcia podczas pożarów i innych zdarzeń 
(ogółem 160 razy). Na terenie gminy powstało 35 pożarów, w tym 
33 małe i dwa średnie, w 2017 roku powstało 30 pożarów. Straże 
pożarne prowadziły w 95 przypadkach działania ratownicze podczas 
tzw. miejscowych zagrożeń oraz 12 razy wyjeżdżały do alarmów 
fałszywych. Podczas miejscowych zagrożeń straż interweniowała 47 
razy podczas huraganów i silnych wiatrów oraz gwałtownych opa-
dów atmosferycznych, 13 razy podczas agresywnego zachowania 
się zwierząt i owadów oraz udzielały w 10 przypadkach pomocy po-
szkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych oraz w innych 
25 zdarzeniach wymagających pomocy straży pożarnej. Najwięcej 
zdarzeń, bo aż 45 miało miejsce w Izabelinie C, 33 w Laskach i 23 
w Izabelinie B. W Hornówku, Truskawiu i Mościskach interweniowa-
no po 11 razy w każdej miejscowości. W Sierakowie miało miejsce 8 
zdarzeń. Pożary miały miejsce m.in.:  w lasach 6 razy, w budynkach 
mieszkalnych 4 razy, obiektach produkcyjno gospodarczych 3 razy, 
samochody osobowe i ciężarowe paliły się 2 razy, a pozostałości ro-
ślinne i inne obiekty 20 razy. Przyczynami powstania pożarów było 
w 5 przypadkach nieostrożne posługiwanie się ogniem otwartym, 
w tym zapałki, papierosy. Na skutek wad w urządzeniach elektrycz-
nych i niewłaściwej eksploatacji powstały 4 pożary. Najwięcej po-
żarów – 14 powstało wg wstępnych ustaleń strażaków na skutek 
umyślnych podpaleń. Ogółem w 2018 roku w akcjach ratowniczych 
brało udział 941 strażaków i 258 samochodów pożarniczych.

styczeń 2019 – ZDARZENIA W GMINIE IZABELIN

Straże pożarne podjęły działania ratownicze przy pożarze sadzy 
w przewodzie kominowym w budynku w Mościskach. Trzykrotnie  
OSP udzielały pomocy: na terenie Starych Babic w kolizji drogowej 
w Lipkowie, w Warszawie przy pożarze obiektu magazynowego na 
Żeraniu, gdzie OSP w Laskach uczestniczyła w akcji ponad 10 godzin 
oraz w Klaudynie przy usunięciu zagrożenia stwarzającego przez 
mocno pochylone drzewo. W Laskach w dniu 4 stycznia na ulicy 
Zielonej zdjęto kota z drzewa, a w Truskawiu w dniu 5 stycznia na 
ul. 3 Maja oraz w Mościskach w dniu 14 stycznia również przy ulicy 
3 Maja dokonano neutralizacji plam olejowych na ulicy przy pomocy 
sorbentów. W dniu 2 stycznia w Izabelinie C przy ul. 3 Maja miała 
miejsce kolizja drogowa samochodu osobowego. Poszkodowanemu 
kierowcy samochodu pomocy udzieliło pogotowie ratunkowe. Ogó-
łem podjęto interwencje przy siedmiu miejscowych zagrożeniach.

płk mgr inż. Edward Gierski
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SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI 
DLA NASZEGO STRAŻAKA

W piątek 22 lutego br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 

przyznawanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę zasłużonym 
obywatelom Miasta Stołecznego Warszawy i województwa 
mazowieckiego. Wśród wyróżnionych odznaczeniami był Prezes 
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach – pan Włodzimierz 
Domański, który został udekorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Odznaczenie przyznano za wybitne osiągnięcia dla ochrony 
przeciwpożarowej w gminie Izabelin, jak również za działalność 
w utrzymaniu wysokiej gotowości bojowej w OSP w Laskach. W  
tej podniosłej uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Izabelin Dorota 
Zmarzlak, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Edward 
Gierski i Sekretarz Zarządu OSP w Laskach Anna Ziemska-Zając.

IM

od lewej:  Edward Gierski, Włodzimierz Domański, Dorota Zmarzlak 
i Anna Ziemska-Zając 
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DERMATOLOG W PRZYCHODNI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie posze-
rza zakres usług komercyjnych w zakresie dermatologii. 

