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zdjęcie na pierwszej stronie: Nowi strażacy ochotnicy

fot. Piotr Zając

Z ŻYCIA GMINY

W dniach od 22 lipca 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. Gmina 
Izabelin przy współpracy z firmą Eko-precyzja będzie prowadziła 

inwentaryzację źródeł ogrzewania. 
Inwentaryzacja odbędzie się metodą spisu z natury – ankieterzy od-
wiedzą Państwa osobiście i przeprowadzą ankietę. Dla bezpieczeństwa 
mieszkańców każdy ankieter będzie posiadał identyfikator oraz specjal-
ne upoważnienie wydane przez Panią Wójt – Dorotę Zmarzlak. W przy-
padku nieobecności ankietę znajdą Państwo w skrzynce pocztowej wraz 
z odpowiednią informacją. 
Ankieterzy odwiedzą wszystkie budynki w naszej gminie i poproszą 
o informacje dotyczące nieruchomości oraz sposobu ich ogrzewania 
(rodzaju paliwa i stosowanych urządzeń). Zapytają również o Państwa 
plany oraz potrzeby związane z przeprowadzeniem modernizacji źródeł 
ogrzewania.
Zebrane podczas inwentaryzacji dane zostaną użyte wyłącznie do zadań 
związanych z ochroną środowiska, realizowanych przez Urząd Gminy 
Izabelin. Informacje te w szczególności posłużą do oszacowania, ile 
przestarzałych, ale wciąż funkcjonujących pieców wymaga wymiany 
oraz dofinansowania. Pozyskane dane posłużą do przygotowania ewen-
tualnego wniosku o dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania na 
proekologiczne. 

Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w Urzędzie Gminy Iza-
belin. Zapraszamy do pokoju nr 112 do pani Jagody Lasockiej.

Poniżej przedstawiamy harmonogram prac ankieterów w terenie:

*dla mieszkańców, którzy zostali pominięci lub byli nieobecni podczas 
ankietyzacji 

W razie pytań prosimy o kontakt: 
Urząd Gminy Izabelin, Wydział Inwestycji i Rozwoju tel. (22) 722 89 51
lub firma Eko-precyzja tel. 512 110 314. 

INWENTARYZACJA ZRÓDEŁ OGRZEWANIA 
W GMINIE IZABELIN

Harmonogram prac inwentaryzacyjnych:

L.p. Miejscowość Termin inwentaryzacji

1 Mościska, Laski lipiec- sierpień

2 Izabelin B, Izabelin C sierpień - wrzesień

3 Hornówek wrzesień

4 Truskaw, Sieraków wrzesień - październik

5 Inwentaryzacja 
uzupełniająca * wrzesień - październik

Dotacje w wysokości do 80% 
 WYMIANA KOTŁÓW, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

 KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA 

 
Wójt Gminy Izabelin oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące 
możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów c.o. oraz montaż instalacji z 
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców.  

Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 80% 
wartości inwestycji. 
Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji oraz 
warunki uczestnictwa w programie. 

Miejsce spotkania: 

Wtorek, 23.07.2019r., godzina 19:00  
Sala Widowiskowa Centrum Kultury Izabelin 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Urząd Gminy Izabelin zaprasza 
w czwartek 8 sierpnia 2019 roku o godzinie 18:00, 

do siedziby OSP w Laskach przy ulicy Partyzantów 30, 

na spotkanie informacyjne 
z mieszkańcami 

w sprawie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego wsi Laski. 

Przedmiotem spotkania będzie przede wszystkim zapre-
zentowanie problematyki planowania miejscowego w wa-
runkach lokalnych, czyli przedstawienie czym jest miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są 
zasady jego tworzenia oraz funkcjonowania. Omówione 
zostaną również kwestie udziału mieszkańców i właścicieli 
gruntów w tworzeniu planu oraz skutki decyzji planistycz-
nych podjętych przy opracowaniu dokumentu.

W spotkaniu, ze strony Urzędu będą uczestniczyli: zastęp-
ca wójta Michał Postek, kierownik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej Krzysztof Stańczyk oraz Izabela Sobierajska 
– wykonawca mpzp wsi Laski.
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Z ŻYCIA GMINY

Mamy nowych strażaków ochotników!
W dniu 13 lipca 2019 czworo strażaków 

z OSP Laski (Katarzyna Stępkowska, 
Katarzyna Palicka, Sebastian Nadolski, Ja-
kub Ziółkowski) ukończyło kurs podstawowy 
strażaka OSP, który umożliwia uczestnictwo 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Kurs został 
zorganizowany przez KP PSP w Błoniu i trwał 
5 tygodni. Pierwszym krokiem był egzamin 
teoretyczny. Następnie nasi druhowie musie-
li sprawdzić swoje siły w komorze dymowej 
w Ośrodku Szkoleniowym KW PSP w Pionkach. 
Ćwiczenia w komorze sprawdzają umiejętności 
pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, 
przy dużym obciążeniu psychicznym i fizycz-
nym. W kolejne cztery weekendy odbywały się 
zajęcia w JRG Błonie, podczas których druho-
wie zdobywali wiedzę z zakresu ratownictwa 
technicznego, sprzętu pożarniczego, rodza-

jów pożarów i sposobów ich zwalczania oraz 
współpracy z innymi służbami np. policją. 

Siedmioro strażaków z OSP Laski (w tym rów-
nież wymienione wyżej dwie kobiety) trzy mie-
siące temu ukończyło także kurs Kwalifikowa-
nej Pierwszej Pomocy, uzyskując tym samym 
tytuł ratownika. 

Pomimo napiętych grafików, pracy zawodo-
wej, egzaminów szkolnych, nasi druhowie 
poświęcili swój czas na poszerzenie wiedzy, 
aby profesjonalnie zadbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy i swoje własne.

W każdy czwartek w godzinach 17.00-19.00 
zapraszamy osoby zainteresowane lub chętne 
dołączyć do grona naszych dzielnych straża-
ków (minimalny wiek to tylko 12 lat).

redakcja

URZĄD GMINY IZABELIN
ZAPRASZA NA SPOTKANIE

W SPRAWIE KONCEPCJI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA

GMINNEGO W SIERAKOWIE

WÓJT GMINY IZABELIN

informuje o wywieszeniu 

wykazu nieruchomości 

przeznaczonych 

do dzierżawy.

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 Izabe-

lin C przy ul. 3 Maja 42 w terminie 

od dnia 17 lipca 2019 r. do dnia 07 

sierpnia 2019 r. wywieszony będzie 

wykaz nieruchomości przeznaczony-

ch do dzierżawy. 

Wójt Gminy Izabelin 

Dorota Zmarzlak

Izabelin C, dnia 15 lipca 2019 r.
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Z ŻYCIA GMINY

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY IZABELIN

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Gminy Izabelin 
Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające do Rady 

Gminy Izabelin w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 2, gdzie 
wybierany będzie jeden radny.

Data wyborów została wyznaczona na dzień 11 sierpnia 2019 r. 

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje następujące ulice wsi Laski: 

ul. 3 Maja nieparzysta numeracja budynków od nr 39 do końca oraz 
parzysta numeracja budynków od nr 22 do końca, 

ul. Cichowszczyzna nieparzysta numeracja budynków od nr 17 do końca 
oraz parzysta numeracja budynków od nr 12 do końca, 

ul. Jana Wieczorka nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do 19 oraz 
parzysta numeracja budynków od nr 2 do 20, 

ulice Klaudyńska, Klonowa, Księdza Jerzego Wolffa, Młodzieżowa, Pocz-
towa, Południowa, Przedszkolna, Przeskok, Słoneczna.

Lokal wyborczy dla okręgu będzie mieścił się w Gminnym Przedszkolu 
w Laskach, ul. 3 Maja 43 i będzie otwarty od 7.00 do 21.00.

Paweł Dubaniewicz

KANDYDACI

Krzysztof Koc
Od urodzenia mieszkam w Laskach. Szczęśliwy mąż, tata dwójki dzieci. Pracuję jako nauczyciel niewidomych 
oraz w klubie „Ryś”, gdzie wychowuję młodzież oraz jestem wiceprezesem.

Jestem pogodny, energiczny, z pozytywnym nastawieniem do ludzi i życia.

Chcę być aktywnym radnym, służyć mieszkańcom, rozmawiać z każdym i wdrażać w czyn wyniki tych rozmów. 
Potrafię budować porozumienia, ale nie boję się stanowczo zaprotestować, kiedy decyzje są nieobiektywne.

Pragnę miejsca bezpiecznego, zadbanego i spokojnego, przyjaznego dla rodzin i seniorów. Dlatego moje priory-
tety to: bezpieczeństwo, edukacja, zdrowie, sport i turystyka, wartościowe zajęcia dla mieszkańców oraz przede 
wszystkim poprawa dojazdu do Warszawy (indywidualny, zbiorowy). Będę Nas godnie reprezentował, proszę 
o Twój głos.

Bartłomiej Połomski
Od urodzenia mieszkam w Laskach. Z wykształcenia jestem inżynierem ekologii, a obecnie pracuję jako in-
struktor robotyki, programowania, fizyki i chemii. Miałem zaszczyt pracować przez ostatnie cztery lata w radzie 
sołeckiej kierowanej przez sołtysa i radnego Staszka Maciasa. Jako radny gminy chciałbym kontynuować jego 
linię: realizować budżet sołecki, interweniować w gminie w sprawach mieszkańców oraz dążyć do integracji na-
szej Laskowskiej Rodziny. Na XVII Spotkaniu Organizacji  Działających na Obszarach Wiejskich reprezentowałem 
radę sołecką i miałem przyjemność podzielić się doświadczeniami nabytymi podczas projektu tworzenia logo 
naszej wsi z działaczami społecznymi z całej Polski. Laski to mój dom, wiem czego oczekują jego mieszkańcy 
i dlatego zależy mi, aby żyło się w nim jak najlepiej.

Joanna Russek 
Mogę  być twoim kandydatem z Lasek do Rady Gminy Izabelin.
Konto FB Joanna Bukowska Russek. Forum Samorządowe Gmin

Moje cele: 
Praca nad poprawą komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą drogową, by dojazd do pracy i szkół  był bez-
pieczny, komfortowy i zabierał nam mniej czasu; Zadbanie w Laskach o czyste, bezpieczne ulice z chodnikami 
i nowoczesnymi nawierzchniami; Dalszy rozwój  bazy oświatowej w Gminie Izabelin. Modernizacja szkół i przed-
szkoli z oddziałami żłobkowymi; Znajdowanie środków finansowych na realizację wielu ww. celów poprzez do-
tacje unijne, pozyskiwanie sponsorów, prowadzenie partnerskich negocjacji z Warszawą i innymi gminami; Za-
łożenie stowarzyszenia profilaktyki szerzenia się nałogów wśród dzieci i młodzieży przy Urzędzie Gminy Izabelin.
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Z ŻYCIA GMINY

XII SESJA RADY GMINY IZABELIN

25 czerwca 2019 roku odbyła się XII se-
sja Rady Gminy Izabelin. Radni pod-

jęli następujące uchwały:

uchwała XII/81/19 (GŁOSÓW ZA: 12)
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Izabelin. Z powodu śmierci Józefa 
Stanisława Maciasa wiceprzewodniczącego RGI 
i wygaśnięciu jego mandatu, radni RGI wybrali 
w głosowaniu tajnym nowego wiceprzewodni-
czącego, którym został Michał Karczmarek.
• Na sesji przedstawiono Raport o stanie gminy 
oraz udzielono Wójtowi Gminy Izabelin absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

uchwała XII/82/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)  w sprawie 
udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy 
Izabelin. Radni Gminy Izabelin jednogłośnie 

uchwała  XII/83/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1) w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2018 r.

uchwała XII/84/19  
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)  w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
2018 rok. Radni po zapoznaniu się z dokumen-
tami wymienionymi w treści uchwały jedno-
głośnie udzielili absolutorium Wójtowi z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok.

uchwała XII/85/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Izabelin na lata 2019-2026

uchwała XII/86/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gmi-
ny Izabelin.

uchwała XII/87/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)   w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebie-
gu wykonania budżetu Gminy Izabelin i infor-
macji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji o przebiegu wy-
konania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury i samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półro-
cze roku budżetowego. Zmiany te przyczynią 
się do prezentowania danych w sposób czy-
telny, przejrzysty, a jednocześnie spełniający 
obowiązujące wymogi przepisów prawa

uchwała XII/88/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1) w sprawie 
regulaminu dotyczącego niektórych zasad wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i przedszkolach, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Izabelin.

uchwała XII/89/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1) w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXVI/328/18 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnio-
wego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz w sprawie określenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, 
psychologów, logo-
pedów, terapeutów 
pedagog i c znych 
i doradców zawodo-
wych zatrudnionych 
w szkole i przedszko-
lach prowadzonych 
przez Gminę Izabelin.

uchwała XII/90/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1) w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie gminy Izabelin. Podjęcie tej 
uchwały wynika z konieczności dostosowania 
zapisów dotychczasowego regulaminu do ak-
tualnego stanu prawnego. 

uchwała XII/91/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1) w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy 
Izabelin z dnia19 grudnia 2018 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego upraw-
niającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim rządowym progra-
mem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 
– 2023.

uchwała XII/92/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)  w sprawie 
wyrażenia zgody na zniesienie współwłasno-
ści nieruchomości w trybie bezprzetargowym 
oraz na udzielenie bonifikaty od dopłaty wraz 
z określeniem warunków przyznania i wyso-
kość stawki procentowej bonifikaty. Zasadność 
nabycia działki ewidencyjnej nr 802/3 przez 
Gminę związana jest z zaspokojeniem zbioro-
wych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych 
dróg oraz organizacji ruchu drogowego, nale-
żących do zadań własnych gminy.

uchwała XII/93/19 
(ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1) w sprawie 
powołania zespołu do zaopiniowania kandy-
datów na ławników na kadencję 2020-2023.

