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Z ŻYCIA GMINY

                                                                  

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI 
DLA GMINY IZABELIN

Czym jest mobilność?

Mobilność to organizacja ruchu w sposób zo-
rientowany na użytkowników, tak aby zapew-
nić przemieszczanie się ludzi i ładunków w spo-
sób bezpieczny, szybki, wygodny i tani. Zagad-
nienie to stało się ważnym wątkiem rozmowy 
o kierunkach rozwoju miast w Polsce ze wzglę-
du na gwałtowny przyrost liczby samochodów 
oraz degradację ekologiczną, ekonomiczną, 
społeczną i urbanistyczną przestrzeni miej-
skiej, wynikającą z dominacji motoryzacji indy-
widualnej i znaczącej rozbudowy infrastruktu-
ry drogowej. Z punktu widzenia mieszkańców 
i codziennych użytkowników miasta opisane 
zjawiska prowadzą do obniżenia jakości życia 
nawet na biologicznym poziomie (skutki zdro-
wotne zanieczyszczenia środowiska) oraz mar-
notrawienia czasu w trakcie wydłużających się 
podróży z domu do miejsca: pracy, edukacji, 
zakupów oraz wypoczynku i rekreacji. Z tego 
powodu podstawowym zadaniem dla osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie gminą jest 
poszukiwanie i rozwijanie alternatywnych dla 
samochodów sposobów poruszania się, opar-
tych na zintegrowanym transporcie miejskim, 
rowerowym i pieszym.

Co różni zarządzanie 
mobilnością od zarządzania 
transportem?

Punktem wyjścia w zarządzaniu transportem 
jest analiza sieci komunikacyjnych, które trak-
towane są niezależnie. Celem projektowania 
jest wówczas usprawnienie ruchu pojazdów. 
W przypadku zarządzania mobilnością rozpo-
czynamy od badania sposobów poruszania się 
ludzi po gminie, ponieważ w centrum naszego 
zainteresowania stawiamy użytkownika infra-
struktury komunikacyjnej. Pytamy o to, w jaki 
sposób dotrze z punktu A do punktu B, korzy-
stając z różnych środków transportu. W tej sy-
tuacji ważne są dla nas nie tylko usprawnienia 
inwestycyjne, ale również działania promocyj-

ne i rzeczywiste zaangażowanie partnerów 
społecznych do zmiany zachowań komunika-
cyjnych całej społeczności gminy.

Jakie korzyści wynikają 
z dobrego zarządzania 
mobilnością w mieście?

- Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego. Ulice są bardziej przyjazne dla nas i dla 
naszych dzieci.

- Zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza 
substancjami szkodliwymi dla zdrowia i hała-
sem. Żyjemy dłużej.

- Poprawiamy jakość przestrzeni publicznych 
w centrum gminy i dzielnicach mieszkanio-
wych. Odzyskujemy ulice dla życia publicznego 
i sąsiedzkiego.

- Zmniejszamy zatłoczenie ulic. Sprawniej 
i szybciej docieramy do miejsc, w których 
chcemy załatwić nasze codzienne sprawy, 
a przez to oszczędzamy czas i pieniądze.

- Porządkujemy parkowanie. Zmniejszamy 
presję na tereny zieleni, ponieważ efektywniej 
wykorzystujemy istniejące miejsca postojowe.

- Usprawniamy transport ładunków na terenie 
gminy. Przewożenie produktów w samocho-
dach ciężarowych nie jest już tak uciążliwe dla 
mieszkańców jak uprzednio.

- W lepszy sposób wykorzystujemy możliwo-
ści oferowane przez komunikację zbiorową. 
Autobusy stają się atrakcyjną alternatywą dla 
samochodu.

- Budujemy koalicję mieszkańców wokół idei 
zmian w przestrzeni miasta. Przekształcenia 
komunikacyjne nie budzą protestów społecz-
nych.

Czym jest plan zrównoważonej 
mobilności miejskiej?

Plan mobilności to strategia porządkująca 
zmiany komunikacyjne w gminie, sporządza-
na zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej 
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z 2013 r. . Plan jest dokumentem kierunkowym, 
opracowanym na podstawie analizy obecnego 
sposobu funkcjonowania miasta i scenariu-
szy rozwojowych. Określa wizję i cele oraz 
narzędzia niezbędne do ich realizacji, a także 
informacje o sposobie monitorowania wywo-
łanych zmian. Wyznaczone w nim działania 
mają charakter inwestycyjny, administracyjny 
oraz promocyjny. Szczegółowe projekty, przy-
gotowywane po przyjęciu planu, uściślać będą 
konkretne rozwiązania techniczne, konieczne 
do zastosowania w każdym przypadku.

Jak będą wyglądały prace nad 
stworzeniem planu?

Realizacja planu mobilności zakłada przede 
wszystkim zaangażowanie mieszkańców. 
Opracowanie planu będzie się odbywa-
ło zgodnie z zasadami partycypacji oraz 
„wspólnego projektowania”.

Rzetelne przeprowadzenie analizy interesariu-
szy przekłada się na to, że proces tworzenia 
planu mobilności jest lepiej dopasowany do 
możliwości i potrzeb jego uczestników. Dzię-
ki zastosowaniu warsztatowych metod pracy 
mieszkańcy biorą udział w zidentyfikowaniu 
problemów oraz weryfikacji informacji wyni-
kających z analizy dokumentów. To pokazuje, 
w jakim stopniu zapisy znajdują odbicie w na-
wykach i postawach społecznych. Następnie 
zaangażowane osoby uczestniczą w opraco-
waniu scenariuszy, wizji i celów, wdrażaniu 
zaproponowanych zmian, zarządzaniu ich 
realizacją, a także monitorowaniu jego efek-

tów. Włączenie mieszkańców jako gospodarzy 
miasta i adresatów planowanych działań two-
rzy sytuację, w której użytkownicy przestrzeni 
miejskiej niejako projektują rozwiązania sami 
dla siebie.

Badanie ankietowe

Przygotowanie planu mobilności poprzedza-
my badaniem ankietowym, którego głównym 
celem jest uzyskanie danych na temat podró-
żowania po Izabelinie i jego okolicach. Wyniki 
umożliwią ocenę obecnie wykorzystywanych 
środków transportu oraz poznanie opinii Miesz-
kańców na temat możliwości poruszania się po 
Izabelinie i sąsiednich gminach.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety 
w formie elektronicznej, dostępnej do dnia 
03.06.2019 r. pod następującym adresem: 
https://forms.gle/bT8ZipYjsJsGRy5c7 
(po skróceniu linku możemy wykorzystać  na-
stępującą formę: https://tiny.pl/t9rbv) oraz 
w formie papierowej, załączonej do „Listów do 
Sąsiada”, którą prosimy dostarczyć do urny do-
stępnej w kancelarii na parterze urzędu gminy.

Warsztaty i konsultacje 

Jednocześnie, już w tej chwili zapraszamy Pań-
stwa na planowane warsztaty diagnostyczne, 
konsultacje projektu, zbieranie opinii i uwag 
mieszkańców. Na pierwsze rozmowy zaprasza-
my Państwa do stanowiska konsultacyjnego 
prowadzonego przez członków społecznego 
zespołu ds. poprawy komunikacji i mobilności 
w gminie Izabelin zorganizowanego w trakcie 

pikniku sołeckiego w Laskach zaplanowanego 
na dzień 25 maja na terenie sportowym przy 
ul. Wieczorka.

Kolejne punkty konsultacyjne będą dostępne 
dla Państwa w następujących terminach:

- 11.06.2019 r. po diagnostycznym spotkaniu 
terenowym w Hornówku,

- 12.06.2019 r. po diagnostycznym spotkaniu 
terenowym w Izabelinie B,

- 15.06.2019 r. godz. 13.00 - piknik sołecki 
w Truskawiu, 

- 16.06.2019 r. po zakończeniu uroczystości 
patriotycznych w Sierakowie,

- 22.06.2019 r. godz. 12.00 - piknik sołecki 
w Izabelinie C, 

- 22.06.2019 r. godz. 16.00 - piknik sołecki 
w Mościskach.

O godzinach i szczegółach spotkań 11,12 i 16 
czerwca będziemy informować Państwa po-
przez stronę: www.gmina.izabelin.pl i gminne-
go facebooka.

Kolejne informacje o szczegółach dotyczących 
terminów i miejsc warsztatów, spotkań dia-
gnostycznych w poszczególnych sołectwach 
oraz dalszego trybu konsultacji społecznych 
Planu Mobilności, będą na bieżąco udostępnia-
ne i publikowane na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Izabelin.

Opracowali:
Tobiasz Nykamowicz i Mateusz Milej

fot. Mateusz Milej

                                                                  

RUSZYŁA PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA 
ul. Sienkiewicza i ul. 3 Maja

W drugiej połowie maja br. ruszają prace związane 
z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych: 

ul. Sienkiewicza i ul. 3 Maja. Inwestorem jest Zarząd Dróg 
Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.  Koszt inwestycji 
wynosi 4 049 254,49 zł  i będzie sfinansowany po po-
łowie przez powiat i gminę oraz z dotacji w wysokości 
2.453.096 zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Dróg Lokalnych. Wykonawcą robót jest firma Benevento 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W pierwszej kolejno-
ści przeprowadzone będą prace przygotowawcze, które 
swym zakresem obejmą szereg robót, takich jak: wycinka 
drzew, krzaków, rozbiórka ogrodzeń, nawierzchni chodni-
ków i zjazdów z kostki betonowej. Konieczna będzie prze-
budowa sieci napowietrznych nN, oświetlenia ulicznego, 
sieci SN, kanalizacji deszczowej  i telekomunikacyjnej. 
Następnie rozpoczną się prace związane z budową ronda. 
Zakończenie prac przewidywane jest na koniec sierpnia br.

Dominika Glonek, 
fot. Mateusz Milej 
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Z dniem 13.05.2019 r. Zarząd Dróg Po-
wiatowych powraca do prac związanych 

z remontem nawierzchni ul. Sienkiewicza 
w Izabelinie B, przerwanej w na okres zi-
mowy 2018/2019.
Projekt czasowej organizacji ruchu przewiduje 
zamknięcie ul. Sienkiewicza i wyznaczenie ob-
jazdu drogami powiatowymi: na terenie gminy 

OBJAZD LINII L18

Izabelin – ul. 3 Maja, ul. ks. Aleksandra Fedo-
rowicza, ul. Lipkowską, a następnie drogami 
powiatowymi na terenie Gminy Stare Babice: 
ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza, ul. Ignace-
go Mościckiego, ul. Henryka Sienkiewicza.

W związku z tym od dnia 13.05.2019 r. wprowa-
dzona zostaje do odwołania zmiana trasy linii 
autobusowej L18 w zakresie przedstawionym 

na poniższym rozkładzie.

Przywrócenie stałej trasy linii L18 nastąpi po 
zakończeniu prac bitumicznych na ul. Sienkie-
wicza w Izabelinie B oraz prowadzonych rów-
nolegle pracach drogowych na ul. Izabelińskiej 
w Starych Babicach.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
Już tylko kilka dni pozostało do wyborów. 
26 maja br. zapraszamy do lokali wyborczych, które będą otwarte od 7.00 do 21.00. 

Lokale wyborcze na terenie Gminy Izabelin:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Gminne Przedszkole w Laskach, Laski ul. 3 Maja 43, 05-080 Izabelin – głosują mieszkańcy Mościsk i Lasek;

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Hornówek ul. Wojska Polskiego 5, 05-080 Izabelin – głosują mieszkańcy Izabelina B;

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, Hornówek ul. Wojska Polskiego 5, 05-080  Izabelin – głosują mieszkańcy Hornówka;

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Centrum Kultury Izabelin, Izabelin C ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin – głosują mieszkańcy Izabelina C;

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Izabelin C ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin – głosują mieszkańcy Truskawia i Sierakowa.

Zachęcamy do zapoznania się z listami kandydatów na posłów do Parlamentu – obwieszczenia wywieszone są na tablicach wyborczych na 
terenie gminy i na stronie BIP www.bip.izabelin.pl w zakładce wybory. Na stronie BIP znajdziemy również informację o aktualnych składach 
obwodowych komisji wyborczych.