Od marca do Zespołu dołącza specjalista dermatologii II stopnia z 30 letnim doświad-
czeniem zawodowym - Małgorzata Opalińska. W Klinice Dermatologii Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego pracowała przez 15 lat. Swoją wiedzę zdobywała lecząc trudne 
przypadki w oddziale dermatologicznym i prowadząc poradnię mikologiczną. W ramach 
odpłatnych wizyt Pacjenci będą mogli skorzystać z porad dermatologicznych, w tym m.in. 
w zakresie diagnostyki oraz leczenia grzybic skóry, włosów i paznokci. Pani Małgorzata 
Opalińska będzie również wykonywać w naszej Przychodni badania dermoskopowe zna-
mion barwnikowych, drobne zabiegi dermatologiczne (łyżeczkowanie, krioterapia i elek-
trokoagulacja). Konsultacje będą prowadzone dla dorosłych oraz dzieci w każdym wieku. 
Godziny przyjęć: czwartki 16.00 – 18.00, Zapisy w rejestracji.

Dyrektor SPZOZ w Izabelinie - Agnieszka Jeziorska

Z ŻYCIA GMINY

CZY SZKOŁA DA SIĘ LUBIĆ?
Dofinansowanie dla szkoły w Izabelinie

To nie marzycielska wizja, ale całkiem 
realny plan, który już od stycznia 2019 

jest realizowany w Szkole Podstawowej 
im. płka Stanisława Królickiego w Izabeli-
nie. Nasza szkoła bierze udział w projekcie 
„Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów 
i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabe-
linie”, który współfinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020. Partnerami projektu są Gmina 
Izabelin oraz Grupa Szkoleniowo Doradcza 
Europlus Sp. z o.o. Celem projektu jest 
podnieść kompetencje kluczowe i cyfrowe 
uczniów tak, by nabyte przez nich umiejęt-
ności i postawy ułatwiły im funkcjonowanie 
w przyszłości na rynku pracy. 

Robotyka i pikniki
W ramach projektu dla naszych uczniów 
zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia: 
matematyczne, przyrodnicze, informatycz-
ne, chemiczne, fizyczne, robotyki i kółka 
szachowego oraz pikniki naukowe. Co waż-
ne, podczas zajęć dzieci mają możliwość 
samodzielnego poznawania świata, poprzez 
wykonywanie doświadczeń pod kierunkiem 
nauczycieli. 

Nauczyciele też się uczą
Wsparciem objęci zostali także uczniowie 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
którzy mogą uczestniczyć w zajęciach lo-

gopedycznych, terapii pedagogicznej i in-
tegracji sensorycznej. Podejmowane dzia-
łania będą prowadzone z wykorzystaniem 
nowoczesnych pomocy i środków, w które 
doposażone zostaną pracownie przedmio-
towe w szkole (m.in. laptopy, tablice inte-
raktywne, drukarka 3D, podręczniki, mate-
riały dydaktyczne). Zaplanowane są także 
szkolenia dla nauczycieli, które otworzą 
im możliwości nabycia dodatkowych kom-
petencji i doskonalenia swoich umiejętno-
ści w korzystaniu z najnowszych narzędzi 

wspierających edukację.

Odpowiadamy 
na potrzeby
Realizacja zajęć rozpoczęła się 
w lutym 2019 r., a zakończy się 
w grudniu 2020 r. W drugiej 
połowie stycznia 2019 r. prze-
prowadzono pierwszą rekruta-
cję – szczegóły będą dostępne 
na szkolnej stronie internetowej 
www.izabelin.edu.pl. Wniosek 
o dofinansowanie został przygo-
towany przez Grupę Szkoleniowo 
Doradczą Europlus Sp.z o.o. przy 

współpracy dyrekcji i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej im. płka Stanisława Królickie-
go w Izabelinie oraz pracowników Centrum 
Usług Wspólnych Izabelin. Należy jeszcze 
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„
Nauczyciele zgodnym głosem mówią: 
„Liczymy na to, że atrakcyjnie 
i nowocześnie prowadzone lekcje 
rozbudzą pasje i zainteresowania uczniów 
oraz przekonają ich, że nauka może być 
przydatna i jednocześnie ciekawa. Będziemy 
kłaść nacisk na kształtowanie i rozwijanie 
kreatywności dzieci, innowacyjności 
oraz pracy zespołowej”. 

Dlaczego uczniowie tak często nie lubią szkoły? Bo nie wiedzą, po co się uczą. Często ich jedyną 
motywacją jest strach przed odpytywaniem i klasówkami. A przecież nauka jest przygodą, 
odkrywaniem, radością. Czy szkoła może uczyć nie tylko teorii, ale również praktyki? 
Rozwijać kreatywność i kompetencje przydatne w przyszłości? Czy dzieciaki mogą ją polubić? 

dodać, że projekt został napisany w oparciu 
o diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwo-
jowych, przygotowaną na podstawie ankiet 
złożonych przez rodziców oraz wywiadu 
środowiskowego przeprowadzonego wśród 

uczniów i nauczycieli.
Wartość całego projektu to niebagatelna 
kwota 863 372,74 zł, w której 819 648,74 zł 
stanowi wysokość naszego dofinansowania. 