Iwona Mazurek
fot. Grzegorz Nowicki
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XIII SESJA RADY GMINY IZABELIN

XIII sesja Rady Gminy Izabelin, odby-
ła się 10 lipca 2019 r. 

Radni podjęli następujące uchwały:

uchwała XIII/94/19 (ZA: 14, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0)  w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin 
na lata 2019-2026. 

uchwała XIII/95/19 (ZA: 14, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0) w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin. 

uchwała XIII/96/19 (ZA: 14, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0) w sprawie powierzenia 
Wójtowi Gminy Izabelin uprawnień do usta-
lania wysokości cen i opłat albo stanowienia 
o sposobie ustalania cen i opłat za usługi ko-
munalne o charakterze użyteczności publicz-
nej oraz za korzystanie z gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej.
Powierzenie Wójtowi Gminy Izabelin upraw-
nień do stanowienia wysokości cen i opłat 
albo określenia sposobu ustalenia cen i opłat 
za usługi komunalne o charakterze użyteczno-
ści publicznej oraz za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej pozwoli na 
unormowanie spraw związanych z odpłatno-
ścią za ich wykorzystanie oraz przyczyni się 
do usprawnienia w zarządzaniu nimi. Uchwała 
pozwala na większą elastyczność i szybkość re-
agowania na aktualne potrzeby rynku, a także 
na rzetelne rozliczenie finansowe podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych korzystają-
cych m.in. z obiektów i urządzeń wybudowa-
nych lub zakupionych przez Gminę.

uchwała XIII/97/19 (ZA: 10, PRZECIW: 4, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0) w sprawie uchwalenia 
statutów sołectw Gminy Izabelin. 
Aktualnie obowiązujące na obszarze Gmi-
ny Izabelin statuty siedmiu sołectw zostały 
uchwalone w listopadzie 1997 roku, a zatem 
obowiązują od przeszło 20 lat. Na przestrzeni 
tego okresu ukształtowała się linia orzecznicza 
w zakresie kluczowych elementów statutów 
sołeckich, w tym zakresu kompetencji orga-
nów sołectwa i zasad ich wybierania. Zakres 
zagadnień niezbędnych do uregulowania 
w statutach sprawia, że istnieje konieczność 
uchylenia w całości dotychczasowych statutów 
i uchwalenia nowych, których treść uwzględnia 
obecne kierunki orzecznicze i brzmienie przepi-
sów. Ponadto, sołectwa Gminy Izabelin od lat 
borykają się z niską frekwencją mieszkańców 
na zebraniach wiejskich, w tym zebraniach, 
podczas których dokonywane są wybory soł-
tysa oraz uchwalane są budżety sołeckie. 
W celu zachęcenia większej liczby mieszkań-
ców sołectw do udziału w życiu sołectwa, 

w tym w wyborach sołtysa, proponowana 
jest zmiana charakteru wyborów. Wybory po-
przedzone kampanią wyborczą kandydatów 
na sołtysa, a następnie głosowaniem przez 
mieszkańców w trakcie kilkugodzinnych lub 
całodniowych wyborów, powinny przyczynić 
się do zwiększenia frekwencji i zainteresowa-
nia mieszkańców życiem sołectwa, a w kon-
sekwencji – życiem gminy. Projekt statutów 
został poddany konsultacjom z mieszkańcami 
Gminy.  

uchwała XIII/98/19 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0) w sprawie dopłat 
do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków dla go-
spodarstw domowych. Ponieważ w okresie od 
maja do września w gminie Izabelin znaczna 

część wody zużywana jest na cele inne niż 
bytowe (podlewanie trawników, napełnianie 
basenów), a intencją ustanowienia dopłat jest 
jednak pomoc rodzinom w ich podstawowych 
funkcjach, Rada postanowiła ograniczyć okres 
obowiązywania dopłat do taryfy dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę na miesiące od 
października do grudnia. Dopłata do taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wprowa-
dzona na mocy Uchwały Nr XXXVIII/348/18 
Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2018 
roku w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzanie ścieków dla gospodarstw domowych 
obowiązywała do 30 kwietnia 2019 r. Ponadto, 
w celu zachęcenia mieszkańców do włączenia 
się i korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej, 
Rada gminy postanowiła wprowadzić dopła-
tę do każdego m3 ścieków odprowadzanych 
do gminnej sieci kanalizacyjnej przez cały rok 
obowiązywania wcześniej zatwierdzonych ta-

Z ŻYCIA GMINY

ryf. Dopłata do taryfy dla zbiorowego odprowa-
dzenia ścieków obowiązywała do 30 czerwca 
2019 r. na mocy Uchwały Nr XXXVIII/348/18 
Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2018 
roku w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzanie ścieków dla gospodarstw domowych. 
Zatem zasadne jest, aby dopłata do powyższej 
taryfy wprowadzona niniejszą uchwałą zaczęła 
obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

uchwała XIII/99/19 (ZA: 13, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1) w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w Gminie Iza-
belin. Stworzony regulamin mówi o tym, jak 
utrzymać czystość i porządek w gminie w miej-
scach publicznych oraz na własnych nierucho-
mościach.

uchwała XIII/100/19 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0) w sprawie  przyję-
cia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gmi-
ny Izabelin na lata 2019 – 2022. Program ten 
wypełnia ustawowy obowiązek i ma na celu 
zapewnienie ochrony kulturowego dziedzictwa 
Gminy Izabelin.

uchwała XIII/101/19 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0) w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XII/91/19 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 25 czerwca 2019 r., którą zmieniono 
Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyż-
szenia kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do przyznania nieodpłatnej pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 
dla osób objętych wieloletnim rządowym pro-
gramem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 
2019 – 2023.

Iwona Mazurek
fot. Grzegorz Nowicki
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PRZYRODA

Kampinoskie bagna 
zmniejszają skutki suszy

Bagna mają korzystny wpływ na lokalny kli-
mat, co jest szczególnie ważne w okresach 

suszy i wysokich temperatur. Szacuje się, że 
we wszystkich torfowiskach Polski zmagazyno-
wanych jest 35 mld m3 wody, czyli dwukrotnie 
więcej niż we wszystkich polskich jeziorach. 
W porach suchych, tereny podmokłe uwalnia-
ją zmagazynowaną wodę, co opóźnia nastanie 
suszy i ogranicza niedobory wody, a parująca 
woda schładza lokalny klimat. Po jakimś czasie 
powraca na ziemię w postaci opadów. W okoli-
cach mokradeł występują one częściej, a tem-
peratura w okresie letnim jest średnio do 1oC 
niższa. Z kolei wilgotność powietrza w okresie 
letnim jest w okolicach mokradeł o ok. 5% 
wyższa. Większa jest także wilgotność gleby, 
co pozytywnie wpływa na przyrodę i zwiększa 
plony w rolnictwie.
Tych właściwości mokradeł są świadomi nie 
tylko przyrodnicy i ekolodzy, ale także urzędni-
cy i władze. Ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i unijnego funduszu LIFE Nature, Kampinoski 
Park Narodowy wraz z partnerami zrealizował 

w latach 2013-2019 projekt ochrony mokradeł 
Puszczy Kampinoskiej, dzięki któremu w Pusz-
czy można zatrzymać nawet 1,2 mln m3 wody. 
Służą temu liczne urządzenia piętrzące, zbudo-
wane na rowach i małych ciekach: progi, bro-
dy, zastawki blokujące i spowalniające odpływ 
wody. Część wybudowanych urządzeń można 

fot. Paulina Dzierża

oglądać w sąsiedztwie szlaków turystycznych 
w Puszczy. Mówią o tym tablice informacyjne 
przy szlakach, a także przy urzędach puszczań-
skich gmin oraz siedzibie Parku. Dyrekcja Par-
ku ma nadzieję, że działania te uda się konty-
nuować w przyszłości, z korzyścią dla przyrody 
oraz mieszkańców Parku i jego otuliny.

Paulina Dzierża

Więcej materiałów na: www.bagna.pl, www.kampinoskiebagna.pl 
Materiał przygotowany w ramach projektu „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 

“Puszcza Kampinoska” LIFE 12 NAT/PL/000084

Budujemy „Pszczele azyle”

W Polsce żyje aż 470 gatunków pszczół, 
które pozwalają zachować różnorod-

ność biologiczną naszego kraju. Istotne jest 
udostępnianie tym dzikim owadom zapylającym 
miejsc, w których mogą odpocząć czy schronić 
się, a przede wszystkim się rozmnażać. Z troski 
o dzikich zapylaczy powstał projekt „Pszczele 
azyle”. Inicjatorem budowy hoteli w przestrzeni 
miejskiej jest Soplica – marka, która ma swoje 
korzenie w staropolskiej tradycji, czerpie z da-
rów natury, rodzimych owoców i zbóż. 

Dziko żyjące owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Dzięki nim 

możemy cieszyć się wspaniałym smakiem owoców czy kojącym widokiem ukwieconych łąk, 

rabatek czy parków miejskich. Na terenie Warszawy i okolic powstają zatem… hotele dla pszczół.

Hotele wykonano z drewna z polskich lasów, 
a wnętrze wypełniono trzciną, drewnem 
z odpowiednio nawierconymi otworami i cegłą 
dziurawką, drobnymi gałązkami oraz szyszka-
mi modrzewiowymi, w których dzikie pszczoły 
mogą budować swoje gniazda. Wykorzystanie 
tak różnorodnych materiałów sprzyja zasie-
dlaniu hoteli przez owady. Hotele zostały po-
zytywnie zaopiniowane przez Polskie Towarzy-
stwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, które od 
lat angażuje się w działania na rzecz pszczół. 
Celem kampanii „Pszczele Azyle” jest również 
edukacja na temat roli pszczół, które narażone 
są na skutki działalności człowieka. Takie dzia-
łania pozwolą nam dalej cieszyć się widokiem 
zielonych parków miejskich, kwiecistych łąk, 
a przede wszystkim korzystać z dóbr natury, 
jakimi są dorodne owoce.

#PszczeleAzyle
www.pszczeleazyle.pl

“Pszczeli azyl” na Mokrych Łąkach 
w Truskawiu



9

PRZYSTANEK PASJA

Natura jest wspaniałym 
dziełem sztuki

Pierwszą Izabelińską Nagrodę Literacką PLANETA IZABELIN 

jury większością głosów przyznało książce Roberta Pucka 

„Sennik ciem i motyli”.

Panie Robercie jest Pan pierwszym 
laureatem Nagrody Literackiej Planeta 
Izabelin. Jak się Pan z tym czuje? Czy 
kiedyś już Pan otrzymał jakąś nagrodę 
za swoją twórczość?
Żadnej nagrody jeszcze nie dostałem. Nawet 
w szkole. Pająki pana Roberta, moja pierw-
sza książeczka, w 2015 roku były nominowa-
ne do Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody 
Conrada, ale żadnej nie wzięły. Moją drugą 
książeczkę, Siedemnaście zwierząt, prze-
tłumaczyli i w 2018 wydali Rosjanie, i teraz, 
zgłoszony przez Instytut Polski w Sankt Pe-
tersburgu, biorę tam udział w konkursie na 
najlepszego pisarza zagranicznego. To wielkie 
wyróżnienie, ale jeszcze nie nagroda. W tej 
sytuacji zdobycie przez Sennik ciem i motyli 
nagrody Planeta Izabelin to ogromna przy-
jemność. Tym bardziej, że to nagroda lite-
racka dla książki o tematyce ekologicznej, 
a wszystkie moje książeczki opowiadają na 
różne sposoby o zwierzętach. Nie mówiąc już 

o jej wymiarze finansowym, który pozwoli mi 
spokojnie dokończyć następną książkę.

Panie Robercie co Pana skłoniło, by 
pisać książki przyrodnicze? Czym dla 
Pana jest natura?
Zacznę od drugiej części. Czym jest natura? 
Otóż dla mnie natura jest wspaniałym dzie-
łem sztuki, które wyszło spod pióra, pędzla, 
dłuta, fletu i kitary istot wiekuistych i szczę-
śliwych. W owej naturze dzieją się rzeczy 
zarówno zrozumiałe, jak przerażająco dziw-
ne, piękne i okrutne. Czasami nie wiadomo, 
jak sobie z tym wszystkim poradzić. Myślę, 
że z tego też powodu interpretatorami 
Przyrody nie mogą być sami biologowie, 
fizycy i chemicy, ale i teologowie, filozo-
fowie oraz poeci. Ponieważ jestem 
– nie wiem, jak to się dzisiaj 
mówi, ale powiedzmy, że 
religijnym estetą – na-
tura fascynuje mnie 
zarówno biologicznie, 
jak i estetycznie oraz 
teologicznie.
Jeżeli chodzi o pisa-
nie, to pisałem coś 
od wczesnej młodości. 
Najpierw było to raczej 
o ludziach, potem zrobiło 
się nieco bardziej filozoficz-
nie i teologicznie, aż po pewnym 
czasie uznałem, że najlepszym materia-
łem do takich rozważań jest właśnie natura 
– wtedy też zacząłem interesować się jej 
aspektem czysto biologicznym.

W opisie książki „Sennik ciem i motyli” 
napisał Pan, że mieszka w lesie, gdzie 
pająki i kruki. Czy faktycznie tak jest?
Nie mieszkam w leśnym szałasie, jeżeli o to 
chodzi. Mieszkam w małej chatce, zbudo-
wanej w czasie wojny, dokładnie w 1940 

roku. Chatka stoi w niewielkiej wsi ukrytej 
w środku dużych lasów. Nie ma tam już 
pól uprawnych, zostało kilka łąk i wszyst-
ko wokół jest lasem. Pająki i kruki są, ale 
również wszystkie inne zwierzęta i ptaki. Na 
przykład dziki, jelenie, sarny, borsuki, lisy, 
nawet wilki, chociaż je widać najrzadziej. 
No i wszystkie ptaki, od krzykliwych żura-
wi i ponurych sów po wszelkie maleństwo 
śpiewające.