Paweł Dubaniewicz
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                                                                  FUNDUSZE SOŁECKIE
NIEWYKORZYSTANA SZANSA…

 

Mamy za sobą,  jako mieszkańcy, szereg 
spotkań sołeckich w naszej gminie. Dys-

kutowaliśmy o śmieciach, transporcie, regu-
laminie sołectw, o tym co nas boli i jakie są 
nasze oczekiwania. Mnie osobiście najbardziej 
utkwiła w pamięci dyskusja na temat wykorzy-
stania funduszu sołeckiego. Fundusze sołeckie 
to pula środków wydzielonych w budżecie 
gminy, o której przeznaczeniu decydują miesz-
kańcy sołectw kierując się „(…) celowością, 
gospodarnością i oszczędnością.” Czy jednak 
jako mieszkańcy nauczyliśmy racjonalnie go-
spodarować tym budżetem? Czy potrafimy ko-
rzystać z tego tak elementarnego prawa, jakim 
jest prawo do decydowania o wydatkowaniu 
środków publicznych? Mam w tym względzie 
sporo wątpliwości. Fundusze sołeckie to nie 
obowiązek, to przywilej dany nam przez Radę 
Gminy, z którego powinniśmy nauczyć się ra-
cjonalnie korzystać…

Zarządzanie funduszami sołeckimi 
Przyjrzyjmy się, jak wygląda przykładowy 
proces zarządzania funduszami sołeckimi 
w naszej gminie i zastanówmy się, czy można 
byłoby ten stan rzeczy poprawić. Warto szcze-
gólnie zwrócić uwagę na to, kto i na jakiej 
podstawie decyduje o przeznaczeniu środków 
na konkretne projekty, a później spojrzeć na 
uzyskane efekty.

Aby fundusze służyły wszystkim w równym 
stopniu, powinniśmy decyzję o sposobie ich 
wykorzystania podejmować wspólnie. Słowo 
„wspólnie” rozumiem jako decyzję bezwzględ-
nej większości mieszkańców sołectwa. W przy-
padku naszej gminy jest normą, że na spotka-
nie sołeckie przychodzi garstka ludzi,  podej-
mujących decyzje w naszym imieniu. Wszyscy 
powinniśmy tym ludziom gorąco podziękować 

za poświęcenie swojego prywatnego czasu. 
Bez nich nie byłoby możliwe uruchomienie 
funduszy sołeckich. Tylko zebranie wiejskie 
jest władne podjąć decyzję o przeznaczeniu 
funduszu sołeckiego (art. 5.1 ust. 2, Dz. U. 
Z 2014 r. poz. 301 Ustawa z dnia 21 luty 
2014 r. „O funduszu sołeckim”). Czy jednak 
20-30 osób powinno decydować za 2000? Czy 
jest to wystarczająco reprezentatywne grono 
mieszkańców?

Wszyscy milcząco zaakcepto-
waliśmy powszechną regułę 
ważności drugiego spotka-
nia sołeckiego po 15 min od 
stwierdzenia braku kworum 
na spotkaniu pierwszym. To 
jest oznaka słabości nas jako 
mieszkańców, że nie potrafi-
my się zmobilizować i przyjść 
na spotkanie sołeckie. Uwie-
rzyliśmy w prawo do bycia 
biernym i z tego prawa chęt-
nie korzystamy. Czy jednak 
jest to z korzyścią dla nas 
samych? Fundusze sołeckie 
nie są obowiązkiem, jeśli więc 
uznajemy, że jest to coś war-
tościowego, powinniśmy zmienić nasze po-
dejście. Alternatywy moim zdaniem są dwie: 
utrzymanie status quo w obecnej formie lub 
całkowita rezygnacja z funduszy sołeckich.

Zgłaszanie pomysłów 
Spójrzmy na kolejny ważny element, jakim jest 
zgłaszanie pomysłów oraz zakres informacji, 
jakimi dysponujemy przed podjęciem decyzji. 
Pomijając już sam fakt liczby osób obecnych 
na spotkaniu, po otrzymaniu informacji o kwo-
cie budżetu funduszu sołeckiego na rok zwykle 

rozpoczyna się festiwal mniej lub bardziej uda-
nych pomysłów. Taki model ma bardzo poważ-
ną wadę, nie wiemy, czy pomysł jest realizo-
walny, czy finalnie zmieści się w budżecie, czy 
nieobecni mieszkańcy nie będą protestować, 
czy zgłoszony pomysł nie koliduje z innymi za-
daniami gminy, czy inni, nieobecni mieszkańcy 
nie maja lepszych pomysłów, czy ewentualnie  
główni adresaci pomysłu naprawdę tego chcą 
etc. Zgłaszając podczas jednego spotkania 
wiejskiego pomysły „na gorąco” oraz poddając 
je na tym samym spotkaniu głosowaniu bez 
choćby krótkiej analizy, otrzymujemy podzielo-
ny wstępnie budżet bez żadnej gwarancji jego 
pełnej realizacji. Czasem pada propozycja: 
„Rozdzielmy to, bo inaczej przepadnie”, co kłóci 
się w oczywisty sposób z zasadą gospodarności...

Jak to zrobić? 
Jak można byłoby to zrobić inaczej? Wyobraź-
my sobie, że prowadzimy ogólnie dostępną 
dla mieszkańców gminy listę pomysłów do 
realizacji, w ramach pojedynczego budżetu 
sołeckiego np. Hornówka. Lista taka powinna 
inspirować nas do spojrzenia na własne po-
trzeby w nieco inny sposób. Mielibyśmy czas 

na zastanowienie się, przemy-
ślenie, rozmowy z sąsiadami 
i ewentualnie zgłoszenie po-
mysłu w dogodnym dla siebie 
czasie. Celowo piszę: „ogól-
nodostępna dla mieszkańców 
gminy”, a nie tylko sołectwa, 
bo nie wykluczam sytuacji, 
w której dobry pomysł zgłosi 
ktoś spoza sołectwa. Nie wi-
dzę tutaj żadnego ryzyka, bo 
tylko zebranie wiejskie jest 
władne zatwierdzić przezna-
czenie funduszu sołeckiego. 
Zgłoszone pomysły, które uzy-
skały największą liczbę gło-
sów, poddawane są analizie 
pod kątem ich realizowalności, 
kosztów etc. Tutaj kluczową 

rolę powinni odgrywać sołtysi i rady sołec-
kie, bo to na nich spoczywałoby zarządzanie 
listą pomysłów, koordynacja wstępnych analiz 
zgłoszonych projektów zgodnie z priorytetami, 
rozmowy z mieszkańcami. Bardzo istotnym 
elementem, jaki warto podkreślić, jest do-
stępność informacji, tak by nikt nie został za-
skoczony realizacją pomysłu, który np. stwarza 
uciążliwe sąsiedztwo.

Wyobraźmy sobie, że prowadzimy taką listę 
od jakiegoś czasu i są na niej pomysły po 

„
Fundusze sołeckie 
to nie obowiązek, 
to przywilej dany 
nam przez Radę 
Gminy, z którego 
powinniśmy nauczyć 
się racjonalnie 
korzystać…
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                                                                  ZEBRANIA SOŁECKIE
W dniach od piątego do dwudziestego siódmego kwietnia miał miejsce cykl siedmiu 

spotkań sołeckich z mieszkańcami gminy Izabelin. W trakcie każdego z zorga-
nizowanych zebrań rozmawiano o bieżących sprawach, istotnych dla poszczególnych 
sołectw, realizacji budżetu sołeckiego za rok 2018 oraz postępów w wydatkowaniu 
bieżącego budżetu. Spotkania były też okazją do wymiany zdań oraz omówienia pro-
blemów istotnych i wspólnych dla całej wspólnoty gminy. W trakcie zebrań miała rów-
nież miejsce prezentacja i omówienie bieżących działań i prac toczących się na terenie 
gminy, toczących się konsultacji zmian zasad gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
omówienia projektu zmian w statutach sołeckich, w tym projektu zmian zasad w wybo-
rach sołtysa, które będą miały miejsce w III kwartale 2019 r. Dyskusje były rzeczowe, 
jednak martwi nas bardzo niska frekwencja na zebraniach. Zależy nam na Państwa 
obecności, zainteresowaniu i aktywnemu włączeniu się w sprawy naszej gminy.

Mateusz Milej

analizie – wiemy, że są możliwe do realizacji 
w określonych kosztach. Pierwszą kluczową 
datą jest 31 lipca, kiedy to wójt przekazuje 
sołtysom informację o wysokości funduszu 
sołeckiego na kolejny rok (art. 3.1 ust. 2, 
Dz. U. Z 2014 r. poz. 301 Ustawa z dnia 21 
lutego 2014 r. „O funduszu sołeckim”). Proste 
porównanie dostępnego budżetu z listą prze-
analizowanych wstępnie pomysłów daje odpo-
wiedź na pytanie na co nas stać, co w ramach 
funduszu roku przyszłego możemy zrobić. Od 
tej daty powinniśmy się skupić na analizie 
pomysłów, które mają największe poparcie 
mieszkańców.

Drugą kluczową datą jest 30 września, kiedy 
to sołtys jest zobowiązany przekazać do wójta 
wniosek dot. wykorzystania funduszu sołec-
kiego, w celu uwzględnienia go w budżecie 
gminy (art. 5.1 ust. 4, Dz. U. Z 2014 r. poz. 
301 Ustawa z dnia 21 luty 2014 r. „O fundu-
szu sołeckim”). Wniosek powinien zawierać 
przedsięwzięcia przewidziane do realizacji,  
wraz z szacunkowymi kosztami i stosownym 
uzasadnieniem. Okres pomiędzy 31 lipca a 30 
września poświęcony byłby dopracowaniu ana-

liz zgłoszonych pomysłów oraz wyborowi przez 
mieszkańców priorytetów ich realizacji. O prze-
znaczeniu funduszy sołeckich decyduje zebra-
nie wiejskie (art. 5.1 ust. 2, Dz. U. Z 2014 r. poz. 
301 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. „O fun-
duszu sołeckim”). Jak w takim razie mo-
głoby wyglądać takie zebranie? Podczas 
zebrania przedstawione zostałyby projekty 
przeanalizowane, oszacowane wraz z prezen-
tacją ich poparcia przez mieszkańców. O ile nie 
zaistniałyby nadzwyczajne okoliczności, zebra-
nie mogłoby przebiec szybko i bez przeszkód, 
a przegłosowane pomysły budziłyby mniej 
kontrowersji.

W takcie realizacji poszczególnych pomysłów 
mogą zdarzyć się okoliczności wymuszające 
ich modyfikację. Do 31 października danego 
roku budżetowego, sołectwo może złożyć do 
wójta wniosek o zmianę pomysłów przewidzia-
nych do realizacji (art. 7.1, Dz. U. Z 2014 r. 
poz. 301 Ustawa z dnia 21 luty 2014 r. „O fun-
duszu sołeckim”). W takim przypadku sięgamy 
do stale aktualizowanej listy i bierzemy kolejny 
z przeanalizowanych pomysłów, który uzyskał 
największe poparcie mieszkańców. Takie po-

dejście pozwoli nam racjonalnie gospodarzyć 
powierzonym nam funduszem sołeckim. Środ-
ki funduszu niewykorzystane w roku budżeto-
wym wygasają z upływem roku (art. 3.1 ust. 
6, Dz. U. Z 2014 r. poz. 301 Ustawa z dnia 
21 luty 2014 r. „O funduszu sołeckim”). Na 
rok 2019 r. Hornówek dysponuje funduszem 
sołeckim w wysokości 54.760,7 PLN. To spora 
kwota i wiele ciekawych pomysłów w ramach 
tej kwoty można zrealizować.

Drogi dotarcia do mieszkańców 
Zmiana podejścia do sposobu zarządzania 
funduszem sołeckim wymusza też zmianę po-
dejścia do stosowanych narzędzi komunikacji 
z mieszkańcami. Mamy XXI wiek i zamykanie 
oczu na rozwój technologii jest błędem. Nie 
wiem ile osób czyta ogłoszenia na tablicach 

ogłoszeń, Listy do Sąsiada wychodzą w nakła-
dzie 2500 egzemplarzy, na stronie „Mieszkań-
cy gminy Izabelin” jest zarejestrowanych ok. 
6500 użytkowników, więc jeśli chcemy dotrzeć 
do szerokiego grona mieszkańców musimy za-
dbać zarówno o tych, którzy preferują przekaz 
tradycyjny (vide Listy do Sąsiada) jak i o tych, 
którzy całą swoją energię kierują w stronę me-
diów społecznościowych. Choć utarło się hasło 
„wykluczenie cyfrowe”, to jednak wykluczenie 
może działać w obie strony i w przedmiocie 
funduszy sołeckich wykluczyliśmy mieszkań-
ców aktywnych w mediach cyfrowych. Techni-
ka zawsze pełni rolę służebną, więc jeśli tylko 
taki model byłby akceptowalny,  należałoby się 
zastanowić, jak go zrealizować (może właśnie 
z rzeczonych funduszy sołeckich?), by zagwa-
rantować zarządzanie funduszem sołeckim 
w sposób zgodny z prawem, nie wykluczając 
nikogo, wiarygodnie, przejrzyście, dla dobra 
nas wszystkich.

