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ŻYCZENIA

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości,
a także radosnego, wiosennego nastroju 
w Państwa sercach, domach, rodzinach 
i małych ojczyznach

życzą

Centrum Kultury Izabelin
oraz 
redakcja 
Listów do Sąsiada

Święta Paschalne to czas 
radości i nadziei, 

odradzania się i przemiany. 
Życzymy wszystkim Mieszkańcom,

 aby w nachodzących dniach to, 
co trudne, zaowocowało tym, co lepsze 

i bardziej doskonałe.  
Spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła 

Świąt Wielkanocnych.
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Co słychać 
w inwestycjach ?
Wiosna w naszej gminie stoi pod znakiem re-
montów dróg, budowy ronda i boiska sporto-
wego, a także utworzenia Dziennego Domu 
„Senior +”.

Budowa ronda na skrzyżowaniu 
ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza

Po długich staraniach  Gminy Izabelin o przebudowę skrzyżowania dróg 
powiatowych: ul. Sienkiewicza i ul. 3 Maja, w dniu 14.03.2019 r., w sie-
dzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim nastąpiło 
otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na ww. zadanie. Zama-
wiający na realizację inwestycji przeznaczył 4.500.000,00 zł, z czego do 
sfinansowania po połowie przez  powiat i gminę planowana była łączna 
kwota 2.046.904 zł. oraz z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg 
Lokalnych dotacja w wysokości 2.453.096 zł. Najkorzystniejsza cenowo 
okazała się oferta firmy Benevento Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
na kwotę 4.049.254,49 zł wraz z deklarowanym okresem gwarancji 
wynoszącym 84 miesiące. Obecnie trwa sprawdzanie prawidłowości 
dostarczonych dokumentów przetargowych. Po jego pozytywnym za-

kończeniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczną się 
prace budowlane. Obejmą one swym zakresem szereg robót przygoto-
wawczych takich jak wycinka drzew, krzaków, rozbiórka ogrodzeń, na-
wierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej. Wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia bitumiczna ronda oraz odcinków dróg dojazdowych, 
nawierzchnia chodników i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, 
oznakowanie pionowe i poziome,  rekultywacja terenu i odtworzenie 
ogrodzeń. Konieczna będzie budowa drenokolektora wraz ze studniami 
rewizyjnymi, studzienkami ściekowymi oraz wykonanie niecki chłonnej 
w rejonie ul. Kołłątaja w Izabelinie C, a także przebudowa sieci napo-
wietrznych nN, oświetlenia ulicznego, sieci SN i telekomunikacyjnej. Za-
kończenie prac przewidywane jest na koniec sierpnia br.

Mateusz Milej \ Dominika Glonek

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej na ul. 3 Maja 49

W październiku 2018 r. Gmina Izabelin rozpoczęła in-
westycję rozbudowy zespołu boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja 49.

W zakres prac wchodzi rozbudowa istniejącego zespo-
łu boisk sportowych o boisko do gry w piłkę ręczną 
wraz z terenem przyległym w postaci obszaru do gier 
rekreacyjnych, o nawierzchni z trawy syntetycznej. 
Dookoła boiska projektuje się bieżnię lekkoatletyczną 
o długości 200 m, o nawierzchni poliuretanowej.

Ponadto na terenie znajdować się będą powierzchnie do skoku 
w dal, przestrzeń z urządzeniami siłowymi, a także budynek parte-
rowy socjalny z szatniami, toaletami i magazynem podręcznym na 
sprzęt sportowy oraz pomieszczeniem ochrony.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Boisko ma być 
ukończone do końca lipca br. Po konsultacjach z nauczycielami wy-
chowania fizycznego, dyrekcją szkoły, GOSiR-em i radnymi wpro-
wadzono zmiany do projektu, by obiekt lepiej spełniał oczekiwania 
jego użytkowników. Zmieniono m.in. sposób ogrzewania budynku 

gospodarczego i podłączono go do centralnego ogrzewania w szko-
le, przesunięto piaskownice do skoku w dal, by umożliwić pełne 
wykorzystanie bieżni. Doprojektowano także boisko do siatkówki 
poprzez domalowanie linii w wolnej przestrzeni wewnątrz bieżni. 
Wykonawcą robót jest firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z War-
szawy.

Dominika Glonek

Utworzenie Dziennego Domu „Senior +”

Gmina Izabelin rusza z nową inwestycją pn. Utworzenie lub wyposaże-
nie Dziennego Domu „Senior +” /Klubu „Senior+”1) . Planowany koszt 
inwestycji to ok. 460 000,00 zł, z czego gmina otrzymała dofinanso-
wanie zadania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  
– Wydział Polityki Społecznej w wysokości 290 000,00 zł. Dotacja umoż-
liwi utworzenie Domu Seniora dla 20 pensjonariuszy w ciągu jednego 
roku. W kwietniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie 
prac remontowych, rozbiórkowych oraz instalacyjnych. Adaptacja ist-
niejącego budynku dawnego ośrodka zdrowia w Izabelinie na potrzeby 
Domu Seniora potrwa do końca lipca, natomiast wyposażenie pomiesz-
czeń planowane jest na sierpień. Obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie 
jest nowy ośrodek zdrowia z łącznikiem komunikacyjnym, scalającym 
go z planowanym przedmiotowym domem seniora. Zapewniałoby to 
szybką pomoc lekarską pensjonariuszom Domu Seniora. Celem zadania 
jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo 
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w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecz-
nej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi 
w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty eduka-
cyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb 
stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

Przy tworzeniu projektu budowlanego adaptacji budynku pod nowe po-
trzeby obiekt zostanie pozbawiony barier funkcjonalnych z naciskiem na 
dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i przyszłych użytkowników 
w oparciu o obowiązujące przepisy i rozporządzenia.

W skład Domu Seniora wejdzie: pomieszczenie kuchenne z wyposaże-
niem w sprzęty i urządzenia do przygotowywania przez seniorów posił-
ków i spożywania ich, 2 sale spotkań, sala klubowa,  sala wypoczynko-
wa z aneksem kuchennym, sala do utrzymania i zwiększania aktywności 
ruchowej, sala ćwiczeń i do terapii indywidualnej, wydzielona szatnia dla 
użytkowników i personelu, 2 łazienki, pralnia, pokój pielęgniarki, pokój 
biurowo-socjalny oraz pomieszczenia techniczne.

Jagoda Lasocka

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ AZBEST ZA DARMO w 2019 r.
Ruszył nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2019 r. Mieszkańcy gminy, 
którzy mają na swojej posesji zeskładowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski 
o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) tychże odpadów. Gmina nie finansuje 
demontażu pokryć dachowych. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Izabelin, 
pokój nr 3 w godzinach: pon. 9.00-18.00, wt.- pt. 8.00 - 16.00, tel. (22) 722-89-31.

W ramach akcji ograniczania ilości odpadów biodegradowal-
nych, na terenie gminy Izabelin uruchomiony został „Pro-

gram kompostowania na terenie gminy Izabelin”. Od 23 kwietnia br. 
mieszkańcy gminy Izabelin będą mogli składać wnioski o bezpłatne 
użyczenie kompostownika. Celem programu jest:

- zmniejszenie ilości odpadów oddawanych w ramach gminnego 
systemu odbioru odpadów komunalnych;

- edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania 
odpadów; 

- promocja kompostowania na własne potrzeby;

- zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawa-
nych odzyskowi na terenie gminy Izabelin;

W ramach akcji, użyczonych zostanie mieszkańcom 100 szt. kom-
postowników. Wniosek o użyczenie może złożyć każda osoba fi-
zyczna będąca mieszkańcem gminy Izabelin, która:

- dysponuje nieruchomością, na której może ustawić kompostownik 
w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmioto-
wej posesji oraz posesji sąsiednich;

- zamierza poddawać kompostowaniu odpady zielone oraz odpady 
kuchenne ulegające biodegradacji;

- zobowiązuje się do niewystawiania odpadów zielonych oraz ku-
chennych przed posesję. Mieszkaniec będzie mógł dowieźć odpady 
zielone (których nie można kompostować) do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Postępu 5 w Mościskach;

- złoży deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi i nie zalega 
z płatnościami za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Wnioski rozpatrywane będą 
w kolejności zgłoszeń (decy-
duje data wpływu), do wy-
czerpania puli zakupionych 
kompostowników. Kompo-
stownie odpadów we wła-
snym zakresie nie będzie 
skutkowało zmniejszeniem 
opłaty z tytułu odbioru odpa-
dów od mieszkańców – na ta-
kie rozwiązanie nie zezwalają 
obowiązujące przepisy ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Dla osób, którym wydane zostaną kompostow-
niki, oraz innych zainteresowanych tematem, zorganizowane zosta-
ną warsztaty kompostowania – 11 maja godz. 10:00 w Centrum 
Kultury Izabelin, sala 124. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz stosowne dokumenty dostępne na stronie 
internetowej: www.gmina.izabelin.pl  (w zakładce: „dla mieszkań-
ca” - „ochrona środowiska” - „odpady”) lub pod numerem telefonu: 
22 722 86 24.

Marta Merchel

KOMPOSTUJMY ODPADY

fot. Anna Sikorska
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CZY BĘDZIE SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ? 
Debata na temat poprawy komunikacji w gminie Izabelin 

i dojazdu do Warszawy

Poprawa sytuacji komunikacyjnej w naszej 
gminie to jedno z najważniejszych wyzwań 

na najbliższe lata. Rozwiązanie tego problemu 
nie jest jednak sprawą łatwą, dlatego władze 
gminy traktują ją priorytetowo. Dojazd do 
i z Warszawy jest ogromnym utrudnieniem dla 
wielu mieszkańców dojeżdżających codziennie 
do pracy, szkoły i na uczelnie. Dlatego podjęto 
szereg działań, mających na celu rozwiązanie 
tego węzła i uzdrowienie sytuacji. Dużą wagę 
władze przywiązują do komunikacji z miesz-
kańcami, do ich zdania i potrzeb. Jednak w tej 
trudnej sytuacji nie mogą zapominać również 
o obowiązujących przepisach prawnych, a tak-
że uwarunkowaniach i ograniczeniach tech-
nicznych. 

Pierwszym krokiem do stworzenia nowej stra-
tegii komunikacyjnej było zorganizowanie de-
baty publicznej pt. „Szybciej i bezpieczniej?”, 
która odbyła się we wtorek 26 marca 2019 
roku w Centrum Kultury Izabelin. W spotka-
niu udział wzięły władze gminy: wójt gminy 
Dorota Zmarzlak oraz zastępca wójta Michał 
Postek, zaproszeni eksperci: Tomasz To-
sza – wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów w Jaworznie, Tobiasz Nykamowicz – 
specjalista w zakresie inżynierii ruchu,   Paweł 
Jaworski – urbanista, Marek Słoń – przewod-
niczący Społecznego  Zespołu ds. Komunikacji 
i Mobilności w Gminie Izabelin, kilkudziesięciu 
zainteresowanych mieszkańców oraz  40 inter-
nautów.  Podczas debaty zebrani dowiedzieli 
się o rozwiązaniach transportowych, które 
powodują poprawę jakości życia mieszkańców 
– m.in. na podstawie miasta Jaworzno. Poka-
zano założenia urbanistyczne wpływające na 
funkcjonowanie miast i gmin, a także poinfor-
mowano mieszkańców o rozpoczęciu prac nad 
dokumentem „Plan mobilności dla gminy 
Izabelin“. Jest to dokument, który zostanie 
opracowany przez ekspertów na podstawie 

kompleksowych badań ruchu w naszej gminie, 
konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz 
dokładnego sprawdzenia możliwości prawnych 
i technicznych. 

Tobiasz Nykamowicz  oraz Paweł Jaworski  
opowiadali o swoich doświadczeniach przy 
tworzeniu „planów mobilności” m.in. dla mia-
sta Rybnik, o mechanizmach, które zachodzą 
w miastach w momencie, kiedy nie ma opraco-
wanych dokumentów dotyczących komunikacji 
i transportu. Eksperci zwrócili uwagę, że warto 
pamiętać, iż sposób poruszania się wpływa 
na otoczenie oraz zachowania mieszkańców. 
Stwierdzili również, że celem powstania „planu 
mobilności” jest skoordynowanie działań, ma-
jących zachęcić mieszkańców gminy Izabelin 
do wyboru alternatywnych wobec samochodu 
form przemieszczania się po gminie. Pod ko-
niec swojego wystąpienia opowiedzieli również 
o planowanych konsultacjach społecznych, do-
tyczących tego dokumentu. Do prac nad „pla-
nem mobilności” zostaną zaproszeni mieszkań-
cy całej gminy. Konsultacje społeczne zaplano-

wano w różnych formach: warsztaty, wywiady 
z mieszkańcami oraz wspólne analizy terenu. 
Ciałem opiniodawczo-doradczym tych działań 
będzie Społeczny Zespoł ds. komunikacji i mo-
bilności w gminie Izabelin. Przewodniczącym 
zespołu jest nasz mieszkaniec – Marek Słoń, 
a członkami stałymi: Michał Postek – Zastępca 
Wójta Gminy Izabelin, Krzysztof Markiewicz, 
Jarosław Kępkowicz, Jan Putz, Joanna Russek, 
Mateusz Milej, Maciej Bargiel (współpraca).

Niektórzy mówią, że człowiek najlepiej uczy 
się na swoich błędach, jednak czasem warto 
skorzystać z doświadczenia tych, którzy te błę-
dy już przerobili. Miastem, w którym sytuacja 
komunikacyjna odwróciła się o 180 stopni jest 
Jaworzno. Jak do tego doszło, że mieszkańcy 
90-tysięcznego miasta poczuli się bezpieczniej, 
i że ich poziom życia się poprawił, opowiedział 
Tomasz Tosza, wicedyrektor Miejskie-
go Zarządu Dróg i Mostów w Jaworz-
nie: „Wszystko zaczęło się od zmiany 
myślenia i przekonań. Przeprowadzili-
śmy diagnozę komunikacyjną, na którą 
składały się badania ruchu w Jaworz-
nie, konsultacje społeczne z mieszkań-
cami. Powstał także dokument – tzw. 
plan mobilności. Dzięki tym działaniom 
o 80% zmniejszyła się liczba zabitych 
osób w wypadkach transportowych, 
a poziom życia mieszkańców bardzo 
się poprawił“. Decydujący wpływ na takie 
wyniki ma dobrze przemyślana infrastruktu-
ra, zarówno ta „twarda” jak i „miękka” m.in. 
kameralizacja ulic, ścieżki rowerowe, ciągi pie-
sze, parki, miejsca spotkań dla mieszkańców, 
tani transport publiczny. To wszystko skutkuje 
poczuciem bezpieczeństwa, chęcią spędzania 
czasu wolnego na miejscu oraz wysokim po-
ziomem życia. 

Podobnie myśli Marek Słoń, kierujący Spo-
łecznym Zespołem ds. Komunikacji i Mobilno-
ści w Gminie Izabelin. W trakcie prezentacji 
przedstawił zbiór pomysłów i koncepcji, doty-
czących poprawy komunikacji mieszkańców. 
W zestawieniu informacji zawarł pomysły 
rozwiązań, które pojawiały się przez wiele lat 
np. pomysł, dotyczący stworzenia połączenia 
tramwajowego z metrem. Ponadto dokonał 
analizy obszarów, gdzie brakuje infrastruktu-
ry. Wskazał również miejsca problematyczne 
(odległość przystanków autobusowych) lub 
niebezpieczne. Mówił o tym, że chciałby, 
aby zmniejszyła się dysproporcja w na-
szej gminie pomiędzy ruchem samocho-
dowym – 75%, a innymi środkami loko-
mocji – 25%, do względnej równowagi, 

„
Niektórzy mówią, 
że człowiek najlepiej uczy się 
na swoich błędach, 
jednak czasem warto 
skorzystać z doświadczenia 
tych, którzy te błędy 
już przerobili.
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czyli zmniejszenia tego ruchu o 1/3. 
Wszystko można zmienić, usprawnić i ulep-
szyć. Jednak, aby tego dokonać potrzebne 
są długofalowe działania i dobra współpraca 
wielu środowisk. Niewątpliwie wszyscy chcą 
zmian. Mieszkańcy i internauci zadawali pyta-
nia i komentowali na bieżąco dyskusję. 

Jeden z mieszkańców zapytał: „Czy jest prze-
widziana współpraca z władzami m.st. War-
szawy, jeśli chodzi o dojazd z naszej gminy do 
stolicy?“

Dorota Zmarzlak – Wójt  Gminy Izabelin – 
odpowiedziała, że władze gminy stale kon-
taktują się z władzami Warszawy i dzielnicy 
Bielany, a także z właścicielami innych dróg 
leżących na terenie naszej gminy (np. dro-
ga wojewódzka w Mościskach, gdzie będzie 
robiony lewoskręt). 

