
WYDANIE SPECJALNE

Drodzy Sąsiedzi 

Za nami i przed nami, wiele 
trudnych chwil, dni i tygodni. 
To chyba najtrudniejszy czas 
z jakim przyszło nam się 
zmierzyć w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Nikt  
z nas jeszcze miesiąc temu 

nie spodziewał się tego, z czym dzisiaj na co dzień się 
spotykamy. Zamknięte szkoły, przedszkola, centra 
handlowe, utrudniony dostęp do usług, korzystania 
z urzędów, rozrywki czy nawet Kościoła, zakaz 
poruszania się, kilka tygodni temu wydałyby się nam 
jakąś niezbyt udaną fantastyką. To naturalne, że  
w tej sytuacji wszyscy odczuwamy strach. Boimy się 
przede wszystkim o zdrowie swoje i swojej bliskich. Boimy 
się o sytuację materialną naszych rodzin. O nasze dzieci, 
ich edukację i samopoczucie. O naszych rodziców. I boimy 
się nieznanego – kiedy to się skończy i co będzie potem. 
Ten strach w obecnej sytuacji jest naturalny. Spróbujmy 
go zaakceptować i zgodzić się na to, że będziemy teraz 
żyć i działać czując lęk. Możemy o nim porozmawiać  
z bliskimi. Pomodlić się, pójść na spacer albo przytulić  
do psa. Pamiętajcie też, że zawsze możecie zadzwonić 
do nas – 24 na dobę dostępny jest telefon 504 819 007. 
Poza wolontariuszami do Państwa dyspozycji dostępni są 
również psychoterapeuci. 

Wszyscy mamy świadomość o co toczymy tę walkę.  
O zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych.  Większość 
osób, które zarażą się wirusem SARS-CoV-2 przejdzie 
chorobę lekko, czasem niezauważalnie. Ale kilka procent 
z nas będzie wymagało specjalistycznej opieki, drogiego 
sprzętu, bezpiecznych szpitali. Niestety nasz system opieki 
zdrowotnej nie poradzi sobie, jeśli w krótkim okresie trafi 
do niego kilka tysięcy chorych. Dzięki ograniczeniom, 
którym jako społeczeństwo się poddajemy, możemy 
spowolnić ilość zachorowań i dzięki temu „fale” 
chorych wymagających hospitalizacji „spłaszczyć” tak 
by dla wszystkich starczyło np. respiratorów. Dlatego  
– ZOSTAJEMY W DOMU.

Oczywiście my tutaj w Izabelinie jesteśmy tylko małą 
cząstką tej walki. Ale świat składa się właśnie z takich 
cząstek.

Czas pandemii i choroby to nie tylko zagrożenia  
i ograniczenia. To również czas, w którym widzimy ducha 
solidarności, altruizmu i bezinteresownych zachowań, 
dzięki którym tworzymy społeczeństwo. To moment, kiedy 
zauważamy, że przynależność do wspólnoty, zwłaszcza 
tej rodzinnej i gminnej jest tym, co daje nam największe 
oparcie.

Przed Państwem wydanie specjalne „Listów do Sąsiada”.  
Staraliśmy się zebrać to wszystko, co ważne lokalnie  
w okresie obecnej pandemii. Być może część z tych 
informacji znacie już Państwo z Internetu, ale nie każdy  
z nas korzysta z tego medium. 

Mam nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wszelkie 
informacje, które pomogą Wam w najbliższym czasie 
funkcjonować na terenie naszej gminy. Zasady 
postępowania przy chorobie, działanie urzędów, 
naszych parafii, gdzie zrobić zakupy i która z naszych 
lokalnych gastronomii może zapewnić nam (na wynos 
oczywiście) smaczny posiłek. Chcę Was zapewnić, że 
pomimo ograniczenia fizycznej dostępności, jesteśmy  
i działamy, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania 
kryzysowego w powiecie oraz Wojewodą Mazowieckim. 
Jesteśmy też po prostu dla Państwa dostępni –  
izabelin@izabelin.pl 

Żeby na chwilę oderwać myśli, zachęcam Was  
do wnioskowania o granty z okazji 25-lecia istnienia 
Gminy. Wspólnie też możemy stworzyć Fototekę Izabelina, 
wystarczy sięgnąć do szuflad czy albumów z rodzinnymi 
fotografiami. 

Na koniec pragnę Państwu życzyć optymizmu i rozsądku. 
Pilnowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, ale też nie 
ulegania panice, a przede wszystkim radości z powodu 
możliwości spędzenia większej ilości czasu z bliskimi, co 
szczególnie ważne jest ze względu na zbliżające się Święta 
Wielkiej Nocy. 