I na koniec taka refleksja: załóżmy, że nasz 
sen o masowym uczestnictwie w zebraniu 
wiejskim by się spełnił i przyszłoby na takie ze-
branie 50% uprawnionych ze wsi Hornówek, 
gdzie powinniśmy planować takie zebranie? 
Hmmmmm ;-)

Jarosław Kępkowicz
fot. Michał Starnowski

„
To jest oznaka słabości 
nas jako mieszkańców, 
że nie potrafimy się 
zmobilizować i przyjść 
na spotkanie sołeckie. 
Uwierzyliśmy w prawo 
do bycia biernym i z tego 
prawa chętnie korzystamy. 
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Inicjatywa lokalna 
sposób na wspólną realizację pomysłów mieszkańców

Od drugiej połowy tego roku chcielibyśmy zaproponować naszym mieszkańcom sposób 
na wspólną realizację ciekawych projektów, czyli inicjatywę lokalną. 

Inicjatywa lokalna – co to takiego? 
Inicjatywa lokalna to forma współpracy urzędu z mieszkańcami danej 
gminy, dzięki której wspólnie można zrealizować działania na rzecz naj-
bliższego otoczenia. Jest ona sposobem na realizację nawet najmniej-
szych pomysłów – spotkania sąsiedzkiego, potańcówki sąsiedzkiej, 
szeroko rozumianej ekologii, budowy nowego placu zabaw dla dzieci 
lub upiększenie obecnego, stworzenia klubu malucha, przeprowadzenia 
warsztatów bezpieczeństwa, budowy chodnika, itp.

Jak działa inicjatywa lokalna?
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy zgłaszają (na wniosku) do 
swojego urzędu pomysły, które chcieliby zrealizować i deklarują swój 
udział w ich realizacji – może to być wkład rzeczowy (np. ciasto i kawa 
na spotkanie sąsiedzkie), wkład osobowy (praca społeczna – np. popro-
wadzenie warsztatów nt. bezpieczeństwa) lub finansowy. Urząd z ko-
lei wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny, rzeczowy (np. 
udostępnienie sali na klub malucha) lub finansowy (np. zakup usług 
– cateringu na potańcówkę sąsiedzką). Zgodnie z przepisami prawa 

mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy. Po zgłosze-
niu pomysłu, mieszkańcy wspólnie z pracownikami urzędu opracowują 
ostateczny kształt inicjatywy. Potem projekt inicjatywy trafia do oceny 
i już wkrótce może być realizowana. Trzeba tu pamiętać, że urząd ma 
swoje procedury, które musi stosować. Zaakceptowana inicjatywa jest 
gotowa do wykonania. Mieszkańcy działają zgodnie z harmonogramem, 
realizując projekt. Urząd dostarcza niezbędne materiały, do których się 
zobowiązał, a mieszkańcy swój wkład, który zaplanowali. Po udanej ini-
cjatywie następuje jej rozliczenie (wspólnie z Urzędem).

Kto i kiedy może zgłaszać inicjatywę lokalną?
Kto może zgłaszać: mieszkańcy gminy bezpośrednio, jako grupa inicja-
tywna (minimum dwie osoby) lub za pośrednictwem organizacji poza-
rządowej.

Kiedy można składać wnioski?
Nabór wniosków będzie ciągły, co oznacza że wnioski można składać 
w dowolnym momencie, zaczynając od drugiej połowy tego roku.

Barbara Borys

weź udział!

POSZERZAMY ZAKRES 

USŁUG 

KOMERCYJNYCH 

W PRZYCHODNI

Od 23 maja br. do naszego Zespołu dołącza  specjalista Cho-
rób Wewnętrznych, Specjalista Kardiolog Dr hab. n. med. 

Maciej Siński, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia 
Tętniczego i Angiologii WUM. Uczestniczy w krajowych i mię-
dzynarodowych projektach badawczych z zakresu prewencji 
i leczenia powikłań kardiologicznych chemioterapii nowotwo-
rów. Swoje własne zainteresowanie sportem wiąże także kar-
diologią sportową, skupiając się głównie na konsultacjach osób 
w wieku średnim, które rozpoczynają lub intensywnie uprawia-
ją sport. Szczególne zainteresowania zawodowe doktora doty-
czą diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego oraz niewy-
dolności serca, ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii 
serca i badań układu współczulnego. W ramach odpłatnych 
wizyt od 23 maja br. Pacjenci będą mogli skorzystać z porad 
kardiologicznych w naszej Przychodni. Zapraszamy!

Dyrektor SPZOZ Izabelin
Agnieszka Jeziorska 

Raport o stanie Gminy Izabelin w 2018 r.
Przygotowanie raportu o stanie gminy to nowy wymóg, wyni-
kający ze znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o samorząd-
zie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994). Zgodnie z art. 28aa 
ust. 1 wójt co roku do końca maja musi przedstawić radzie raport 
o stanie gminy. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie 
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realiza-
cję polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego.

W tym roku wójtowie sporządzą dokument po raz pierwszy. Ra-
port ma charakter publiczny i jest prezentowany na sesji absolu-
toryjnej rady gminy, a w debacie nad nim mają prawo brać udział 
również Mieszkańcy. 

Raport o stanie Gminy Izabelin w 2018 roku od dnia 30 maja 
będzie dostępny do publicznej wiadomości w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Izabelin, a informacja o jego umieszczeniu 
w BIP będzie umieszczona na stronie Urzędu Gminy Izabelin oraz 
wysyłana za pomocą newslettera.

Publiczna debata nad Raportem odbędzie się na sesji Rady Gminy 
Izabelin w dniu 25 czerwca o godz. 16.00. Mieszkańcy, którzy ch-
cieliby wziąć udział w debacie i zabrać głos podczas sesji, muszą 
złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy swoje zgłoszenie zawiera-
jące podpisy co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni 
do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewod-
niczącego Rady Gminy, nie więcej niż 15 osób, zgodnie z zapisami 
ustawy. Zgłoszenia można składać do Kancelarii Urzędu Gminy 
Izabelin, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej 1 dzień przed po-
siedzeniem Rady Gminy.

Kamila Boroń
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IX  i X SESJA RADY GMINY IZABELIN 

IX   sesja  Rady  Gminy  Izabelin 
odbyła się 24 kwietnia 2019 

roku. Podjęto  następujące uchwały: 

• uchwała IX/63/19 (za:13, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 2) w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na 
lata 2019-2026.

• uchwała IX/64/19 (za:13, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 2) w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin.

Uzasadnienie: do uchw. 63 i 64 – zmiany umoż-
liwiają finansowanie projektów przedstawio-
nych w kolejnych uchwałach.

• uchwała IX/65/19 (za: 8, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 4) w sprawie odwołania Skarb-
nika Gminy Izabelin.

Uzasadnienie: Pani Marta Wojtachnio, złożyła 
do wójta wniosek o odwołanie z funkcji Skarbni-
ka Gminy Izabelin z uwagi na planowane prze-
niesienie do pracy w innej jednostce samorządu 
terytorialnego. Wójt Gminy Izabelin przychylił 
się do złożonego wniosku. 

• uchwała IX/66/19 (za: 15, przeciw: 0, 

wstrzymało się: 0) w sprawie powołania Skarb-
nika Gminy Izabelin. 

Uzasadnienie: Na stanowisko Skarbnika Gminy 
Izabelin powołano Panią Agnieszkę Woźniak, 
która spełnia wymagania określone w art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych, a ponadto dotychczas zaj-
mowała stanowisko zastępcy Skarbnika Gminy 
Izabelin. 

• uchwała IX/67/19 (za: 14, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 1)  w sprawie  zmiany statu-
tu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Izabelinie.

Uzasadnienie: W związku z planowanym przez 
SPZOZ Izabelin rozszerzeniem działalności  
o usługi z zakresu kardiologii, niezbędna staje 
się zmiana statutu.

• uchwała IX/68/19 (za: 15, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 0)  w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabeli-
nie za 2018 rok.

Uzasadnienie: obowiązek ustawowy

• uchwała IX/69/19 (za: 15, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 0)  w sprawie określenia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnio-
sków o realizację zadania publicznego w ra-
mach inicjatywy lokalnej.

Uzasadnienie: Inicjatywa lokalna jest for-
mą współpracy gminy z jej mieszkańcami. 
Pozwala na wspólne realizowanie zadań 
publicznych na rzecz społeczności lokalnej. 
W inicjatywie główną rolę odgrywają miesz-
kańcy – to oni zgłaszają projekty, które 
pozwalają zaspokoić ich potrzeby, a potem 
je realizują, otrzymując wsparcie ze strony 
gminy. Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkań-
cy mają realny wpływ na kształtowanie prze-
strzeni, w której żyją. Celem jest ujednoli-
cenie procedury i określenie najważniejszych 
elementów niezbędnych do oceny wniosku 
i realizacji przedstawionego projektu.

X  sesja  Rady  Gminy  Izabelin 
o dbyła się 7 maja 2019 roku. 

Podjęto następujące uchwały:

• uchwała X/70/19 (za: 13, przeciw: 0, 
wstrzymało się: 0)  w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin 
na lata 2019-2026 oraz uchwała X/71/19 
(za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0) 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2019 Gminy Izabelin.

Uzasadnienie: zmiany zarówno w WPF jak 
i w budżecie dotyczą: zwiększenia planu 
dochodów z opłat i kar środowiskowych 
(dochody bieżące), zmniejszenia planu wy-
datków w związku z likwidacją GOSiR oraz 
wydatków z opłat i kar środowiskowych, 
przesunięcia środków dotyczących inwenta-
ryzacji palenisk w gminie (wydatki bieżące),  
zwiększenia planu dotacji dla mieszkańców 
na realizację inwestycji budowy przyłączy 
kanalizacyjnych (wydatki majątkowe).

IM

DRUGIE SPOTKANIE 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
W czwartek 6 czerwca 2019 r. o godz. 18.30, w sali konferencyjnej Szkoły Podsta-

wowej przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie, odbędzie się drugie spotkanie organizacji 
pozarządowych z Wójtem Gminy Izabelin. Spotkanie będzie miało formę warsztatową. 
Wspólnie z organizacjami pozarządowymi chcielibyśmy m.in. wypracować sposoby pro-
mocji NGO i kanały komunikacji, stworzyć logo izabelińskich organizacji i przebudować 
bazę NGO. Na spotkaniu będzie można również złożyć uwagi do konsultowanych w tym 
czasie dokumentów – statutu sołeckiego oraz regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku w gminie Izabelin. Zapraszamy i liczymy na Państwa dobry humor, i otwarte umysły, 
a my zapewnimy ciasto i kawę.  

                                                               

Parking w Truskawiu

W środę 12 czerwca 2019 r. w godz. 
19.00 – 21.00  w sali konferen-

cyjnej Szkoły Podstawowej w Izabelinie 

odbędzie się spotkanie informacyjne na 

temat budowy parkingu w Truskawiu. 

Zapraszamy Państwa do udziału w spo-

tkaniu i  dyskusji na temat planowanej 

inwestycji.
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CHWAŁA TRWA WIECZNIE...
Paweł Moczydłowski to młody, energiczny sportowiec pełen pasji. Urodził się w  1994 roku, 
obecnie trenuje lekkoatletykę pod szyldem Klubu  Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego 
Pomerania Szczecin. Jego najważniejsze osiągnięcia to: II miejsce w kat.  AWF na 200 m 
w Akademickich Mistrzostwach Polski, 9 wynik w Polsce na 60 m przez płotki z wynikiem 8.22 s 
oraz  8 miejsce w skoku w dal w Akademickich Mistrzostwach Polski. 
Z Pawłem Moczydłowskim rozmawia Iwona Mazurek. 