Inny obecny na sali uczestnik zapytał: „W ja-
kim czasie dostaniemy informację na temat 
przebudowy skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Ar-
kuszową w Mościskach?“

Dorota Zmarzlak stwierdziła: „Jest to kwestia 
kilku miesięcy, by osiągnąć porozumienie za-
równo z Marszałkiem i m.st. Warszawa. Jeśli 
chodzi o plan mobilności, to planujemy, by 
był gotowy na wrzesień. Na razie te rozmowy, 
które prowadzimy z zarządem województwa 
i miastem, bazują na koncepcji lewoskrętu. 
Natomiast szczerze mówiąc, nie wiem czy jest 
to jedyna słuszna koncepcja w tym miejscu, 
więc te procesy będą toczyć się równolegle 
i jesienią zobaczymy czym się zakończą.“

Pojawiła się też kwestia, czy istnieje możliwość 
zwiększenia częstotliwości kursowania linii au-
tobusowych w godzinach szczytu, w szczegól-
ności autobusów jadących bezpośrednio ulicą 
3 Maja przez Laski, Izabelin, aż do Truskawia 
– bez kursów przez Hornówek czy Sieraków. 
Obecnie nie ma ani jednego takiego kursu, 
co powoduje, że autobus jadący do metra bli-
sko 40 minut jest zupełnie niekonkurencyjny 
względem samochodu. 

Odpowiedzi udzieliła Dorota Zmarzlak, in-
formując że najpierw należy przeprowadzić 
ogólną diagnozę transportową na dużej grupie 
mieszkańców, ponieważ takie ruchy, jak wpro-
wadzenie pierwszej strefy czy zwiększenie czę-

stotliwości autobusów, są bardzo kosztowne 
dla gminy i muszą przynosić określone efekty.

Jeden z uczestników debaty zapytał o dojazd 
transportem publicznym do gmin sąsiednich 
m.in. do Łomianek, a także do Bemowa, gdzie 
wiele osób dojeżdża do pracy, szkoły i na 
uczelnie. 

W odpowiedzi usłyszał, że te potrzeby są zgło-
szone i władze gminy mają je na uwadze. Naj-
ważniejsze jednak jest to, by drogi wychodzące 
z naszej gminy spinały się z transportem, który 
jest na zewnątrz. I po to właśnie robiony jest 
Plan Mobilności, który będzie zawierał z jednej 
strony zapis wizji, czyli to do czego zmierzamy, 
a z drugiej strony przedstawi działania, które 
mają prowadzić do realizacji tej wizji, w róż-
nych perspektywach czasowych. Jedne działa-
nia będzie można wykonać szybciej, inne na 
przestrzeni kilkunastu lat, długofalowo.

Kolejny komentarz: „Zmartwiło nas to, że 

twierdzicie Państwo, iż w zasadzie skrzyżowa-
nie przy szkole nie ma możliwości rozbudowy 
(ronda, ronda turbinowego, lewoskrętu). Cze-
mu tak łatwo odstępujemy od równoległej 
drogi w Mościskach, gdzie można wybudować 
nowe skrzyżowanie? Zdecydowanie rozłado-
wałby się wtedy ruch, a w przyszłości można 
pociągnąć go dalej do S7.“ 

Dorota Zmarzlak odpowiedziała, że nie rezy-
gnujemy z żadnych rozwiązań, tylko patrzymy 
na wszystko – na równoległe drogi, na tram-
waj, na zwiększoną częstotliwość autobusów, 
na dojazd do Bemowa itd. „Na razie zbieramy 
informacje, a gdy będą twarde dane, które 
pokażą, że to nam rzeczywiście pomoże, to 
zrobimy tę drogę. Nikt nie mówi, że z niej re-
zygnujemy.“

Podczas całego spotkania Mateusz Milej – pra-
cownik UG z Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Rolnictwa – zbierał uwagi i zgłoszenia. Poza 
uwagami dotyczącymi bieżącego utrzymania 
dróg, mieszkańcy zgłaszali również kwestie 
związane z organizacją ruchu, wskazywali 
miejsca ich zdaniem niebezpieczne i wyma-

gające modernizacji. Swoje przemyślenia zo-
stawiła ponad połowa mieszkańców uczestni-
czących w spotkaniu. Dodatkowo każdy mógł 
wziąć udział w anonimowej ankiecie o syste-
mie wspólnych przejazdów dla mieszkańców 
gminy Izabelin.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotka-
niu zachęcamy do:
- zapoznania się z tekstem Marka Słonia publi-
kowanego w gazecie „Listy do Sąsiada” (wyda-
nie z marca 2019 r.)
- obejrzenia nagrania z debaty https://
www.facebook.com/ugizabel in/vide-
os/418369178707020/ 
- przekazywania swoich uwag i pomysłów do 
Społecznego Zespołu ds. Komunikacji i Mobil-
ności w gminie Izabelin na adres: 
transport@izabelin.pl 

Iwona Mazurek, fot. Grzegorz Nowicki
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WIEJSKI NIE ZNACZY GORSZY…
Pod takim hasłem 23 marca br. w Centrum Kultury Izabelin odbyła się ogólnopolska 

konferencja naukowa, organizowana na Mazowszu, już po raz czwarty, z okazji 
Krajowego Dnia Sołtysa. 

W temat konferencji wprowadził zebranych 
profesor Jerzy Bralczyk, który poru-

szył uczestników porywającą refleksją o wsi, 
wieśniakach, burakach, sołtyskach i sołty-
sach. Wójt Gminy Izabelin – Dorota Zmarz-
lak – przedstawiła informacje o samorządzie 
lokalnym, zwracając szczególną uwagę na 
rolę sołtysów i sołectw w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego. Następnie zebrani 
obejrzeli kilkuminutowy filmik o zeszłorocznej 
konferencji oraz etiudę filmową o postrzega-
niu wsi przez młodzież. Artur Niewrzędowski, 
Partner Zarządzający AKM Multi AN, przedsta-
wił teoretyczne założenia budowania marki 
wsi, a praktyczne działania zaprezentowała 
sołtyska wsi Bończa – Małgorzata Dąbrowska, 
która mistrzowsko wypromowała wraz z ze-
społem swoje sołectwo, wieś i produkty lokal-
ne. W sesji zatytułowanej „Wieś – moje miej-
sce na ziemi” wystąpili najaktywniejsi sołtysi 
z różnych stron Polski: Grzegorz Guroś - sołtys 
Harklowej z Małopolski; Marek Chmielewski – 
sołtys wsi Orla z Podlasia; Dorota Dembińska 
– sołtyska wsi Miniszek i Nowe Marzy z ku-
jawsko-pomorskiego oraz Łukasz Ossowski – 
ex sołtys Rytla z Pomorza. Po wstąpieniach 
sołtysów nastąpił nader interesujący panel 
dyskusyjny moderowany przez Agatę Dąmb-

ską. Okazuje się, że mimo, iż polska wieś jest 
bardzo zróżnicowana, istnieje wiele tematów 
i sytuacji, w których sołtysi napotykają po-
dobne problemy. Sesja trzecia: „O wiejskich 
społecznościach”, to wystąpienia naukowców 
zajmujących się badaniem potencjału spo-
łecznego na terenach wiejskich. I tak mgr Łu-
kasz Komorowski przedstawił analizę rozwoju 
obszarów wiejskich, dr Wojciech Goszczyński 
opowiedział o różnych typach polskiej wsi, 
dr hab. Arkadiusz Ptak zaprezentował analizę 
kapitału społecznego sołtysów, a dr Ruta Śpie-
wak przedstawiła kilkadziesiąt zdjęć z albumu 
„Patrząc na wieś, 100 lat rozwoju wsi”, którego 
jest współautorką. W Izabelinie gościło ponad 
150 sołtysek i sołtysów, radnych sołeckich, 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Przy-
byli posłowie i naukowcy, politycy i liderki KGW, 
a wszystkich połączyła wspólna wizja wsi jako 
miejsca, które z pewnością nie jest gorsze od 
innych. Organizatorami przedsięwzięcia było: 
Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza i Gmina Iza-
belin, współorganizatorem zaś Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Patronat naukowy 
sprawował Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
Polskiej Akademii Nauk, a patronat honoro-
wy Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik. Partnerem merytorycznym pro-

jektu było Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, 
a patronat medialny nad wydarzeniem spra-
wowała, jak co roku Gazeta Sołecka. 

Grażyna Jaglos Dębska
fot. Grzegorz Nowicki

Sołectwo Data Pikniku Miejsce 
Laski sobota, 25 maja Boiska sportowe w Laskach, ul. Wieczorka 50

Truskaw sobota, 15 czerwca Plac zabaw, ul. Mokre Łąki 8
Mościska sobota, 22 czerwca Plac zabaw, ul. 3 Maja (na wysokości nr 86)
Izabelin C sobota, 22 czerwca Polana Jakubów, ul. Tetmajera 38
Izabelin B sobota, 31 sierpnia Plac zabaw, ul. Zagłoby
Sieraków sobota, 7 września Plac zabaw, ul. gen. Abrahama (obok nr 48)
Hornówek sobota, 5 października Teren Szkoły Podstawowej, ul. Wojska Polskiego 5

Terminarz pikników sołeckich 2019
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A JAK POSTRZEGAJĄ SWOJE FUNKCJE 
SOŁTYSKI I SOŁTYSI?

KATARZYNA BUŁYNKO
członkini Rady Sołeckiej wsi Jadwisin, 
gm. Serock, pow. legionowski

Dzisiejsza wieś bardzo się różni od tej sprzed 
30 lat. Nasze wsie są zasiedlone w 50% 
przez rdzennych mieszkańców, a druga po-
łowa to ludność napływowa z miast i innych 
terenów. Dużym wyzwaniem jest to, by 
zintegrować społeczność, ponieważ istnieje 
duży opór w tej materii. To są ludzie, którzy 

mają różną mentalność, kulturę i nawyki przywiezione z różnych stron. 
Dlatego dobrze by było znaleźć coś, co ich połączy. Przede wszystkim 
myślę tu o radzie gminy, złożonej głównie z rdzennych mieszkańców, 
którzy wielu z tych problemów po prostu nie widzą. Dobrym przykładem 
będzie ostatnia sytuacja z naszej gminy, gdzie zmieniane są plany za-
gospodarowania przestrzennego. Ludzie narzekają i okazują swoje nie-
zadowolenie. Zgłasza się mieszkanka (przyjezdna), która jest planistką 
i chce bezpłatnie pomóc i przekazać swoją wiedzę. Problem w tym, że 
nikt tej wiedzy nie chce wykorzystać. Rdzenni mieszkańcy mówią, że od 
zawsze tak było i jest dobrze tak, jak jest. Tylko 20 lat temu wieś liczyła 
400 mieszkańców, a teraz ma ich ponad tysiąc. W tych ludziach jest 
ogromny potencjał, który można wykorzystać, dla wspólnego dobra.

STANISŁAW MACIAS
sołtys wsi Laski, gm. Izabelin, pow. 
warszawski zachodni

Dobry sołtys świadomie podejmuje de-
cyzje o przystąpieniu do pełnienia swo-
jej funkcji. Jest otwarty na głosy miesz-
kańców i elastyczny, bez względu na ich 
płeć, wiek i przekonania. Swoje wyzwanie  
traktuje jako misję. Największym ograni-
czeniem dla sołtysów jest brak uprawnień 

administracyjnych, przy pomocy których sołtys mógłby dyscyplino-
wać mieszkańców wsi, w celu uczynienia jej bardziej przyjaznym 
miejscem do mieszkania. Kolejną kwestią jest umiejętność zgroma-
dzenia ludzi wokół pewnej idei. Na zasadzie „jest pomysł, zróbmy 
go razem” -  bo „ sołtys tyle może, ile wieś pomoże”.

DOROTA GLIZIA
sołtyska  wsi Podlasie, 
gm. Radziejowice, pow. żyrardowski

Być sołtyską w XXI wieku jest bardzo ciężko, 
ponieważ ta funkcja nie wiąże się tylko ze 
zbieraniem podatków, ale również z rozwią-
zywaniem konfliktów między  mieszkańcami. 
A ci przychodzą do nas praktycznie z każdą 
sprawą. Nawet z tym, że pies sąsiada za-
atakował innego psa. Ja często się czuję jak 

mediator. Jestem sołtyską drugą kadencję i cały czas się uczę. Dla mnie 
idealny sołtys to osoba otwarta, chętna do pomocy, słuchająca swo-
ich mieszkańców, bo przecież  my jesteśmy łącznikiem pomiędzy nimi 
a urzędem. Wyzwania w pełnieniu tej funkcji są ogromne. Tyleż samo, 
co wyzwań jest też ograniczeń. Największe z nich to współpraca z urzę-
dem gminy. My sołtysi szukamy na górze pomocy, ale często jej nie 
dostajemy i musimy sobie sami radzić. Ja jednak funkcjonuję  zgodnie 
z hasłem „kiedy zamkną ci drzwi, wejdź oknem”. 

KATARZYNA WILK
sołtyska  sołectwa Bieganów 
i Mariampol, 
gm. Jaktorów, pow. grodziski

Bycie sołtyską dziś jest dużo łatwiejsze, 
niż parędziesiąt lat temu, bo mamy media 
społecznościowe, przez które możemy się 
komunikować z mieszkańcami. Idealny soł-
tys to człowiek tworzący wokół siebie taką  
atmosferę, by każdy mógł do niego przyjść 

ze swoim problemem, pomysłem,  propozycją na zmiany czy rozwój. 
Największym wyzwaniem jest, by pokazać ludziom, że to, co jest obok 
nas, to miejsce w którym żyjemy, małymi krokami możemy zmieniać. 
Przez proste działania, że ja coś zrobię dziś, ty jutro i nasz świat będzie 
lepszy, piękniejszy. Największym ograniczeniem dla sołtysów jest brak  
uprawnień, takich jak mają np. radni. 

ŁUKASZ BUDNIAK
sołtys wsi Siemnochy, gmina Lelis, 
powiat ostrołęcki, Mazowsze 

Idealny sołtys powinien być pełen energii 
i siły do działania, a także umieć łączyć życie 
rodzinne, pracę oraz sprawy wsi.  Myślę, że  
wyzwań  jest więcej niż kiedyś. Sołtys  może 
założyć Koło Gospodyń Wiejskich, starać 
się o środki unijne, jednoczyć społeczność 
wiejską do zadań na rzecz wsi. Tych ról jest 

bardzo dużo i wszystkim musi podołać. Musi też dbać  o dobrą współ-
pracę z władzami  gminy i radą gminy, by pomysły, które przynosi były 
zaakceptowane. 

rozmawiała Iwona Mazurek
fot. Iwona Mazurek
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JUBILEUSZ 60-LECIA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO 
KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA

Kampinoski Park Narodowy skończył 60 lat. Z tej okazji w dniach 4-5 kwietnia 
miała miejsce uroczysta konferencja uświetniająca to wydarzenie. 

Pierwszy dzień konferencji miał charakter uro-
czystej gali i odbywał się w Centrum Edu-

kacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Iza-
belinie. Uroczystość rozpoczął koncert przygo-
towany przez wychowanki i nauczycieli Szkoły 
Muzycznej I st. działającej w ramach Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-
mych im. Róży Czackiej w Laskach. Cześć ofi-
cjalną gali rozpoczęło wprowadzenie sztandaru 
Parku i powitanie zaproszonych gości oraz re-
ferat wygłoszony przez dyrektora Kampi-
noskiego Parku Narodowego, Mirosława 
Markowskiego, na temat 60 lat funkcjono-
wania parku. Następnie głos zabrał Minister 
Środowiska Henryk Kowalczyk. Minister 
zwrócił uwagę na ogromne znaczenie Puszczy 
Kampinoskiej dla Warszawy, jako zielonych płuc 
stolicy oraz dla całego regionu Mazowsza. Pod-
kreślił unikalność przyrodniczą i krajobrazową 
Kampinoskiego Parku Narodowego.

Niezwykle uroczystym akcentem uroczystości 
było wręczenie przez Ministra Środowiska, 
odznaczeń pracownikom i współpracownikom 
parku. Odznaczeni otrzymali medale Za Dłu-
goletnią Służbę, nadawane przez Prezydenta 
RP oraz odznaki resortowe – Zasłużony Dla 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przyznawane przez Ministra Środowiska. Uho-
norowano 51 pracowników KPN oraz osób 
współpracujących z parkiem. W imieniu od-
znaczonych głos zabrał Jacek Metrycki – głów-
ny specjalista ds. obsługi parku. 

Podczas uroczystości głos zabrał również  
Metropolita Warszawski Kardynał Kazi-
mierz Nycz, który w niezwykle ciepłych sło-
wach wypowiedział się na temat konieczności 
ochrony przyrody. Przewodniczący Rady 

Naukowej KPN prof. Jerzy Solon wygłosił 
referat na temat wkładu Rady Naukowej Kam-
pinoskiego Parku Narodowego w działalność 
parku, podsumowując w swoim wystąpieniu 
14 kadencji Rady.

Podczas uroczystości głos zabrali również 
przedstawiciele parków narodowych współ-
pracujących z KPN. Valery Ivkovicz zastęp-
ca dyrektora Berezyńskiego Rezerwatu 
Biosfery na Białorusi kończąc swoje wy-
stąpienie złożył na ręce dyrektora Mirosława 
Markowskiego statuetkę żubra, symbolizu-
jącego siłę i niezłomność. Z kolei wystąpie-
nie Paula Labovitza – dyrektora Parku 
Narodowego Indiana Dunes w Stanach 
Zjednoczonych zakończyło się podpisaniem 
umowy o przedłużeniu współpracy pomię-
dzy parkami. Michael Weber – Prezydent 

Regionalnego Parku Naturalnego Wo-
gezy Północne we Francji, piastujący 
jednocześnie stanowisko Prezydenta 
Federacji Parków Narodowych Republi-
ki Francuskiej zwrócił się do przedstawicieli 
władzy publicznej. W swoim przemówieniu 
poruszył  coraz bardziej palący problem zmian 
klimatu mówiąc, że nie można wobec niego 
pozostawać obojętnym. We wspólnym prze-
mówieniu, zwrócili się do zebranych wystę-
pujący w imieniu samorządowców, Starosta 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Jan Żychliński oraz Przewodniczący Sto-
warzyszenia Gmin Kampinoskich Witold 
Malarowski. Obydwaj podsumowali 30 lat 
współpracy Samorządów i KPN. „Mieliśmy dwa 
wyjścia, iść na konfrontację albo na kompro-
mis i współpracę. Wybraliśmy współpracę i jak 
się okazało to był bardzo dobry wybór. Cho-
ciaż współpraca nieraz była bardzo trudna, to 
wszystkim się opłaciła…”- powiedział starosta 
Żychliński. Z rąk Magdaleny Biernackiej 
– zastępcy Dyrektora Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki oraz To-
masza Krasowskiego, Dyrektora Depar-
tamentu Polityki Ekologicznej, Geologii 
i Łowiectwa – dyrektor Kampinoskiego 
parku Narodowego Mirosław Markowski 
odebrał medal „Zasłużony dla Mazow-
sza”, którym Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik odznaczył 
Kampinoski Park Narodowy. Drugi dzień 
konferencji wypełniła sesja terenowa. 