Pana książka porusza wiele funda-
mentalnych wartości, jak miłość, 
cierpienie czy przemijanie. Co jest dla 
Pana w życiu najważniejsze?
Co jest najważniejsze? Miłości wszyscy szu-
kamy i raczej jej nie znajdujemy, chyba że 

w formie miłości do najlepszego ze 
wszystkich możliwych świata 

Leibniza. Cierpienia nie szu-
kamy, ale ono z łatwością 

znajduje nas. Jeżeli zaś 
chodzi o przemijanie, 
to myślę, że ono po 
prostu nas zdumiewa.
Ważne jest i jedno, 
i drugie, i trzecie.

Czy ma Pan jakieś 
marzenia? 

Marzeniem człowieka w moim 
wieku jest pewnie święty spokój. 

Jeżeli chodzi o mnie chciałbym zażywać 
owego spokoju pośród pszczół, motyli i cie-
mek, pisząc i czytając, zasłuchany w śpiew 
drozda o poranku i słowika o zmierzchu.

Dziękuję Panu za rozmowę 

Rozmawiała Iwona Mazurek
fot. Jeremiasz Pucek

„W naturze dzieją się 
rzeczy zarówno zrozumiałe, 

jak przerażająco dziwne, 
piękne i okrutne. Czasami nie 

wiadomo, jak sobie z tym 
wszystkim poradzić.”
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Wpadły również dwa magazyny broni. 
W wyniku represji, aresztowanych 

i zabitych zostało kilkudziesięciu mieszkań-
ców Sierakowa, Hornówka, Truskawia i La-
sek. Ponieważ zdrady dopuścił się zaprzy-
siężony żołnierz oddziału, zagrożeni aresz-
towaniami stali się pozostali członkowie 
podziemia. Ci najbardziej „spaleni” zaczęli 
ukrywać się w Puszczy Kampinoskiej, two-
rząc w czerwcu 1944 roku blisko 30-osobo-
wy oddział. 

Tak duża grupa stanowiła nie lada pro-
blem i wyzwanie dla dowództwa. Trzeba 
było nakarmić, ubrać i zapewnić schro-
nienie trzydziestce młodych mężczyzn. 
Dodatkowo trudno było zachować bezpie-
czeństwo, gdyż teren nie dość, że mocno 
zurbanizowany (w tamtym czasie w okolicy 
istniało kilkanaście dużych wsi – np. Łom-
na, Wiersze, Pociecha czy Sieraków), to 
jeszcze był w zasięgu garnizonów niemiec-
kich z Warszawy i Modlina. Jakby tego było 
mało, przez Puszczę przechodziła granica 
pomiędzy III Rzeszą a Generalną Guber-
nią, pilnowana przez specjalne oddziały 
Grenschutzu. Największym zagrożeniem 
był jednak oddział żandarmerii stacjonują-

cy w Zaborowie w zarekwirowanej Szkole. 
Żandarmeria to w strukturze organizacyjnej 
III Rzeszy był rodzaj policji działającej na 
terenach wiejskich. W teorii miała pełnić 
zadania typowej policji – pilnować porząd-
ku, łapać kryminalistów itp. W praktyce zaj-
mowała się kwestiami politycznymi, walką 
z podziemiem polskim oraz wymuszaniem 
na ludności zarządzeń władz okupacyjnych 
typu kontyngenty, przymusowe prace czy 
obowiązkowe dostawy żywności. Budynek 
szkoły przemieniono w małą twierdzę, oto-
czoną zasiekami i okopami, nawet zamino-
wano podejście z jednej strony. W podzie-
miach zaś zrobiono podręczne więzienie 
oraz katownie. Armia Krajowa podjęła na-
wet próbę likwidacji posterunku w Zaboro-
wie, ale niestety nieudaną ze względu na 
siłę ognia pięćdziesięcioosobowej załogi. 

24 czerwca 1944 roku oddział partyzancki 
stacjonujący w okolicach Sierakowa jechała 
odwiedzić grupa 5 oficerów: ppor. Marian 
Grobelny ps. „Macher”, ppor. Stefan Kru-
szyński ps. „Dołęga”, sierż. Stefan Lesz-
czyński ps. „Ezel”, plut. pchor. Julian Beer 
ps. „Pierwotny” i kpr. Wiesław Kowalewski 
ps. „Rydz”. Tuż przed zabudowaniami wsi 

wpadli jednak w zasadzkę przygotowaną 
przez żandarmów z Zaborowa. W wyniku 
krótkiej strzelaniny wszyscy polscy konspi-
ratorzy polegli. Żandarmi, w obawie przed 
reakcją reszty partyzantów, szybko odje-
chali, zabraniając ruszania poległych. Oczy-
wiście mieszkańcy Sierakowa nie usłuchali 
tego rozkazu. Przygotowane, ukwiecone 
ciała poległej piątki tej samej nocy zosta-
ły odprowadzone na Cmentarz w Laskach 
w otoczeniu silnego oddziału z kompani 
Zygmunta Sokołowskiego „Zetesa” i pocho-
wane zgodnie z honorami przysługującymi 
poległym żołnierzom. Niestety Niemcy nie 
uszanowali pochówku i kazali następnego 
dnia odkopać i przenieść ciała poza cmen-
tarz, do rowu. Dowództwo uznało, że po-
nowny pochówek i narażanie na kolejne 
szykany zwłok poległych nie ma sensu. Bo-
haterowie zostali wiec ekshumowani i prze-
niesieni do należnych im kwater dopiero po 
wojnie. 

Na początku lat 50. w Sierakowie wybu-
dowano upamiętniający to wydarzenie 
obelisk, przy którym odbywają się obecnie 
rocznicowe obchody. 

Waldemar Szatanek

Co się wydarzyło w Sierakowie?
Koniec 1943 roku okazał się najtrudniejszym momentem w historii konspiracji na terenie 

gminy Izabelin. W wyniku zdrady jednego z mieszkańców Truskawia – Antoniego Zycha, 

rozpoczęła się seria aresztowań żołnierzy, wchodzących w skład VII Obwodu Armii Krajowej. 
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75. rocznica tragicznych wydarzeń w Sierakowie

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy 
Izabelin Dorota Zmarzlak, Kombatanci 

kampinoskiej Grupy AK (AK Kampinos), wła-
dze samorządowe i radni szczebla powiato-
wego, w tym Starosta Jan Żychliński, Wice-
starosta Wojciech Białas i Witold Malarowski, 
Joanna Białas przewodnicząca RGI i radni gmi-
ny Izabelin, przedstawiciele Kampinoskiego 
Parku Narodowego, dyrekcja i dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. płk. Stanisława Królickiego 
w Izabelinie, harcerze i rodziny zamordowa-
nych w Sierakowie oraz liczni mieszkańcy gmi-
ny. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. 
prał. płk dr Jan Domian – Kapelan Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Po zakończonym nabożeństwie ks. płk Jan 
Domian w imieniu Biskupa Polowego Wojska 
Polskiego bp gen. bryg. dr. Józefa Guzdka od-

W niedzielę, 16 czerwca 2019 roku pod pomnikiem poległych żołnierzy w Sierakowie 

odbyła się uroczystość patriotyczna na pamiątkę 75 rocznicy tragicznych wydarzeń, 

które rozegrały się w czerwcu 1944 r. 

Z ŻYCIA GMINY

znaczył trzynastu kombatantów Zgrupowania 
AK Kampinos (obecnych i nieobecnych oraz 
jednego pośmiertnie), a także Jerzego Misiaka 
medalem honorowym „W Służbie Bogu i Oj-
czyźnie”. 

Następnie w imieniu Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika Medale 
Pamiątkowe „Pro Masovia” kombatantom 
wręczył Pełnomocnik Zarządu Województwa 
Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych Zbigniew Czaplicki. Po od-
znaczeniach pod pomnikiem złożono wieńce 
i kwiaty. 

Aby jeszcze bardziej poczuć klimat tamtych 
chwil, zebrani mogli obejrzeć inscenizację 
historyczną wykonaną przez Grupę Rekon-
strukcji Historycznej „Wolf”, Grupę Historyczną 
„Niepodległość 1863” i Kurpiowską Grupę Hi-
storyczną „Ostoja” z Ostrołęki. Kilka słów do 
zebranych powiedzieli również Prezes Zarządu 
Środowiska Grupy Kampinos AK Marcin Biegas 
i Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak oraz 
przedstawiciel Samorządu Wojewódzkiego 
Zbigniew Czaplicki. 

Po zakończonej uroczystości wszystkich zapro-
szono na gorącą grochówkę, którą przygoto-
wali strażacy z OSP Laski.

IM
fot. Michał Starnowski

TO BYŁO...
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REGULAMINY SOŁECKIE
czyli demokracja lokalna w pigułce... część II

Poniższy artykuł jest kontynuacją tekstu 
naszego mieszkańca – członka komisji 
kodyfikacyjnej i rady sołeckiej, dotyczącego 
regulaminów sołeckich.

W pierwotnej wersji regulaminu podję-
to próbę większego zaangażowania 

młodzieży w wybory lokalne. Nieprzychylne 
komentarze spowodowały, że wycofano się 
z tego pomysłu – moim zdaniem zupełnie 
niesłusznie. Obniżenie wieku przyznające-
go czynne prawo wyborcze może zostać za-
kwestionowane przez organ nadzorujący, ale 
w żadnym stopniu nie powinno to nas bloko-
wać przed zmianami mającymi na celu więk-
sze angażowanie młodzieży w sprawy lokalne. 
Zmiana pokoleniowa się dokonuje i będzie co-
raz bardziej widoczna, zwłaszcza patrząc przez 
pryzmat rozwoju technologii i narzędzi, jakie 
wchodzą do powszechnego użytku. Składamy 
już elektronicznie zeznania podatkowe, mamy 
w komórce dowód osobisty i prawo jazdy, słu-
chamy radia i oglądamy telewizję (lub coś do 
telewizji zbliżonego) poprzez Internet, kampa-
nie wyborcze przesuwają się z tradycyjnych 
mediów w kierunku mediów cyfrowych – pro-
cesów tych nie da się już zatrzymać. Wierzę, 
że w przeciągu najbliższych 10 lat będziemy 
mieli do czynienia z wdrożeniami systemów 
elektronicznego głosowania, co będzie praw-
dziwą rewolucją w stosunku do sytuacji obec-
nej. 

Dlatego nowe podejście do procesu wyboru 
sołtysa i rady sołeckiej, jak również proces 
angażowania młodzieży w sprawy lokalne po-
winny się zacząć tu i teraz, zapewniając od-
powiednie uregulowania w przygotowywanym 
regulaminie. Jeśli obniżenie wieku wyborczego 
w wyborach na sołtysa i radę sołecką budzi 
takie kontrowersje, może rozwiązaniem po-
wszechnie akceptowalnym będzie wprowadze-
nie przedstawicieli młodzieży do rady sołec-
kiej? Taka rada sołecka byłaby zdecydowanie 

bardziej reprezentatywna niż ma to miejsce 
w chwili obecnej. „Tysiącmilowa podróż za-
czyna się od pierwszego kroku” (Konfucjusz) 
– wystarczy się odważyć i zrobić pierwszy krok.

Jako społeczność lokalna nie jesteśmy odosob-
nieni w problemie niskiej frekwencji wyborczej. 
W obecnej wersji regulaminu zrezygnowano 
z zapisu, dozwalającego na odbycie drugiego 
spotkania wiejskiego w 15 minut po stwierdze-
niu braku kworum… Zaakceptowaliśmy tym 
samym naszą słabość, jaką jest aktywność 
w życiu lokalnym – wystarczy kilka osób by do-
konać wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Czy to 
jest jednak model, jaki chcemy upowszechnić? 
Czy wybory w ten sposób dokonane repre-
zentują faktycznie całość naszej społeczności 
sołectwa? Jeśli chcemy, by w życiu lokalnym 
uczestniczyła coraz szersza grupa mieszkań-
ców, musimy i powinniśmy starać się tak zmie-
nić regulamin, by to umożliwić. „Szaleństwem 
jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych 
rezultatów” (Albert Einstein). Kontynuując do-
tychczasowe rozwiązania w zakresie procesu 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej nie spodzie-
wajmy się innych rezultatów. Dlatego propo-
nowałbym rozważenie dwóch zmian w nowym 
regulaminie. 

Pierwszą zmianą byłoby wprowadzenie ogra-
niczenia do dwóch kadencji w wyborach na 
sołtysa. Zdaję sobie sprawę z odium jakie cią-
ży na wprowadzonej jakiś czas temu zmianie, 
mówiącej o ograniczeniu do dwóch kadencji 
w wyborach samorządowych, ale głęboko wie-
rzę, że zmiana ta wpłynie bardzo korzystanie 
na lokalną demokrację w dłuższej perspekty-
wie. Może za jakiś czas doczekamy się takiego 
ograniczenia w wyborach do sejmu i senatu, 
czego sobie i Państwu życzę. 

Druga zmiana, jaką bym proponował, to odej-
ście od wyborów sołtysa podczas spotkania 
wiejskiego na rzecz jednodniowych wyborów 

powszechnych, poprzedzonych krótką kampa-
nią. Obie zmiany powinny spowodować wzrost 
zainteresowania wyborami oraz tym samym 
wzrost frekwencji.