redakcja

„
Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani 
Anita Fieducik jest bardzo entuzja-
stycznie nastawiona do realizacji 
projektu. „To duża szansa 
na rozwój dla szkoły i uczniów. 
Zaplanowaliśmy wiele atrakcyjnych 
i twórczych zajęć dla dzieci 
o różnych potrzebach 
edukacyjnych. Gorąco zachęcam 
do udziału w projekcie”
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

muzyka
17 marca 2019  (niedziela) godz. 10.00 - 16.00
Eliminacje do Mazowieckiego Festiwalu Piosenki 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

literatura
15 marca (piątek) 2019 godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki
„Czerwone zegary” Leni Zumas
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

sztuka
Do 31 marca 2019
Wystawa prac malarskich Jolanty Jabłońskiej
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

24 marca (niedziela) 2019 godz. 16.00
Wernisaż prac malarskich 
Antoniego Filipowicza 
„Dla Niepodległej” 
Spotkanie z muzyką, malarstwem i poezją
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

Do 7 kwietnia 2019
Wystawa prac malarskich 
Antoniego Filipowicza 
„Dla Niepodległej”
Hol Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

kabaret
15 marca (piątek) 2019 godz. 18.00  
Kabaret Młodych Panów
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 65 zł i 75 zł

29 marca (piątek) 2019 godz. 18.00 
Kabaret Trema (Seniorzy z CKI)
 „Ploty, plotki i ploteczki”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

taniec
2 marca (sobota) 2019 godz. 20.00
Bal karnawałowy – Rock and roll dance party
Centrum Kultury Izabelin, 190 zł od osoby

inne
12 marca (wtorek) 2019 godz. 11.00
Dieta mamy w okresie ciąży i karmienia piersią
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

23 marca (sobota) 2019 godz. 18.00
Dekalog I (Krzysztof Kieślowski) pokaz filmu i dyskusja
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

30 marca (sobota) 2019 godz. 15.00-20.00
Harcerska Liga Debatancka
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

30 marca (sobota) 2019 godz. 15.00-20.00
Turniej Brydżowy
zapisy i informacje: Centrum Kultury Izabelin

UTW

4 marca (poniedziałek) 2019 godz. 10.00  
PODRÓŻE „Magiczna Kuba”  
Spotkanie z podróżnikiem Tomkiem Tułakiem
Centrum Kultury Izabelin

11 marca (poniedziałek) 2019 godz. 10.00  
NATURA »Zorza Polarna« – Janusz Żebrowski
Centrum Kultury Izabelin 

18 marca (poniedziałek) 2019 godz. 10.00   
ARCHITEKTURA  »Sztuka religijna Żydów Polskich – 
najpiękniejsze synagogi, architektura i wystrój wnętrz« 
– Magda Tarnowska
Centrum Kultury Izabelin

25 marca (poniedziałek) 2019 godz. 10.00  
HISTORIA - LUDZIE »Królowa epoki, epoka królowej – 
Wiktoria władczyni Wielkiej Brytanii« – Sławek Szczocki
Centrum Kultury Izabelin

27 marca (środa) 2019  godz.11.00  
 „Pod samowarem siedzi moja Masza…”, czyli Rosja 
Puszkina, Tołstoja i innych 
– Daniel Artymowski
Zamek Królewski

zajęcia cykliczne dla dzieci
2 marca (sobota) 2019 
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat) 
Warsztaty plastyczne „Wytłaczana papeteria”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

16 marca (sobota) 2019, godz. 12.00
Funiversity – warsztaty naukowe„Magnesy i magnetyzm”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 20 zł

23 marca (sobota) 2019
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat) 
Warsztaty plastyczne „Zdobiona teczka na papier”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

30 marca (sobota) 2019
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat) 
Warsztaty plastyczne „Pisanki” należy przynieść wydmuszki jaj
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

7,14,21,28 marca (czwartki) 2019 godz. 18.00
Warsztaty filmowe (od 11 lat)
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

teatr
9 marca (sobota) 2019 godz. 12.00
Sobota Familijna 
Cz. I – Spektakl „Polarna przygoda”
Cz. II – zabawy i animacje
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

16 marca (sobota) 2019 godz. 12.00
przedstawienie dla dzieci Teatru Bliżej Nieba 
pt. »Konik na biegunach« 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

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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Kino za Rogiem

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

FILMY DLA DZIECI

2 marca (sobota) 2019 godz. 11.00 
BAŚNIE I BAJKI POLSKIE 5 odc. 
różni reż. od 5 lat, ok. 60 min

9 marca (sobota) 2019 godz. 11.00
GNOMY ROZRABIAJĄ
reż. P. Lepeniotis, od 7 lat, 81 min