Tekst i foto: Maciej Szajowski
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W sobotę 30 marca br. w sali koncerto-
wej Centrum Kultury Izabelin odbyła 

się VIII sesja Rady Gminy Izabelin. W sesji 
uczestniczyły władze gminy, 13 radnych, soł-
tysi oraz  mieszkańcy. Całość była transmito-
wana na żywo. Sesję otworzyła, porządek ob-
rad i  protokół z poprzedniej sesji przekazała 
przewodnicząca RGI Joanna Białas. Sprawoz-
dania z prac Komisji Rady Gminy w okresie 
między sesjami przekazali ich przewodniczą-
cy. Następnie została omówiona sytuacja 
w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji „Mokre Łąki” Sp. z o.o. Marcin 
Sobczak – prezes zarządu przedsiębiorstwa 
oraz członkowie Rady Nadzorczej przedsta-
wili zebranym prezentację oraz odpowiadali 
na pytania radnych i mieszkańców. Dorota 
Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin – przeka-
zała informację o pracy Urzędu Gminy i Wój-
ta między sesjami. Wspomniano również 
o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie 
gminy Izabelin w 2018 r. Kolejnym punktem 
było podjęcie przez radnych następujących 
uchwał:

• Uchwały nr 45 (Wieloletnia Prognoza Fi-
nansowa) i 46 (Budżet Bieżący 2018), (za 
9, przeciw 4, wstrzymało się 0) – dotyczą 
zmian w budżecie 

Uzasadnienie - zmiany umożliwiają finanso-
wanie projektów przedstawionych w kolej-
nych uchwałach.

• Uchwała nr 47 (za 12, przeciw 1, wstrzy-
mało się 0) – dotacja dla powiatu; współfi-
nansowanie wakacji dla 10 dzieci z polskich 
rodzin z Mickun, naszej gminy partnerskiej 
na Litwie.

• Uchwała nr 48 (za 13, przeciw 0, wstrzy-
mało się 0) – skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. 
Estrady. Rada Gminy upoważniła Wójta 
Gminy Izabelin do zawarcia porozumie-
nia z Warszawą i Województwem oraz do 
przygotowania projektu przebudowy tego 
skrzyżowania.

Cel – polepszenie przepustowości ww. 
skrzyżowania i udrożnienie wyjazdu z gmi-
ny Izabelin. 

• Uchwała nr 49 (za 10, przeciw 0, wstrzy-
mało się 3) – likwidacja Gminnego Ośrod-
ka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów 
Zielonych Izabelin. Zadania, które spełniał 
będą podzielone między dwie gminne jed-
nostki; CKI – sport i rekreacja, „Mokre Łąki” 
– utrzymanie zieleni i porządku na drogach.

Cel – lepsza organizacja pracy i oszczędność.

• Uchwała nr 50 (za 13, przeciw 0, wstrzy-
mało się 0) - przeznaczenie środków na ste-
rylizację i kastrację zwierząt.

Cel – przeciwdziałanie bezdomności psów 
i kotów.

• Uchwała nr 51 (za 13, przeciw 0, wstrzy-
mało się 0) - przystąpienie do sporządze-
nia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Laski”. 

Uzasadnienie – konieczność aktualizacji, 
dostosowania do zmian w przepisach  
prawnych, poprawa struktury przestrzennej 
i komunikacyjnej. 

Uwaga; po opracowaniu plan będzie wyło-
żony do publicznego wglądu.

• Uchwałą nr 52 (za 13, przeciw 0, wstrzy-
mało się 0) Rada Gminy wyraziła zgodę na 
nabycie przez Gminę Izabelin działki z prze-
znaczeniem na drogę (fragment ul. Lipkow-
skiej w Truskawiu).

• Uchwała nr 53  (za 11, przeciw 0, wstrzy-
mało się 2) – nadanie nazwy ul. mjr Hen-
ryka Sucharskiego drodze wewnętrznej we 
wsi Truskaw.  Na wniosek mieszkańców.

•  Uchwała nr 54 (za 12, przeciw 0, wstrzy-
mało się 0) – powołanie Gminnej Komisji 
Inwentaryzacyjnej ds. Mienia Komunalnego.

Cel – uporządkowanie dokumentacji doty-

VIII SESJA RADY GMINY IZABELIN 

czącej własności gruntów i praw do nieru-
chomości.

• Uchwała nr 55 (za 12, przeciw 0, wstrzy-
mało się 1) – powołanie Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Izabelinie. 

Uzasadnienie – obowiązek ustawowy.

• Uchwała nr 56 (za 13, przeciw 0, wstrzy-
mało się 0) – przyjęcie sprawozdania kie-
rownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Izabelinie za rok 2018. 

• Uchwała nr 57 (za 13, przeciw 0, wstrzy-
mało się 0) – zgodnie z rozporządzeniem 
MEN, ustalenie maksymalnej kwoty prze-
znaczanej na dokształcanie nauczycieli.

• Uchwała nr 58 – nie była rozpatrywana.

• Uchwała nr 59 (za 12, przeciw 0, wstrzy-
mało się 1) – określenie zasad rozliczania 
wyjazdów służbowych związanych z wyko-
nywaniem mandatu radnego gminy Izabelin.

• Uchwała nr 60 (za 9, przeciw 0, wstrzy-
mało się 3; 1 radny nie głosował) - przyję-
cie protokołu Komisji Rewizyjnej.

• Uchwała nr 61 (za 12, przeciw 0, wstrzy-
mało się 0; 1 radny nie głosował) – przyję-
cie sprawozdania z rozpatrzenia skargi na 
nieuzasadnione wydatki na ryczałt  samo-
chodowy dla pracownika GOPS.

• Uchwała 62 (za 12, przeciw 0, wstrzyma-
ło się 0; 1 radny nie głosował) – przyję-
cie sprawozdania z  rozpatrzenia skargi na 
uciążliwe sąsiedztwo sklepu Carrefour. 

Sesja Rady Gminy była nagrywana i można 
ją obejrzeć na https://www.youtube.
com/watch?v=uJk-qr8Bvig

Małgorzata Wiśniewska
fot. Grzegorz Nowicki
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SPORT

LEGIA MTB MARATON

Jubileuszowy 10 sezon cyklu Legia 
MTB Maraton rozpoczęty! Inaugu-

racja nastąpiła 23 marca w Laskach 
w gminie Izabelin. Impreza była bar-
dzo udana. Pogoda i frekwencja dopi-
sały. Nie zabrakło także walki i emocji.

Sobotnie zawody przyciągnęły wielu en-
tuzjastów kolarstwa. Pojawili się nie tylko 
stali uczestnicy naszych letnich i zimowych 
cyklów, ale także sporo nowych twarzy. Na 
starcie stanęły zarówno małe dzieci, mło-
dzież jak i dorośli, w tym także ci nieco 
zaawansowani wiekowo. A przypomnijmy, 
że od tego sezonu osoby powyżej 70 lat są 
zwolnione z opłat startowych.

Duży wpływ na frekwencję miała zapewne 
piękna pogoda. W poprzednich latach nie 
była ona dla nas w Laskach zbyt łaskawa, 
w tym roku jednak wynagrodziła to wszyst-
ko z nawiązką. Było ciepło i słonecznie, 
wręcz idealnie na spędzenie wolnego czasu 
aktywnie na świeżym powietrzu. Mamy na-
dzieję, że podobnie będzie także w kolej-
nych edycjach.

Emocji też nie brakowało. Kibice, którzy 
przyszli na zawody licząc na dobre wido-
wisko, nie zawiedli się. Jak zwykle podczas 
naszych letnich edycji, rywalizowano na 
dystansach MINI, MEGA i GIGA. Były także 
wyścigi dla dzieci – MIKRO. 

Pierwsi wystartowali ci, którzy mieli do 
przejechania najdłuższą trasę, czyli pano-
wie na dystansie GIGA. Pięć okrążeń wokół 
liczącej ok. 10,5 km rundy najszybciej po-
konał Bartosz Sobczak z klubu Ośka War-
szawa. Tuż za nim, zaledwie 0,29 sekundy 
później, na metę wjechał Mikołaj Wadecki 
z Sunrace Poland. Trzeci był Dariusz Alek-
sandrowicz (KK24H).

Jeszcze bardziej zacięta i wyrównana była 
rywalizacja mężczyzn na dystansie MEGA. 
Tam różnica pomiędzy pierwszym – Da-
mianem Traczykiem z zespołu FH Nowalij-

ka a drugim – Pawłem Kościelnym z Legia 
Sunrace wyniosła zaledwie … jedną setną 
sekundy. Obaj panowie zdeklasowali kon-
kurencję. Kolejny zawodnik – Marek Grego-
rowicz (Bike Salon Team) ukończył bowiem 
wyścig z czasem gorszym od nich o prawie 
trzy minuty. Wśród pań triumfowała Kata-
rzyna Różycka (Rozycki Team) przed Dorotą 
Warczyk (LKK Start Tomaszów Mazowiecki) 
i Izabelą Kurmanowską (Polski Klub MTB). 

Na dystansie MINI w rywalizacji mężczyzn 
najlepszy okazał się Maksymilian Snopczyń-
ski z Warszawskiego Klubu Kolarskiego. 
Drugi był Wiesław Rowicki, a trzeci Jakub 
Gregorowicz (Kamyk Radzymin MTB Team). 
Z pań, trasę o długości 10,5 km najszybciej 
pokonała Katarzyna Szczęsna z UKS MDK 
Tytan Radom. Za nią uplasowały się odpo-
wiednio: Julia Gajewska (AMP UKS Victoria 
Radzymin) i Monika Trojanowska (KK Legia 
1928).

Podziękowania kierujemy do władz gminy 
Izabelin, sołectwa Laski, Dyrekcji Kampino-
skiego Parku Narodowego za pomoc w or-
ganizacji imprezy oraz OSP Laski za czu-
wanie nad bezpieczeństwem uczestników 
i utrzymaniem porządku podczas maratonu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na 
inaugurację cyklu. Zapraszamy do wzięcia 
udziału w kolejnych edycjach. Do zobaczenia!

GOSiR Izabelin

GOSiR Izabelin i ML SPORT zapraszają na 

ROWEROWE SAFARI z pieczeniem kiełbasek

27 kwietnia (sobota) 2019 godz. 10.30, parking Truskaw
2 trasy: 15 i 30 km, ognisko, gry i zabawy

Więcej informacji na stronie www.gosir.izabelin.pl oraz fb GOSiR 

TO BĘDZIE...

TO 
BYŁO...
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Powszechnie przyjęło się powiedzenie, że 
sport to zdrowie. Jednak podejmowanie 

wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej daje 
nam o wiele więcej korzyści. Sport wpływa nie 
tylko na poprawę naszego zdrowia i kondycji, 
ale też pozytywnie oddziałuje na nasz nastrój. 
Ludzie, którzy choć trochę się ruszają, mają 
więcej energii, lepszy humor, samopoczucie 
oraz samoocenę. Jeśli jest to dla Ciebie waż-
ne, znajdziesz sposób, jeśli nie, znajdziesz wy-
mówkę! Ci, którzy podjęli wyzwanie i konse-
kwentnie je realizują wiedzą, że warto. Często 
zaczynali treningi będąc jeszcze dziećmi. To 
przez sport kształtował się ich charakter, dys-
cyplina, systematyczność, odpowiedzialność  
i siła woli. 

Wójt Gminy Izabelin również pragnie wspierać 
młodych sportowców z naszego terenu. W tym 
celu ogłoszono nabór wniosków na stypendia 
sportowe, z których wyłoniono najlepszych 
sportowców. Efektem tego wyboru była Pierw-
sza Izabelińska Gala Sportu, która odbyła się 
w środę, 27 marca 2019 r. w Centrum Kultury 
Izabelin i zgromadziła  stypendystów, ich rodzi-
ny  oraz  gości. W sportowym jury zasiedli Bro-
nisława Bieńkowska, Barbara Bacewicz-Borys, 
Piotr Dziewicki, Ryszard Szymczak i Karol Twa-
rowski. Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak 
powitała wszystkich zebranych, podziękowała 
młodym sportowcom za zaangażowanie, do-
tychczasowe osiągnięcia i życzyła powodzenia 
w przyszłości. Stypendia sportowe przyzna-
wane są w gminie Izabelin od 2016 r. W tym 
roku przyznano stypendia 14 sportowcom, a 4 
osoby wyróżniono. Laureaci mogą pochwalić 
się wysokimi wynikami w finałach Mistrzostw 
Świata, Mistrzostw Europy, zawodów między-
narodowych, Mistrzostw Polski lub zawodów 
ogólnopolskich. Wiceprzewodniczący RGI Piotr 
Dziewicki, który prowadził galę, zaprezentował 
osiągnięcia wszystkich stypendystów i wy-
różnionych. Wśród nich znaleźli się: Paweł 
Moczydłowski (lekkoatletyka), Karol 

Polowiec (lekkoatletyka) – wyróżnienie 
Wójta Gminy Izabelin, Dominika Mróz 
(judo), Julia Chojnowska (judo), Karol 
Karczmarek (kickboxing), Franciszek 
Polowiec (piłka nożna), Mateusz Kisz-
ka (piłka nożna) – wyróżnienie Wójta 
Gminy Izabelin, Kosma Pacan-Milej 
(szachy), Agata Russek (pływanie), 
Franciszek Russek (muay thai), Stefan 
Mandes (kolarstwo górskie) – wyróż-
nienie Wójta Gminy Izabelin, Milena Zu-
zanna Ojrzyńska (triathlon), Magdalena 
Pawłowska (szermierka), Aneta Górska 
(narciarstwo biegowe, biathlon), Doro-
ta Niewiadomska (goalball, narciarstwo 
biegowe, biathlon), Paweł Nowicki (go-
alball, narciarstwo biegowe, 
biathlon), i Dawid  Nowakow-
ski (goalball, narciarstwo bie-
gowe, biathlon). 

Wyróżnieniem uhonorowano rów-
nież trenera Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Laski – Krzysztofa 
Koca – w uznaniu  za jego wkład 
w sukcesy niewidomych sportow-
ców. Podczas Gali odbył się rów-
nież pokaz sekcji karate Szkoły 
Walk KUMA-DE, trenującej w Cen-
trum Kultury Izabelin prowadzo-
nej przez mistrza świata w karate 
Dominika Serokę. Każdy z nas 
jest inny, ma inną osobowość, 
inne zainteresowania i upodoba-
nia,  tak jak nasi sportowcy. Mimo 
to w kwestii sportu, każdy może 
znaleźć coś dla siebie, ponieważ 
dziedzin i dyscyplin istnieje bar-
dzo wiele. Naprawdę warto, dla 
korzyści zdrowotnych, polepszenia 
nastroju, szczupłej sylwetki, zdol-
ności komunikowania się w grupie 
czy osiągania życiowych sukce-
sów. Paweł Nowicki – jeden ze 

I IZABELIŃSKA GALA SPORTU
Wójt Gminy Izabelin również pragnie wspierać młodych sportowców z naszego terenu. 
W tym celu ogłoszono nabór wniosków na stypendia sportowe, z których wyłoniono naj-
lepszych sportowców. Efektem tego wyboru była Pierwsza Izabelińska Gala Sportu, która 
odbyła się w środę, 27 marca 2019 r. w Centrum Kultury Izabelin i zgromadziła stypendy-
stów, ich rodziny oraz gości. 

stypendystów, niewidomy złoty medalista za-
wodów międzynarodowych w biathlonie, który 
przygotowuje się do paraolimpiady w Pekinie 
w 2022 r. – na pytanie czy jest coś, co mogło-
by utrudnić mu lub nawet uniemożliwić start 
w igrzyskach, odpowiedział: „mówiąc w prze-
nośni i dosłownie – nie widzę przeszkód”.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy 
wielu sportowych osiągnięć. 

Od następnego numeru Listów do Sąsiada 
będziemy Państwu przybliżać sylwetki po-
szczególnych stypendystów. Zachęcamy do 
poznania tych młodych, utalentowanych 
i wartościowych ludzi.