Upatrywanie spiskowej teorii dziejów w pro-
ponowanych zmianach jest całkowicie nie-
uprawnione. Zmiana powodująca, że zamiast 
przewidywanej liczby dobrze znanych osób 
na spotkaniu wiejskim będziemy mieli do 
czynienia z bliżej nieokreśloną grupą głosują-
cych mieszkańców, może być odczytana jako 
zagrożenie jedynie w stosunku do sytuacji 
obecnej. Z drugiej strony nowa szeroka rze-
sza potencjalnych wyborców stwarza szansę 
na wyłonienie się nowych kandydatów, którzy 
nie widzieli szansy na przełamanie dotychcza-
sowych praktyk. Do potencjalnych wyborców 
trzeba dotrzeć z przekazem, co wymaga nieco 
wysiłku od przyszłych kandydatów – to powin-
no mobilizować do przygotowania i zapropo-
nowania mieszkańcom programu, który byłby 
dla nich atrakcyjny.

Mamy moim zdaniem unikatową szansę na 
zmiany – kolejna taka szansa pojawi się dopie-
ro za 5 lat. Jeśli nie zrobimy nic, uzyskamy do-
kładanie ten sam efekt, co podczas ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Jeśli wprowadzimy zmiany 
– damy sobie szansę na osiągnięcie innego 
efektu. Nie dajmy sobie wmówić, że szkoda 
na wybory pieniędzy, że wybory są jedynie dla 
tych „prawdziwie zainteresowanych”. Wybory 
są dla wszystkich, a koszty demokracji są zwy-
kle niewspółmierne do uzyskanego efektu...

Jarosław Kępkowicz

Powyższy tekst (oraz jego pierwsza część 
opublikowana w czerwcowym numerze LdS) 
zawiera prywatne poglądy autora. Nieko-
niecznie muszą odzwierciedlać one poglądy 
Redakcji.
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Urząd Skarbowy informuje

• Osoby, które zmieniły rezydencję 
dla celów podatkowych powinny po-
informować o tym urząd skarbowy.

• Podatnicy, którzy mieszkają za gra-
nicą i są rezydentami innego państwa, 
a mimo to otrzymali informację o ko-
nieczności zapłaty podatku za 2018 r. 
powinni skontaktować się z właści-
wym urzędem skarbowym.

• Podatnik, który jest rezydentem 
w innym kraju nie musi płacić podat-
ku w Polsce, a wystawione zeznanie 
podatkowe PIT-37 będzie unieważ-
nione. Jeśli już podatek zapłacił, to 
wpłata zostanie zwrócona.

Informacja dla osób mieszkających poza granicami Polski, 
dotycząca podatku PIT

 

Podatnicy mogą korzystać z kontaktu tele-
fonicznego oraz mailowego z urzędem skar-
bowym. W razie potrzeby mogą dostarczyć 
elektronicznie wszelkie dokumenty świadczą-
ce o rezydencji podatkowej w innym kraju niż 
Polska, takie jak np. certyfikat rezydencji wy-
dawany przez państwo miejsca zamieszkania, 
dokumenty (zeznania podatkowe) złożone 
przez podatnika w państwie rezydencji, do-
kumenty poświadczające zameldowanie (za-
mieszkanie) w państwie rezydencji lub zgło-
szenia aktualizacyjne adresu zamieszkania.

Urzędy skarbowe są zobligowane do we-
ryfikacji obowiązków podatkowych podat-
ników (w tym emerytów) z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych, które 
zostały określone w ustawie o podatku do-

chodowym od osób fizycznych oraz w treści 
zawieranych z innymi krajami umów o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania.

W związku z tym urzędy skarbowe spraw-
dzają m.in. czy nie uległ zmianie status 
prawny podatników, potwierdzają czy pod-
miot był w ostatnim roku nierezydentem 
w rozumieniu przepisów prawa (a więc 
miał ograniczony obowiązek podatkowy). 
W przypadku rozliczeń za 2018 rok, gdy 
do 30 maja 2019 r. nie została wyjaśniona 
kwestia rezydencji podatkowej podmiotu, 
w sposób pozwalający na jednoznaczne 
stwierdzenie, czy podmiot jest nierezyden-
tem, wówczas do podatnika była wysyłana 
informacja w zakresie zapłaty podatku.

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

UWAGA! OSZUŚCI !!!

W dniu 2019-06-12 23:39:53 użytkownik Urząd Skarbowy - Departament finansów 
<departament.us@powerseo.pl> napisał: 

Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 19.06.2019r. 

Do dnia dzisiejszego nie zostala uiszczona brakujaca kwota po rozliczeniu zeznania 
podatkowego za 2018 r. 

Zalegla kwote 10,63 zl - slownie (dziesiec zlotych, 63 grosze) nalezy niezwlocznie przelac na 
konto urzedu: 

46 2360 0018 0107 0000 0003 8360 

W tytule wpisujac nazwe urzedu skarbowego, podanego w zeznaniu podatkowym. 

Brak wplaty moze zostaz uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w 
art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pózn. 
zm.). 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warsza-
wa Bielany ostrzega przed fałszywy-

mi mailami informującymi o konieczności 
uiszczenia brakującej kwoty po rozlicze-
niu zeznania podatkowego za 2018 rok. 
Przesyłane wiadomości  zawierają fałszy-
wy numer konta bankowego oraz fałszy-
wy adres mailowy urzędu skarbowego. 
Informujemy, ze Urzędy skarbowe nie 
wysyłają wezwań do zapłaty drogą ma-
ilową, a adresy mailowe jednostek orga-
nizacyjnych Krajowej Administracji Skar-
bowej posiadają rozszerzenie @mf.gov.pl. 

Zastępca Naczelnika 
Urzędu Skarbowego 

Łukasz Banach

Fałszywy e-mail:
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CZAS NA TANIEC 2019 
INTEGRACJA, RADOŚĆ, POMOC

IV finał Koncertu Charytatywnego 
„Czas na taniec” przeszedł już do 

historii, ale wzbudził duże zainteresowanie 
i żywą reakcję wśród widowni. Był to finał 
wyjątkowy pod każdym względem: rekor-
dowa ilość zgromadzonych widzów, rekord 
zebranych funduszy na projekt taneczny dla 
osób na wózkach oraz rekordowa liczba 138 
występujących artystów. Te liczby napawa-
ją organizatorów optymizmem i dają dużą 
siłę do kolejnych wspólnych i lokalnych ini-
cjatyw i projektów dla innych. 

Pełną widownię gości z całego Mazowsza 
eleganckim walcem wiedeńskim przywita-
ła na scenie gospodyni CKI – p.o. dyrektor 
Pani Maryla Łukasińska podkreślając mię-
dzypokoleniowy, dobroczynny i integra-
cyjny charakter tego wydarzenia.

Tegoroczne widowisko muzyczno-taneczne 
odbyło się pod patronatem Starosty Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego i Wój-
ta Gminy Izabelin. Publiczność dopisała. 
O zainteresowaniu może świadczyć fakt, że 
bezpłatne wejściówki rozeszły się na dłu-
go przed 15 czerwca. Dzięki uprzejmości 
Wójt Gminy Izabelin, Pani Doroty Zmarzlak, 
w tym roku koncert był transmitowany na 
żywo dla szerszej widowni w Internecie. 
Dzięki temu osoby, które nie dostały się na 
salę widowiskową, mogły przeżywać i oglą-

dać wydarzenie na ekranie TV na terenie 
CKI oraz na stronach www Urzędu Gminy 
Izabelin i Centrum Kultury Izabelin.

Pomysłodawcą, realizatorem wydarzenia, 
kierownikiem artystycznym i wreszcie pro-
wadzącym był Łukasz Prochacki. Udo-
wodnił, że tańczyć każdy może,  a lu-
dzie potrafią się połączyć w szczytnym celu 
i przekazać moc tańca następnym, 
którym taniec może pomóc w życiu.

To już czwarta edycja koncertu. W poprzed-
nich latach, dzięki pomocy ludzi dobre-
go serca, taniec pokochały dzieci z Domu 
Dziecka Nasz Dom z Warszawskich Bielan, 
niewidomi i słabowidzący uczniowie Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. 
W tym roku organizatorzy pragną dotrzeć 
do kolejnych potrzebujących z regionu. Be-
neficjentami tegorocznego projektu będą 

osoby niepełnosprawne na wózkach, dla 
których taniec może być formą aktywnego 
uczestniczenia w kulturze, spędzania wol-
nego czasu, rehabilitacją, wyjściem z domu, 
sposobem radzenia sobie z marazmem ży-
cia codziennego, integracją z otoczeniem.
„Poziom techniczny prezentacji znacznie 
wzrósł od poprzedniego roku, co daje do-
bre prognozy na przyszłość. Cieszy również 
różnorodność prezentowanych stylów tańca 
oraz prawdziwie rodzinna atmosfera” 
Magdalena Olczak (tancerka, choreograf)

Na scenie wystąpiło łącznie 138 tancerzy 
m.in. z Izabelina, Lasek, Warszawy, Otwoc-
ka, Legionowa, Łomianek a nawet z Po-
znania! Na scenie było różnorodnie, wie-
lokulturowo, kolorowo, wzruszająco oraz 
integracyjnie. 

„Bardzo mnie Cieszy fakt, że tak wiele 

Paweł Karpiński i Joanna Reda

Małgorzata Pyrka i Marcello Almiron

Uczniowie z Lasek

TO BYŁO...
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osób pozytywnie zareagowało na moje 
zaproszenie do udziału w czwartej edycji 
koncertu „Czas na taniec”. Wszyscy arty-
ści występowali za darmo, czy to amato-
rzy czy zawodowcy. Wyjątkowe jest to, 
że już po trzecim dniu zapisów musiałem 
zamknąć listę uczestniczących artystów… 
tak duże było zainteresowanie wsparciem 
tegorocznego koncertu. To wskazuje, że 
tancerze bardzo pozytywnie odebrali sens 
tego przedsięwzięcia. Artyści pokazali, że są 
wrażliwi, empatyczni i potrafią się połączyć 
w szczytnym celu. To był prawdziwy zryw 
artystyczny. Reprezentanci różnych stylów 
tańca, zawodowcy jak i amatorzy, młodzi 
i starsi o różnej sprawności – udowodnili, 
że Razem mogą więcej! By pomóc spełniać 
marzenia kolejnym.”  Łukasz Prochacki.

Podczas imprezy trwała dobrowolna zbiórka 
publiczna środków do puszek. Cała kwota 

zostanie przeznaczona na zorganizowanie 
grupy tanecznej dla osób niepełnospraw-
nych na wózkach z terenu powiatu war-
szawskiego zachodniego. Zajęcia z benefi-
cjentami projektu poprowadzą zdolni i uty-
tułowani tancerze na wózkach m.in. mi-
strzowie świata w tej dyscyplinie sportowej. 

Łukasz Prochacki,
fot. Sławek Bandyra

Artyści występujący: Krzyś Kopacz, 
Wiktoria Nolbert, Vincent Dąbrowski, 
Szymon Tomiak, Adrianna Szewczyk, 
Karolina Dubaniewicz, Paweł Duba-
niewicz, Henryka Krajewska, Bolesław 
Krajewski, Paweł Bugała, Agata Skow-
rońska-Botulińska, Amelia Dubaj – CKI, 
Małgorzata Pyrka, Marcello Almiron, An-
drzej Perkman,  Zuzanna Fiel (Poznań), 
Joanna Reda, Monika Chojnacka, Paweł 
Karpiński, Patrycja Modlińska – CKI, 
Lena Jańczuk, Julia Bożycka, Aleksandra 
Matuszczyk – CKI, Agata Warsińska, Zo-
fia Miksa, Melissa Arts, Marysia Mitręga, 
Marysia Grochal, GRUPA BACHATAME 
(Warszawa), COSTA LATINA WARSZA-
WA (Warszawa), Zespół Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej, grupa Old 
Boys (Warszawa), Szkoła Tańca Baletka 
(Legionowo), THE CUBAN PLACE (War-

szawa), Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury Otwock (Otwock), Centrum Kul-
tury Izabelin – grupy Łukasza Prochac-
kiego (Izabelin), Ośrodek dla niewido-
mych i słabowidzących (Laski).

Organizatorzy:
Studio Tańca Costa Latina 
– Łukasz Prochacki
Centrum Kultury Izabelin 
– Maryla Łukasińska
Fundacja CZY TO KONIECZNE? 
– Krystyna Konieczna

ZAPRASZAMY SERDECZNIE OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE NA WÓZKACH 
Z POWIATU WARSZAWSKIEGO 
ZACHODNIEGO NA BEZPŁATNE 
ZAJĘCIA TANECZNE W RAMACH 
PROJEKTU CZAS NA TANIEC 2019 
W CKI.

KONTAKT: SEKRETARIAT CKI

APEL!
Cały czas zachęcamy wszystkich do wpłat 
na konto fundacji. Akcję aktualnie można 
wesprzeć dokonując wpłaty na rachunek 
bankowy fundacji Czy To Konieczne?: 
42 1600 1462 1820 3140 4000 0001 

z dopiskiem „Czas na taniec 2019”.