16 marca (sobota) 2019 godz. 11.00 
BIAŁY KIEŁ reż. A. Espigares, od 9 lat, 75 min

16 marca (sobota) 2019 godz. 16.00 
GANG WIEWIÓRA 2
reż. C. Brunker, od 7 lat, 87 min

23 marca (sobota) 2019 godz. 11.00
MIŚ FANTAZY (1 – 5 odc.) 
reż. R. Turło, wiek od 7 lat, ok. 65 min

30 marca (sobota) 2019 godz. 11.00  
DUDI. CAŁA NAPRZÓD
reż. J. S. Gurpide, od 7 lat, 88 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

1 marca (piątek) 2019 godz. 18.00 
POWIDOKI reż. A. Wajda, od 12 lat, 109 min

2 marca (sobota) 2019 godz. 16.00 
KLER reż. W. Smarzowski, od 16 lat, 133 min

5 marca (wtorek) 2019 godz. 18.00 
ZIMNA WOJNA reż. P. Pawlikowski, od 15 lat, 89 min

8 marca (piątek) 2019 godz. 18.00
50 WIOSEN AURORY
z okazji Dnia Kobiet wstęp dla Pań jest bezpłatny 
reż. B. Renoir, od 16 lat, 89 min 

9 marca (sobota) 2019 godz. 16.00
JULIUSZ
z okazji Dnia Mężczyzny wstęp dla Panów jest bezpłatny
reż. A. Pietrzak, od 16 lat, 93 min

12 marca (wtorek) 2019 godz. 18.00 
303. BITWA O ANGLIĘ reż. D. Blair, od 12 lat, 102 min

15 marca (piątek) 2019 godz. 18.00 
TWÓJ VINCENT reż. D. R. Mitchell, od 18 lat, 95 min

19 marca (wtorek) 2019 godz. 18.00 
KLER reż. W. Smarzowski, od 16 lat, 133 min

22 marca (piątek) 2019 godz. 18.00 
PODATEK OD MIŁOŚCI reż. B. Ignaciuk, od 12 lat, 96 min

23 marca (sobota) 2019 godz. 16.00
TWÓJ VINCENT 
reż. D. R. Mitchell, od 18 lat, 95 min

26 marca (wtorek) 2019 godz. 18.00
JULIUSZ reż. A. Pietrzak, od 16 lat, 93 min 

29 marca (piątek) 2019 godz. 18.00 
KLER reż. W. Smarzowski, od 16 lat, 133 min

30 marca (sobota) 2019 godz. 16.00
ALIBI.COM reż. P. Lacheau, od 16 lat, 85 min

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W IZABELINIE ZAPRASZA 

15 marca (piątek) 2019 r. o godz. 18.00 

na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 

W programie rozmowa na temat powieści 

„Czerwone zegary” 
Leni Zumas 

 

 

 

 

12 marca (wtorek) 2019 godz. 11.00
Dieta mamy w okresie ciąży

 i karmienia piersią
spotkanie z dietetykiem

Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

30 marca (sobota) 2019 godz. 15.00-20.00

TURNIEJ BRYDŻOWY
Centrum Kultury Izabelin

zapisy i informacje: Centrum Kultury Izabelin

7,14,21,28 marca (czwartki) 2019 godz. 18.00

Warsztaty filmowe 
dla młodzieży od 11 lat

Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
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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 
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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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SOBOTY 
FAMILIJNE 
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

9 marca 2019 
godz. 12.00-13.30

CZĘŚĆ I - Spektakl teatralny 

Polarna Przygoda
Komediowa bajka o przygodach 

dwóch szalonych pingwinów Bolka i Loli, 
uwielbiających rock&rolla. 

Dzieci dowiedzą się, że lód bywa 
zdradliwy. Bajka pokaże, ile dobrych
rzeczy zależy od człowieka żyjącego 
w zgodzie z przyrodą.

CZĘŚĆ II - zabawy i animacje

warsztaty aktorskie

występy wokalne

żywa maskotka

zabawy taneczne

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

wstęp 
15 zł

od osoby

31 marca 2019 niedziela 
godz. 17.00

Centrum Kultury Izabelin
bilety: 50 zł i 70 zł 

Izabelin 2019
eliminacje odbędą się 

17 marca 2019 r. od godz. 10.00

Regulamin i zgłoszenia na: www.mlodziartysci.eu, www.centrum.izabelin.pl

Nagroda Grand Prix 1000 zł

zaproszenie do Ogólnopolskiego Festiwalu FUMA
najlepsi zostaną zaproszeni do udziału 
w warsztatach wokalnych oraz w koncercie konkursowym

VIII MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI

Centrum Kultury Izabelin oraz Fundacja Młodzi Artyści
zapraszają na

wiele nagród rzeczowych

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