Listy do Sąsiada
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Dorota Zmarzlak
Wójt gminy Izabelin

SENIORZE! Potrzebujesz recepty, wykupienia lekarstw,  
artykułów spożywczych? ZOSTAŃ W DOMU i zadzwoń 504 819 007. 

Wolontariusze dostarczą Ci na posesję niezbędne zakupy.

Jak najczęściej
myj ręce

Podczas kaszlu i kichania 
zakrywaj usta chusteczką 

lub łokciem

Używaj chusteczek
jednorazowych

Noś maseczkę,
gdy jesteś chory

Witaj się bez uścisku
dłoni i całowania

Nowy koronawirus SARS-CoV-2
Wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej 
występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, 
duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie 
mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie. W 80% 
przypadków choroba przebiega łagodnie. Ciężki 
przebieg choroby obserwuje się u ok. 15–20% osób. 

Podejrzewasz zakażenie 
koronawirusem? 
Nie idź do przychodni, szpitala, sanepidu, apteki  
ani na SOR. Skontaktuj się telefonicznie ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną w Ożarowie Mazowieckim  

tel. 22 733 73 33 (w godz. 8.00-16.00)  
lub 602 472 281 (całodobowo)
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel.  
800 190 590. Jest to numer infolinii Narodowego 
Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania  
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Ważne! W przypadku podejrzenia zakażenia 
koronawirusem nawet nieubezpieczona osoba  
będzie bezpłatnie diagnozowana.Ry
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Koronawirus: proste czynności, które chronią Ciebie 
oraz osoby w Twoim otoczeniu   ZOSTAŃ W DOMU

mailto:izabelin%40izabelin.pl%20?subject=


Należy unikać wizyt profilaktycznych, które nie są 
niezbędne, odradzamy przychodzenie na wizyty 
osobom starszym, chorym, dzieciom i sugerujemy 
płatności bezgotówkowe! Do gabinetu wchodzi  
z pacjentem jedna osoba, w poczekalni może przebywać 
jedna osoba - prosimy o czekanie w samochodzie  
na parkingu lub przed placówką.

Gabinet Weterynaryjny “Mokry Nosek” 
Warszawa, ul. Arkuszowa 73 lok. 3 
tymczasowo w dniach 16-29.03.2020 r.
pn.-pt. 10-16.00, sob. 10-14.00,  
nie. 10-12.00
tel.: 22 290 87 66
e-mail: gabinet@mokrynosek.com

Vetriver Klinika Weterynaryjna
Latchorzew, ul. Warszawska 236
tymczasowo w dniach 16 - 20.03.2020 
pn.-pt. 10-18.00
tel.: 22 796 02 00 
e-mail: laski@vetriver.pl

VET Lecznica Weterynaryjna Marcin Tomczak
Stare Babice, ul. Warszawska 304 A
pn.-pt. 8.30-21.00, sob. 8.30-16.00,  
nie. 9-13.00
tel.: 22 722 00 18 lub 731 170 157 
e-mail: vet@marcin-tomczak.pl

Gabinet Weterynaryjny Pod Centaurem
Mościska, ul. 3 Maja 49
pn.-pt. 10-18.00, sob. 9-13.00
tel.: 22 752 26 27

Vetriver Klinika Weterynaryjna
Laski, ul. 3 Maja 89
całodobowo
tel.: 22 721 00 75
e-mail: laski@vetriver.pl

Gabinet weterynaryjny Grzegorz Toporkiewicz
Hornówek, ul. Rolna 49
pn.-pt. 15-19.00, sob. 10-14.00
tel.: 22 722 75 50 lub 607 070 142

Przychodnia Weterynaryjna Pod Centaurem
Babice Nowe, ul. Ożarowska 9
pn.-pt. 8.30-20.00, sob. 8.30-16.00
nie. 9-13.00
tel.: 22 722 90 79

Jak funkcjonuje gmina 
Oficjalne informacje i zalecenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Izabelin,  

jednostek gminnych oraz lokalnych aptek i poczty.

Urząd Gminy Izabelin
Funkcjonowanie Urzędu zostało ograniczone do 
zachowania ciągłości pracy wszystkich wydziałów. 
Wprowadzone zostało ograniczenie  w poruszaniu się 
po budynku Urzędu Gminy. Prosimy o ograniczenie 
wizyt do niezbędnego minimum. Jeśli chcą 
Państwo dostarczyć dokumenty do Urzędu, proszę 
umieścić je w urnie stojącej przy wejściu głównym  
do budynku. 