Grupa taneczna CKI

Paweł Bugała 
i Agata Skowrońska-Batulińska

Costa Latina Junior

Maryla Łukasińska i Łukasz Prochacki
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CUDOWNE LATA 90.
KONCERT IZABELIŃSKIEGO STUDIA PIOSENKI

Lata 90. bez wątpienia można nazwać 
dekadą muzyki pop. Na scenach świa-
towych królowali wówczas tacy artyści, 

jak Michael Jackson, Madonna, Whitney 
Houston, Bryan Adams, Britney Spears, Ae-
rosmith, Cher, U2, Roxette… długo by wy-
mieniać. W Polsce w tej dekadzie pojawiło 
się mnóstwo artystów i wiele zespołów, 
których utworów do dziś chętnie słuchamy, 
wśród nich np. Varius Manx, O.N.A., Kayah, 
Natalia Kukulska, Kasia Kowalska, czy Hey. 
Do tego ciekawego okresu w muzyce roz-

rywkowej sięgnęło nasze izabelińskie Stu-
dio Piosenki. 16 czerwca młodsi i starsi 
wykonawcy zaprezentowali się na scenie 
Centrum Kultury Izabelin właśnie w takim 
repertuarze. Usłyszeliśmy m.in. I am like 
a bird Natalie Imbruglia, Hero Whitney Ho-
uston, Stop Beverly Craven, I do it for you 
Briana Adamsa, a z rodzimego podwórka 
utwory Hey, Varius Manx czy Grzegorza 
Turnaua. 
Wszyscy wypadli wspaniale, ale to przecież 
nic dziwnego, skoro pracują z nimi fanta-

styczne instruktorki: Patrycja Modlińska 
i Ola Troczyńska-Rucińska, które nie tylko 
świetnie uczą, ale również same wspaniale 
śpiewają.
Na koniec wszyscy razem wykonali Ale to 
już było z repertuaru Królowej Maryli. Fak-
tycznie, ten koncert już za nami, ale z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne.

Karolina Dubaniewicz
fot. Grzegorz Nowicki

Tańcz mój złoty to jeden z utworów 
wykonywanych przez Warszawską 

Orkiestrę Sentymentalną – zespół zło-
żony z młodych ludzi, którzy sięgają do 
korzeni polskiej przedwojennej sceny 
muzycznej. Utwory z repertuaru Adama 
Astona, Wiery Gran, Tadeusza Faliszew-
skiego czy Mieczysława Fogga w ich 
wykonaniu zachowują dawny, naturalny 
czar, a jednocześnie zyskują odrobinę 
współczesnej wrażliwości muzycznej. I to 
się sprawdza, bo na ich koncerty chętnie 
przychodzą zarówno starsi, jak i młodsi. 
Nie inaczej było w ostatnią sobotę czerw-
ca w Centrum Kultury Izabelin. Wielopo-
koleniowa publiczność bawiła się dosko-
nale. Lubiący tańczyć od razu ruszyli do 
walców, foxtrotów i poleczek, inni słu-
chali w zachwycie, a na koniec wszyscy 
zgotowali artystom owację na stojąco. 
Dobra muzyka nigdy się nie starzeje.

Karolina Dubaniewicz
fot. Iwona Mazurek

Tańcz mój złoty
czyli WARSZAWSKA ORKIESTRA SENTYMENTALNA w Izabelinie

TO BYŁO...

TO BYŁO...
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Róża Czacka - Matka niewidomych

17 maja br. w Centrum Kultury Izabe-
lin gościliśmy wybitną aktorkę Maję 

Komorowską oraz uczniów i wychowawców 
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzie-
ci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. 
Wydarzenie poświęcone było Matce Róży 
Czackiej – założycielce Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi oraz Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża. Obejrzeliśmy 
przedstawienie teatralne, wysłuchaliśmy wspo-
mnień dotyczących Matki, a także obejrzeliśmy 
film dokumentalny przygotowany przez uczen-
nice klasy gimnazjalnej ze Szkoły w Izabelinie. 
Antoni Filipowicz – malarz podarował Szkole 
Muzycznej I stopnia z Ośrodka w Laskach ob-

raz przedstawiający Matkę Czacką. We foyer 
Centrum Kultury Izabelin można było obejrzeć 
wystawę przedstawiającą wyroby wykonane 
przez wychowanków Ośrodka. Po spotkaniu 
toczono jeszcze rozmowy w kuluarach oraz ra-
czono się słodkościami i pachnącą kawą. 
Dyrekcja Centrum Kultury Izabelin dziękuje 
Pracownikom Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi Stowarzyszenie oraz Urzędu Gminy 
Izabelin za życzliwe wsparcie.

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Mirek Wiśniewski

Więcej zdjęć można obejrzeć skanując kod QR

Uczniowie Ośrodka w Laskach podczas przedstawienia 
“Oblicza wolności - historia Róży Czackiej”

 
Maja Komorowska - nasz gość specjalny 
przeniosła nas w świat wspomnień 
o Matce Czackiej

informacje i zapisy:
695-200-532, 22-752-68-00
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WAKACYJNE 

WARSZTATY 
TANECZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

26-29 sierpnia 2
019 

(poniedziałek-czwartek)

przedszkolaki 4-6 lat godz. 17.15-18.00 
młodzież 7-10 lat godz. 18.00-18.45
młodzież 11-14 lat godz. 18.45-19.30

WAKACYJNE
WARSZTATY 
PLASTYCZNE

godz. 13.00-15.00

wstęp 
wolny

www.centrum.izabelin.pl

Centrum Kultury Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

INFORMACJE I ZAPISY:

sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-19.00

tel. 22 752 68 00, fax.  22 752 68 15

e-mail: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

LIPIEC
16 (WTOREK), 17 (ŚRODA), 
25 (CZWARTEK), 26 (PIĄTEK)

SIERPIEŃ

1 (CZWARTEK), 2 (PIĄTEK), 8 (CZWARTEK), 

9 (PIĄTEK), 13 (WTOREK), 14 (ŚRODA)

Instruktor: Hanna Kwietniewska

TO BYŁO...

TO BĘDZIE...
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Kawiarnia Dzieci Dzieciom, wakacyj-
ny projekt dla dzieci i młodzieży, 

ruszyła na początku lipca i cieszy się 
ogromnym powodzeniem wśród miesz-
kańców naszej gminy. Bardzo cieszymy 
się z każdej osoby, która nas odwiedza 
– z każdego gościa i każdego „pracow-
nika”. 

Uruchomiliśmy kawiarnię jako inicjatywę lo-
kalną, pierwszą taką w naszej gminie. Zależy 
nam najbardziej na tym, aby nauczyć dzieci 
przedsiębiorczości i współpracy, aby potrafiły 
się zorganizować, coś wspólnymi siłami zro-
bić. Okazało się, że oprócz tego, że stworzy-
liśmy dzieciom miejsce do realizowania się, 
to dodatkowo wyniknęła z tego wyjątkowa 
okazja dla dorosłych do poznania się i nawią-
zania nowych relacji. Podczas powstawania 
tego projektu zaangażowało się mnóstwo 
osób, którym jest blisko do idei wolontaria-
tu, które poświęciły swój czas i talenty dla 
wspólnej sprawy. Mamusie z Izabelina i okolic 
stworzyły koncepcję i zadbały o przepiękny 
wystrój wnętrza, przyprowadziły swoje dzieci 
do współpracy. Tatusiowie od słowa do słowa 
ogarnęli całe przedsięwzięcie od strony re-

montu i wyposażenia, i w ten sposób powsta-
ła zupełnie profesjonalna kawiarnia, z której 
jesteśmy ogromnie dumni. Od firmy DMD 
Budownictwo dostaliśmy ekipę remonto-
wą, która całkowicie odnowiła wnętrze – po-
malowała ściany oraz podłogę, przystosowała 
lokal na potrzeby kawiarni i odremontowała 
dla nas taras i patio. Firma GASTROMAX 
produkująca urządzenia do gastronomii za-
pewniła profesjonalne sprzęty, a Pluton 
i Caffe Team zadbali o wyśmienitą kawę 
i ekspresy do kawy z prawdziwego zdarzenia. 
Wszystkie naczynia i sztućce dostaliśmy od 
Gastro Magic. Do tego firma Miloo Home 
dostarczyła nam meble, dzięki temu wnętrze 
naszej kawiarni nabrało tak ładnego wyglądu. 

Jesteśmy naprawdę wdzięczni za to 
ogromne wsparcie, jakie dostaliśmy od 
firm i od osób prywatnych! Każdego dnia 
spotykamy się z uśmiechem na ustach osób, 
które nas odwiedzają i dzieci zgłaszających 

się do projektu. To naprawdę niesamowicie 
budujące, że jest tyle chęci do współpracy, 
tyle życzliwości i bezinteresownego wsparcia. 
Dzieci pieką w domach ciasto, przynoszą je 
do kawiarni, a potem częstują słodkościami 
gości. W naszej kawiarni stoi puszka na dat-
ki: „Dzieci dzieciom na sprzęt sportowy” to 
zbiórka publiczna o numerze 2019/3288/KS. 
Zbieramy na sprzęt sportowy – marzy nam 
się rampa na deskorolki, wokół której groma-
dziłyby się dzieci i wspólnie spędzały czas. 

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich – za-
równo miłych gości jak i młodych współpra-
cowników. Dzieci zapraszane są do projektu 
razem z rodzicami, mamy mnóstwo zaanga-
żowanych mam i tatusiów, którzy pojawiają 
się u nas i prowadzą kawiarnię jako formę 
wspólnego spędzania czasu z dziećmi w cza-
sie wakacji. Dla dzieci jest to wyjątkowa oka-
zja, by pobawić się w „dorosłą” kawiarnię. 
Organizujemy różne wydarzenia – za-

Kawiarnia Mnie Mnie w Izabelinie 
 krótka historia wakacyjnej przygody
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PARTNERZY STRATEGICZNI:

PARTNERZY PROJEKTU:

 

 

chęcamy do polubienia naszej strony 
na Facebooku „Mnie Mnie w Izabelinie” 
i zaglądania do zakładki „wydarzenia’” 
– tam pojawiają się aktualne wydarze-
nia i plany. Projekt jest dla wszystkich – jeśli 
masz pomysł, co chciałbyś robić, zapraszamy 
do kontaktu! Tę kawiarnię tworzymy razem! 
Tylko dzięki temu wygląda tak pięknie – lokal-
ne małe firmy dają nam ogromne wsparcie! 
Artystka z Cut Art ozdobiła nasze ściany prze-
pięknymi podświetlanymi obrazami, pracow-
nia ceramiczna Formatka wyposażyła nas 
w ręcznie robione dzbanuszki i patery, kwia-
ciarnia Izabella wstawiła do nas imponujące 

rośliny, firma Zielono Mi położyła trawę na 
naszym patio, sklep wielobranżowy pani 
Grażyny Przygody dał nam rośliny i ziemię. 
Totalna Reklama zrobiła dla nas banne-
ry, firma Clean&Safety przeprowadziła dla 
dzieci szkolenie i wyposażyła nas w profesjo-
nalną chemię do sprzątania. Dodatkowo pani 
z Galerii Ivet zrobiła dla nas na zamówie-
nie specjalne podkładki pod talerze i filiżanki, 
a Figelo dało w prezencie coś dla naszych 
najmłodszych gości – placyk zabaw, który jest 
u nas na patio i dzieci uwielbiają się na nim 
bawić. Dla starszych dzieci i nastolatków fir-
ma Fritz-Kola dostarczyła napoje i skrzynki 

do siedzenia, a co najważniejsze firma Sa-
nobello dostarcza do nas przepyszne lody 
naturalne! Dodatkowo prywatne osoby dały 
nam: pianino, gry planszowe, książki i komik-
sy, więc teraz naprawdę każdy ma u nas co 
robić! Jest nawet międzynarodowo i rozwojo-
wo, ponieważ firma Aneta’s English Books 
ufundowała dla nas książeczki brytyjskiego 
wydawnictwa Usborne po angielsku, a polska 
projektantka MOKI dała nam na konkurs 
swoje surferskie młodzieżowe gadgety.

Jesteśmy pod wrażeniem ogromnego 
zaangażowania rodziców i dzieci z Iza-
belina, którzy codziennie pojawiają się  
w kawiarni, by ją wspólnie tworzyć.

Ciągle szukamy pomysłów na współpracę, za-
praszamy wszystkich chętnych, a najbardziej 
czekamy na gości, by przyszli, zjedli ciastko, 
wypili kawę i odprężyli się chwilkę! Serdecznie 
zapraszamy!

Kawiarnia Mnie Mnie
Urząd Gminy Izabelin, 3 Maja 42
Wejście od strony patio z sosnami
Czynne codziennie od 12.00 do 20.00
Osoby chętne do współpracy proszone są 
o przesłanie emaila na adres: 
kawiarnia@izabelin.pl
Czekamy na starszych nastolatków oraz 
dzieci z rodzicami! 

Kierownik projektu:
Anna Raczyńska Mediatorka i Trenerka

SKLEP WIELOBRANŻOWY 

Grażyna Przygoda
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TRUSKAWKOWE 
SZALEŃSTWO 

W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

9 czerwca już po raz dwunasty w Truska-
wiu odbył się Bieg Truskawki, organi-

zowany przez warszawski Klub Biegacza 
Galeria. Ponad 200 zawodników pokonało 
dystans 10 km po trasie prowadzącej przez 
najpiękniejsze fragmenty naszej części 
Puszczy Kampinoskiej. Siłą Biegu Truskaw-
ki jest od lat sprawdzona formuła: świetna, 
piknikowa atmosfera, udział dzieci i doro-
słych, dobra lokalizacja, piękne truskaw-
kowe medale, słodkie truskawki dla fini-
szerów, truskawkowe ciasteczka, specjały 
i mnóstwo truskawkowych kreacji. Biega-
cze nie zawiedli i jak zwykle przygotowali 
tematyczne przebrania i akcenty.

W kategorii par zwyciężyli Marcin Wo-
jewódzki i Marta Jusińska z zespołu 
J&W TEAM z czasem 42:06 (zawodnicy 
musieli minąć metę wspólnie). W katego-
riach indywidualnych najlepsi okazali się 
reprezentanci Adidas Runners Warsaw: Mi-
chał Orzeł (36:47) oraz Justyna Kostrzew-
ska (42:48).