Iwona Mazurek/fot. Grzegorz Nowicki

TO 
BYŁO...
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DIALOG OBYWATELSKI
5 kwietnia w Centrum Kultury Izabelin uczestniczyliśmy w Dialogu Obywatelskim 

– Polska i Europa przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. 
Organizatorem wydarzenia jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Z ŻYCIA GMINY

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy 
naszej gminy, w tym młodzież. Eks-

perci: Robert Sołtyk – z Komisji Europej-
skiej, Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji 
Społecznej, dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz 
z Fundacji „My Obywatele UE” oraz Andrzej 
Godlewski – dziennikarz i wykładowca Uni-
wersytetu SWPS, omawiali tematy związane 
z UE oraz odpowiadali na pytania publiczno-
ści. Soliści chórów gminnych: Echo, Woka-
liza, Tibi Domine oraz Harcerze 424 Dru-
żyny Starszoharcerskiej „Grupa Kampinos” 
z harcmistrzem Jackiem Smurą wykonali 
wspólnie z zebranymi gośćmi Hymn Polski 
oraz Odę do Radości. Międzypokoleniowy 
chór wystąpił pod dyrekcją Małgorzaty Ro-
mańskiej, a na fortepianie akompaniował 
mu Jakub Zwierz.

Daria Kuźniecow Dudko
Foto: Tomasz Lewandowski/

Daria Kuźniecow Dudko

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

Weszło w życie postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządze-
nia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Wybory odbędą się w niedzielę 26 

maja 2019 r. W Polsce wybiera się 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. 
Zanim spotkamy się przy urnach wyborczych, warto odwiedzić serwis wybory.gov.pl, który 
uruchomiła Państwowa Komisja Wyborcza.

W serwisie można znaleźć najważniejsze informacje na temat nadchodzących wyborów do 
Parlamentu Europejskiego: aktualności, obwieszczenia, informacje i wyjaśnienia, akty praw-
ne, w tym uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, a także kalendarz wyborczy. 
Serwis będzie uzupełniany na bieżąco. Dotyczy to m.in. aktualności, ale również informacji 
na temat zarejestrowanych komitetów wyborczych, składów komisji wyborczych oraz kan-

dydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Pomocna może być mapa z wyszukiwarką komisji wyborczych oraz licznik czasu, jaki dzieli nas do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zainteresowanych pracą w obwodowych komisjach wyborczych zapraszamy do zapoznania się z informacją Krajowego Biura Wybor-
czego na stronie www.bip.izabelin.pl w zakładce wybory. Należy zwrócić uwagę, że pierwszeństwo w zgłaszaniu kandydatów mają 
pełnomocnicy komitetów wyborczych. Urzędnik wyborczy, za pośrednictwem urzędu gminy przyjmuje kandydatów indywidualnych 
jako uzupełnienie składów, w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze. 

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
• Przewodniczący komisji – 500 zł,
• Zastępca przewodniczącego – 400 zł,
• Członek komisji – 350 zł.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Paweł Dubaniewicz
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STARTUJEMY OD NOWA!
SPOTKANIE WÓJTA GMINY IZABELIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Najważniejsze, by chciało nam się chcieć robić coś razem, uważnie słuchać siebie 
nawzajem, mieć plany i spokojnie je realizować. 

Z ŻYCIA GMINY

Najważniejsze, by chciało nam się chcieć 
robić coś razem, uważnie słuchać siebie 

nawzajem, mieć plany i spokojnie je reali-
zować. Nie od dziś też wiadomo, że duży 
może więcej i że w grupie jest siła. Jednak 
najważniejszy jest dialog! Nasi mieszkań-
cy, Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak 
i przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych to wiedzą i właśnie w tym celu zebrali 
się 20 marca br. 

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób 
– mieszkańcy, radni, księża, przedstawicie-
le organizacji działających w naszej gmi-
nie – ludzie z pasją, pomysłami i energią 
do działania. Wśród zebranych znaleźli się 
przedstawiciele m.in.:

• Fundacji Instytut Redukcji Stresu;
• Ludowego Klubu Sportowego Ryś Laski;
• Mazowieckiej Szkoły Walk Karate-Do Kuma 
De;
• Izabelińskiego Alarmu Smogowego;
• Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa 
Miast i Gmin;
• Fundacji im. Ks. Aleksandra Fedorowicza 
„Przyjaciele Alego”;
• Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego 
„Zawisza” Skauci Europy;
• 424 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad 
Zuchowych „Kampinos”;
• Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w La-
skach;
• Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży 
„Związek Dobra”;
• Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie;
• Gminnego Koła Miłośników Wędkarstwa 
w Izabelinie;
• Stowarzyszenia DziałajMY!;
• Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem;
• Fundacji Ruszyć z Kopyta;
• Fundacji Zmysłosfera; 
• MK HDK PCK FLORIAN; 
• Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Sto-
warzyszenie;
• Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta;
• Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Iza-
belinie;
• Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w La-
skach;
• Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Iza-
belinie;
• Fundacji Szkoła pod Słońcem;

• Fundacji Czy to Konieczne;
• Fundacji A.R.T. Aktywni Razem Twórczo;
• Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Izabelin.

Całe spotkanie było rzeczową dyskusją 
i burzą mózgów, z której wyniknęły plany 
działań na najbliższe miesiące. Urząd Gmi-
ny Izabelin chce uruchomić  inicjatywę lo-
kalną. Chce też udostępnić organizacjom 
gminne kanały komunikacji m.in. stronę 
www, kalendarz, newsletter, fanpage, pro-
mocję w miesięczniku „Listy do Sąsiada”, 
stoiska na imprezach gminnych. Przygo-
tuje również  terminarz planowanych kon-
kursów i konsultacji społecznych, zbuduje  
bazę organizacji pozarządowych na stronie 
internetowej gminy, przebuduje zakładkę 
poświęconą sprawom organizacji pozarzą-
dowych, a także  pomoże w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Chce też udostęp-
nić, użyczyć lub wynająć pomieszczenia na 
preferencyjnych warunkach. Planuje rów-
nież przeprowadzenie szkoleń dla organiza-
cji pozarządowych z zakresu nowych wzo-
rów ofert i sprawozdań oraz prowadzenia 
dokumentacji związanej z realizacją zadań 
publicznych w trybie ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Urząd będzie też wspierał i upowszechniał 
kulturę fizyczną i sport, wypoczynek let-

ni dzieci i młodzieży, a także organizował 
otwarte konkursy ofert.
Podczas dyskusji  organizacje pozarządowe 
zgłosiły następujące propozycje:

1) stworzenie MAL (Miejsce Aktywności Lo-
kalnej) w Izabelinie;
2) responsywność ze strony Urzędu Gminy,
3) szkolenia i warsztaty;
4) komunikacja (m.in. kalendarz na stronie 
UGI);
5) platforma internetowa;
6) wzajemne poznanie się „Targi Organizacji 
Pozarządowych”;
7) wspólny projekt prospołeczny – integra-
cja z mieszkańcami;
8) spotkania tematyczne;
9) linki do stron internetowych organiza-
cji pozarządowych na stronie www. gminy 
i odwrotnie;
10) promocja NGO-sów wśród mieszkańców.

Zgodnie z ustaleniami drugie spotka-
nie odbędzie się 6 czerwca 2019 r. 
(czwartek) o godz. 18.30, w Szkole 
Podstawowej, ul. 3 Maja 49 w Izabeli-
nie (sala konferencyjna).

Iwona Mazurek
fot. Barbara Bacewicz-Borys
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MIGRANCI  O CO TU CHODZI?
Wiesz, że w Izabelinie mieszka ponad 80 cudzoziemców? Nie widać tego na pierwszy rzut oka, 

ale mamy w sąsiedztwie przedstawicieli 18 krajów, z czterech kontynentów.

Migranci i uchodźcy nie mają ostatnio dobrej prasy. W debacie 
publicznej dominuje strach przed „obcymi” i pewna podejrzli-

wość wobec ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski, żeby tu żyć. Tym-
czasem migranci byli w Polsce zawsze. Żona pierwszego polskiego 
księcia Mieszka I – Dobrawa – pochodziła z Czech (zresztą podob-
nie jak święty Wojciech, którego żywot widoczny jest na Drzwiach 
Gnieźnieńskich). Cudzoziemskie pochodzenie miała też polska kró-
lowa Jadwiga.

Przez stulecia w Rzeczpospolitej mieszkali wspólnie ludzie różnych 
narodowości i religii. Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, 
Litwini, Tatarzy – to tylko niektóre narodowości tworzące tę mo-
zaikę. Nie zawsze to współistnienie było sielanką, niemniej na 
przeważającym terytorium Polski normą były miejscowości i wsie 
wielokulturowe.

A dziś?
W Warszawie i większych miastach widać, że cudzoziemców jest 
więcej, niż kiedyś. Ich liczba jest jednak w społeczeństwie margi-
nalna, nie przekracza 3 procent populacji. Najwięcej imigrantów 
przyjeżdża do Polski z Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Rosji, Wietnamu 
i Chin. Głównym powodem przyjazdu jest możliwość pracy. 

Generalnie, aby przebywać legalnie w Polsce przez dłuższy czas, 
cudzoziemiec potrzebuje uzyskać na to zgodę: w postaci wizy, albo 
zezwolenia na pobyt. Wizy wydawane są naj-
dłużej na jeden rok, a zezwolenia na pobyt 
– nawet bezterminowo.

Obecnie (koniec stycznia 2019) nieco niemal 
70 tys. osób posiada ważne zezwolenia na 
pobyt stały – to znaczy, że osoby te mogą 
mieszkać w Polsce bezterminowo. Mają takie 
prawa jak Polacy – z wyjątkiem praw wybor-
czych i zakazu wykonywania niektórych za-
wodów (np. w wojsku, policji, służbach bez-
pieczeństwa państwa itp.). Ten rodzaj statusu 
przysługuje przede wszystkim rodzinom pol-
skich obywateli.

W gminie Izabelin mieszkają 23 osoby 
posiadające takie właśnie prawa stałego 
pobytu. Są to głównie małżonkowie i dzieci 
polskich obywateli.

Znacznie większa grupa migrantów przebywa 
w Polsce czasowo – to ludzie, którzy mają 
prawo pobytu na okres do trzech lat. Z regu-
ły ich pobyt związany jest z wykonywaniem 
w Polsce pracy, ze studiami lub nauką, czasem – prowadzeniem 
firmy albo względami rodzinnymi. Zakres praw, jakie mają migranci 
o czasowym zezwoleniu na pobyt, jest dużo bardziej ograniczony 
i różni się w zależności od sytuacji prawnej danej osoby. 

W całej Polsce osób z czasowym prawem pobytu jest po-
nad 200 tys. W Izabelinie – 61. 

Często w dyskusji o migracjach pojawiają się obawy, że migranci 
zabierają Polakom pracę. Tymczasem dla migranta podjęcie pracy 

w Polsce jest o wiele bardziej skomplikowane, niż dla Polaka. Trud-
niejsze jest też zatrudnienie cudzoziemca niż Polaka z perspektywy 
pracodawcy. Często pracodawca musi wykazać, że na dane stano-

wisko nie ma polskiego kandydata – dopiero 
wówczas zatrudnienie cudzoziemca staje się 
możliwe.

Uprawnienia i obowiązki cudzoziemców re-
gulują różne przepisy. Prawo do pracy zależy 
od statusu prawnego danej osoby. Każdy cu-
dzoziemiec ma natomiast prawo dochodzenia 
swoich praw przed sądem, może korzystać 
z ochrony zdrowia w ramach ZUS. Osób pra-
cujących dotyczy prawo pracy. 

Bardzo ograniczone i zależne od statusu 
prawnego jest prawo cudzoziemców do po-
mocy społecznej. Wszystkie dzieci migran-
tów, bez względu na status prawny, mają 
natomiast prawo do edukacji w Polsce. 

W izabelińskiej szkole także uczą się dzieci 
cudzoziemskie. Wśród dziesięciorga uczniów 
cudzoziemskich dominują dziewczynki i chłop-
cy z Ukrainy.

Kilka słów o uchodźcach
W potocznym myśleniu uchodźcy często ko-

jarzą się z ludźmi, którzy w desperacji przedzierają się przez Mo-
rze Śródziemne. Termin uchodźca kojarzy się z Bliskim Wschodem 
czy Afryką i często utożsamiany jest z zagrożeniem. Tymczasem 
uchodźca to człowiek, który decyzję o wyjeździe z kraju podejmuje 
pod przymusem. Wyjeżdża, bo ratuje  życie lub bezpieczeństwo 
swoje i całej rodziny. 

Warto wiedzieć, że Polska chroni uchodźców od 1991 roku – udzie-
liliśmy pomocy ponad 100 tysiącom ludzi. Obecnie, status uchodźcy 

„
uchodźca to człowiek, 
który decyzję o wyjeździe 
z kraju podejmuje 
pod przymusem. 

Wyjeżdża, bo ratuje  
życie lub bezpieczeństwo 
jej, jego, całej rodziny. 

fot. ww.pixabay.com
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JADŁODZIELNIA W IZABELINIE
Od 4 marca, przed budynkiem Urzędu 

Gminy Izabelin przy ulicy 3 Maja 42, stoi 
chłodziarka, w której można pozostawić 

żywność lub ją pobrać.

Miejsce to ma być rozwiązaniem na wyrzucanie żywności 
i jednocześnie zwykłym sąsiedzkim  dzieleniem się, w myśl 

hasła: Masz za dużo przynieś – masz za mało weź. Akcja 
jest bezpłatna. Zasada funkcjonowania Punktu jest prosta i po-
lega na przynoszeniu zdatnej do spożycia żywności, której nie 
potrzebujemy, bo kupiliśmy lub przygotowaliśmy za dużo (ko-
nieczny opis i data przygotowania, bądź termin przydatności) 
oraz częstowaniem się jedzeniem, które ktoś zostawił. W ten 
sposób zapobiegniemy marnotrawieniu jedzenia.               

Za czystość chłodziarki oraz regularną kontrolę przydatności  pro-
duktów do spożycia odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Punkt jest czynny 24h  na dobę. Musimy pamiętać, że 
korzystamy z produktów na własną odpowiedzialność.

Dziel się i częstuj! 
Bądź odpowiedzialny 
- nie marnuj jedzenia!

Regulamin korzystania z „Punktu dzielenia się żywnością” 
w Izabelinie znajduje się na stronie: http://www.gops.
izabelin.pl/art,19,punkt-dzielenia-sie-zywnoscia oraz na
lodówce.

Z ŻYCIA GMINY

PRZYPOMINAMY!w Polsce ma 1357 osób.

W ostatnich latach uchodźcy w Polsce pochodzą często z Białorusi, 
Tadżykistanu, Rosji (Czeczenii), Turcji. Dekady temu ratowaliśmy 
życie i bezpieczeństwo uchodźców z Kosowa, z Bośni. W latach 
80., po stanie wojennym, to my Polacy byliśmy największą grupą 
uchodźców w wielu krajach zachodniej Europy.

Uchodźcę odróżnia od innych migrantów to, że nie może bezpiecz-
nie wrócić do swojego kraju pochodzenia. Można powiedzieć, że 
spośród wszystkich migrantów uchodźcy to ci, którzy najbardziej 
potrzebują pomocy – w ojczystym kraju doświadczyli prześladowań 
i przemocy. Nie mają gdzie wrócić. 

Znakomita większość państw na świecie, w tym Polska, prowadzi 
dwie osobne procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziem-
ców właśnie w zależności od tego, jakie były powody wyjazdu cu-
dzoziemców z kraju ojczystego.

Cały system jest skomplikowany – nie zawsze łatwo jest ocenić 
sytuację osoby, która do nas przyjeżdża. Czasem ten proces trwa. 
Bywa też, że ustalenie, kto może bezpiecznie wrócić do swojego 
kraju, a kto nie, wcale nie jest takie oczywiste. Niemniej, Polska 
przyjmuje uchodźców od prawie 30 lat. Nie jesteśmy w tym nowi-
cjuszami.

W sprawie migrantów, czyli ludzi wyjeżdżających w poszukiwaniu 
lepszego życia, którzy mogą do siebie wrócić, każdy kraj tworzy 
własne zasady: kogo wpuszcza na swoje terytorium i na jakich za-
sadach.

Ponieważ ucieczka uchodźców ratuje im życie – regulacja ich po-
bytu ma inny charakter. Państwa zobowiązane są do przyjmowa-
nia ludzi proszących o ratunek. Procedura zmierza natomiast do 
ustalenia indywidualnej osoby: czy faktycznie była zagrożona i czy 
potrzebuje ochrony. 

Dlaczego migrują?
W skali całego świata kraj pobytu zmienia około 3 procent popula-
cji. Niektórzy szukają pracy, inni – możliwości rozwoju czy studiów, 
są tacy, którzy przeprowadzają się podążając za miłością swojego 
życia albo dlatego – że lubią.

Wszyscy zmieniając kraj pobytu liczą na to, że ich życie będzie lepsze.

Prowadzę fundację Polskie Forum Migracyjne, która od 12 lat po-
maga migrantom (i uchodźcom). Obserwuję ich zmagania, żeby 
nauczyć się rozumienia Polski i Polaków oraz życia w tym kraju. 
Wiecie, co w nas  – Polakach  –  i naszym kraju, lubią?

Lubią to, że ludzie są uprzejmi dla siebie na ulicy. Że się do siebie 
uśmiechają. Że nie ma korupcji. Że nie ma eksplozji, wybuchów 
i człowiek wie, czego spodziewać się jutro. Doceniają, że tramwaje 
w Warszawie codziennie jeżdżą tą samą trasą. Że jest wolność sło-
wa. Dla wielu nacji jesteśmy krajem stabilnym, przewidywalnym, 
krajem możliwości – dobrym krajem, w którym chcieliby wychować 
swoje dzieci. Wiele osób cieszy się, że tu jest. Mimo trudności. 
Mimo tego, że czasem ktoś patrzy na nich krzywo.