Paweł, jest tyle różnych dyscyplin spor-
towych. Twoim wyborem jest lekko-
atletyka. Jak to się stało, że właśnie ten 
sport stał się dla Ciebie tak ważny?
Lekkoatletykę,  a konkretnie bieg sprintowy 
przez płotki zacząłem uprawiać w pierwszej 
klasie gimnazjum. Mój zamysł początkowy 
był zupełnie inny, bo chciałem, jak więk-
szość chłopaków, zostać piłkarzem. Niestety 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego, w której 
rozpocząłem naukę,  nie było miejsca  w kla-
sie piłkarskiej. Natomiast trenerzy ze szko-
ły zobaczyli moje atuty m.in. długie nogi, 
a także szybkość i zaprosili mnie na treningi 
lekkoatletyczne. Po kilku tygodniach stwier-
dzili, że absolutnie mam predyspozycje do 
uprawiania tej dyscypliny i wystawili mnie 
na Mistrzostwa Polski, na bieg sprinterski 
110 metrów przez płotki. I tak małymi, ale 
szybkimi kroczkami biegłem do przodu i zali-
czałem progres. Doszedłem do wicemistrzo-
stwa Polski w 2011 roku.

Jak długo trenujesz? 
W sumie, samej lekkoatletyki około 8-9 lat. 
W między czasie miałem kilkuletnią prze-
rwę z powodu kontuzji nogi.

Z tego co wiem, to był poważny uraz mię-
śnia dwugłowego uda, który wyłączył 
Cię z treningów na prawie 5 lat. Co spra-
wiło, że wróciłeś jednak do lekkoatletyki?

Ten czas był dla mnie trudny, bo ze sportem 
wiązałem swoją życiową karierę. A w NFZ-
-cie dowiedziałem się, że termin oczekiwa-
nia na moją operację, to kilka lat. Trochę 
mnie to załamało i żeby nie wyjść ze spor-
tu, zacząłem uprawiać „muay thai”, które 
tak nie obciążało mojego kontuzjowanego 
mięśnia. Grałem też na Rysiu Laski w piłkę 
nożną. Jednak myśli, które mnie dręczyły 
i nie dawały spokoju, brak spotykania się 
ze znajomymi, z którymi spędzałem więk-
szość swojego czasu na treningach, zgru-
powaniach,  ale również możliwość zwie-
dzania Polski i Europy, poznawania nowych 
wspaniałych ludzi, to było coś, co kazało mi 
wrócić. W lekkoatletyce miałem swoje au-
torytety m.in. Artura Nogę, będącego mi-
strzem Polski na 110 metrów w biegu przez 
płotki i jedynego „białego”, który stanął na 
podium na igrzyskach olimpijskich w Peki-
nie, gdzie  zajął czwarte miejsce. Dziś Artur 
jest moim kolegą, ale kiedyś marzyłem, by 
móc z nim porozmawiać. Poza tym była we 
mnie taka chęć bycia lepszym dziś, niż by-
łem wczoraj. To wszystko złożyło się na mój 
powrót do lekkiej atletyki.

Jakie są Twoje największe osiągnięcia 
sportowe?
Nie licząc powrotu, to wicemistrzostwo Pol-
ski w 2011 roku, dzięki któremu dostałem 
się do kadry narodowej i jako pierwszy 

w swojej kategorii wiekowej, przełama-
łem barierę 14 sekund. Czyli 110 metrów 
z płotkami przebiegłem w niecałe 14 se-
kund. W tym samym roku (2011) na hali 
AWF miałem 4 miejsce, ze stratą trzy setne 
do drugiego miejsca, które było ex aequo 
z trzecim. Rok później w 2012 roku pojecha-
łem na Mistrzostwa Polski Juniorów w Bia-
łymstoku. Niestety tam zerwałem mięsień 
dwugłowy uda, co wyłączyło mnie z tre-
ningów lekkiej atletyki. Pomimo, że byłem 
w kadrze narodowej Polski, Związek Lekkiej 
Atletyki zapomniał o mnie i brakowało mi 
nawet zwykłego kontaktu. Mój trener Pa-
weł Rączka oczywiście starał się pomóc. Po 
trzech latach razem z moją mamą, dotarli 
do Fundacji Kamili Skolimowskiej, która się 
mną zajęła i pokryła 70% kosztów bardzo 
drogiej operacji i rehabilitacji. Wszystko od-
było się w prywatnej klinice, a światowej 
klasy lekarz, który mnie operował, robił też 
operację m.in. Kubie Błaszczykowskiemu.

W jakim klubie trenujesz?
Po powrocie jestem w STS Pomerania 
Szczecin. Mój kolega z kadry narodowej, 
który jest prezesem i trenerem tego klu-
bu, zaprosił mnie, żebym trenował pod ich 
banderą. Oczywiście trenuję w Warszawie 
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Solidnie przepracowany okres przygoto-
wawczy zaowocował pasmem sukce-

sów – wraz z nowym trenerem – Michałem 
Pirosem, zespół seniorów w ośmiu dotych-
czasowych spotkaniach odniósł sześć zwy-
cięstw i dwa razy remisował. W efekcie, 
możemy z wielką przyjemnością odnotować  
jak nasza drużyna pnie się w górę tabeli li-
gowej, mijając po kolei rywali – aktualnie 
zajmuje drugą pozycję, która jest premio-
wana awansem do ligi okręgowej.

Świetnie spisuje się również nasza mło-
dzież. Trampkarze, prowadzeni przez tre-
nera Jacka Hałuszkę, na pięć rozegranych 
spotkań wygrali trzy, a dwukrotnie dzielili 
się punktami.

Postępy możemy zaobserwować również 
u Młodzików trenera Kamila Brzozowskiego, 
którzy wygrali trzy z czterech przeprowa-
dzonych meczy.

Systematyczny postęp, w postaci znacznej 
zwyżki umiejętności zauważyliśmy także 
w drużynie Orlików – najmłodszych pod-
opiecznych naszego klubu.

Rysie na wiosnę 
pokazują pazury

SPORT

ze swoim trenerem, a tylko przynależność 
klubową mam do Szczecina. Ponieważ całe 
moje życie jest związane z Warszawą, dla-
tego jesteśmy na etapie zmiany, bym mógł 
trenować na AWF-ie w Warszawie.

Jak wygląda Twój normalny, przeciętny 
dzień?
Przede wszystkim się wysypiam, bo sen 
jest najważniejszy. Jestem też studentem 
trzeciego roku na Akademii Wychowania Fi-
zycznego, więc codziennie się uczę, wypo-
czywam i mam treningi trwające około 3-4 
godzin. Wkrótce będę pisał pracę końcową.

Jak myślisz, co albo kto Ci pomógł 
dojść do tego momentu, w którym je-
steś dzisiaj?
Myślę, że mama. Ona była tą osobą, która 
nigdy nie przestała we mnie wierzyć, wspie-
rała i motywowała do dalszej pracy. Często 
się z nią kłóciłem, że już mam dość tego 
sportu, ale ona nie odpuszczała i pchała do 
przodu.  Kolejnymi kobietami są: moja bab-
cia i dziewczyna, które nigdy we mnie nie 
zwątpiły. Między innymi  dzięki nim jestem 
tu, gdzie jestem i mogę im tylko podzięko-
wać za niezłomną wiarę. Dziękuję również 
swoim znajomym z gminy i nie tylko, za sło-
wa wsparcia i otuchy. Chciałem też podzię-
kować gminie Izabelin za stypendium spor-
towe i wsparcie, które bardzo się przydaje.

A co byś powiedział młodym chłopa-
kom, którzy chcieliby trenować lekką 
atletykę? 
Nie bójcie się płotków, one są lekkie i się 
przewracają, opuchlizny schodzą a chwała 
trwa wiecznie.

Paweł, a oprócz spełnienia marzeń,  
czego można Ci życzyć?
Zdrowia i żebym już nigdy więcej się nie 
zerwał  :)

To tego z serca Ci życzę.

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi!
Treningi odbywają się na boiskach 
przy ul. Wieczorka 50 w Laskach:

Seniorzy: (roczniki>2003) 
wt., czw. 19:00 -21:00
Trampkarze: (2004/05) 
pon., śr. 18:00 - 19:30
Młodziki: (2006/07)  pon., śr. 19:00 - 20:30
Orliki: (2008/09)  pon., śr. 19:00 - 20:30

Pragniemy poinformować, że w bieżącym 
roku, wszystkie środki przeznaczone na 
ww. działalność Klubu pochodzą ze składek 
Członków Klubu oraz drobnych wpłat spon-
sorów i  w całości są przeznaczone na finan-
sowanie rozwoju fizycznego naszych, szcze-
gólnie tych najmłodszych podopiecznych.

Zachęcamy również do polubienia naszego 
fanpage’a: www.facebook.com/LKSRysLaski, 
na którym mogą Państwo dowiedzieć się 
więcej na temat treningów oraz sprawdzić 
terminy najbliższych spotkań.

Kamil Brzozowski
Trener Ryś Laski

Wójt Gminy Izabelin po zasięgnięciu opi-
nii Komisji Stypendialnej od kilku lat przy-
znaje stypendia sportowe młodym spor-
towcom z naszej gminy. O przyznanie 
stypendium mogą ubiegać się przedsta-
wiciele wszystkich dyscyplin sportowych, 
którzy osiągają wysokie wyniki we współ-
zawodnictwie sportowym, są w wieku od 
14 do 25 lat i mieszkają na terenie Gminy 
Izabelin. Stypendium w wysokości do 
500 zł przyznawane jest na okres 1 roku 
kalendarzowego. W tej edycji przyznano 
stypendium m.in. lekkoatlecie Pawłowi 
Moczydłowskiemu.
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ROWEROWE 
SAFARI 

27 kwietnia 2019 r. GOSiR Izabelin i Move Life Sport 
wspólnie zorganizowali i poprowadzili rowerową wy-

cieczkę po Kampinosie. Dwie grupy rowerzystów wyruszyły na 
15- i 30-kilometrowe trasy w otoczeniu puszczańskiego krajo-
brazu. Organizatorzy zaproponowali uczestnikom ognisko oraz 
gry i zabawy. Z powodu zagrożenia pożarowego ogniska nie 
rozpalono, były za to gry frisbee i skandynawski „KUBB”, które 
wzbudziły duży entuzjazm i wywarły dodatkowe emocje na 
koniec Rowerowego Safari. 

Partnerami Rowerowego Safari byli Kampinoski Park Naro-
dowy oraz klinika Sanobello.

GOSiR Izabelin

Rajd Nordic Walking 
ŚLADAMI ŁOSIA 

W sobotę 11 maja na Rajdzie Nordic Walking – Śladami Łosia było 
aktywnie, zdrowo, poznawczo, z poczuciem humoru i sportowo. 

To 17 kilometrów wędrówki szlakami Kampinoskiego Parku Narodowe-
go w otoczeniu puszczańskiej fauny i flory.

Rajd rozpoczął się wspólną rozgrzewką, po której uczestnicy ruszyli śla-
dami łosi i innych zwierząt, ukrywających się w zielonym lesie. Podczas 
wędrówki po leśnych duktach można było spotkać jaszczurki i padalce 
zwyczajne wijące się w promieniach słońca oraz usłyszeć śpiewy pta-
ków wśród malowniczego krajobrazu wiosennej przyrody.

Atrakcją dla uczestników po 8 km (10 000 kroków :-) wędrówki,  po 
dotarciu do miejscowości Wiersze i pomnika Niepodległa Rzeczpospolita 
Kampinoska, było obejrzenie stacji Drogi Krzyżowej z obrazami Jerzego 
Dudy-Gracza. 
Specjalne podziękowania dla Kuźnia-Triathlonu.pl za poczęstunek, zdro-
we przekąski i soczyste pomarańcze, które dodały sił na kolejne kilome-
try marszu i powrót piechurów do Truskawia.

Marsz z kijkami to świetny sposób na relaks, dbanie o kondycję i pozna-
nie ciekawych osób. Warto spróbować!!!

Izabelińskie Włóczykije zapraszają na zajęcia z Nordic Walking z instruk-
torem  w każdą sobotę o 9:00, zbiórka na parkingu przy dyrekcji Kam-
pinoskiego Parku Narodowego (ul.Tetmajera 38), zajęcia są bezpłatne. 