Podobnie jak wielu biegaczy także my nie 
możemy się doczekać kolejnej edycji Bie-
gu Truskawki w 2020 roku. Warto odwie-
dzać stronę www.kbgaleria.pl, gdzie będą 
zamieszczone informacje o kolejnej edycji 
biegu.

Partnerami Biegu Truskawki są: Kampino-
ski Park Narodowy oraz Centrum Kultury 
Izabelin.

Piąty Nocny Bieg Sztafetowy 
Janusza Kusocińskiego

W piątek 21 czerwca wzięliśmy udzial 
w Piątym Nocnym Biegu Sztafetowym 

Janusza Kusocińskiego, organizowanym 
przez i na terenie Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. Izabelin na Start 
mógł się pochwalić aż czterema sztafeta-
mi biorącymi udział w zawodach. Każda 
z czterech osób sztafety miała do pokonania 
dystans 2,5 km po terenie kampusu AWF – 
alejkami asfaltowymi i szutrowymi, podświe-
tlonymi lampionami. Start i meta oraz strefa 
zmian, w tym roku po raz pierwszy, znajdo-
wały się na stadionie lekkoatletycznym AWF. 
Kompletu dopełnił spektakl na niebie – bu-
rzowo-deszczowe chmury wraz z zachodzą-
cym słońcem dały wspaniałą oprawę przed 
startem.
Napięcie rosło z każdą minutą, kapitanowie 
każdej ze sztafet uczestniczyli w obowiązko-
wej odprawie. Odebrali pakiety startowe i za-
poznali się ze szczegółami tra-
sy. Dokładnie o 21:06 nadano 
sygnał do startu. Kapitanowie 
ruszyli na trasę. Po niecałych 
dziesięciu minutach nastapi-
ła zmiana w jednej z naszych 
sztafet, potem kolejne. 
Każdą ze sztafet grupa Izabe-
lin na Start ukończyła w czasie 
mocno poniżej godziny. Moc-
ny doping i udział w biegu tre-
nera InS – Rafała Ruzika mo-
tywował do bicia rekordów. 
Silne wsparcie miał każdy 
z uczestników na ostatnich 
metrach, gdzie zebrali się po-
zostali zawodnicy wszystkich 
naszych sztafet. Niezależnie 
od wyniku, każdy z nas poczuł 
wsparcie grupy oraz przyjem-
ność z biegania w zespole. Na 
koniec walczyliśmy z ogromną 
ilością komarów i wykorzysta-
liśmy czas na zdjęcia grupowe 
na bieżni, które udowodniły 
jak nadal bardzo indywidualni 
jesteśmy.

Anna Mandes

Przygoda z TENISEM ZIEMNYM

W okresie wakacji, w każdą środę 
i czwartek będzie dostępny kort do 
tenisa ziemnego na boisku wielofunk-
cyjnym (lodowisku) przy Szkole Pod-
stawowej ul. 3 Maja 49. 

Kort jest ogólnodostępny, czynny od 
8:00 do 21:00.

CKI 
„Czas na Sport”

TO BYŁO...

TO 

BYŁO...

TO BĘDZIE...
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Życie, jak szachy,  jest nieprzewidywalne
Z Kosmą Pacanem-Milejem – szachistą, stypendystą sportowym gminy Izabelin –

rozmawiała Iwona Mazurek.

Kosma, masz 17 lat i wiele sukcesów na 
swoim koncie. Jak długo grasz w szachy 
i w jakim klubie trenujesz?
Zasady tej gry poznałem, gdy miałem pięć 
lat. Jednak dopiero w wieku 8 lat zagrałem 
w pierwszym turnieju. Żałuję, że przez te 3 
lata, nic nie robiłem (śmiech). Trenuję w Klubie 
Sportowym „Rodło” Opole.
Jak dużo czasu poświęcasz na codzienną 
grę w szachy?
To zależy, ale zazwyczaj od dwóch godzin 
wzwyż.
Od czego wszystko się zaczęło i dlaczego 
spośród tylu różnych dyscyplin wybrałeś 
szachy?
Pierwszy raz szachy pokazał mi tata. Zacieka-
wiła mnie ta gra i zacząłem moją przygodę. Po 
pewnym czasie stwierdziłem, że sprawia mi to 
przyjemność.
A co cię pociąga w tej grze, co jest w niej 
najciekawsze?
Myślę, że rywalizacja i chęć bycia lepszym. 
A poza tym duża ilość możliwości, z jednej 
strony ta gra jest bardzo skomplikowana, 
z drugiej bardzo prosta. Wszystko w tej grze 
jest logiczne. Znaczna większość sytuacji na 
szachownicy rozwiązuje się poprzez obserwa-
cję odpowiedzi przeciwnika i liczenie warian-
tów. To trzeba po prostu wyćwiczyć.
Jakie są Twoje największe osiągnięcia?
- Powołanie do Kadry Narodowej Juniorów 
w 2017 r. i w 2018 r.
- srebrny medal Mistrzostw Polski juniorów 
do lat 16
- tytuł Mistrza FIDE uzyskany w 2017 r., nada-
wany przez Światową Federację Szachową 
– tytuł „dorosły”, bez podziału na kategorie 
juniorów i seniorów
- reprezentowanie Polski w 2018 r. podczas 
Mistrzostw Europy Juniorów w Rydze oraz 
w Drużynowych Mistrzostwach Świata Junio-
rów w Turcji.
Co daje Ci gra w szachy?
Przede wszystkim satysfakcję i zadowolenie 
z tego, co się udaje. Kolejna sprawa to kon-

takty międzyludzkie. Na turnieje, w których 
biorę udział, przyjeżdża mnóstwo ludzi z całe-
go świata. Na przykład ostatnio grałem z Hin-
dusem. Dzięki temu można nawiązać ciekawe 
znajomości, a nawet przyjaźnie, nie mówiąc 
już o tym, że wiele nowego można się nauczyć.
Kto jest obecnym Mistrzem Świata w sza-
chach?
Magnus Karlsen z Norwegii. To jest ewene-
ment, bo obecnie Europejczycy są wypierani 
przez Azjatów, głównie z Chin, Indii, Iranu, 
Rosji, ale także przez reprezentację USA, w ca-
łości złożoną z emigrantów z Azji. Bardzo silna 
jest też Polska, Ukraina, Francja i Anglia.
Jakie są Twoje marzenia?
Chciałbym zostać arcymistrzem, czyli zdobyć 
jeden z najważniejszych, międzynarodowych  
tytułów w tej dyscyplinie sportu. 
Czy można powiedzieć, że szachy to Two-
ja pasja?
Zdecydowanie  tak.
Czy oprócz szachów starcza Ci czasu na 
normalne życie nastolatka?
Tak, jest to kwestia dobrego gospodarowania 
czasem i niemarnowania go. Jadąc i wraca-
jąc ze szkoły komunikacją miejską (40 mi-

nut w każdą ze stron) 
trenuję grę, bo mam 
na komórce programy 
szachowe. Często czy-
tam też  książki, albo 
rozwiązuję jakieś zada-
nia w pamięci. Oprócz 
tego lubię grać w tenisa 

stołowego, czasem obejrzeć jakiś dobry film.
Czy swoją przyszłość wiążesz z szachami?
W pewnym sensie tak.
A czy gdyby Twój młodszy kolega zapy-
tał, czy warto zacząć przygodę z szacha-
mi, co byś mu odpowiedział?
To zależy, czy chciałby wejść na ścieżkę profe-
sjonalną czy amatorską. Jeśli na profesjonalną, 
to zapytałbym, czy ma do tego predyspozycje, 
chęci i czy lubi grać w szachy, bo to jest bardzo 
ważne. Nikt nie zostanie  mistrzem z przymu-
su. Jeśli chciałby grać amatorsko, to zdecydo-
wanie warto.
Czy gra w szachy jest w stanie pomóc Ci 
w innych dziedzinach życia?
Wydaje mi się, że tak. Na przykład upór i pracę 
nad sobą można przełożyć na życie. A także 
wyszukiwanie błędów, ich analiza i niepopeł-
nianie w przyszłości. Szachy dają też lekcję 
pokory wobec przeciwnika, pokazują, że nie 
można go ani lekceważyć, ani przecenić. Zna-
ny szachista, Mistrz Świata Garri Kasparow na-
pisał książkę pt. „Jak życie naśladuje szachy”, 
w której są przedstawione sytuacje na sza-
chownicy – odpowiadające tym w normalnym 
życiu. Ta gra pokazuje też, że nie wolno się 
poddawać, tylko walczyć i starać się do końca. 
Bo życie, tak jak szachy, jest nieprzewidywal-
ne.
Czego można Ci życzyć?
Chęci do dalszej pracy i jak najlepszych wy-
ników.

Zatem, niech się spełni!

TO BĘDZIE...
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W słoneczną sobotę 15 czerwca br. w Izabelinie odbył się po raz czwarty „AliRun – biegnij 

z ks. Alim” – bieg upamiętniający postać ks. Aleksandra Fedorowicza – pierwszego probosz-

cza Parafii św. Franciszka w Asyżu w Izabelinie. Konkurencji sportowej towarzyszył Piknik 

Rodzinny pod tegorocznym hasłem „Miłość jest pierwsza”.  

– Miłość jest rzeczą tak prostą jak podanie 
ręki staruszce wsiadającej do tramwaju, czy 
pozdrowienie znajomego, ale równocześnie 
jest tajemnicą, bo Bóg jest Miłością – mó-
wił ks. Ali. Miłość przewijała się najczęściej 
w Jego homiliach czy konferencjach, stąd 
hasło pikniku, którego celem jest m.in. 
szerzenie kultu duszpasterza, integracja 
różnych środowisk w klimacie zrozumienia 
i akceptacji oraz promocja zdrowego stylu 
życia i walorów przyrodniczych. 
Dzień rozpoczęła Msza św. Po niej chętni 
wraz z kapłanami udali się na cmentarz, by 
pomodlić się przy grobie ks. Alego. W samo 
południe na Polanie Jakubów na scenie poja-
wiły się dzieci z Gminnego Przedszkola w Iza-
belinie im. ks. A. Fedorowicza. Po występie, 
gości powitali – prezes Fundacji „Przyjaciele 
Alego” – Piotr Kamiński, proboszcz Parafii św. 
Franciszka z Asyżu w Izabelinie – ks. Stani-
sław Dębicki oraz gospodarz miejsca dyrektor 
Kampinoskiego Parku Narodowego – Miro-
sław Markowski. Obecny był także ks. Jerzy 
Jastrzębski – pomysłodawca biegu i opiekun 
fundacji. Dzieci pobiegły jako pierwsze. Bieg 
główny (5 km) wystartował o godz. 14.30. 
Nad przebiegiem rywalizacji, oznaczeniem 
tras i rozgrzewką czuwała Bronia Bieńkowska 

z Centrum Kultury Izabelin. Dziękujemy! 
Równolegle do biegów na scenie wystąpili ar-
tyści, którzy swoją obecnością i zaangażowa-
niem wsparli piknik. Wśród nich byli: zespół 
Regau z katechetą Mikołajem Grudzińskim, 
Mirela Moldovan – uczennica Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego im. Róży Czackiej dla Dzieci 
Niewidomych w Laskach, działający przy Cen-

trum Kultury Izabelin przyjacielsko-sąsiedzki 
zespół Wokaliza pod kierunkiem Karoliny Du-
baniewicz, a także dzieci z tańczącej grupy 
Sante Fit. Artystom dziękujemy za czas i zaan-
gażowanie! Na scenie wystąpił także rozśpie-
wany franciszkanin – O. Łukasz Buksa, który 
wraz z zespołem przyjechał do nas z Nowego 

Miłość jest pierwsza!

Targu i nawet pobiegł w biegu głównym. To się 
nazywa kondycja! 
Na polanie na chętnych czekały kucyki, dmu-
chana zjeżdżalnia, elektryczne rodeo, food 
truck… Dzieci brały udział w konkursie wiedzy 
o ks. Alim, malowały buzie i latawce... Orga-
nizatorem Pikniku była Fundacja „Przyjaciele 
Alego” przy współudziale m.in. izabelińskiej 
Parafii, Gminy Izabelin, KPN, CKI, Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego, Gminnego 
Przedszkola w Izabelinie oraz szkoły. Partne-
rami projektu była także Fundacja PZU oraz 
Decathlon Bemowo. Na www.przyjacielealego.
pl poczytać można o wszystkich Darczyńcach – 
dziękujemy za wsparcie i obecność! 16 czerw-
ca br. (w dniu urodzin ks. Alego) wieczorem 
odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, przeplatana myślami ks. Aleksandra. AliRun 
2019 r. to już historia… Mamy nadzieję, że spo-
tkamy się za rok! Dziękujemy! Do zobaczenia! 

Magdalena Kamińska 
fot. Michał Starnowski 

TO BYŁO...
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MIĘDZYNARODOWE 
ZAGADKI MATEMATYCZNE

Konkurs odbył się 31 maja. W tym roku 
zgłosiło się do konkursu 100 uczniów 

z Polski i gmin partnerskich:
- Niemiec z gminy Borken, z Gustaw Heine-
mann Schule,
- Francji z College Pierre Mendes, Lycee Con-
dercet z Meru, College Immaculee, College 
du Thelle,
- Litwy z Gimnazjum w Mickunach,
- Bułgarii z Gminy Dolnij Cziflik
- Polski ze Szkoły Podstawowej w Izabe-
linie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
EDULAB w Starych Babicach, Gimnazjum 
Dwujęzycznego im. Lotników Amerykań-
skich w Warszawie.