Agnieszka Kosowicz

Polskie Forum Migracyjne

SPROSTOWANIE

W marcowym numerze Listów do Sąsiada pojawił się błąd. Wy-
wiad „Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni” został przeprowa-
dzony z restauratorem Jakubem Kuroniem, a nie jak napisa-
no z Maciejem Kuroniem – Jego nieżyjącym Tatą. Za pomyłkę 
serdecznie przepraszamy Pana Jakuba i Jego Rodzinę. Taki błąd 
nie powinien mieć miejsca, jednak dowodzi,  jak bardzo w na-
szych sercach, nadal jest żywy Pan Maciej i jego działalność. 
Człowiek żyje dotąd, dokąd się o nim wspomina i myśli.

fo
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POLSKO-UKRAIŃSKIE 
SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Patrząc na historię naszego kraju, już za czasów Jagiellonów siłą Polski 
była zdolność asymilacji różnych narodowości, ze Wschodu i Zachodu,

 a także wbudowywanie ich w naszą tożsamość kulturową.

Dziś czeka na nas podobne wyzwanie. Doty-
czy migrantów ze wschodu Ukrainy, gdzie 

jest wojna i ginie tysiące ludzi. Dlatego nor-
malne jest, że migrują z własnego kraju, by 
znaleźć schronienie dla siebie i swoich rodzin. 
Chcą pracować, uczyć się, zakładać rodziny, 
wychowywać swoje dzieci. Polska jako kraj 
sąsiadujący, a jednocześnie stabilny i bezpiecz-
ny jest doskonałym miejscem na rozpoczęcie 
nowego życia. Ukraińscy pracownicy w Polsce, 
to już nie tylko domena Warszawy i dużych 
miast, ale również miasteczek i małych gmin. 
Również w Izabelinie pracują i mieszkają oby-
watele ukraińscy, a ich dzieci uczęszczają do 
naszych szkół. 

W latach osiemdziesiątych, wielu naszych ro-
daków emigrowało na zachód, by tam szukać 
lepszego życia i zarobkowania. Dziś my potrze-
bujemy wsparcia pracowników ze wschodu 

w wielu gałęziach przemysłu i usług. Firmy bu-
dowlane np. potrzebują kierowców do trans-
portu, operatorów maszyn, zbrojarzy, cieśli. 
Ukraińscy pracownicy i pracownice w Polsce to 
nie jest przejściowy trend, lecz zjawisko, któ-
re wpłynie na strukturę społeczną, kulturową, 
gospodarczą i obyczajową w Polsce. Wielu mi-
grantów za jakiś czas przyjmie naszą kulturę 
i tożsamość jako własną i doskonale się zasy-
miluje, pośród tych których żyje. 

Migracja i zmiany tożsamości są czymś oczy-
wistym w świecie, gdzie przepływ ludności jest 
w miarę otwarty, zawiązują się mieszane mał-
żeństwa, a ludzie są sobie nawzajem potrzeb-
ni. Idąc tym tropem Urząd Gminy Izabelin oraz 
Centrum Kultury Izabelin w sobotę, 6 kwiet-
nia br., zorganizowało integracyjne spotkanie 
polsko-ukraińskie. Wydarzenie to odbyło się 
w holu i na sali koncertowej CKI, gdzie licz-
nie przybyli  mieszkańcy naszej gminy: Polacy 
i Ukraińcy. Było rodzinnie, tanecznie i smacz-
nie. 

Drużyny z obu krajów przygotowywały potra-
wy narodowe. Można było skosztować ukraiń-
skiego barszczyku, kapusty faszerowanej, ru-
skich pierogów, mielonych kotlecików, żeberek 

w kapuście, kopytek z wołowiną w sosie, wiej-
skich kiełbas, kaszanek i smalców, na popitkę 
kwas chlebowy. A wszystko świeże i pyszne. 
Dobrze przebiegła również integracja w tańcu, 
którą prowadziła nasza instruktorka Ewa Czar-
toryska-Stanisławska. 

Dzięki pani Ewie nauka tańców narodowych, 
takich jak: polonez, trepak, krakowiak, czy 
kujawiak poszła wszystkim świetnie. Nasi go-
ście z pomocą i przy akompaniamencie pani 
Marii Holki, świetnie radzili sobie również 
w śpiewaniu pieśni polskich i ukraińskich, 
w obu językach. Podczas spotkania, Komitet 
Społeczny „Pomoc dla dzieci z Ukrainy” (nr 

zbiórki: 2019/1470 KS) rozpoczął akcję zbiórki 
pieniędzy, przyborów szkolnych oraz ubrań dla 
dzieci z rodzin poszkodowanych przez wojnę 
na Ukrainie. Zbiórka potrwa do 6 maja. 

To spotkanie pokazało wszystkim, że aby do-
brze się bawić, potrzeba właściwego nastawie-
nia, braku uprzedzeń, uśmiechu i współpracy, 
a wtedy wszystko inne przestaje się liczyć 
i możemy się czuć jak jedna wielka rodzina.

Iwona Mazurek, fot. Michał Starnowski 

TO 
BYŁO...
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O KS. ALIM WE WSPOMNIENIACH I FILMIE…
PIĘKNO W PROSTOCIE CODZIENNOŚCI

W niedzielny wieczór 31 marca br. po mszy świętej o godz. 18.00 
w Parafii św. Franciszka z Asyżu odbył się wieczór wspomnień 

o ks. Alim – pierwszym proboszczu.

Pomysłodawcą spotkania oraz filmu „Przyja-
ciele Księdza Alego”, którego premiera od-

była się tydzień później – 7 kwietnia br. w Cen-
trum Kultury Izabelin był izabeliński wikariusz 
ks. dr Jerzy Jastrzębski. Nad przygotowaniem 
wieczoru wspomnień wspólnie z księdzem 
czuwały panie – Izabela Uhryn oraz Iwona 
Mączka-Leonhardt. Świadectwa o życiu ks. 
Alego czytali młodzi kandydaci do Sakramentu 
Bierzmowania wraz z rodzicami. Wspomnienia 
przeplatane były muzyką klasyczną w wyko-
naniu artystów Filharmonii Narodowej i Teatru 
Wielkiego. Gościem specjalnym wieczoru był 
Ryszard Morka – śpiewak operowy. 

– Wiele się dowiedziałam o ks. Alim choć po-
stać ta zachwyca mnie od dawna. Szczery, 
dobry, miłosierny, kochający Pana Boga i dru-
giego człowieka. To niby najprostsze i najważ-
niejsze, a niekiedy okazuje się trudne – powie-
działa wychodząc z naszego kościoła Marta, 
która przyjechała do Izabelina specjalnie na 
wieczór z ks. Alim.

Tego wieczora w pełnej ludzi świątyni wy-
brzmiał wzruszający utwór „Ave Maria”. Uroku 
dodały rozświetlające wnętrze świece, a na 
wszystkich patrzył i uśmiechał się z portretu 
ks. Ali obok którego wisiała pamiątkowa sutan-
na kapłana. Ks. Ali miał tak niewiele, a tym co 
miał dzielił się z ubogimi… Tu – do swojej uko-
chanej, izabelińskiej parafii zapraszał wszyst-
kich – bez względu na poglądy czy różnicę 
zdań. Szanował każdego bo kochał szczerze 
– prawdziwą, ewangeliczną miłością. 

– Niedziela. Ks. Ali cały czas wśród ludzi. Mszę 

świętą odprawiał, spowiadał, chrzcił, śluby da-
wał, nieszpory z wiernymi śpiewał. Przy stole 
także otaczali go ludzie. I tak do późnego wie-
czora. A wieczorem jeszcze często znikał, szedł 
do domów. Wierni dobrze czuli się w kościele, 
czuli się potrzebni, u siebie. Nic w tym dziwne-
go. Proboszcz bardzo często im powtarzał: „To 
jest wasz dom”. Rzeczywiście mieli to poczucie, 
że przyszli do kogoś kto ich chce! A ksiądz ich 
chciał i miał zawsze czas dla każdego – usły-
szeliśmy m.in. w trakcie wieczoru wspomnień.

– Cieszę się, że mieszkam tu, na wsi, w Iza-
belinie. To piękna miejscowość, piękna parafia 
i piękna jej historia o ks. Alim który dawał pięk-
ne świadectwo życia kapłana – mówili wierni 
wychodząc z kościoła. 

Tydzień później w Centrum Kultury Izabe-
lin odbyła się premiera filmu pt. „Przyjaciele 
Księdza Alego”, prezentującego świadectwa 
osób, które z potrzeby serca zaangażowa-
ły się w prace Fundacji. Film obejrzeli m.in. 
przedstawiciele samorządu gminy Izabelin 
z Wójtem Gminy Izabelin – Dorotą Zmarz-
lak, przedstawiciele Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, siostry zakonne z pobliskich La-
sek, rodzina ks. Alego, mieszkańcy Truskawia, 
Izabelina i Hornówka, kadra pedagogiczna 
ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie, Szafarze 
Nadzwyczajni Komunii Świętej, wolontariusze 
fundacji i wielu sympatyków ks. Alego oraz 
inicjator powstania Fundacji – ks. dr Ludwik 
Nowakowski. – Pomagając innym, pomagamy 
przede wszystkim sobie. Pomyślcie jak wiele 
możecie zrobić dla innych i włączcie się w dzie-

ła Fundacji – zachęcał zgromadzonych jej pre-
zes Piotr Kamiński. 

Fundacja im. ks. Aleksandra Fedorowicza 
„Przyjaciele Alego” dziękuje wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wieczoru 
wspomnień, przyszli ich wysłuchać, a także 
w przygotowanie filmu. Dziękuje również za 
czytanie świadectw i obecność Siostrom Słu-
żebnicom Franciszkankom Służebnicom Krzyża 
oraz Małym Braciom Jezusa. 

Na stronie fundacji www.przyjacieleale-
go.pl można obejrzeć film, a także poczytać 
o prowadzonych dziełach. Już wkrótce poja-
wią się informacje o AliRun 2019. W tym roku 
spotykamy się 15 czerwca (sobota) na Polanie 
Jakubów pod hasłem „Miłość jest pierwsza”.  
Od niedawna na naszej stronie działa również 
zakładka „Intencje” za pośrednictwem której 
możesz powierzyć nam swoją. Rozpoczynamy 
również projekt „Pomocna dłoń” skierowany 
dla osób starszych oraz ich opiekunów. Zerknij 
na stronę… Poczytaj… Przyłącz się…

Magdalena Kamińska
fot. Michał Starnowski, Piotr Miałkowski 
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CZY HEJT W INTERNECIE 
JEST WYRAZEM WOLNOŚCI SŁOWA? 

HARCERSKI TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH W CKI
W dobie, gdy kultura publicznych dyskusji nie jest mocną stroną Polaków, izabelińska młodzież 

pokazała, że nadzieja na zmianę jakościową jest w młodym pokoleniu.

Aż sześć ekip zmierzyło się ze sobą, 
sprawdzając umiejętności retorycz-

ne podczas Harcerskiego Turnieju Debat 
Oksfordzkich, który odbył się 30 marca 
w Centrum Kultury Izabelin. Organizatorem 
turnieju był Szczep 424 Drużyn Harcerskich 
i Zuchowych „KAMPINOS” Związku Harcer-
stwa Polskiego. 

Turniej był inicjatywą skierowaną zarówno 
do harcerzy, jak i do uczniów. Celem tur-
nieju był rozwój umiejętności dialogu i pro-
mowanie wśród młodych ludzi kultury de-
baty,  opartej na wzajemnym szacunku oraz 
sile argumentu, a nie na argumencie siły. 
Podczas tej imprezy młodzież uczyła się wy-
rażania swoich poglądów w sposób umoż-
liwiający porozumienie. Harcerze chcieli 
w ten sposób przyczynić się do kreowania 
Izabelina, jako miejsca bez przemocy. 

Harcerzy reprezentowały ekipy z 424 Drużyny 
Starszoharcerskiej „Grupa Kampinos” z Iza-
belina oraz z drużyn Hufca ZHP Nowy Dwór 
Mazowiecki. Uczniowie byli reprezentowani 
przez dwie ekipy z klas ósmych oraz klas trze-
cich gimnazjum ze szkoły w Izabelinie.  

Każdą rozgrywkę poprzedzało losowanie 
tematów oraz roli, jaką dana drużyna od-
grywała podczas debaty: strony broniącej 
dyskutowanej tezy bądź oponentów. 

Tematy celowo prowokowały do dyskusji 
i obejmowały takie tezy jak:

1. Hejt w Internecie jest wyrazem 
wolności słowa.

2. Mamy wpływ na sytuację i życie 
w gminie.

3. Istnienie bibliotek nie ma sensu 
w dobie powszechnego Internetu.

4. W XXI wieku czeka nas ekologicz-
na katastrofa.

5. „Jak cię widzą, tak cię piszą” 
- wygląd świadczy o człowieku.

6. Polacy są narodem tolerancyjnym.

7. Podejmowanie się wolontariatu 
powinno być obowiązkowe.

8. Gry komputerowe szkodzą rozwo-
jowi młodzieży.

9. Możemy funkcjonować bez dostę-
pu do Internetu.

Młodzież przez kilka tygodni przygotowywa-
ła się do turnieju, opracowując argumen-
tację oraz trenując debatowanie metodą 
oksfordzką. 

Podczas turnieju młodzi ludzie w wieku 
od 14 do 16 lat przeprowadzili szereg roz-
grywek polegających na dyskusjach z wy-
korzystaniem metody debat oxfordzkich. 
Każda rozgrywka była 45-minutowym poje-
dynkiem dyskusyjnym, zakończonym wer-
dyktem sędziowskim. Debaty oksfordzkie 
wymagają od uczestników zarówno umie-
jętności retorycznych, jak również stosowa-
nia ścisłych reguł przyjętych w tym modelu 
dyskusji. Każdy pojedynek uczył też zgrania 
i współdziałania w drużynie. 

Zespół sędziowski składał się z ekspertów 
mających profesjonalne doświadczenie 
w prowadzeniu wystąpień publicznych. 
W jego skład wchodzili: Maciej Przybyliński 
– nauczyciel ze Szkoły Realnej (Bednarska),  
od lat związany jako sędzia z Warszawską 
Ligą Debatancką oraz dwaj prawnicy: me-
cenas Bartosz Grohman i mecenas Marcin 
Gocłowski. 

fot. Jan Kieniewicz

TO 
BYŁO...
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Z ŻYCIA GMINY

HARCERSKI RAJD ROWEROWY
Wraz z nadejściem wiosny, Izabelińscy harcerze z 424 Drużyny Harcerskiej „Puszcza” odbyli kolejny 
rajd. Tym razem eskapada po historycznych miejscach Puszczy Kampinoskiej miała formę rajdu 
rowerowego. 

Celem rajdu było m.in. promowanie ak-
tywnego wypoczynku poprzez ruch na  

świeżym powietrzu, promowanie zachowań 
u harcerzy skutkujących troską o upamięt-
nianie miejsc ważnych historycznie na terenie 
Kampinoskiego Paru Narodowego, uzupeł-
nianie wiedzy historycznej, przypomnienie 
i ugruntowanie wybranych zasad puszczań-
stwa oraz nauka samowystarczalności harcerzy 
na łonie natury oraz przyswajanie zachowań 
wg koncepcji „zero waste” i Leave No Trace.

Harcerze pod komendą drużynowego dh 
Jarosława Chormańskiego i w asyście dh 
Bartosza Grohmana wyruszyli spod szko-
ły w Izabelinie. Udaliśmy się do Truskawia 
a następnie do Zaborowa Leśnego, skąd do-
tarliśmy do pierwszego punktu rajdu – mo-
giły powstańców styczniowych z 1863. Po 
krótkiej gawędzie na temat powstania i jego 
roli udaliśmy się do Palmir. Tam zwiedziliśmy 
Muzeum i harcerze odszukali grób Janusza 
Kusocińskiego (co było kolejnym zadaniem 
rajdowym). Zapaliliśmy znicz i następnie 
harcerze udali się na poszukiwanie kamie-
nia upamiętniającego zwycięską potyczkę 

polskich tankietek z niemieckimi czołgami 
w dniu 18 września 1939 roku. Dh Bartek 
opowiedział historię zdarzenia, oraz opisał 
postaci głównych bohaterów – plut. Roma-
na Orlika i niemieckiego porucznika - księcia 
Viktora IV Von Ratibor, który wskutek celnej 
salwy Orlika zginął w swoim czołgu. Następ-

Pojedynki dyskusyjne pomiędzy występują-
cymi w trybie turniejowym drużynami gwa-
rantowały świetną zabawę i – jak w sporcie 
– budziły też ogromne emocje. Po debatach 
pierwszej tury do finału weszły trzy ekipy: 
reprezentacja klas ósmych ze szkoły w Iza-
belinie oraz dwie ekipy harcerskie. 

Druga tura debat wyłoniła zwycięzców. 
Pierwsze miejsce w Harcerskim Turnieju 
Debat Oksfordzkich zajęła reprezentacja 
klas ósmych ze Szkoły Podstawowej w Iza-

belinie. Drugie miejsce zajęła ekipa z 424 
Drużyny Starszoharcerskiej „Grupa Kampi-
nos” z Izabelina. Miejsce trzecie należy do 
11 Harcerskiej Drużyny Strzeleckiej z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego.  