B. Bieńkowska/A. Kopytek
fot. B. Bieńkowska

bezpłatne zajęcia 
z trenerem

ZAJĘCIA BIEGOWO-KONDYCYJNE
Izabelin Na Start

KIEDY: 5, 12 i 25 maja, 2, 8, 15 czerwca
godz. 9:30 - 11:00

GDZIE: boiska sportowe, Laski ul. Wieczorka 50

NORDIC WALKING
Izabelińskie Włóczykije

KIEDY: soboty 9:00 - 10:30
GDZIE: start - polana Jakubów przy dyrekcji KPN

LEKKOATLETYKA
uczniowie klas IV - VI,

KIEDY: wtorki 15:45 - 17:15
piątki 15:20 - 16:50

GDZIE: Szkoła Podstawowa ul. 3 Maja 49

„LOKALNY ANIMATOR SPORTU”
zajęcia w formie ćwiczeń wszechstronnych oraz gier i zabaw 

sportowych dla dzieci i młodzieży
KIEDY: PONIEDZIAŁKI

17:30 - 18:15 dzieci rocznik 2010/2011 (8,9 lat)
18:15 - 19:00 dzieci rocznik 2012/2013 (6,7 lat)

WTORKI
17:30 - 19:00 młodzież rocznik 2004/2005/2006 (13,14,15 lat)

ŚRODY
17:30 - 18:15 dzieci rocznik 2010/2011 (8,9 lat)
18:15 - 19:00 dzieci rocznik 2012/2013 (6,7 lat)

CZWARTKI
17:30 - 19:00 dzieci rocznik 2007/2008 (10,11,12 lat)

GDZIE: boiska w Laskach, ul. Wieczorka 50
Zajęcia odbywać się będą do końca listopada br.

TO 
BYŁO...

TO 
BYŁO...
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2 CZERWCA (niedziela) GODZ. 9:00 BOISKA SPORTOWE w Laskach 

RAJD ROWEROWY 
Misja Kampinos 2019

Wszystkich sympatyków jazdy na rowerze, składaku, kolarzówce, wy-
ścigówce, góralu i damce, solo lub w tandemie zapraszamy na wspól-
ną wycieczkę rowerową po „naszej” Puszczy RAJD ROWEROWY Misja 
Kampinos 2019 (patrz mapka).

Start w Laskach, przystanek z krótkim odpoczynkiem w Truskawiu 
w „Fat&Bike Grill Bar” i dalej  przez las do mety w Lipkowie. 

Bądź gotowy 2 czerwca o godz. 9:00 w miejscu - boiska sportowe 
w Laskach

B. Bieńkowska

Akcja „Rowerowy Maj”  trwa w najlepsze! 
Szkolne stojaki rowerowe wypełniły się jednośladami. W tym roku nasza gmina 

przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii Rowerowy Maj. 

Począwszy od 7 maja,  na rowe-
rach, hulajnogach, rolkach 

i deskorolkach dojeżdżają na 
zajęcia dzieci ze szkoły pod-
stawowej i dwóch gminnych 
przedszkoli. 

Nie tylko najmłodsi, ale 
również część pracowników 
placówek oświatowych do-
jeżdża do pracy na dwóch 
kółkach. 

Rowerowy Maj to promo-
cja zdrowego trybu życia, 
zrównoważonej mobilności 
i samodzielności wśród 
dzieci. 

Każdego dnia kolejne naklejki 
trafiają do indywidualnych ksią-
żeczek uczestników oraz na plakaty 

“obecności rowerowej” grup/klas, do 
których uczęszczają. Cieszymy się 

bardzo z frekwencji, która rośnie 
każdego dnia. Mimo deszczu 
i chłodu ze wszystkich stron 
nadjeżdżają aktywni cykliści. 

Rywalizacja odbywa się na 
poziomie  klasowym/grupo-

wym i indywidualnym. Na 
najlepszych cyklistów cze-

kają specjalne nagrody. 

Jesteśmy  dumni i dzię-
kujemy za dotychczasowe 

zaangażowanie dzieci, rodzi-
ców, dziadków i nauczycieli. 

Życzymy wytrwałości. 

Joanna Czajka-Kowszun

TO 
BĘDZIE...



14

IV MEMORIAŁ 
ZOFII MORAWSKIEJ

Wzorem ubiegłych lat, w dniu 08.06.2019 Towarzystwo Opie-
ki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie organizuje wydarze-
nie o charakterze pikniku sportowo-rodzinnego pod nazwą 
IV Memoriał im. Zofii Morawskiej, Bieg Charytatywny, Laski 
2019.

W ramach pikniku planujemy przeprowadzenie trzech biegów 
dziecięcych oraz głównego biegu charytatywnego. Przewidy-
wana liczba uczestników biegu głównego to ok. 400 osób. 

Tegorocznym celem biegu jest pozyskanie środków na zabez-
pieczenia przeciwpożarowe internatów. 

Oprócz celu charytatywnego bieg upamiętnia także wielolet-
niego Skarbnika Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi panią 
Zofię Morawską (1904 – 2010), związaną z Laskami od 1930 
roku, pierwszą Polkę odznaczoną Orderem Orła Białego, któ-
ra całe swe życie poświęciła niewidomym. 

KOMUNIKAT
 o likwidacji GOSiR                                                                    

Rada Gminy Izabelin  Uchwałą Nr VIII/49/2019  z dnia 
30 marca 2019 r. podjęła decyzję o likwidacji jednostki 

organizacyjnej gminy – Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji 
i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin (GOSiR).  

Zadania wykonywane dotychczas przez GOSiR z dniem 1 maja 
2019 roku przejmują:

1. Centrum Kultury Izabelin (CKI),  w zakresie upowszechnia-
nia, rozwijania i zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

2. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodociągów i Ka-
nalizacji „Mokre Łąki” (GPWiK) w zakresie gospodarki komu-
nalnej.

Bronisława Bieńkowska

SPORT

TO BĘDZIE...
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MIŁOŚĆ JEST PIERWSZA
IV Piknik Rodzinny – AliRun – biegnij z ks. Alim 

W sobotę – 15 czerwca br. – po raz czwar-
ty w Izabelinie wystartuje AliRun – bie-

gnij z ks. Alim, któremu towarzyszyć będzie 
Piknik Rodzinny pod hasłem: Miłość jest 
pierwsza. Głównym celem naszego spotkania 
jest szerzenie pamięci o księdzu Aleksandrze 
Fedorowiczu, pierwszym proboszczu Parafii 
św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, a także 
popularyzacja zdrowego stylu życia, promocja 
walorów przyrodniczych i rekreacyjnych gmi-
ny Izabelin, Kampinoskiego Parku Narodowe-
go i powiatu warszawskiego zachodniego oraz 
integracja różnych środowisk poprzez wspól-
ne przygotowania do imprezy oraz udział 
w wydarzeniu.

AliRun od czterech lat jednoczy lokalną spo-
łeczność. Wspólna zabawa oraz rywalizacja 
sportowa hartuje silnego ducha, buduje wza-
jemne więzi, stwarza możliwość poznania 
nowych osób i pogłębia przyjacielskie relacje. 
Organizatorem AliRun jest Fundacja im. Księ-
dza Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Ale-
go” przy partnerstwie m.in. Parafii św. Fran-
ciszka z Asyżu w Izabelinie, Gminy Izabelin, 
Kampinoskiego Parku Narodowego, Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, Gminnego 
Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza i 
Centrum Kultury Izabelin. 

Patron Fundacji – ksiądz Ali – całym swoim 
życiem pokazywał czym jest prosta, ewan-
geliczna miłość – patrząca przede wszystkim 
na dobro drugiego człowieka. Empatia, życzli-
wość, współczucie, szacunek i kochające ser-
ce oddane bliźniemu – tak zapamiętali Kapła-
na Ci, którzy choć raz go spotkali. To o miłości 
ksiądz Ali mówił najczęściej w swoich kaza-
niach: Miłość to nie jakaś nadzwyczajna mi-
łość, ale miłość, która jest miłością, a nie tylko 
słowem ludzkim. Ta miłość, która jest dobrym 
uczynkiem, miłość, która jest wczuciem się 
w sytuację drugiego człowieka, miłość, która 
jest bólem na widok czyichś łez, miłość, która 
jest pomocą… Miłość, która, gdy ktoś przyj-
dzie, zapuka do drzwi i prosi o kawałek chleba 
i o nocleg – nie odmawia, miłość, która rozu-
mie potrzebę drugiego człowieka… Tegorocz-
ne hasło Pikniku brzmi: Miłość jest pierwsza.

AliRun odbędzie się w sobotę – dzień przed 

urodzinami księdza Aleksandra Fedorowi-
cza (16 czerwca 1914 r. – 15 lipca 1965 r.). 
W niedzielę po Mszy wieczornej o godz. 18.00 
zapraszamy na wspólną, godzinną Adorację 
Najświętszego Sakramentu w Parafii św. 
Franciszka z Asyżu przeplataną myślami księ-
dza Alego. Dokładny plan wydarzenia dostęp-
ny jest na naszej stronie internetowej www.
przyjacielealego.pl oraz na facebooku. Dzień 
rozpocznie się o godz. 10.00 – Mszą św. w Pa-
rafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie. Po 
zakończonej Eucharystii wspólna modlitwa 
przy grobie księdza Aleksandra Fedorowicza 
na miejscowym cmentarzu, a później wspól-
na rywalizacja i zabawa na Polanie Jakubów 
w Kampinoskim Parku Narodowym. W tym 
roku dystans biegu głównego to 5 km. Po-
nadto zaplanowanych jest kilka innych tras 
dostosowanych do możliwości gimnazjali-
stów, dzieci młodszych i przedszkolaczków. 
Zapisać można się na stronie https://tiny.pl/
t9ld4. O godz. 15.30 zaplanowany jest wy-
stęp rozśpiewanego franciszkanina, instruk-
tora snowboardu i maratończyka – Ojca Łu-
kasza Buksy wraz z zespołem. To jednak nie 
jedyny występ zaplanowany na AliRun! Tego 
dnia na Polanie Jakubów wystąpią także: Ze-
spół Regau, dzieci z Gminnego Przedszkola 
im. ks. Aleksandra Fedorowicza, Zespół Wo-
kaliza, a także dzieci z Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi w Laskach. Dla wszystkich, 
którzy tego dnia będą chcieli bawić się wspól-
nie z nami przygotowujemy różnego rodzaju 
atrakcje m.in: elektryczne rodeo, dmuchaną 

zjeżdżalnię, kucyki… Trasy biegu wyznaczone 
zostały terenie Kampinoskiego Parku Narodo-
wego. Tradycyjnie jak w latach poprzednich 
– start i meta na Polanie Jakubów.

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Iza-
belinie na terenie Polany Jakubów (ul.Tetma-
jera 38) i czynne w dniu imprezy 15 czerwca 
(sobota) w godz. 9:30 – 11:00. 

Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób chcą 
wesprzeć Piknik lub pomóc przy jego reali-
zacji poświęcając swój czas lub służąc radą, 
bądź ciekawym pomysłem zapraszamy do 
kontaktu z nami: alirun@przyjacielelalego.pl

Magdalena Kamińska

12.00 - 15:30 
Zawody biegowe  Ali Run

12:00 biegi przedszkolaków  
dzieci do 4 lat / 5 lat / 6 lat

12:30 bieg 200 metrów
roczniki 2009 / 2010 / 2011 

13:20 bieg 500 m
roczniki 2006 / 20007 / 2008 

14:00 bieg 1000 m
roczniki 2004 / 2005 

14:20 bieg 5 km 
bieg dla wszystkich

REGULAMIN i ZAPISY 
www.zapisyonline.com/zapisy

https://tiny.pl/t9ld4

TO 
BĘDZIE...
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Drodzy Mieszkańcy!

Zapraszamy serdecznie do wsparcia IV edycji Koncertu Charyta-
tywnego „Czas na taniec”, który odbędzie się w dniu 15 czerw-
ca br. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Izabelin, pod patro-
natem Wójta Gminy Izabelin.

W poprzednich latach, dzięki Państwa pomocy taniec pokochały 
dzieci z Domu Dziecka z warszawskich Bielan, niewidomi i słabo-
widzący uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. 
Tegoroczne widowisko taneczno-muzyczne będzie miało charak-
ter międzypokoleniowy, integrujący  amatorów z zawodowcami. 