I etap odbył się w marcu i polegał na rozwią-
zaniu 10 zagadek w ciągu 60 minut. Zadania 
były otwarte i przy ich rozwiązywaniu liczyła 
się nie tylko dobra odpowiedź, ale także tok 
rozumowania.  Etap II polegał na zespoło-
wym wykonaniu prezentacji na temat życia 
i działalności Johna Nasha ze szczególnym 
uwzględnieniem jego osiągnięć matematycz-
nych. Prace te zostały zaprezentowane pod-
czas uroczystego rozdania nagród 31 maja 
2019 r. w Centrum Kultury Izabelin. 
Tegoroczny konkurs matematyczny miał 
miejsce w czasie szczególnym. Oto 
100 lat temu kraj nasz, Polska 
budzi się po ponad wieku 
niewoli do nowego życia. 
Nie utrwalone jeszcze 
były granice, jeszcze 
toczyły się walki,  ale 
już otwierano szkoły 
i uczelnie, organizo-
wano pierwsze wykła-
dy i seminaria, aktywi-
zowały się środowiska 
naukowe. To wówczas 
już w 1919 roku na najstar-
szej polskiej uczelni Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie powstało Towa-
rzystwo Matematyczne, o którego twórcach 
wkrótce usłyszeć miał cały świat.
Pamiętając o zasługach polskich matematy-
ków, o ich wkładzie w rozwój tej nauki, Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 

Rokiem Matematyki. A zasługi to były niema-
łe i tym bardziej warte podkreślenia, że osią-
gnięcia polskiej szkoły matematycznej to led-
wie 20 lat poprzedzających wybuch II wojny 

światowej. Matematyczne życie 
naukowe skupiało się wów-

czas w Polsce w pięciu 
miastach; Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu, 
Wilnie i Lwowie. Te 
ostatnie są dzisiaj 
chlubą dwu nie-
podległych państw 
– Litwy i Ukrainy. 

Nie sposób tutaj wy-
mienić całej plejady 

wybitnych uczonych, 
którzy tam pracowali. Ludzi 

o różnym pochodzeniu, zami-
łowaniach i temperamentach i jednej cesze 
wspólnej – genialnych, takich jak m.in. Stefan 
Banach (ten od przestrzeni Banacha, całki Ba-
nacha, granicy uogólnionej Banacha, algebry 
Banacha itp.), Stanisław Ulam (współtwórca 
bomby wodorowej, której skonstruowanie 

Jak zwykle od siedmiu lat, tak i w tym roku Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast 

i Gmin we współpracy ze Szkołą Podstawową im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie 

zorganizowało Międzynarodowy Konkurs Matematyczny – Zagadki Matematyczne. 

zapewniło równowagę w zimnej wojnie i być 
może zapobiegło nowemu globalnemu kon-
fliktowi), Marian Rejewski, Henryk Zygalski 
i Jerzy Różycki – to oni złamali zasadę dzia-
łania słynnej niemieckiej maszyny szyfrującej 
Enigmy. 

Matematykę zwykło się nazywać królową 
nauk. Postęp cywilizacyjny, rozumiany jako 
rozwój technologiczny nie był by możliwy bez 
tej nauki – ścisłej i precyzyjnej, ale przecież 
nie pozbawionej swobody wyobraźni i fanta-
zji, które są z nią nierozerwalnie związane. 
Wyniki konkursu znajdują się na stronie Iza-
belińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast 
i Gmin, pod linkiem: https://tiny.pl/twvx7

Karolina Dubaniewicz 
(na podstawie materiałów organizatorów)

Pamiętając 
o zasługach polskich
 matematyków, o ich 

wkładzie w rozwój tej nauki 
Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej ustanowił 
rok 2019 

Rokiem Matematyki. 

TO BYŁO...
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HARCERZE

DRUŻYNA HARCERSKA „PUSZCZA” 
NA INTERCAMPIE W HOLANDII

W dniach 6-10 czerwca harcerze z 424 
DH „Puszcza” z Izabelina udali się na 

zlot Intercamp 2019 w Holandii, pod komen-
dą dha Jarosława Chormańskiego i w asyście 
dha Bartosza Grohmana. Po drodze zatrzyma-
liśmy się w Berlinie. Drużyna zwiedziła Bramę 
Brandenburską, pomnik holokaustu, teren, 
na którym stała kancelaria III Rzeszy i bun-
kier Hitlera oraz Checkpoint Charlie. Dh Bartek 
opowiedział o losie Hitlera, zimnej wojnie i po-
dzielonym Berlinie. Następnie pojechaliśmy już 
do De Steeg. 
W sobotę drużyna udała się na ceremonię 
otwarcia Intercampu, po której harcerze loso-
wali  przydziały do międzynarodowych zastę-

pów i uczestniczyli w grach i zabawach.  Po 
obiedzie harcerze mieli czas na zawieranie no-
wych znajomości. 
W niedzielę zaplanowana była całodzienna 
wędrówka. Pierwsza jej część odbyła się po te-
renie miejscowości De Steeg, a druga po Par-
ku Narodowym Velowezoom. Najstarszy park 
narodowy Holandii może zauroczyć bogatą ro-
ślinnością, wysokimi drzewami i przyjemnymi 
szlakami do wędrówek. Po powrocie i szybkim 
obiedzie drużyna zabrała się za przygotowanie 
dania pokazowego na Intercampowy Food Fe-
stival. Zabraliśmy z Polski 15 kg ziemniaków, 
aby zrobić placki. Tarliśmy je jak szaleni. Udało 
się! Po doprawieniu masy ustawiliśmy stoisko 

z 2 patelniami. Nastąpił szał smażenia i bły-
skawicznego wydawania. Chętnych było co nie 
miara, albowiem placki wyszły wyjątkowe! Dh 
Bartek wraz z Felicją smażyli i wydawali placki. 
Dh Jarek wydawał pajdy chleba ze smalcem 
i ogórkami kiszonymi, posypując zarazem wy-
dawane placki cukrem. Harcerze odwiedzali 
inne stoiska i zarazem reklamowali nasze sto-
isko. Zaowocowało to tłumem chętnych na 
nasze placki! To był sukces kulinarny i idealna 
praca zespołowa całej drużyny!  
W poniedziałek rano szybko zwinęliśmy obóz. 
Nastąpiło uroczyste zamknięcie Intercampu, 
opuszczenie flag i na koniec zrobiliśmy pamiąt-
kowe zdjęcie polskiego kontyngentu.
W drodze powrotnej zamierzaliśmy zapalić 
znicze na grobach polskich spadochroniarzy 
poległych pod Arnhem podczas operacji Mar-
ket Garden w 1944. Niestety zabrakło czasu, 
więc dh Bartek opowiedział harcerzom o całej 
operacji, opisał przebieg walk i udział w nich 
polskiej Brygady Spadochronowej. Opowie-
dział też o losach dowódcy – gen. Stanisława 
Sosabowskiego, którego bezpodstawnie upo-
korzono, obarczając winą za fiasko operacji, 
podczas gdy zatuszowano oczywiste błędy 
Brytyjczyków i fatalne plany całej operacji. Gdy 
mijaliśmy granicę niemiecko-polską, dh Bartek 
opowiedział  o losach granicy na Odrze w X 
i XI wieku, przybliżając erę świetności podbo-
jów Bolesława Chrobrego, który przyłączył do 
Polski tereny Milska i Łużyc – za Odrą.
Za rok Intercamp odbędzie się w Wielkiej Bry-
tanii. Drużyna już planuje kolejny wyjazd. 

Bartosz Grohman

TO 
BYŁO...
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JEM, NIE MARNUJĘ
W Szkole Podstawowej w Izabelinie wszy-

scy uczniowie klas 1-3 wzięli udział 
w projekcie „Jem, nie marnuję”. Lekcje zo-
stały przeprowadzone w pierwszym tygodniu 
maja. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział 
w dyskusji. Rozmawialiśmy np. o tym, czym 
różni się marnowanie żywności od straty je-
dzenia. Dzieci opowiadały, jak dużo produktów 
spożywczych jest wyrzucanych w ich domach. 
Wskazywały czynniki, które przyczyniają się 
do marnowania żywności. Były to m.in. za-
kupy przez Internet lub kupowanie zbyt du-
żej ilości produktów. Wspólnie podjęliśmy 
próbę wymyślenia sposobów na to, aby nie 
wyrzucać dobrego jedzenia. Uczniowie mają 
bardzo dużą świadomość problemu marno-
wania żywności. Niestety sami przyznali, że 
bardzo często wyrzucają dobre produkty do 
kosza. Często wynika to z tego, że nie mają 
na dany produkt ochoty lub im nie smakuje. 
Wymyślaliśmy różne rozwiązania, które miały-
by przyczynić się do niemarnowania żywności. 
Możemy postarać się wykorzystać pozostałe 
składniki i zaserwować je w zupełnie nowym 
wydaniu. Planując posiłek z kurczaka, mo-
żemy wykorzystać wszystkie jego elementy, 
np. z kości ugotować wywar. Obierki z jabłek 
możemy wykorzystać do przygotowania zdro-
wego, ekologicznego kompotu. Szczytną ini-
cjatywą podjętą w naszej gminie jest lodówka, 
znajdująca się przy urzędzie gminy, do której 
można włożyć żywność dla potrzebujących. 
Wielu uczniów wspiera to przedsięwzięcie 

i żywność, której z różnych powodów nie są 
w stanie wykorzystać w domu, przekazują dla 
innych. Podkreśliliśmy, że obite jabłko, grusz-
ka, czy papryka nie mają wpływu na ich jakość 
i smak. Produkty, które uległy uszkodzeniu 
przy transporcie są tak samo wartościowe. 
Wskazaliśmy, że już na etapie wytwarzania 
wiele produktów jest marnowanych, ponieważ 
nierównomierna marchewka, czy ciemniejszy 
banan są przeceniane w supermarketach, 
jako produkty mniej wartościowe. Pozytywne 

jest to, że społeczeństwo ma coraz większą 
świadomość dotyczącą niemarnowania żyw-
ności. Promują to najlepsi kucharze świata, 
którzy gotują z resztek wykwintne dania. Jako 
przykład wykorzystaliśmy kucharza prezyden-
ta USA, Baraka Obamy. Na podsumowanie 
zajęć obejrzeliśmy film o ośrodku dożywiania 
w Demokratycznej Republice Konga. Podczas 
seansu nauczyciele prosili uczniów, aby zwró-
cili uwagę z jakimi problemami na co dzień bo-
rykają się ich rówieśnicy. Czy mają takie same 
zmartwienia, jak my? Jakie są ich codzienne 
obowiązki? Uczniowie byli bardzo przejęci ma-
teriałem filmowym, który obejrzeli. Przyznali, 
że nigdy nie jedli potraw, które przygotowy-
wane są w Afryce i że nie wyglądają one zbyt 
zachęcająco. Zauważyli, że nie mają tylu obo-
wiązków, co afrykańskie dziecko. Szczególną 
uwagę zwróciliśmy na problem głodu. My, 
marnując jedzenie, nie zdajemy sobie sprawy, 
że w innych częściach świata ludzie umierają 
z powodu niedożywienia. Uczniowie postano-
wili, że aby ograniczyć marnowanie jedzenia 
w stołówce szkolnej będą prosić o mniejszą 
porcję, co ułatwi im zjedzenie wszystkiego 
lub prosić panią kucharkę o nienakładanie do 
porcji obiadowej składnika, którego nie lubią. 
Wspólnie, małymi gestami jesteśmy w stanie 
osiągnąć wielkie rzeczy.

Magdalena Pachucka - Koordynator projektu

Bezpieczny Przedszkolak
Gminne Przedszkole w Laskach „Akademia 

pod Dębowym Liściem” dumne jest ze 
współpracy z instytucjami dbającymi o bez-
pieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Mieliśmy 
wielokrotnie przyjemność gościć zarówno 
przedstawicieli służby zdrowia, straży pożar-
nej, jak i policji.
22 maja do przedszkola zawitała w ramach 
współpracy Ochotnicza Straż Pożarna z Iza-
belina. Dzieci mogły obejrzeć wóz strażacki 
i sprzęty, znajdujące się w przeróżnych skryt-
kach i zakamarkach strażackiego pojazdu. 
Przedszkolaki dowiedziały się, że straż pożarna 
nie tylko gasi pożary, ale również pomaga przy 
wypadkach drogowych czy usuwaniu skut-
ków nawałnic, które coraz częściej występują 
w naszym kraju. Aby jeszcze lepiej poznać ten 
wspaniały, ale i trudny zawód, dzieci z przed-
szkola wybierają się w odwiedziny do Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Laskach. Wielu chłop-

ców marzy o zawodzie strażaka, dlatego też 
liczymy na test sprawnościowy dla wszystkich 
zainteresowanych.
Ważną kwestią dla każdego człowieka, duże-
go czy małego, jest troska o zdrowie. W dniu 
23 maja, 3- i 4-latki miały okazję wcielić się 
w rolę ratownika medycznego. Z zaangażowa-
niem wykonywały wszelkie czynności 
ratujące życie na swoich „pacjentach” 
– pluszowych misiach. Spotkanie 
z ratownikiem, Misiem Medaidkiem, 
rozpoczęło się od zwrócenia uwagi 
na niebezpieczne narzędzia użytku 
codziennego oraz przypomnienia nu-
meru alarmowego. Następnie dzieci 
uczyły się rozpoznawać osobę nie-
przytomną, sprawdzały oddech oraz 
wzywały pomoc ucząc się prawidło-
wego wybierania numeru 112. Przed-
szkolaki sprawnie bandażowały swoje 

misie, a na koniec przykleiły im plasterki. 
To były naprawdę ciekawe i pouczające 
warsztaty.
A już w najbliższych dniach odwiedzi nas 
policja, która przybliży nam zasady ruchu 
drogowego.

Iwona Wójcik

TO BYŁO...

TO 
BYŁO...
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Wyciąg ogłoszenia o Przetargu Ustnym Nieograniczonym
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XX/166/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174) 

jest ceną brutto.

• dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: Nr WA1M/00527626/8 (działka nr ew. 740/4), 

Nr WA1M/00534920/1 (działka nr ew. 741/3),

• Gmina Izabelin stała się właścicielem działek nr nr ew. 740/4, 741/3 w drodze aktu notarialnego,

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00  
w sali nr 124 w budynku Centrum Kultury Izabelin ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C

• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,

• warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gminy Izabelin II Oddział PKO BP S.A. w Warszawie 

Nr konta 32 1020 1026 0000 1502 0023 6208,

• termin wpłaty wadium: do dnia 26 sierpnia 2019 r. (włącznie),

• wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

• Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Izabelin, pok. nr 2 

(tel. 022 722–89–62, e-mail: geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 

IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 900-1800, wt.-pt. 8.00-16.00).

Wójt Gminy Izabelin

L.p. Nr ewidencyjny 
działki

Powierzchnia 
(ha)

Cena wywoławcza Wadium  

1.06.2019
740/4
741/3

0,16 490.000,00 25.000,00

ALPHA ZERO
MŁODZI ZDOLNI I GŁOŚNI
Co kryje się pod nazwą Waszego zespołu 
ALPHA ZERO?
Posłużyliśmy się pierwszą liczbą i pierwszą lite-
rą greckiego alfabetu. To połączenie było dla 
nas symbolem nowego początku.
Mieliście okazję zagrać już dwa koncerty 
w Centrum Kultury Izabelin. Jak wspomi-
nacie te wydarzenia?
Wokalista (Wojciech Karmański) i perkusista 
(Jan Wójcik) są mieszkańcami gminy Izabelin 
dlatego, też dzięki uprzejmości Centrum Kultu-
ry Izabelin udało się zorganizować koncerty na 
wysokim poziomie brzmieniowym. Jak wspo-
minamy te wieczory? Bardzo dobrze - przyszło 
sporo osób, dobrze się bawiliśmy, żadnych pro-
blemów technicznych.
Jak możecie określić rodzaj muzyki którą 
wykonujecie? 

Wszyscy członkowie zespołu są nastawieni na 
rozwój i eksperymentowanie. Dlatego w naszej 
muzyce można usłyszeć wiele kontrastujących 
elementów. Z jednej strony jest dynamiczna, 
czasem agresywna i trudna w odbiorze, ale 
jest też miejsce na wyciszenia oraz wstawki 
spokojnych i ładnych melodii. 
Jakie macie jako zespół plany na najbliż-
szą przyszłość? 
Przede wszystkim wspólnie tworzyć nowe 
utwory i grać koncerty. Niedawno wydaliśmy 
na CD cztery kompozycje, które z pewnością 
będzie można usłyszeć już 13 sierpnia na 
koncercie w Centrum Kultury Izabelin. 
Zapraszamy! 

Rozmawiała Iwona Mazurek

KALENDARIUM IMPREZ 
W GMINIE IZABELIN

sierpień 2019 

25 lipca 2019 (czwartek) 
godz. 13.00-15.00
KREATYWNE WAKACJE
BEZPŁATNE WARSZTATY PLASTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Centrum Kultury Izabelin sala 224

26 lipca 2019 (piątek) 
godz. 13.00-15.00
KREATYWNE WAKACJE
BEZPŁATNE WARSZTATY PLASTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Centrum Kultury Izabelin sala 224

1 sierpnia 2019 (czwartek) 
godz. 13.00-15.00
KREATYWNE WAKACJE
BEZPŁATNE WARSZTATY PLASTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Centrum Kultury Izabelin sala 224

1 sierpnia 2019 (czwartek) 
godz. 18.00
SCENA LETNIA 
CENTRUM KULTURY IZABELIN
KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
ORAZ POLONIJNEGO ZESPOŁU 
MAZURY  Z BRAZYLII „KRAJ 
RODZINNY MATKI MEJ”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

TO BĘDZIE...
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sierpień 2019

2 sierpnia 2019 (piątek) godz. 19.00 
MADAME 
reż. A. Pietrzak, od 16 lat, 93 min

3 sierpnia 2019 (sobota) godz. 11.00
DLACZEGO NIE WYPADA JEŚĆ W KINIE
reż. M. Kuczyniecka, wiek b/o
BALERINA 
reż. E. Warin, E. Summer wiek od 7 lat, 
ok. 95 min

3 sierpnia 2019 (sobota) godz. 16.00 
CIRQUE DU SOLEIL. AMALUNA 
reż. M. Janelle, od 7 lat, 108 min

6 sierpnia 2019 (wtorek) godz. 19.00 
CUDOWNY CHŁOPAK
reż. S. Chbosky, od 9 lat, 108 min

9 sierpnia 2019 (piątek) godz. 19.00
ZABAWA ZABAWA 
reż. K. Dębska, od 15 lat, 85 min

10 sierpnia 2019 (sobota) godz. 11.00 
DLACZEGO NIE WYPADA JEŚĆ W KINIE
reż. M. Kuczyniecka, wiek b/o
ASTERIKS I OBELIKS. OSIEDLE BOGÓW
reż. L. Clichy, od 7 lat, 82 min

10 sierpnia 2019 (sobota) godz. 16.00
CO ROBIMY W UKRYCIU
reż. J. Clement, T. Waititi, od 12 lat, 88 min

13 sierpnia 2019 (wtorek) godz. 19.00 
CZEGO DUSZA ZAPRAGNIE 
reż. T. Jones, od 12 lat, 81 min

16 sierpnia 2019 (piątek) godz. 19.00 
41 DNI NADZIEI 
reż. B. Kormakur, 12 lat, 92 min

17 sierpnia 2019 (sobota) godz. 11.00
DUDI: CAŁA NAPRZÓD 
reż. J. Soto Gurpide, od 7 lat, 88 min 

17 sierpnia 2019 (sobota) godz. 16.00
CIRQUE DU SOLEIL. KOOZA 
reż. M. Janelle, od 7 lat, 89 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

WAKACJE W KINIE 
ZA ROGIEM

Podczas wakacji, od poniedziałku 
do soboty o godz. 11.00 wyświe-
tlane będą dodatkowo filmy dla 
dzieci. Repertuar wakacyjny znajdą 
Panstwo na stronie www.centrum.
izabelin.pl, w zakładce Kino za Ro-
giem lub na facebooku Kino za Ro-
giem Izabelin.
W lipcu i sierpniu dzieci i młodzież do 
18 roku życia zapraszamy do nasze-
go kina BEZPŁATNIE

20 sierpnia 2019 (wtorek) godz. 19.00 
GWIAZDY 
reż. J. Kidawa-Błoński, od 16 lat, 102 min
23 sierpnia 2019 (piątek) godz. 19.00
MADAME reż. S. Potter, 12 lat, 67 min

24 sierpnia 2019 (sobota) godz. 11.00
DLACZEGO NIE WYPADA JEŚĆ W KINIE
reż. M. Kuczyniecka, wiek b/o
BIAŁY KIEŁ 
reż. A. Espigares, od 9 lat, 83 min 

24 sierpnia 2019 (sobota) godz. 16.00
ZABAWA ZABAWA 
reż. K. Dębska, od 15 lat, 85 min

27 sierpnia 2019 (wtorek) godz. 19.00 
JANKA 
reż. A. Kaczmarek, od 12 lat, 49 min

29 sierpnia 2019 (piątek) godz. 19.00 
PARTY 
reż. S. Potter,12 lat, 67 min

30 sierpnia 2019 (sobota) godz. 11.00
BYŁ SOBIE PIES 
reż. L. Hallstroem, od 9 lat, 95 min 

30 sierpnia 2019 (sobota) godz. 16.00
CIRQUE DU SOLEIL. DELIRIUM
reż. M. Janelle, od 7 lat, 101 min

2 sierpnia 2019 (piątek)
godz. 13.00-15.00
KREATYWNE WAKACJE
BEZPŁATNE WARSZTATY 
PLASTYCZNE DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY
Centrum Kultury Izabelin sala 224

8 sierpnia 2019 (czwartek) 
godz. 13.00-15.00
KREATYWNE WAKACJE
BEZPŁATNE WARSZTATY PLASTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Centrum Kultury Izabelin sala 224

9 sierpnia 2019 (piątek) 
godz. 13.00-15.00
KREATYWNE WAKACJE
BEZPŁATNE WARSZTATY PLASTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Centrum Kultury Izabelin sala 224

11 sierpnia 2019 (niedziela) 
godz. 20.00
KONCERT „W KRAINIE CHOPINA”
Kościół pw. MB Królowej Meksyku 
w Laskach, wstęp wolny

13 sierpnia 2019 (wtorek) 
godz. 13.00-15.00
KREATYWNE WAKACJE
BEZPŁATNE WARSZTATY PLASTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Centrum Kultury Izabelin sala 224

13 sierpnia 2019 (wtorek) 
godz. 19.00
SCENA LETNIA 
CENTRUM KULTURY IZABELIN
KONCERT ZESPOŁU ALPHA ZERO
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

14 sierpnia 2019 (środa) 
godz. 13.00-15.00
KREATYWNE WAKACJE
BEZPŁATNE WARSZTATY PLASTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Centrum Kultury Izabelin sala 224

20 sierpnia 2019 (wtorek) 
godz. 17.00
SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI 
„MORSKA PRZYGODA” 
(Teatr Urwis)
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

24 sierpnia 2019 (sobota) 
godz. 18.00
POTAŃCÓWKA z DJ’em
Prowadzi Łukasz Prochacki
Centrum Kultury Izabelin, wstęp 20 zł

26-29 sierpnia 2019 
(poniedziałek-czwartek) 
WAKACYJNE WARSZTATY 
TANECZNE Z HAPPY DANCE STUDIO
godz. 17.15 -18.00 dzieci 4-6 lat
godz. 18.00-18.45 młodzież 7-10 lat

Centrum Kultury Izabelin, 
wstęp: 70 zł za całe warsztaty

31 sierpnia 2019 (sobota) 
godz. 15.00
PIKNIK SOŁECKI IZABELIN B
plac zabaw, ul. Zagłoby przy nr 16

31 sierpnia 2019 (sobota) 
godz. 19.00 
SCENA LETNIA 
CENTRUM KULTURY IZABELIN
RECITAL PIOSENEK BUŁATA 
OKUDŻAWY – ALEKSANDER 
TRĄBCZYŃSKI
Centrum Kultury Izabelin, wstęp 20 zł

1 września 2019 (niedziela) 
godz.19.30
SĄSIEDZKI WIECZÓR POETYCKO 
MUZYCZNY
SONETY KRYMSKIE
Patio na ul. Poniatowskiego 7 (za »Miętą«)
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KAMERALNE KONCERTY SĄSIEDZKIE
GRASZ NA INSTRUMENCIE? Chciałbyś się zaprezentować, 
ale myślisz, że za mało umiesz? Nie wiesz, gdzie się zgłosić? 
napisz do Centrum Kultury Izabelin, a my zorganizujemy ka-
meralny koncert, podczas którego sąsiedzi zaprezentują się 
przed sąsiadami i podzielą swoją pasją oraz talentem. 

kultura@centrum.izabelin.pl lub tel. 22 752 68 17/20

www.z ie lono -mi .waw.p l

Z IELONO MI
USŁUGI  OGRODNICZE 

pro jekty,  rea l izac ja ,  p ie lęgnacja
te l .  +48 607 373 186

USŁUGI  OGRODNICZE 
pro jekty,  rea l izac ja ,  p ie lęgnacja

te l .  +48 607 373 186

Z IELONO MI

www.z ie lono -mi .waw.p l

Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Izabelinie 

ogłasza nabór na stanowisko 

PRACOWNIKA 
SOCJALNEGO

Szczegółowe informacje są na  

http://www.gops.izabelin.pl/ 

w zakładce Praca oraz pod 

numerem telefonu 22 722-79-95 

u kierownika GOPS-u.

REKLAMY

ORGANIZUJEMY

 urodziny, przyjęcia● 

●  kinderbale, eventy dla dzieci   

●  imprezy okolicznościowe

535 765 995 ptasie.party@gmail.com

W NASZEJ OFERCIE

  maszyna do popcornu●

●  wózek do waty cukrowej

●  nadmuchiwany plac zabaw

  profesjonalne zdjęcia●

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712
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REKLAMY

 MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY - Zadzwoń 606 122 322  MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY - Zadzwoń 606 122 322 

FITNESS MASAŻE KOSMETYKA
KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice www.kampinosport.pl 
www.facebook.com/kampinosport              www.instagram.com/_kampinosport

TENIS
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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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KAWIARNIA MNIE MNIE ZAPRASZA MŁODZIEŻ DO WSPÓŁPRACY! 
 

jeśli chcesz znaleźć się wśród członków naszego zespołu kawiarnianego to zgłoś 
się do nas! Stale szukamy nowych osób do współpracy! Zapraszamy zarówno 
chętnych do pieczenia ciast jak i osób do obsługi klientów. Sami tworzymy  
atmosferę kawiarni, przyjdź, zobacz, powiedz nam co chciałbyś robić, 
porozmawiamy i ustalimy! 

 

 

 

Polub nas na FB: 
Mnie Mnie w Izabelinie 

 

Kawiarnia całkowicie tworzona przez młodzież dzieci dla dzieci i rodzin. Mieści się w budynku Urzędu Gminy Izabelin,   
ul. 3 maja 42 - wejście od strony patio z sosnami. Czynna codziennie od 12 do 20.  

 

Zapraszamy do współpracy  
młodzież w czasie wakacji! 
 

 
Chętnych do współpracy prosimy o kontakt telefoniczny 

601 386 084 bądź email: kawiarnia@izabelin.pl 
lub o odwiedzenie nas na miejscu! 

 