W dobie, gdy kultura publicznych dyskusji 
nie jest mocną stroną Polaków, izabelińska 
młodzież pokazała, że nadzieja na zmianę 
jakościową jest w młodym pokoleniu. Pod-
czas turnieju pokazali, że można się różnić 
w poglądach, ale gdy dyskusja opiera się 

na wzajemnym szacunku, to zarówno w jej 
trakcie, jak i po – wciąż jeszcze chce nam 
się ze sobą rozmawiać. 

Harcmistrz Jacek Smura, 

drużynowy 424 Drużyny Starszoharcerskiej 
„Grupa Kampinos”  

nie drużyna udała się na polanę Pociecha, 
gdzie był czas na ognisko, pieczenie kiełba-
sek i odpoczynek. Kolejno udaliśmy się przez 
las do Sierakowa, gdzie przeczytaliśmy histo-
rię o zamordowanych przez Niemców  par-
tyzantach i perypetiach z ich pochówkiem. 
Stamtąd Drogą Łączniczek pojechaliśmy pod 
Laski, gdzie odszukaliśmy tablicę upamięt-
niającą żołnierzy Armii Poznań i Armii Po-
morze, którzy zginęli podczas boju w lasach 
kampinoskich w 1939 roku.  

Stamtąd już poprzez Polanę Jakubów wró-
ciliśmy pod szkołę w Izabelinie. W sumie 
przejechaliśmy ponad 30 km.

Rajd rowerowy był bardzo udany. Pogo-
da dopisała. Harcerze cały dzień spędzili 
w Puszczy Kampinoskiej, a na dodatek uzu-
pełniali swoją wiedzę historyczną. Harcerze 
już dopytują o kolejne rajdy i nowe trasy. 

Tekt i fot. Bartosz Grohman

TO BYŁO...
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W IZABELINIE

WIZYTA REHABILITANTÓW 

Wiek przedszkolny to okres intensywnego wzrostu organizmu dzieci. Każdy 
z nas powinien mieć świadomość tego, iż ruch jest niezbędnym i niezastą-

pionym elementem wpływającym na poprawę zdrowia, rozwijania sprawności, 
nabywania doświadczeń a przede wszystkim kształtowania nawyków i postaw 
prozdrowotnych. Aktywność ruchowa pobudza oraz stymuluje rozwój dzieci 
w każdej sferze życia, zarówno fizycznej, społecznej, jak i umysłowej czy emo-
cjonalnej.

W naszym przedszkolu staramy się, aby każdy przedszkolak miał świadomość 
tego,  jak ważna jest codzienna poranna gimnastyka, prawidłowa postawa ciała, 
zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz odpoczynek. 

W realizowaniu naszych założeń wspomogli nas nasi goście, którzy 20 marca 
poprowadzili w różnych grupach wiekowych zajęcia  gimnastyczne, a byli nimi  
wykwalifikowani rehabilitanci z Centrum Rehabilitacyjnego w Izabelinie. 

Nasze przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach i zabawach rucho-
wych, z uwagą słuchając każdej wskazówki naszych specjalistów. Miały możliwość 
utrwalić wiadomości  na temat prawidłowej postawy ciała oraz dowiedziały się co 
należy robić, aby być zdrowym i silnym przedszkolakiem. Wszystkie dzieci  zgodnie 
obiecały, że będą pamiętać o codziennych ćwiczeniach i zdrowym odżywianiu. 

Składamy serdeczne podziękowania Pani Małgorzacie Wyrwas oraz całemu ze-
społowi Centrum Rehabilitacji w Izabelinie. Dziękujemy za poświęcony czas,za 
życzliwość i współpracę, dzięki którym możemy realizować wiele działań dla dobra 
naszych wychowanków.

Marta Wasilewska
Marlena Ciećwierz       

„TAM, GDZIE CISZA 
MÓWI DO NAS”

Z okazji 60 – lecia istnienia Kampinoskiego 
Parku Narodowego nasze przedszkolaki 

z Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra 
Fedorowicza w Izabelinie wraz z Panią Bar-
barą Ptasińską-Kudlak – prowadzącą zajęcia 
malarskie w naszej placówce oraz Marleną 
Ciećwierz – nauczycielką grupy, zorganizo-
wały wystawę pt. „Tam, gdzie cisza mówi do 
nas”. Ich tematem była niezwykła, ujmująca 
i fascynująca przyroda naszego wspaniałego 
Parku, o którą z taką pasją i zaangażowaniem 
dbają pracownicy Kampinoskiego Parku Na-
rodowego już od 60 lat. 

Należy podkreślić fakt, iż Polski Park Na-
rodowy utworzony w 1959 r. chroni walory 
przyrodnicze, historyczne i kulturowe Puszczy 
Kampinoskiej, która jest prawdziwą skarbnicą 
dziejów przekazywanych z pokolenia na po-
kolenie, stąd trafne stwierdzenie „Przyroda 
łączy pokolenia”. 

Nasze przedszkolaki, które szanują przyrodę 
i mają świadomość, że należy o nią dbać każ-
dego dnia, uczciły jubileusz Kampinoskiego 
Parku Narodowego malując piękne obrazy. 
W prezencie dla Kampinoskiego Parku Naro-
dowego podarowano sześć z nich. 

Jak podkreśla Barbara Ptasińska-Kudlak, po-
mysłodawczyni naszej wystawy, malarstwo to 
pasja, którą można rozwinąć w najmłodszym 
artyście, a prace, które tworzą dzieci uwrażli-
wiają je i uczą postrzegać świat, dostrzegając 
jego piękno. Nasza wystawa to ukazanie pięk-
na naszej niezwykłej przyrody, o której zawsze 
pamiętają pracownicy Kampinoskiego Parku 
Narodowego i za to im bardzo dziękujemy. 
     

Marlena Ciećwierz
Barbara Ptasińska-Kudlak 
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
PROGRAM EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Gminne Przedszkole w Laskach „Akademia pod Dębowym Liściem” w pierwszym 
tygodniu marca we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicz-

ną, wzięło udział, w akcji edukacyjnej „Czyste Powietrze Wokół Nas”. W w/w ty-
godniu został przeprowadzony cykl zajęć dydaktycznych, mających na celu zwięk-
szenie świadomości dzieci na temat zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływie 
na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Przedszkolaki dowiedziały się, że powietrze jest 
wszechobecne i niezbędne do życia, a jego czystość jest źródłem zdrowia. Po-
znały przyczyny powstawania różnych zanieczyszczeń, a także miejsca, w których 
mogą być narażone na kontakt z nimi. Dowiedziały się o sposobach zapobiegania 
zanieczyszczeniom powietrza. W ramach realizacji programu odbyło się również 
spotkanie ze specjalnym gościem, nauczycielem geografii ze szkoły w Izabelinie, 
mgr Bartłomiejem Kornatowskim, który uświadomił dzieci, że jednym z czynników 
wpływających na czystość powietrza, są środki transportu.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainte-
resowanie i chętnie współpracowały, a na zakończenie cyklu zajęć przygotowały 
wystawę pt. „Dziękuję nie truję”.

Dbajmy zatem o środowisko, którego integralną częścią jest powietrze, wszyscy 
mamy wpływ na jego jakość!

mgr Alicja Patowska ŁUBU-DUBU
Tradycją w Gminnym Przedszkolu w Laskach 

jest, że wiosną, ze swoimi warsztatami mu-
zycznymi odwiedza nas „Łubu-Dubu” czyli pan 
Michał Szulc. W tym roku jednak nie graliśmy na 
bębnach tylko poznaliśmy nowy, coraz bardziej 
popularny instrument – ukulele.

Warsztaty były fantastyczne, a przedszkolaki z ra-
dością eksperymentowały z muzyką.

mgr Iwona Wójcik

WARSZTATY TANECZNE
W ramach współpracy z Centrum Kultury Iza-

belin, 12 marca w Gminnym Przedszkolu 
w Laskach odbyły się zajęcia taneczne dla dzie-
ci 4 i 5-letnich, a poprowadziła je pani Karolina 
Stanisławska. Dzieci były zachwycone zajęcia-
mi, a w tańcu aż tchu brakowało. Pani Karolina 
wszystkie przedszkolaki zaprasza na swoje zajęcia 
do Centrum Kultury w Izabelinie.

mgr Iwona Wójcik

Każdy z nas ma w domu setki niepotrzebnych rzeczy. Nieudane zakupy, nietrafione prezenty, 
zabawki i ubranka po dzieciach, przedmioty które już nam się znudziły lub przestały pasować 

do koncepcji. Zastanawiamy się co z nimi zrobić? Wyrzucić szkoda, oddać często nie ma komu. 
Może sprzedać? Przynieś je na: 

Sąsiedzką Wyprzedaż Garażową 
18 maja CKI 14.00 – 19.00 

Możesz wystawić swoje stoisko lub oddać harcerzom. Oni je sprzedadzą i zarobią na swój obóz.
Udział bezpłatny, zapewniamy stoły. Więcej szczegółów:  http://www.centrum.izabelin.pl

Zgłoszenia: w.szatanek@izabelin.pl lub 22 752-68-17

TO 
BĘDZIE..
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Izabelin, dnia 1 kwietnia 2019 r.

GPA.6722.5.2.2019.AK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 1945 z późn. zm.)  oraz  art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin 
w dniu 30 marca 2019 r. uchwały Nr VIII/51/19 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Laski”. 

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
ustaleń ww. planu.

Zakres projektu planu obejmuje dwa obszary. Pierwszy jest ogra-
niczony:

• od północy: od północno-zachodniego narożnika działki o nr ew. 
2502/4, wzdłuż jej północnej granicy, dalej północno-zachodnią 
i północną granicą działki o nr ew. 2501 do północno-zachodniego 
narożnika działki o nr ew. 1/2 i dalej wzdłuż jej północnej granicy, 
następnie północną i wschodnią granicą działki o nr ew. 1/3, pół-
nocną i wschodnią granicą dz. o nr ew. 3/3, dalej prostopadle do 
północno-zachodniego narożnika działki o nr ew. 172/1, północną 
granicą działek o nr ew. 172/1, 172/2 i 172/3 do jej przedłużenia ze 
wschodnią granicą działki drogowej o nr ew. 368, dalej na południe 
wzdłuż jej wschodniej granicy, północno-wschodnią granicą działki 
o nr ew. 369/1 do jej przecięcia z istniejącą zachodnią granicą rowu 
melioracyjnego, następnie na południe wzdłuż zachodniej granicy 
rowu melioracyjnego na działkach o nr ew. 369/1 i 311/1 do prze-
dłużenia z południową granicą działki drogowej o nr ew. 290/1, 
dalej na północ wzdłuż tej granicy do południowo-wschodniego 
narożnika działki o nr ew. 261/1, a następnie wzdłuż jej południo-
wej granicy, dalej wschodnią granicą działek o nr ew. 274/1, 2492, 
250/5, 233, 223/10 i wzdłuż jej przedłużenia przez działkę drogową 
o nr ew. 212/3 (fragment ul. Akacjowej) do północno-wschodniego 
narożnika działki o nr ew. 204/1, następnie wschodnią granicą dzia-
łek o nr ew. 204/1 i 203/1, północno-wschodnią granicą działki o nr 
ew. 2589 i dalej prostopadle przez działkę drogową o nr ew. 420/1 
(fragment ul. Sezamkowej) do jej wschodniej granicy, następnie na 
południe do zachodnio-północnego narożnika działki drogowej o nr 
ew. 447, dalej jej północną i wschodnią granicą, wschodnią granicą 
działki o nr ew. 2481, północno-wschodnią granicą działek o nr ew. 
458/2, 459/2, 460/2 i 464/2, dalej południową granicą rowu me-
lioracyjnego przebiegającego na działkach o nr ew. 465, 466, 469 
oraz 470, północną granicą działek o nr ew. 471/1 i 472/1, zachod-
nio-północną granicą działek o nr ew. 474/15, 474/8, 474/6, 474/5, 
474/3 i 474/22, następnie północno-wschodnią granicą działek o nr 
ew. 474/22 oraz 474/23, prostopadle do północnego narożnika 
dz. o nr ew. 2699/1 przez , przez działkę drogową o nr ew. 477 
(fragment ul. Piaskowej), dalej północno-wschodnią granicą działki 

o nr ew. 2699/1, 2700/1, 2700/2, 2699/3, 493/13, 493/18 i 2702, 
następnie północną granicą działki o nr ew. 487/1, 488/4, 488/5, 
489/1, 489/2, 490/1 oraz 490/2;

• od wschodu: wschodnią granicą działki o nr ew. 490/2 do jej po-
łudniowo-zachodniego narożnika,  dalej do północno-wschodniego 
narożnika działki o nr ew. 2413, następnie wschodnią granicą dzia-
łek o nr ew. 2413, 2414, 1901/3, 1900/4, 1899/6, 1898/6, 1897/3, 
1896/6, 1895/7, 1894/7, 1893/12, 2430 i 2439, dalej południową 
granica działek o nr ew. 2439 oraz 2440, wschodnią i wschodnio-
-południową granicą działek o nr ew. 1882/3 oraz 1883/4, połu-
dniową granicą działek o nr 1882/3 i 1881, wschodnią i wschodnio-
-południową granicą działek o nr ew. 1879 oraz 1880, od południo-
wo-wschodniego narożnika działki o nr ew. 1880 wzdłuż północnej 
i północno-wschodniej granicy działki drogowej o nr ew. 1679/14 
(fragment drogi powiatowej ul. 3 Maja) do południowo-zachodnie-
go narożnika działki drogowej o nr ew. 1965 (fragment ul. Pomi-
dorowej), dalej zachodnią jej granicą do wysokości przecięcia jej 
z przedłużeniem północnej granicy działki drogowej o nr ew. 2213 
(fragment ul. Pomidorowej), dalej wzdłuż jej północnej i północno-
-zachodniej granicy do wysokości jej przecięcia z przedłużeniem 
zachodniej granicy działki o nr ew. 2226 i dalej do południowo-
-wschodniego jej narożnika; 

• od południa: południowo granicą działek o nr ew. 2226, 2225, 
2224, 2223, 2222, 2221/2, 2221/1, 2220, 2531, 2530, 2529, 2528, 
2216, dalej na przedłużeniu tej granicy poprzez działkę drogową 
o nr ew. 1679/14 (fragment drogi powiatowej ul. 3 Maja), na-
stępnie południową granicy działki o nr ew. 1752, 1751, 1750/1, 
1745/3, 1745/1, 1744/1, 1744/2, 1743/2, 1742, 1741, 1740/1, 
1739/1, 1738/3 i 1737/1, południowo-zachodnią granicą działek 
o nr ew. 1736/1, 1735/1 i 1734/1, południową granicą działek o nr 
ew. 1732/2, 1731/4, 1730/3, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 
1719/2, 1719/1, 1718, 1717, 1716, 1712, 1698, 1696/1, 1694/1, 
1688/1, 1685/1, 1682/3, 1682/2, wschodnią i południową granicą 
działki drogowej o nr ew. 1781/11 obręb Izabelin (fragment ul. 
Szymanowskiego), następnie południową granicą działki drogowej 
o nr ew. 1781/4 obręb Izabelin (fragment ul. Doliny Jozefata) oraz 
wzdłuż jej przedłużenia z zachodnią granicą działki 1781/1 obręb 
Izabelin, dalej w kierunku północnym wzdłuż południowo-zachod-
niej jej granicy do południowo-zachodniego narożnika działki o nr 
ew. 1779 obręb Izabelin (fragment drogi powiatowej ul. 3 Maja), 
następnie w kierunku zachodnim na długości ok. 107 m wzdłuż po-
łudniowej granicy działki drogowej o nr ew. 526/7 (fragment drogi 
powiatowej ul. 3 Maja) obręb Izabelin do północno-zachodniego 
narożnika działki drogowej o nr ew. 1165 (zachodnia skrajnia ul. 
Małachowskiego),  dalej prostopadle do przecięcia z północną gra-
nicą działki o nr ew. 1778/1  obręb Izabelin, a następnie w kierun-
ku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek o nr ew. 1778/1 
i 1822/2 obręb Izabelin do południowo-zachodniego narożnika 
działki o nr ew. 1822/3 obręb Izabelin; 

• od zachodu: zachodnią granicą działki 1822/3 obręb Izabelin po 
linii istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego na działce o nr ew. 
1822/4 obręb Izabelin do przecięcia z przedłużeniem zachodniej 
granicy działki drogowej o nr ew. 1528/3 (fragment drogi ul. Par-

Z ŻYCIA GMINY
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tyzantów) do jej  zachodniego narożnika i dalej wzdłuż jej zachod-
niej granicy do południowo-wschodniego narożnika działki o nr ew. 
1526/2, dalej wzdłuż południowej granicy działek o nr ew. 1526/2, 
1526/1 oraz 1526/3, południową i zachodnią granicą działki o nr 
2503/2, zachodnią granicą działek o nr ew. 2503/4, 1529/3 (frag-
ment ul. Brzozowej), zachodnią granicą działki o nr ew. 2502/4 do 
jej północno-zachodniego narożnika – do punktu początkowego. 