Dochód ze zbiórki podczas koncertu zostanie w całości przezna-
czony na zorganizowanie grupy tanecznej dla osób niepeł-
nosprawnych na wózkach z terenu powiatu warszawskiego 
zachodniego. Będziemy bardzo zaszczyceni Państwa obecnością 
i wdzięczni za wsparcie tego wydarzenia.

Akcję można również wesprzeć dokonując wpłaty na rachunek 
bankowy fundacji „Czy to konieczne?”: nr konta 42 1600 1462 
1820 3140 4000 0001 z dopiskiem „Czas na taniec” 

Pokażmy innym, 
jak wiele taniec może zmienić w życiu!

Łukasz Prochacki
Dyrektor Artystyczny KoncertuTO 

BĘDZIE...

ZMIENIAJ ŚWIAT
ZMIENIAJ SIEBIE

12 maja 2019 roku, obejrzeliśmy porywające widowisko 
taneczne zespołu New Folk z Pałacu Młodzieży w War-

szawie pt.: „Zmieniaj świat, zmieniaj siebie”. Spektakl został 
przygotowany przez Annę Gilla – pomysłodawczynię, instruk-
torkę i choreografa.

Młodzi tancerze poprzez taniec zachęcili nas do refleksji na te-
mat dzisiejszego świata. Pokazali sytuacje dotyczące współcze-
snych dylematów człowieka: czy żyjemy w zgodzie z naturą czy 
przeciw naturze, samotnie czy razem, blisko czy daleko, leniwie 
czy w pogoni za czasem? 

To jaki jest dzisiejszy świat zależy od każdego z nas, dlatego 
„zmieniaj świat, zmieniaj siebie” – świadomie, krytycznie, uważ-
nie, razem. Takie przesłanie przekazała nam młodzież. Brawo!

Tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko

KOLEJNE 
TANECZNE SUKCESY!

Mieszkanki gminy Izabelin, uczennice oraz absolwentki Szkoły 
Podstawowej przy ul. 3 Maja – podopieczne Akademii Tańca 
LOFF – mogą się pochwalić kolejnymi trofeami! W ostatnim 
czasie dziewczyny zdobyły:

Grupa LOFF JAZZ (w kategorii formacja taneczna Jazz)

1 miejsce – Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego – 
UCSIR Dance 2019 

2 miejsce – Przegląd Twórczości Tanecznej ZWPEK 2019

Grupa LOFF CREW (w kategorii formacja taneczna Hip-Hop)

2 miejsce – Przegląd Twórczości Tanecznej ZWPEK 2019 

3 miejsce – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych 
w Grodzisku Mazowieckim 2019

Grupy reprezentowały gminę Izabelin. Gratulujemy, trzymamy 
kciuki za dalszy rozwój pasji i życzymy kolejnych sukcesów.

TO BYŁO...TO 
BYŁO...
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Rozśpiewany Izabelin 
czyli VIII Mazowiecki Festiwal Piosenki – Izabelin 2019

„Dobrego dnia, dobrego dnia! I niech się wszystko dzisiaj uda” – śpiewali finaliści 
VIII Mazowieckiego Festiwalu Piosenki – Izabelin 2019. I udało się! To były naprawdę dobre dni. Młodzi wykonawcy, 
który przyjechali do Izabelina śpiewali wspaniale, a atmosfera była bardzo sympatyczna.  

Już po raz ósmy Centrum Kultury Izabelin 
wspólnie z Fundacją Młodzi Artyści z Zie-

lonej Góry zaprosiło utalentowane wokalnie 
dzieci i młodzież z terenu Mazowsza na Ma-
zowiecki Festiwal Piosenki. Wszystko zaczęło 
się 17 marca, kiedy to odbyły się eliminacje. 
Na przesłuchania zgłosiło się 60 wykonaw-
ców, w tym 3 zespoły, w czterech kategoriach 
wiekowych. Uczestnicy przyjechali z różnych 
miejscowości Mazowsza, m.in. z Siedlec, Za-
kroczymia, Ciechanowa, Nowego Dworu Ma-
zowieckiego, Otwocka, Wołomina, Piastowa, 
okolicznych Babic oraz oczywiście Warszawy. 

13 kwietnia młodzież zakwalifikowana do Festi-
walu pracowała od rana do wieczora na warsz-
tatach wokalnych z Anną Ozner (wokalistka, 
pedagog, aktorka, kompozytorka i autorka tek-
stów – przez lata związana ze stołeczną Rampą 
i chorzowskim Teatrem Rozrywki). Odbyły się 
też próby z Orkiestrą Festiwalową. W niedzie-
lę, 14 kwietnia, także od rana trwały warsztaty 
i próby, a o 16.00 w Centrum Kultury Izabelin 
odbył się Koncert Finałowy. Młodzi wykonawcy 
śpiewali piękne polskie piosenki z towarzysze-
niem wspaniałej orkiestry festiwalowej z Zielo-
nej Góry, w składzie: Krzysztof Mroziński – kie-
rownictwo muzyczne, fortepian, Dariusz Jaros 
– instrumenty klawiszowe, akordeon, Janusz 
Brzozowski – gitary, Paweł Słoniowski – gitara 
basowa, Marek Siwka – perkusja, instrumenty 
perkusyjne.

Wyróżnienia i nagrody otrzymali: 

Wyróżnienia:

Małgorzata Pilzak
Edyta Band Juniors
Marta Lewandowska
Pola Radoń
Studio Piosenki Edyty Kiese-
wetter

Nagroda Dyrektora Centrum Kultury Izabelin 
(mikrofon shure sm58): Alicja Stypik

Nagroda Voice and More 
(voucher na warsztaty wokalne o wartości 
560 zł): Kamil Kieszkowski

Nagroda Wójta Gminy Izabelin (słuchawki 
Marshall Major II Bluetooth): 
Gabrysia Zalewska

Nagroda Starosty Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego (bon na 500 zł do sklepów RiFF):
Gabriela Kurzac

Nagroda Grand Prix VIII Mazowieckiego Fe-
stiwalu Piosenki – Izabelin 2019 o wartości 
1000 zł oraz zaproszenie na Ogólnopolski Fe-
stiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Fuma 
– Zielona Góra 2019: Marysia Stasiak

Nagrody przyznało jury w składzie: Krzysztof 
Mroziński – przewodniczący jury, Karolina Du-
baniewicz (Centrum Kultury Izabelin), Agniesz-
ka Zając (Studio Voice and More), Andrzej Pu-
czyński (Izabelin Studio). Serdecznie dziękuje-
my Pani Agnieszce i Panu Andrzejowi za to, że 
od lat biorą udział w Festiwalu, podnosząc jego 
rangę i z serdecznością nas wspierają.

Podczas obrad Jury wystąpił Mateusz Krau-
twurst – nasz gość specjalny – który zachwycił 
zebranych fantastycznym głosem, interpreta-

cjami i fajnym kontaktem z publicznością. Na 
gitarze akompaniował mu z fantazją Łukasz 
Chyliński.

Nasz festiwal został objęty patronatem me-
dialnym Polskiego Radia RDC oraz lokalnego 
miesięcznika Listy do Sąsiada, zaś patronatami 
honorowymi objęli go: Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego p. Adam Struzik, Starosta 
Powiatu Zachodniego p. Jan Żychliński (który 
włączył się również finansowo w organizację 
Festiwalu, za co serdecznie dziękujemy) oraz 
Wójt Gminy Izabelin p. Dorota Zmarzlak. Dzię-
kujemy też niezastąpionej firmie Laboratorium 
Kosmetyczne Joanna, której właściciel – Pan 
Bogusław Górka, jak co roku ufundował wspa-
niałe zestawy kosmetyczne dla wszystkich fi-
nalistów Festiwalu.

Na zakończenie otrzymaliśmy podziękowania 
od Marszałka Województwa Mazowieckiego 
pana Adama Struzika. Napisał m.in.: „Orga-
nizowany po raz 8. Mazowiecki Festiwal Pio-
senki to niezwykle pożyteczne i wartościowe 
przedsięwzięcie. Dla uczestników jest okazją, 
by zaprezentować swoje umiejętności wokalne 
i rozwijać twórcze zainteresowania. Pokazuje 
także, że warto realizować swoje marzenia, 
a wspólne występy, próby i przygotowania 
stają się znakomitym sposobem by miło spę-
dzić wolny czas i poznać rówieśników. Cieszę 

się, że projekt służący pobudzaniu 
aktywności młodzieży oraz pod-
noszeniu świadomości kulturalnej 
mieszkańców Mazowsza już od 8 lat 
gości w repertuarze wydarzeń arty-
stycznych Izabelina”

Karolina Dubaniewicz
Dyrektor Artystyczna Festiwalu

TO 
BYŁO...
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Półmetek SPOTKAŃ Z DEKALOGIEM

Kiedy powstał pomysł pokazania cyklu 
Krzysztofa Kieślowskiego, w 30 rocznicę 

premiery telewizyjnej, nie miał on zbyt wielu 
entuzjastów a realizacja wydawała się nieoczy-
wista. Duża sala, którą trzeba zapełnić widow-
nią przez kolejnych dziesięć wieczorów, niezbyt 
chwytliwa tematyka – kto będzie chciał oglą-
dać filmy sprzed 30 lat, a potem rozmawiać 
o etyce i wartościach XXI wieku? Wydarzenie 
trudne organizacyjnie i grożące zupełną klapą 
w przypadku braku zainteresowania i pustki na 
widowni. Podobnie wybór dnia projekcji – wto-
rek, godz. 19.00, szedł trochę wbrew dotych-
czasowej tradycji lokowania takich wydarzeń 
podczas weekendu. 

Pierwszym poważnym wsparciem było powią-
zanie projektu z kampanią społeczną Izabelin 
Bez Przemocy. Drugie zapewnili mieszkańcy 
Izabelina i pozostałych miejscowości naszej 
gminy głosując nogami. Okazało się, że jest 
potrzeba dobrego kina oglądanego na dużym 
ekranie, ale jest też potrzeba spotkania się 
w szerszym gronie, rozmowy na temat oglą-
danego filmu, spotkania ciekawych ludzi i po 
prostu bycia razem. 

Podczas projekcji na widowni panuje przej-
mująca cisza, w której muzyka Zbigniewa 
Preisnera jak metronom odmierza sekundy. 
Wydaje się, że sala wstrzymuje oddech wcho-
dząc w przestrzeń stworzoną przez Kieślow-
skiego. Zaskakująco współcześnie wygląda gra 
aktorów i dialogi. Ci którzy znają, ze wzrusze-
niem, ale też czasami ze zdumieniem, młodsi 
z niekłamanym zainteresowaniem, oglądają 
młodziutkiego Janka Klatę, Adę Biedrzyńską, 
Mirka Bakę, Krzysztofa Globisza, Maję Pakul-
nis, Krystynę Jandę, Janusza Gajosa, Olgierda 
Łukaszewicza, Aleksandra Bardiniego i innych. 
Reżyserowi udało się uniknąć pułapki łatwego 
nawiązywania i punktowania współczesności. 
Widzimy co prawda Polskę drugiej połowy 
lat osiemdziesiątych, ale sprawy dziejące się 

między ludźmi są dla nas jak najbardziej ak-
tualne i okazuje się, że mogłyby dziać się tu 
i teraz. Fenomen Kieślowskiego jest zresztą 
dostrzegany pod wszystkimi szerokościami 
geograficznymi. Ostatnio jego Dekalog jest 
odkrywany i znakomicie przyjmowany przez 
publiczność chińską. 
Po zakończeniu seansu nadal panuje cisza. Do-
piero po chwili pojawiają się oklaski i miejsce 
na podeście przed sceną zajmują prowadzący 
po filmie rozmowy dziennikarze i zaproszeni 
paneliści. Stanisław Zawiśliński i Konrad Za-
rębski rozmawiali jak dotąd z profesorami Mo-
niką Płatek, Wawrzyńcem Konarskim i Janem 
Śpiewakiem, scenarzystą i pomysłodawcą 
Dekalogu – Krzysztofem Piesiewiczem, reżyse-
rami Natalią Koryncką-Gruz i Krzysztofem Za-
nussim oraz księdzem Markiem Lisem. Goście 
sięgali do wspomnień o Krzysztofie Kieślow-
skim, ale zagłębiali się też w tematykę biblij-
ną, znaczenie i obecność wartości w świecie 
współczesnych technologii. Podczas każdego 
ze spotkań głos przejmowała też widownia, 
przekierowując debatę na wątki aksjologicz-
ne, odnoszące się do osobistych doświadczeń 
zgromadzonych. Pytania i uwagi widowni na-
leżały do najciekawszych momentów spotkań, 
co było widać po frekwencji i pełnej sali, która 
półtorej lub dwie godziny po zakończeniu fil-
mu z zainteresowaniem podejmowała kolejne 
wątki. Fascynujące były pytania najmłodszej 

części widowni. Uwagi nastolatków i osób, któ-
re z racji wieku nie mogły pamiętać premiery 
Dekalogu dały obecnym i panelistom wiele do 
myślenia. 