Drugi obszar, położony w północno-wschodniej części gminy Izabe-
lin, jest ograniczony:

• od północy: od północno-zachodniego narożnika działki o nr ew. 
2357 wzdłuż północnej granicy działek o nr ew. 2357, 2358/1, 
2358/2, 2358/3, 2358/4, 2358/5 i 2359/1, północno-wschodnią 
granicą działek o nr ew. 2359/2, 2361/2, 2362/28, 2362/30, 2372, 
2373/1, 2373/3, 2373/26, 2373/23, 2373/14, 2373/15, 2374/4, 
2374/5, 2376/1, 2378/1, 2380/1 oraz 2380/2;

• od wschodu: wschodnią granicą działek o nr ew. 2380/2, 2380/4, 
2380/5, 2388, 2381/1, 2381/3 i 2381/4;

• od południa: południową granicą działek o nr ew. 2381/4, 2379, 
2377, 2375, 2373/42, 2373/41, 2373/48, 2372, 2371/2, 2371/1, 
2370/1, 2368/2, 2368/4 i 2357;

• od zachodu: zachodnią granicą działki o nr ew. 2357 do północno-
-zachodniego narożnika tej działki.

Poza zakresem obszaru, objętego projektem planu miejscowego, 
znajdują się:

• tereny przy ul. Podleśnej – działki o nr ew. 1882/1, 1882/2, 
1883/1, 1883/2, 1885/3, 1885/4, 1885/5, 1886/3, 1886/4, 2732/1, 
2732/2 (obszar objęty Uchwałą Intencyjną Rady Gminy Izabelin 
Nr XXXI/270/17 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Laski, część E);

• obszar objęty „Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego wsi Laski część C”, zatwierdzony Uchwałą Rady Gmi-
ny Izabelin Nr XX/161/2012 z dnia 26.09.2012 r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dn. 
16.11.2012 r. poz. 7666, obszar ograniczony od zachodu ul. Połu-
dniową, od północy ul. Brzozową, od wschodu ul. Młodzieżową i od 
południa ul. 3-go Maja.

Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczo-
ne zostały na załączniku graficznym Nr 1a, 1b, 2 do w/w uchwały, 
które dostępne są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod ad-
resem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie prze-
strzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu 
Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres 
do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą 
mailową na adres: izabelin@izabelin.pl. 

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 20 maja 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Izabelin. 

Wójt Gminy Izabelin

/-/ Dorota Zmarzlak

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) niniejszym 
podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 wywieszony został 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

Izabelin C, dn. 27.03.2019 r.
Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak

Z ŻYCIA GMINY

Akcja dofinansowania do zabiegów kastracji/sterylizacji, 
chipowania psów i kotów rozpoczęta!

Drodzy Mieszkańcy!

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z te-
renu Gminy Izabelin na 2019 rok mieszkańcy Gminy Izabelin mogą otrzymać 100% dofinansowanie do 
zabiegów kastracji/sterylizacji swoich zwierzaków (dot. psów, kotów) oraz 100% pokrycie kosztów elek-
tronicznego znakowania, a także uśpienia ślepego miotu kotów lub psów.

Aby skorzystać z dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do Urzędu Gminy Izabelin 
(Wydział Środowiska - pokoje nr 3-5) celem złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik do 
ww. Programu, następnie udać się z otrzymaną w Urzędzie kopią do jednej z czterech lecznic dla zwierząt, 
które wykonują usługi w ramach zawartych z Gminą umów na 2019 r.:

1) Gabinet Weterynaryjny „Mokry Nosek” s.c., Marzena Stanisławska, Kamila Hoszcz-Komar, 
ul. Arkuszowa 73 lok. 3 (01-934 Warszawa), tel. 22 290 87 66 

2) Gabinet Weterynaryjny Toporkiewicz Grzegorz, ul. Rolna 49, Hornówek, 05-080 Izabelin, tel. 22 722 75 50

3) Pod Centaurem s.c. lek. wet. Grzegorz Pęczek, lek. wet. Ewa Gliszczyńska Pęczek, 

ul. 3-Maja 49, Mościska, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 26 27

Czas obowiązywania akcji przewidziany jest do 30 listopada 2019 r. lub do wyczerpania środków przeznaczona na ten cel.
Numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje - 22 722 89 31.

fot. ww.pixabay.com
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DZIEŃ SĄSIADA - JAK TO ZROBIĆ
Drodzy Sąsiedzi,

w ostatnim tygodniu maja w całej Europie 
obchodzone jest niezwykle miłe, kameralne 
święto – Dzień Sąsiada. Zbierają się sąsiedzi 
z najbliższego sąsiedztwa, kilka domów, jedna 
ulica, w miastach, klatka schodowa lub kilka 
mieszkań. W Gminie Izabelin spotykamy się 
w gronie najbliższych sąsiadów w różnych 
miejscach, w piątek 31 maja.

Celem takich spotkań jest odświeżenie istnie-
jących i nawiązanie nowych relacji sąsiedzkich. 

O tym, że dobre sąsiedztwo to lepsze bezpie-
czeństwo i np. możliwość pożyczenia przy-
słowiowej szczypty soli, wie każdy. Nie każdy 
jednak pamięta, że dobre sąsiedztwo należy 
pielęgnować, jak nie przymierzając ogródek 
na wiosnę. Często mijamy się podczas space-
rów z psami, wyjeżdżając lub wracając z pracy, 
podczas zakupów w lokalnych sklepach. Roz-
poznajemy twarze, ale wiemy o sobie niewiele. 
Jesteśmy Sąsiadami. Od Sąsiada pożycza się 
sól i szklankę cukru, prosi o rzucenie okiem na 
dom podczas wyjazdu, czasem oczekuje rady 
w życiowych sprawach. Można ponarzekać na 
dzieci, zalaną drogę i zebrać się do wspólnego 
działania w sprawie czystego powietrza, psich 
kup lub wspólnej przestrzeni dla mieszkańców, 
ale też wymienić się sadzonkami i doświadcze-

niami na temat uprawiania ogrodu. 

Poznanie swoich sąsiadów to podstawa do 
tego, aby w miejscu, w którym mieszkamy 
było bezpieczniej. Wspólne działania na po-
ziomie lokalnym to także podstawa wolnego 
i obywatelskiego sąsiedztwa, które możemy 
budować, jeśli wierzymy w jego sens. Razem 
możemy wydobyć potencjał, umiejętności oraz 
życzliwość, które znajdują się w naszym naj-
bliższym otoczeniu.

Sukcesem udanego sąsiedzkiego spotkania 
jest nie liczba przybyłych osób, ale atmosfera. 
To sami sąsiedzi decydują na jaki temat chcą 
się spotkać i jak chcą spędzić czas. 

W ubiegłym roku spotkaliśmy się z sąsiadami 
w Hornówku, w Izabelinie C i w Laskach. Były 
wspaniałe potrawy, rozmowy, wymiana telefo-
nów i adresów mailowych, czasem zaskocze-
nie, że mieszkamy na tej samej ulicy…  Teraz 
chcielibyśmy zachęcić Was do kontynuacji tej 
sympatycznej tradycji. 

Jak to się robi? 

1. Program spotkania zależy od nas. To nie jest 
spotkanie zorganizowane przez kogoś z ze-
wnątrz. Sami decydujemy czy chcemy się po 
prostu spotkać, lepiej poznać i porozmawiać? 
Czy przyniesiemy coś smacznego do zjedze-
nia? Może jest ktoś, kto chciałby zagrać dla 

sąsiadów na jakimś instrumencie? A może jest 
ktoś, kto opowie, co tu się działo, kiedy jeszcze 
tu nie mieszkaliśmy albo co działo się jeszcze 
dawniej? 

2. Można skontaktować się ze swoim soł-
tysem i dowiedzieć, czy nie dołożyłby paru 
złotych z funduszu sołeckiego na integrację 
mieszkańców (jest taki fundusz!) np. na 
naczynia i sztućce jednorazowe, serwet-
ki, plakat lub ulotki, albo nawet baner na 
ulicy (produkcja banneru to 2 dni a efekt 
jest mocny), itp. Jeśli to nie jest możliwe, to 
koszty składkowego spotkania są naprawdę 
niewielkie. Gmina też chętnie udostępni na-
miot na wypadek deszczu.

3. Warto zadbać o to, aby ktoś podczas spo-
tkania zrobił dokumentację foto i najlepiej 
zarejestrował opowieści najstarszych stażem 
mieszkańców na wideo (może być tel. komór-
kowy). Będziemy mogli tworzyć potem historię 
mówioną naszej ulicy, naszej wsi.

4. W Centrum Kultury Izabelin zorganizujemy 
na początku maja spotkanie instruktażowe ja-
kie są wcześniejsze doświadczenia z organiza-
cją takich spontanicznych spotkań, jak zachę-
cić sąsiadów i jak skorzystać z pomocy gminy 
lub sołectwa.

Bogdan Szczesiak

Nowy ginekolog w przychodni w Izabelinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie poszerza zakres usług 

o ginekologię.

Od 9 kwietnia 2019 r. w przychodni zatrudniona została lekarz ginekolog – dr Mariola 
Małecka. Dla pacjentów wizyty będą częściowo odpłatne - koszt wizyty wraz 

z ewentualnym badaniem usg wyniesie dla pacjentki 25,00 zł. Resztę kosztów 
poniesie Gmina. 

Godziny przyjęć: wtorki i piątki 16.00-18.00.
Zapisy w rejestracji osobiście lub telefonicznie (22) 722 63 21.

Zapraszamy Panie do korzystania z nowej oferty SPZOZ-u.

Dr n. med. Mariola Małecka – jest  specjalistą II stopnia z Położnictwa i Ginekologii  
oraz z Ginekologii Onkologicznej. Obecnie pracuje w Klinice Radioterapii i Onkologii Szpitala 
MSWiA w Warszawie. Na co dzień zajmuje się ginekologią, w tym ginekologią onkologiczną 

oraz położnictwem (m.in. prowadzeniem ciąży).

Z ŻYCIA GMINY TO BĘDZIE..
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WIELKANOCNE PRZEPISY JAKUBA KURONIA

Żurek. Przepis krok po kroku 
 
Składniki:

1,5 l wywaru lub wody
4 liście laurowe
6 ziaren ziela angielskiego
400 g kiełbasy białej surowej
150 g boczku wędzonego
1 cebula
4 ząbki czosnku
3-4  ziemniaki
1 opakowanie koncentratu żuru Manufaktura Wielkopolska
1-2 łyżki chrzanu
125 ml śmietanki 30%
2 łyżki oleju roślinnego
sól, pieprz czarny
jajka na twardo do podania
 
Białą kiełbasę nakłuj widelcem lub wykałaczką, dzięki temu 
podczas obróbki termicznej nie popęka. Sparz w wywarze lub 
wodzie z liśćmi laurowymi, zielem angielskim oraz odkrojoną 
skórą z boczku (doda ładny wędzony aromat). Płyn powinien 
delikatnie mrugać, nie gotować burzliwie. Kiełbasę wyjmij po 
około 20 minutach, kiedy nie będzie już surowa, odłóż na bok 
do wystudzenia.

Na patelni rozgrzej olej, podsmaż boczek pokrojony w słupki. Kiedy 
mięso się zrumieni dodaj cebulę pokrojoną w kostkę. Pod koniec 
smażenia dodaj posiekany czosnek oraz majeranek, smaż jeszcze 1 
minutę na małym ogniu.

Ostudzoną kiełbasę pokrój w plastry lub pół plastry, zależy od twoich 
preferencji

Do gotującego się wywaru dodaj podsmażoną zawartość patelni, 
pokrojoną kiełbasę oraz ziemniaki pokrojone w kostkę. 

Po około 15 minutach kiedy ziemniaki zmiękną dodaj cały słoik kon-
centratu zakwasu Manufaktura Wielkopolska, chrzan i śmietankę. 
Podgrzej żurek, aż zacznie mrugać, ale już nie gotuj. Podawaj z jaj-
kiem na twardo.

Mazurek ze skórką 
pomarańczową 

 
Składniki:

Ciasto:
250 g mąki pszennej
1 łyżka mąki ziemniaczanej
180 g masła
90 g cukru pudru
2 żółtka
szczypta soli

Masa pomarańczowa:
skórka z 3 pomarańczy
250 g dżemu pomarańczowego lub brzoskwiniowego
1/2 szklanki cukru
2 łyżki miodu
2 łyżki wody

Dekoracja:
1 czekolada deserowa ciemna
1 czekolada biała
2 łyżki masła
100 g łuskanych orzechów włoskich

Wymieszaj wszystkie składniki sypkie czyli: mąkę pszenną, mąkę 
ziemniaczaną, sól i cukier puder. Dodaj masło i całość posiekaj no-
żem. Następnie dodaj żółtka i całość szybko zagnieć, aż wszystkie 
składniki się połączą. 

Uformuj kulę, owiń folią i włóż do lodówki na 1 godzinę. Rozwałkuj 
na cienki placek, około 6-7 mm grubości. Ciastem wyłóż formę, po-
smarowaną masłem i oprószoną kaszą manną. Z pozostałego ciasta 
uformuj wałeczki i wyłóż brzegi ciasta. Spód nakłuj widelcem w kilku 
miejscach. Piecz przez 20 minut w temperaturze 190°C. 

Przygotuj kandyzowaną skórkę pomarańczową. Umyj 3 pomarań-
cze. Obierz wraz z białą częścią. Skórkę pokrój w drobną kosteczkę. 
W rondelku wymieszaj 1/2 szklanki cukru z 2 łyżkami wody i 2 mio-
du. Podgrzej, aż cukier się rozpuści, dodaj skórkę i duś na małym 
ogniu przez 30 minut, często mieszając. Tak przygotowaną skórkę 
pomarańczową gotuj przez chwilę razem z konfiturą pomarańczową. 
Odstaw do wystygnięcia i włóż na upieczony spód mazurka. 

Na masę pomarańczową rozsyp pokruszone orzechy włoskie. Cze-
koladę białą i ciemną rozpuść (osobno) w mikrofali z łyżką masła. 
Całość udekoruj kleksami z białej i ciemnej czekolady. Pozostaw do 
wystygnięcia czekolady.

Przepisy i zdjęcia pochodzą ze strony: 

www.kuron.com.pl

PRZEPISY
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W IZABELINIE ZAPRASZA 

10 maja (piątek) 2019 r. o godz. 18.00 
na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 
W programie rozmowa na temat powieści 

„Palinka. Prozy z Banatu ” 
Matěj Hořava 

 

 

 

 

Wystawa
Serdecznie zapraszamy na wystawę 

prac malarskich 
Jolanty Jabłońskiej

Obrazy można oglądać do 31 maja 2019 r. 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE

Z ŻYCIA GMINY

DOBRE WYCHOWANIE

W poniedziałek, 11 marca 2019 r., zawitały do nas 

dzieci z Gminnego Przedszkola w Izabelinie - gru-

pa Zajączki, której wychowawczynią jest pani Marlena 

Ciećwierz. Na lekcji bibliotecznej pt.: „Dobre wychowa-

nie” przedszkolaki, słuchając opowiadań 

i bawiąc się w gry, po-

znawały zasady kultu-

ralnego zachowania. Na 

zakończenie zajęć każde 

dziecko wykonało medal 

„grzecznego przedszko-

laka”.

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI
14 marca 2019 r. gościliśmy u nas grupę szkolnego Koła Przyjaciół Bi-blioteki. Uczennicom klas 5-7 ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 towarzyszyła pani Alina Brogowska. Lekcję bi-blioteczną pt.: „Różnice między biblioteką szkolną a publiczną” poprowadziła pani Emilia Kwiat-kowska. Dziewczynki poszerzyły swoją wiedzę na temat biblioteki, jej sposobu pracy i księgozbioru. Atrakcją było wspólne rozwią-zywanie krzyżówki literackiej. Uczestniczki wykazały się dosko-nałą znajomością lektur.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

W IZABELINIE 
Cykl imprez rozpoczynamy 8 maja w Dzień 
Bibliotekarza od spotkania z Magdaleną Pio-
trowską mieszkanką naszej gminy i autorką 
książek dla dzieci „Tulcio”, „Pan Dziobak” i dla 
dorosłych „Jesteś moim niebem”. 

Zapraszamy również na lekcje biblioteczne, 
zajęcia plastyczne, a w ramach lokalnej ak-
cji „Czytamy Dzieciom” zachęcamy najmłod-
szych do słuchania bajek, baśni i opowiadań.

9 maja odbędzie się spotkanie z Jolantą 
Jabłońską – malarką, której obrazy może-
my oglądać w bibliotece. Podczas spotkania 
będzie można również oglądać i kupić ręko-
dzieła artystki. 

10 maja o godzinie 18.00 zapraszamy na  
kolejne spotkanie Izabelińskiego Dyskusyjne-
go Klubu Książki działającego od 2014 roku. 
Dyskutować będziemy o książce Matěja Ho-
řava „Palinka. Prozy z Banatu”.

Pod koniec maja i na początku czerwca  na 
spotkanie z dziećmi przyjedzie autorka książ-
ki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpe-
tek” Justyna Bednarek, oraz Zofia Stanecka 
pisząca cykl historii o „Basi”. 

Tydzień Bibliotek zakończy się 15 maja w Bi-
bliotece Powiatowej w Ożarowie Powiatowym 
Dniem Bibliotekarza, na którym spotkają się 
bibliotekarze z powiatu warszawskiego za-
chodniego  oraz władze samorządowe.

Szczegółowe informacje dotyczące obcho-
dów Tygodnia Bibliotek będą dostępne na 
stronie biblioteki www.bibliotekaizabelin.pl, 
oraz w siedzibie biblioteki. 

                                                                      Serdecznie zapraszam

                                                           dyrektor biblioteki Małgorzata Konopka

SPOTKANIE Z WIESŁAWEM DRABIKIEM
W czwartek, 21 marca 2019 r., gościem naszej biblioteki był pisarz Wiesław Drabik, autor ponad dwustu wierszowanych bajeczek. Wśród tych najbardziej znanych są m.in.: „Bajka o Smoku i Kraku i o tym, jak powstał Kraków”, „Awan-tura na podwórku” i „Kocie łakocie”.