Podziękowania i kwiaty dla prowadzących nie 
kończyły bynajmniej wieczoru. Część widzów 
kontynuowała dyskusję w domach, podczas ad 
hoc zorganizowanych spotkań (w niektórych 
wypadkach na kilkanaście lub więcej osób). Te 
spotkania, początkowo spontaniczne, po kilku 
razach przerodziły się w nieoficjalną acz sympa-
tyczną kulturalną tradycję sąsiedzką. 

Dotychczasowe seanse zgromadziły przed du-
żym ekranem w CKI ponad pięciuset widzów. 
Dodatkowo zaprosiliśmy za pośrednictwem 
streamingu w sieciach społecznościowych tych, 
którzy nie mogli dotrzeć do Izabelina osobiście. 
Każdą dyskusję obejrzało średnio półtora ty-
siąca osób, co daje prawie siedem i pół tysiąca 
dodatkowych uczestników naszych debat. Spe-
cjalne podziękowania należą się @WlodekCie-
kjaTV, zapewniającej nam na preferencyjnych 
zasadach transmisję paneli dyskusyjnych. 

Przed nami kolejne pięć wtorków z Kieślow-
skim w Centrum Kultury Izabelin. Jestem prze-
konany, że z naszymi wiernymi widzami oraz 
z tymi, którzy nas jeszcze nie znają, ale odkry-
ją, stworzymy wspólnie nową tradycję kultu-
ralnych wtorków w Izabelinie. Przed nami kino, 
letni teatr, książki i muzyka. Będzie się działo!
Specjalną niespodziankę szykujemy na zakoń-
czenie. 

Bogdan Szczesiak

Nasz cykl filmowy kończymy we wtorek 
4 czerwca w 30 rocznicę pierwszych czę-
ściowo wolnych wyborów do parlamentu, 
które przypieczętowały demokratyczne 
zmiany w Polsce. Od 2013 roku ten dzień 
jest również Dniem Wolności i Praw Oby-
watelskich. W związku z tym zapraszamy 
Państwa nie tylko na finał Dekalogu, ale 
również na wystawę poświęconą rocznicy 
wydarzeń czerwcowych oraz kuluarowe 
rozmowy przy okazjonalnym torcie i lamp-
ce wina.  
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IZABELIŃSKIE 
SPOTKANIA 
Z KSIĄŻKĄ 
w nowej 
odsłonie
Już za dwa tygodnie zaprosimy Państwa na 

Izabelińskie Spotkania z Książką. To jedyny 
festiwal literacki w Polsce odbywający się nie-
przerwanie od 21 lat. Spotkania miały lepsze 
i gorsze chwile. Dzisiaj ponownie wrócił do 
nich twórca, Czesław Apiecionek, u którego 
boku nad sprawami organizacyjnymi czuwa 
Maryla Łukasińska. Obydwoje tworzyli naj-
lepsze chwile i renomę Izabelińskich Spotkań. 
Obecnie rośniemy. Spotkania będą trwały dwa 
dni. Niedawno wspólnie z innymi polskimi fe-
stiwalami książki utworzyliśmy w Sopocie Ko-
alicję Letnich Festiwali Literackich. Wpisaliśmy 
się w ten sposób w krajowy kalendarz. 

Nasze Spotkania są adresowane do miesz-
kańców gminy Izabelin, ale chcielibyśmy też 
zaprosić gości z sąsiednich gmin oraz z War-
szawy i Polski. 

Co nas czeka w tym roku? 
Przede wszystkim dwa dni pełne wydarzeń. 

Trzeba będzie wybierać. Niebawem przedsta-
wimy Państwu szczegółowy harmonogram. 

Obok wielkiego namiotu z książkami, który sta-
nie na parkingu przed gminą, po drugiej stro-
nie Urzędu zaprosimy na zieloną trawkę pod 
sosenkami. Tam czekać będzie na Państwa 
plenerowa kawiarenka literacka, do której 
będzie się można udać po wyborze i zakupie 
nowości książkowych. Siedząc wygodnie na 
leżaku weźmiemy udział w spotkaniach z au-
torami, posłuchamy głośnego czytania a po 
zmroku w plenerowym kinie obejrzymy dobre 
filmy. Dla rodziców z dziećmi niespodzianka – 
biblioteka gminna przygotowała na całe dwa 
dni specjalną ofertę dla dzieci. 

Zainteresowanych czekają dwie sceny mu-
zyczno-literackie. Przy stoliku restauracji Syta 
będzie można posłuchać wykonawców, dla 
których tekst jest co najmniej tak ważny, jak 
muzyka. Natomiast w patio za Miętą na Po-

niatowskiego będzie czekała na Państwa scena 
z muzyką i formami teatralnymi. 

Na sali widowiskowej CKI czekają na bardziej 
oficjalne wydarzenia - powitamy nowego Iza-
belińczyka Roku, posłuchamy koncertu zespo-
łu Wokaliza i weźmiemy udział w finale pierw-
szej w Polsce Nagrody za książkę o szeroko 
rozumianej tematyce ekologicznej - PLANETA 
IZABELIN. 

Na zakończenie Spotkań za scenie pojawi się 
piszący muzyk lub muzykujący pisarz Pablo-
pavo z zespołem, czyli Paweł Sołtys autor 
świetnych Mikrotyków. Szukajcie informacji 
o szczegółowym programie. 

W związku z organizacją Izabelińskich Spotkań 
z Książką parking przed Urzędem Gminy bę-
dzie wyłączony z ruchu od 7 do 10 czerwca br. 
Kierowców za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy serdecznie! 
#planetaizabelin 

Bogdan Szczesiak

DZIEŃ DZIECKA W PUSZCZY? 
NATURALNIE!

Zapraszamy 1 czerwca w godz. 10.00-16.00 
do wspólnej zabawy przy Dyrekcji KPN. 

W programie: Dzień otwarty KPN, animacje, gry i zabawy, 
liczne atrakcje dla dużych i małych.
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1 czerwca 2019 (sobota) godz. 10.00-16.00

PIKNIK - DZIEŃ DZIECKA W KPN
Polana Jakubów przy Dyrekcji KPN

2 czerwca 2019 (niedziela) godz. 9.00

KAMPINOSKI RAJD ROWEROWY
boiska sportowe w Laskach

2 czerwca 2019 (niedziela) godz. 12.00-13.30

MUSICAL „TANIEC WAMPIRÓW” (dla młodzieży 
i dorosłych) w wykonaniu grupy „Małe Musicale” z Pałacu 
Młodzieży Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

2 czerwca 2019 (niedziela) godz. 16.00-17.00

MUSICAL „AKADEMIA PANA KLEKSA -
REAKTYWACJA” (dla dzieci) w wykonaniu grupy „Małe 
Musicale” z Pałacu Młodzieży Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

3 czerwca 2019 (poniedziałek) godz. 10.00   

UTW – LITERATURA „SANDOR MARAI -  ŚWIADEK 
XX WIEKU”  Centrum Kultury Izabelin

4 czerwca 2019 (wtorek) godz. 19.00 

DEKALOG X – POKAZ FILMU I PANEL DYSKUSYJNY
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

7 czerwca 2019 (piątek) godz. 18.00

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
„Księżyc z peweksu”Aleksandry Boćkowskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

8-9 czerwca 2019 (sobota i niedziela) od godz. 10.00

XXI IZABELIŃSKIE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

8 czerwca 2019 (sobota) godz. 11.00

BIEG - MEMORIAŁ ZOFII MORAWSKIEJ

8 czerwca 2019 (sobota) godz. 11.00-13.45

WARSZTATY ANIMACJI CZYTELNICTWA
dla dzieci w wieku 5-10 lat
z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku KAMISHIBAI
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie. Obowiązują zapisy

8 czerwca 2019 (sobota) godz. 18.00

UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU 
„IZABELIŃCZYK ROKU”
Oprawa muzyczna – zespół „Wokaliza” 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

9 czerwca 2019 (niedziela) godz. 17.00

GALA IZABELIŃSKIEJ LITERACKIEJ NAGRODY ROKU
„PLANETA IZABELIN”  oraz KONCERT ZESPOŁU 
PABLOPAVO I LUDZIKI Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

9 czerwca 2019 (niedziela) godz. 10.30

BIEG TRUSKAWKI Polana w Truskawiu

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

10 czerwca 2019  (poniedziałek) godz. 10.00

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 
ROKU AKADEMICKIEGO UTW 
Centrum Kultury Izabelin

15 czerwca 2019 (sobota) godz. 11.30-15.30

BIEG AliRun  
Start: Polana Jakubów

15 czerwca 2019 (sobota) godz. 13.00

PIKNIK SOŁECKI W TRUSKAWIU

15 czerwca 2019 (sobota) godz. 18.00

TANECZNA IMPREZA CHARYTATYWNA
„CZAS NA TANIEC” 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

16 czerwca 2019 (niedziela) godz.15.00

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE 
W SIERAKOWIE  
Sieraków, ul. gen. R. Abrahama 26

16 czerwca 2019 (niedziela) godz. 16.00

KONCERT STUDIA PIOSENKI 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

22 czerwca 2019 (sobota) godz. 12.00

PIKNIK SOŁECKI - IZABELIN C 
Polana Jakubów

22 czerwca 2019 (sobota) godz. 16.00

PIKNIK SOŁECKI - MOŚCISKA 
Plac zabaw ul. 3 Maja przy nr 86

22 czerwca 2019 (sobota) godz. 17.00

PROMOCJA BIOGRAFICZNEJ KSIĄŻKI 
s. MICHAELI PAWLIK
 Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

25 czerwca 2019 (wtorek) godz. 17.00

»KSIĘŻNICZKA ROSA I KLIMEK«
PRZEDSTAWIENIE DLA DZECI  Teatr Katarynka
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

28 czerwca 2019 (piątek) godz.  18.00-22.00 

POTAŃCÓWKA Z KAROLINĄ STANISŁAWSKĄ
 sala widowiskowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp 20 zł

29 czerwca 2019 (sobota) godz. 19.00

SWING CLUB NA MAZOWSZU - KONCERT 
WARSZAWSKIEJ ORKIESTRY SENTYMENTALNEJ 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp 25 zł

30 czerwca 2019 (niedziela) godz. 15.30-21.00

IV TURNIEJ BRYDŻOWY
Zapisy w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin

KALENDARIUM IMPREZ W GMINIE IZABELIN
czerwiec 2019
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czerwiec 2019

1 czerwca 2019 (sobota) godz. 11.00 

BYŁY SOBIE CZŁOWIEKI
reż. J. Debbouze, od 7 lat, 96 min

1 czerwca 2019 (sobota) godz. 16.00 

KOMUNIA  reż. A. Zamecka, od 12 lat, 72 min

2 czerwca 2019 (niedziela) godz. 16.00 

MARY'S LAND. ZIEMIA MARYI 
reż. J. M. Cotelo, od 12 lat, 105 min

8 czerwca 2019 (sobota)  

XXI IZABELIŃSKIE SPOTKANIA 
Z KSIĄŻKĄ - dodatkowy repertuar

11 czerwca 2019 (wtorek) godz. 19.00 

NA GŁĘBOKĄ WODĘ
reż. J. Marsh I, od 12 lat, 97 min

14 czerwca 2019 (piątek) godz. 19.00 

JESTEM TAKA PIĘKNA
reż. M. Silverstein, A. Kohn, od 15 lat, 105 min

15 czerwca 2019 (sobota) godz. 11.00 

JAK URATOWAĆ MAMĘ
reż. M. Męczkowski, D. Zduńczyk, od 7 lat, 86 min

15 czerwca 2019 (sobota) godz. 16.00 

FREE SOLO. EKSTREMALNA WSPINACZKA
reż. J. Chin, E. Ch. Vasarhelyi, od 12 lat, 97 min