Na spotkanie przybyły dwie gru-py dzieci z Gminnego Przedszkola w Izabelinie: Delfinki i Biedronki.
Uczniowie zerówki wysłuchali frag-mentów książek, zmierzyli się z roz-maitymi zagadkami i odpowiadali na pytania autora. Za prawidłowe odpo-wiedzi można było otrzymać drobne nagrody w formie zakładek, naklejek i kalendarzy. Dziecko z największą ilością upominków wygrało jedną z książek pana Wiesława.

Mali goście nawiązali świetny kon-takt z pisarzem, spotkanie przebiegło w radosnej i gwarnej atmosferze, a pan Wiesław sypał rymami jak z rę-kawa.
Na koniec spotkania można było kupić książkę i otrzymać dedykację autora.

TO BĘDZIE...

fot. Małgorzata Konopka

fot. Alina Brogowska

fot. Emilia Kwiatkowska
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Z ŻYCIA GMINY

GABINET MANAWA
masaż relaksacyjny - rozluźnia spięte mięśnie, koi skołatane myśli, odpręża, przywraca harmonię w ciele, relaksuje, wycisza
masaż leczniczy kręgosłupa -  przywraca elastyczność spiętym mięśniom, rozluźnia te najbardziej narażone na 
stres partie ciała.
ekskluzywne masaże autorskie – intuicyjna praca z ciałem, emocjami, traumami, blokującymi przekonaniami 
i podświadomością.
terapia dźwiękiem – relaksująca i napełniająca energią, kąpiel w dźwiękach  mis kryształowych.
obrazy intuicyjne i energetyczne – malowane na indywidualne zamówienie obrazy duszy lub energii, 
które chciałbyś zaprosić do swojego życia.
praca z ciałem i emocjami – indywidualne sesje terapeutyczne i warsztaty, które pomogą Ci nawiązać kontakt 
z ciałem.

Adres: ul. Końcowa 23a, tel. 501 257 897
www.obrazyintuicyjne.pl
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Wycieczka do Płocka
Centrum Kultury Izabelin w dniu 6 czerwca 2019 roku organizuje wycieczkę autokarową do Płocka.  
Wyjazd spod CKI o 9.00 – powrót do Izabelina ok. 19.30

W programie: zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego oraz miasta z przewodnikiem. W Płocku zobac-
zymy: stary rynek – ratusz, barokowy kościół fara pw. św. Bartłomieja, plac z pomnikiem Bolesława 
Krzywoustego, Wzgórze Tumskie, Katedrę Płocką, Muzeum Diecezjalne – opactwo, Muzeum Żydów, 
kościół Miłosierdzia Bożego. Następnie wyruszymy na rejs po Wiśle i spacer po nabrzeżu. Obiad 
zjemy w Klubie Przewodnika. 
Cena 120 zł/os. lub 96 zł/os. z Kartą Izabelińczyka, zapisy w sekretariacie CKI tel. 22 752 68 00
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muzyka
11 maja 2019 (sobota) godz. 18.00 
Swing Club na Mazowszu - RB Dixie Five
Centrum Kultury Izabelin, wstęp 30 zł

25 maja 2019 (sobota) godz. 19.00
Koncert Gospel Junior Robinson i uczniowie Autorskiej Szkoły 
Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. K. Komedy
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

literatura
8 maja 2019 (środa) godz. 10.00
Spotkanie z Magdaleną Piotrowską mieszkanką naszej 
gminy i autorką książek dla dzieci „Tulcio”, „Pan Dziobak” 
i dla dorosłych „Jesteś moim niebem”
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

10 maja 2019 (piątek) godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki
„Palibnka. Prozy z Banatu” Matěja Hořavy
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

sztuka
Do 31 maja 2019
Wystawa prac malarskich Jolanty Jabłońskiej
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny
(godzina pojawi się na stronie biblioteki)

9 maja 2019 (czwartek) godz. 16.00-18.00
Spotkanie z malarką Jolantą Jabłońską 
Podczas spotkania będzie można również oglądać i kupić 
rękodzieła artystki
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny inne

27 kwietnia 2019 (sobota) godz. 17.00
15 lat Polski w Unii Europejskiej. 
Debata z europosłami i koncert: Grzywacz/Maseli Duo
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

7 maja 2019 (wtorek) godz. 19.00 
Dekalog VI – pokaz filmu i panel dyskusyjny
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

14 maja 2019 (wtorek) godz. 19.00 
Dekalog VII – pokaz filmu i panel dyskusyjny
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

17 maja 2019 (piątek) godz. 17.00 
Wieczór słowno-muzyczny 
poświęcony Matce Czackiej – założycielce Dzieła Lasek
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

18 maja 2019 (sobota) godz. 14.00-19.00 
Wyprzedaż garażowa 
Osoby zainteresowane wyprzedażą proszone są o zgłaszanie się 
do Centrum Kultury Izabelin tel. 22 752 68 17

21 maja 2019 (wtorek) godz. 19.00 
Dekalog VIII – pokaz filmu i panel dyskusyjny
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

24 maja 2019 (piątek) godz. 17.00 
VIII Koncert „Szanujemy się i wspieramy”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

28 maja 2019 (wtorek) godz. 19.00 
Dekalog IX – pokaz filmu i panel dyskusyjny
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

31 maja 2019 (piątek) 
Dzień Sąsiada

UTW
6 maja 2019 (poniedziałek) godz. 10.00  
HISTORIA - MUZYKA 
»Verbum Nobile. Życie i twórczość Stanisława Moniuszki«  
– Daniel Artymowski
Centrum Kultury Izabelin

13 maja 2019 (poniedziałek) godz. 10.00   
PODRÓŻE NATURA »Cuda natury w Norwegii«  
– Janusz Żebrowski
Centrum Kultury Izabelin

15 maja 2019 (środa) godz.11.00 
„Od grodu książęcego do siedziby królewskiej – dzieje 
Zamku Królewskiego w Warszawie od XIII do XVIII w.”
 – Maria Zawartko-Laskowska
Zamek Królewski 

20 maja 2019 (poniedziałek) godz. 10.00    
LUDZIE 
»Charles Aznavour – artysta globalny« 
– Igor Pogorzelski
Centrum Kultury Izabelin

27 maja 2019 (poniedziałek) godz. 10.00 
LITERATURA »Sandor Marai - świadek XX wieku«  
– Rafał Wojasiński
Centrum Kultury Izabelin

zajęcia cykliczne dla dzieci
27 kwietnia 2019 (sobota) godz. 12.00-13.00
Funiversity – warsztaty naukowe „Zjawiska optyczne”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp 20 zł

4 maja 2019 (sobota)
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat)
Warsztaty plastyczne „Kwietne dekoracje”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

11 maja 2019 (sobota)
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat)
Warsztaty plastyczne „Szkatułka z celtycką mozaiką” 
(należy przynieść małe pudełeczko)
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

18 maja 2019 (sobota) godz. 12.00-13.00
Funiversity – warsztaty naukowe „Roztwory i bańki”
Centrum Kultury Izabelin, 20 zł

18 maja 2019 (sobota)
godz. 14.00  i  godz. 15.30 dla młodzieży i dorosłych
Warsztaty plastyczne „Obrazy na tkaninie – batik” 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

25 maja 2019 (sobota)
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat)
Warsztaty plastyczne „Dekoracja w indyjskie wzory”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych 
wykładach UTW. Koszt: 10 zł/zajęcia

taniec
12 maja 2019 (niedziela) godz. 17.00 
Widowisko taneczne »Jazz-folk«
w wykonaniu dzieci z Pałacu Młodzieży
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
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REKLAMY

Kino za Rogiem

FILMY DLA DZIECI

4 maja 2019 (sobota) godz. 11.00 
BYŁY SOBIE CZŁOWIEKI
reż. J.  Debbouze, od 7 lat, 96 min

11 maja 2019 (sobota) godz. 11.00
MIŚ FANTAZY odc. 1 - 5 
reż. R. Turło, wiek od 5 lat, ok. 65 min 

18 maja 2019 (sobota) godz. 11.00 
PAMIĘTNIK FLORKI odc. 1 - 5
reż. A. Wróblewska-Dzwoniarek, 
wiek b/o, 75 min

25 maja 2019 (sobota) godz. 11.00
PRZYTUL MNIE odc. 1 - 8
reż. M. Jarmulski, b/o, ok. 42 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

2 maja 2019 (czwartek) godz. 16.00 
ŻYCIE RAZ JESZCZE 
reż. J. Morgenstern, od 12 lat, 93 min

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

10 maja 2019 (piątek) godz. 19.00
MŁYNARSKI. PIOSENKA FINAŁOWA
reż. A. Albrecht, od 12 lat, 90 min

11 maja 2019 (sobota) godz. 16.00
7 UCZUĆ
reż. M. Koterski, od 12 lat, 116 min

17 maja 2019 (piątek) godz. 19.00 
TWÓJ VINCENT
reż. D. R. Mitchell, od 18 lat, 95 min

18 maja 2019 (sobota) godz. 16.00 
ŚLADY STÓP
reż. J. M. Cotelo, od 12 lat, 89 min

24 maja 2019 (piątek) godz. 19.00 
SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ
reż. M. Sadowska, od 16 lat, 115 min

25 maja 2019 (sobota) godz. 16.00
NA GŁĘBOKĄ WODĘ
reż. James Marsh I, od 12 lat, 97 min

31 maja 2019 (piątek) godz. 19.00 
KLER 
reż. W. Smarzowski, od 16 lat, 133 min

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

Dyrekcja Centrum Kultury Izabelin 
serdecznie dziękuje właścicielom sklepów, restauracji, kawiarni, pracowni: 

Zgoda. Dom handlowy, Bułka z Masłem, Carrefour Express, Sklep Wielobranżowy 
Grażyna Przygoda, Salon Optyczny – Okulista, Arciszewscy Sklep Firmowy, 
Muu-MINEK, Delikatesy na Górce, Sklep na Dołku, Sklep Familijny, Top Market, 
Triumff Sklep Wielobranżowy, Sklep Spożywczo-Przemysłowy KAPRYS, 
Sklep Wielobranżowy Małgorzata Sienkiewicz, BioEko Wiesława Dziekańska, 
Your Place wyposażenie wnętrz, Sklep TOPAZ w Laskach, Kiosk z gazetami 
w Izabelinie, Unique Boutique, Femi - Salon Fryzjerski Damsko-Męski, Pizzeria 
Mięta, Restauracja Syta, Karczma Biesisko, Restauracja Bartek, Kebab Asian 
Izabelin, Dziupla Restaurant, Gospoda Kampinówka, Gościniec pod Łosiem, 
Kawiarnia w Klinice Sanobello, Bon Appetit Cukiernia Piekarnia Café Bistro, 
Antykwariat Piotruś Pan, Formatka Pracownia Ceramiczna Małgorzata Fotek, 
kwiaciarnia Izabella, Piwnica z Winami, Zacne Wina, Apteka przy Poczcie

 za aktywne wspieranie Centrum Kultury Izabelin.  

MIESZKAŃCU – WAŻNE JEST DLA NAS TO, CO MYŚLISZ…
Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy, Sąsiedzi – piszcie do nas, co jest 
dla Was ważne, co myślicie, co Wam się podoba w naszej gminie, 
a co chcielibyście zmienić, ulepszyć, czy naprawić.

Wasze opinie realnie  pomogą nam tworzyć  coś nowego, lepsze-
go, ciekawszego. Dobra komunikacja jest źródłem lepszej współ-
pracy. Czekamy na Wasze opinie, najciekawsze z nich będziemy 
publikować. 

Redakcja
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Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

Oferta Partnerów 

Nazwa firmy Logo Kontakt Rabaty 
Miejsce 

świadczenia 
usługi 

Sylwia Szuder 
(usługi 

fotograficzne)  

tel. 601 731 393 
sylwia@sylwiaszuder.com 

sylwiaszuderblog.com 

 10% zniżki na sesje fotograficzne, fotoreportaże 
ślubne i z Chrztu Świętego dla usług 
świadczonych na terenie gminy 

gmina Izabelin 
(w domu klienta 
lub w plenerze) 

AJW-Nieruchomości 
Arkadiusz 

Wojciechowski  

tel. (22) 299 35 75 
biuro@ajw-nieruchomosci.pl 

ajw-nieruchomosci.pl 

 bezpłatne porady z zakresu nieruchomości 
 10% zniżki przy sprzedaży lub kupnie 

nieruchomości 

Izabelin C,                
ul. 3 Maja 48 

KAMPINOS TELCO   

tel. 695 980 517 
info@kampinostelco.pl 
www.kampinostelco.pl 

 50% rabatu na abonament na dostęp do 
internetu przez pierwsze 4 miesiące przy 
podpisaniu nowej umowy na okres 24 miesięcy 

Izabelin C,              
ul. 3 Maja 88 

Sklep                          
z zabawkami 

POTWOREK  

tel. 505 700 580 
sklep@potworek.com.pl 

potworek.com.pl 
 darmowa dostawa na terenie gminy Izabelin gmina Izabelin 

SOSNOWA SZPILKA  
 

tel. 607 936 361 
kontakt@sosnowaszpilka.pl 

sosnowaszpilka.pl 

 20% zniżki na zajęcia artystyczne  i ruchowe dla 
dzieci 

 10% zniżki na półkolonie dla dzieci 
 10% zniżki na zajęcia ruchowe dla dorosłych 

trwające do 1 godziny 

Izabelin C,               
ul. Tetmajera 2 

GABINET 
KARDIOLOGICZNY 

Wiesława Pawłowska- 
Jenerowicz  

tel. (22) 669 12 05 
pawjen@onet.pl  bezpłatne badanie EKG do każdej wizyty 

ul. Szekspira 3 
01-913 Warszawa 

- Bielany 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska JUNIPERUS   

tel. (22) 722 62 46 
spljuniperus@yahoo.com 

www.juniperus.com.pl 
 10% zniżki na badania laboratoryjne Izabelin C,                 

ul. Kościuszki 41 

Gospoda 
Kampinówka  

tel. (22) 721 07 73 
gospoda@kampinowka.com.pl 

www.kampinowka.com.pl 
 10% rabatu na dania główne z karty Izabelin C, 

ul. Tetmajera 38 

Kampinos 
Nieruchomości 

 

tel. (22) 101 04 58 
biuro@kampinos.com.pl 
www.kampinos.com.pl 

 bezpłatna wirtualna wycieczka lub zdjęcia/film 
z drona po podpisaniu umowy 

 bezpłatne porady z zakresu nieruchomości 
 10% zniżki przy sprzedaży lub kupnie 

nieruchomości 

Izabelin C, 
ul. Sierakowska 6 

WRÓŻKI CHRZESTNE 
– animacje dla 

dzieci  

tel. 733 340 840 
wrozki.chrzestne@gmail.com 
https://www.facebook.com 

/WrozkiChrzestne/ 

 10% rabatu na wszystkie usługi 
 darmowy pokaz wielkich baniek mydlanych 

(przeprowadzany w trakcie imprezy) 
gmina Izabelin 

A. S. PILAR 
 Diler 

Premium 
Husqvarna 

tel. (22) 721 03 51 
sklep@aspilar.pl 
serwis@aspilar.pl 

aspilar.pl 

 5% rabatu na zakup maszyn ogrodniczych i do 
prac leśnych 

 5% rabatu na usługi serwisowe 

Zielonki - Parcela 
ul. Warszawska 

291 
(obok Biedronki) 

PIES NA URLOPIE.PL 

 

tel. 502 826 027 
kontakt@dlapsiarzy.pl 

www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl 

 10% zniżki na produkty ze sklepu internetowego 
 10% zniżki na zakupy na targach gmina Izabelin 

Klinika 
Rehebilitacyjno - 

Ortopedyczna 
SANOBELLO 

 
tel. (22) 355 31 52 

rehabilitacja@sanobello.pl 
www.sanobello.pl 

 85% rabatu na konsultację fizjoterapeutyczną 
 50% rabatu na zabiegi fizykoterapeutyczne 

(elektroterapia, hydroterapia, pole 
magnetyczne, ultradźwięki, laser 
niskoenergetyczny) 

Izabelin C,         
ul. Langiewicza 2 

ANTYKWARIAT 
Piotruś Pan  

tel. 501 897 921 
antykwariatpp@onet.eu 

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

156310584579390 

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

Poniatowskiego 
7 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

Chirurgia 
naczyniowa 

i ogólna 

tel. 502 525 234 
mszkilladz@o2.pl 

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

Sadowa 30 

VIVAT Sp.j. 
 

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

 5% rabatu na kosze upominkowe gmina Izabelin 

KAWIARNIA         
Bon Appétit  

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

www.facebook.com 
/kawiarnia.bonappetit 

 10% zniżki na kawę, herbatę i napoje gorące 
 10% zniżki na torty i ciasta na zamówienie 
 10% zniżki na wybrane ciasta w kawiarni 

Centrum Kultury 
Izabelin, ul. 
Matejki 21 

 

1. 20 % zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 
2. 20 % zniżki od obowiązujących opłat za bilety wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 

 
3. 10 % zniżki na badania laboratoryjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Izabelinie; 

             4. pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do preferowanego przedszkola i szkoły prowadzonych przez Gminę Izabelin, z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

Z ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA GMINY
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712