18 czerwca 2019 (wtorek) godz. 19.00 

SZCZĘŚLIWY LAZZARO
reż. A. Rohrwacher, od 12 lat, 122 min

21 czerwca 2019 (piątek) godz. 19.00 

Święto muzyki O KROK OD SŁAWY
reż. M. Neville, od 12 lat, 90 min

22 czerwca 2019 (sobota) godz. 11.00 

PRZYTUL MNIE odc. 1 - 8 
reż. M. Jarmulski, b/o, ok. 42 min

22 czerwca 2019 (sobota) godz. 16.00

NA GŁĘBOKĄ WODĘ
reż. James Marsh I, od 12 lat, 97 min

25 czerwca 2019 (wtorek) godz. 19.00 

LOLO 
reż. J. Delpy, od 16 lat, 95 min

28 czerwca 2019 (piątek) godz. 19.00 

ŚMIETANKA TOWARZYSKA
reż. W. Allen 12 lat, 91 min

29 czerwca 2019 (sobota) godz. 11.00

GAMBA  
reż. Y. Ogawa, T. Kawamura, b/o, ok. 42 min

29 czerwca 2019 (sobota) godz. 16.00

WROTA BOHATERÓW 
reż. M. Hoene, od 12 lat, 102 min

Izabelińskie Spotkania z Książką 2019 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 

zaprasza 8 czerwca (sobota) dzieci w wieku 5-10 lat na 

WARSZTATY Z ANIMACJI CZYTELNICTWA 
Z WYKORZYSTANIEM JAPOŃSKIEGO TEATRZYKU KAMISHIBAI 

 

 

Siri i pchła  
Godzina: 11.00-11.45  
Program: 
- Głośne Czytanie książki Siri i pchła Tiny Napoli, 
- Wybierzemy się na przyrodniczą wycieczkę na łąkę i poznamy 
 ciekawostki związane z pchłami  oraz innymi owadami, 
- Wykonamy inspirowane owadami i przyrodą spinacze,  
przydatne do codziennej pracy oraz dekoracji mieszkania, 
- Zabawy integracyjne. 
 

My ludzie 
Godzina: 12.00-12.45  

Program: 
- Głośne Czytanie książki Elizy Piotrowskiej pt. My ludzie, 

- Porozmawiamy o tym, że z jednej strony wszyscy jesteśmy tacy sami 
 (cieszymy się, smucimy), z drugiej – zupełnie różni, 

- Zastanowimy się, co każdego z nas odróżnia od innych, 
- Wykonamy autoportrety, 

- Zabawy integracyjne. 
 
 

Mama Mu czyta 
Godzina: 13.00-13.45  
Program: 
- Głośne Czytanie książki Mama Mu czyta, 
- Porozmawiamy o przyjemnościach i korzyściach płynących 
  z czytania, 
- Zabawy o książkach dla dzieci, 
- Wykonamy filcowe notatniki do pisania własnych opowieści, 
- Zabawy integracyjne. 

!NA WARSZTATY OBOWIĄZUJĄ ZAPISY (ZAPISY OSOBIŚCIE W BIBLIOTECE LUB TELEFONICZNIE: 22 752-68-21). 

 ! UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY.  

ZAPRASZAMY! 

Z ŻYCIA GMINYBIBLIOTEKA

Lider Promocji Czytelnictwa
W dniu 15 maja br. - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Izabelinie Małgorzata Konopka, otrzymała tytuł Lidera Pro-
mocji Czytelnictwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kategorii OSO-
BOWOŚĆ ROKU, za podejmowanie inicjatyw na rzecz animacji kulturalnej 
i czytelniczej w społeczności lokalnej. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy 
zaszczyceni, że to nasza gmina przoduje w czytelnictwie w powiecie.
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Z ŻYCIA GMINY

Święto Ośrodka w Laskach
C  o roku, 15 maja, w rocznicę śmierci 

Matki Elżbiety Róży Czackiej, w Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach 
odbywają się uroczyste obchody święta 
Ośrodka.

To dzień wdzięczności za istnienie Dzieła 
Lasek i modlitw za beatyfikację Matki Nie-
widomych.

Uroczystości rozpoczęły się przy grobie Za-
łożycielki Dzieła Lasek. Następnie, przybyli 
goście uczestniczyli w mszy świętej w Ka-
plicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Po 
mszy obejrzano wzruszające przedstawie-
nie „Oblicza wolności – historia Róży Czac-
kiej” z udziałem niewidomych uczniów i ich 
opiekunów, które dotyczyło lat młodości 
Róży Czackiej.

W obchodach wzięli udział licznie przyby-
li goście, w tym Dorota Zmarzlak – wójt 
Gminy Izabelin, która wyraziła wiele cie-
płych słów uznania dla pracowników, wy-
chowanków i wszystkich osób wspierają-
cych Dzieło Matki Czackiej. 

Witold Malarowski – wójt gminy Izabelin 

poprzednich kadencji został odznaczony 
przez Towarzystwo Opieki nad Ociem-
niałymi Stowarzyszenie medalem Pax et 
Gaudium in Cruce (Pokój i Radość w Krzy-
żu) w dowód wdzięczności za wieloletnie 
wspieranie Dzieła Matki Czackiej. 

TO BYŁO...

Izabelin, dnia 25 kwietnia 2019 r.

GPA.6722.7.1.2019.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 planowaniu 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 ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 25 października 2017 r. uchwały Nr XXXI/270/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część E”. 

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 środowisku 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 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

Obszar objęty projektem planu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 2732/1, 2732/2, 1882/1, 1882/2, 1883/1, 
1883/2, 1885/3, 1885/4, 1885/5, 1886/3, 1886/4.

Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym do w/w uchwały, które dostępne są na 
stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie 
sporządzania”.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania 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 wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 17 czerwca 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 
                                                                                                           Wójt Gminy Izabelin

/-/ Dorota Zmarzlak

Do późnych godzin popołudniowych świę-
towano jeszcze w szkolnych placówkach, 
które tego dnia były otwarte dla wszystkich 
chętnych.

Tekst i zdjęcie: Daria Kuźniecow-Dudko
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Z ŻYCIA GMINY

15-lecie Polski w Unii Europejskiej

RB DIXIE FIVE… Koncert jazzu tradycyjnego

27 kwietnia 2019 roku, w Centrum Kultury Izabelin 
uczciliśmy 15-lecie przystąpienia Polski do Unii Eu-

ropejskiej. Członkowie chórów: Wokaliza, Echo, Tibi Domine, 
scholi dziecięcej „Kwiatki św. Franciszka” z parafii św. Fran-
ciszka z Asyżu oraz harcerze 424 Drużyny Starszoharcerskiej 
„Grupa Kampinos” wspólnie z publicznością zaśpiewali hymn 
Polski oraz „Odę do Radości”. Chóry wystąpiły pod dyrekcją 
Karoliny Dubaniewicz, a na fortepianie akompaniował im Ja-
kub Zwierz.

Następnie uczestniczyliśmy w debacie o Unii Europejskiej. 
Naszymi gośćmi byli europosłowie: Michał Boni, Paweł Ko-
wal oraz Kazimierz Michał Ujazdowski. Spotkanie prowadził 
Bogdan Szczesiak - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki. Film z debaty można obejrzeć na stronie 
internetowej Centrum Kultury Izabelin w zakładce „Relacje 
z imprez”.

Po debacie, podczas poczęstunku, kontynuowano rozmowy 
w kuluarach Centrum Kultury Izabelin. Na zakończenie obej-
rzeliśmy znakomity występ zespołu Grzywacz/Maseli Duo. 
Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność.

Tekst i zdjęcia:
Daria Kuźniecow-Dudko

TO 
BYŁO...

W sobotnie popołudnie 11 maja 2019 r. Centrum Kultury Izabelin roz-
brzmiewało jazzem nowoorleańskim. Nasi mieszkańcy uczestniczyli 

w koncercie zespołu RB DIXIE FIVE. 

Nie była to zwykła impreza muzyczna, to było swoiste przeniesienie w czasie 
i przestrzeni. Już po pierwszych taktach znaleźliśmy się w latach trzydziestych 
dwudziestego wieku w stanie Luizjana, na ulicy Nowego Orleanu. Słyszymy 
dźwięki, nie te delikatne, subtelne, lecz takie, które chwytają za serce, zapie-
rają dech w piersiach, aktywują nogi, poruszają ciało. Chcesz tu być, chłonąć, 
słuchać, tańczyć, uczestniczyć w tym szaleństwie, dzikości i nieobliczalności 
melodii. Dajesz się porwać nastrojowi i nic w tym momencie, nie jest dla 
ciebie ważne. Słyszysz znane standardy  jazzowe Louisa Armstronga, Kida 
Ory, Joe „Kinga” Olivera i wciąż chcesz więcej. Zespół w typowym dla słyn-
nych ulicznych parad składzie instrumentalnym: Roman Bartnicki – suzafon, 
Dominik Mietła – trąbka, Janusz Witko – klarnet, saksofon sopranowy, teno-
rowy, Robert Szczerba – puzon, wokal, Wiktor Zydroń – banjo – rozgrzał nas 
do czerwoności. Koncert poprowadził leader zespołu i multiinstrumentalista 
Roman Bartnicki. 

Grupa  powstała w 2014 roku, jest laureatem Międzynarodowego Festiwa-
lu Jazzu Tradycyjnego w Iławie – Old Jazz Meeting – Złota Tarka 2015 r., 
a doświadczeni muzycy, którzy w niej grają  to absolwenci klasycznych szkół 
muzycznych i wydziałów jazzu tych uczelni. Na zakończenie wspólnej zabawy 
przeszliśmy w paradzie za zespołem, tańcząc, klaszcząc i śmiejąc się. Chętni 
mogli też zakupić płytę z autografem lub zrobić sobie wspólną fotkę. Dzięku-
jemy za wspólną zabawę.

Iwona Mazurek, fot. Hanna Kwietniewska

TO BYŁO...
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

REKLAMY

OFERTA PRACY
JEŚLI POSIADASZ KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO LUB NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO 
I SZUKASZ PRACY W NOWOCZESNYM, PRZYJAZNYM 

PRZEDSZKOLU Z MOŻLIWOŚCIAMI OSOBISTEGO ROZWOJU, 
ZAPRASZAMY, ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

HTTP://WWW.PRZEDSZKOLE.IZABELIN.PL

OFERTA PRACY
Firma Norma w Klaudynie, specjalizująca się w sprzedaży wyrobów hutniczych 
i materiałów budowlanych, oferuje pracę na stanowiskach:
Kierowca z uprawnieniami B, C E+HDS / Operator dźwigu POLAN / Pracownik 
magazynowy
Skontaktuj się z nami: +48 504 273 605  muraszko@norma.org.pl

POMIESZCZENIA BIUROWE W KLAUDYNIE DO WYNAJĘCIA
Wynajmiemy część biura mieszczącą się na 1. piętrze budynku firmy Norma 
w Klaudynie przy ul. Estrady 8: 1.Pokój 21m2 / 2.Pokój 18 m2 / 3.Kuchnia 10 m2 / 
4.Dwie oddzielne toalety  / 5.Korytarz ok. 17 m2  

Cena 2600 zł, media wliczone w cenę.  Kontakt: +48 605 440 966
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REKLAMY

KampinoSport ul.Izabelińska 79 Stare Babice www.kampinosport.pl Zadzwoń! 606 122 322 

SPRAWDŹ
OFERTĘ WAKACYJNĄ

DLA DZIECIDLA DZIECI

OBÓZ 
  05.08 - 15.08.2019

PASYMOBÓZ PASYMOBÓZ PASYM
  05.08 - 15.08.2019

PASYMOFERTĘ WAKACYJNĄ

OBÓZ PASYMOBÓZ PASYM
  05.08 - 15.08.2019

PASYMOBÓZ PASYMOBÓZ PASYM

WYJAZDOWY OBÓZ SPORTOWO-TENISOWY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

LOKALNIE 
W KAMPINOSPORT 
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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. 
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Sąsiedzie!

Nie wystawiaj odpadów 

(szczególnie zielonych) 

przed posesję wcześniej 

niż dzień przed 

planowanym odbiorem

Zadbajmy wspólnie 

o estetykę 

naszej gminy

Pssst! 

Może za to grozić mandat 

nawet do 500 zł!