Wiele spraw można załatwić telefonicznie pod nr  
tel.: 22 722 89 32 lub 22 722 89 30 
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Szczegółowe dane kontaktowe dostępne na stronie: 
gmina.izabelin.pl/kontakt

Ośrodek Zdrowia
Jeżeli masz problemy zdrowotne, skonsultuj je telefonicznie 
w przychodni. Jeśli lekarz będzie miał wątpliwości, zaprosi 
Cię na wizytę. 

tel.: 22 722 63 21, 22 722 61 14 lub 537 999 519
e-mail: przychodnia@spzozizabelin.pl (uzyskasz niezbędną 
poradę oraz złożysz zapotrzebowanie na e-receptę)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Obsługa mieszkańców będzie prowadzona telefonicznie:  
pn. 9.00-18.00 wt.-pt. 8.00 -16.00

tel.: 22 722 79 95, 22 722 89 49 lub 22 722 89 40  
e-mail: gops@izabelin.pl

Wszystkie wnioski w zakresie świadczeń rodzinnych 
i alimentacyjnych, a także świadczeń wychowawczych  
z programu Rodzina 500+ można składać za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej, portal informacyjno-usługowy 
empatia, portalu Pue ZUS oraz e PUAP.

GPWiK „Mokre Łąki”
Do odwołania w Państwa domach nie będą przeprowadzane 
odczyty stanów wodomierzy przez inkasenta. 

Wprowadzono ograniczenie w poruszaniu się po budynku 
biurowym GPWiK ,,Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail  z pracownikami 
Biura Obsługi Klienta w celu podawania stanów 
wodomierzy oraz o ograniczenie wizyt w siedzibie 
Mokrych Łąk do niezbędnego minimum. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji codziennie  
w godzinach 8.00-16.00 pod telefonem i e-mail. 

tel.: 22 721 80 72 lub 508 280 852
e-mail: bokgpwik@mokrelaki.pl

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wystawiania  
i wysyłania faktur w formie elektronicznej, na warunkach 
określonych w regulaminie dostępnym na stronie 
internetowej Spółki: mokrelaki.pl

Urząd Pocztowy
UP Izabelin k. Warszawy, ul. Tetmajera 1 
pn. 8.00-14.00; wt. 14.00-20.00; śr.-pt. 8.00-14.00
tel.: 22 722 60 02

Organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych 
będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku 
może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje 
zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników 
w placówkach zostały już wprowadzone tzw. strefy 
ochronne w bezpośredniej obsłudze klienta. 

Osoby wchodzące do placówki proszone są  
o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas 
oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się 
na podłodze taśmą także w trakcie obsługi.

Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie  
w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych 
czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów 
rentowo – emerytalnych.

Centrum Kultury Izabelin  
i Gminna Biblioteka Publiczna

Nie funkcjonują do odwołania. W bibliotece kary za 
ten okres nie będą pobierane. Wszelkie zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowane zarówno  
w Centrum Kultury Izabelin oraz w obiektach sportowych 
na terenie gminy Izabelin, a także wydarzenia kulturalne  
i sportowe zostają odwołane.

Pozostańmy w kontakcie.

facebook.com/Centrum.Izabelin/ 
centrum.izabelin.pl

Oświata
Decyzją Premiera placówki oświatowe będą 
zamknięte do dnia 10 kwietnia. Dzieci i młodzież są 
łatwymi nośnikami wirusa, dlatego należy ograniczyć 
ich kontakty szczególnie z osobami starszymi. 
Sekretariaty zgodnie z nowym harmonogramem  
rekrutacji do 6 kwietnia przyjmują wypełnione wnioski 
(również elektronicznie). Informacje na stronach 
internetowych placówek. 

gplaski.szkolnastrona.pl
przedszkole.izabelin.pl
izabelin.edu.pl

Lista placówek weterynaryjnych na terenie gminy  
i w okolicy. Zanim przyjdziesz - zadzwoń.
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Apteki

DOZ Apteka dbam o zdrowie
Izabelin C, ul. Tetmajera 14 
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. godz. 8.30-15.00 
tel. 736 697 842

Apteka WAWA
Izabelin C, ul. Tetmajera 2 
pon.-pt. 8.00-21.00, sob. godz. 8.00-16.00 
tel. 22 722 62 70

Apteka
Laski, ul. 3 Maja 61 A 
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 9.00-15.00 
tel. 22 639 72 43

DOZ Apteka dbam o zdrowie Na Zdrówko
Laski, ul. Trenów 51 
pon.-pt. 8.00-21.00 , sob. 9.00-19.00 
tel. 514 295 072

IZABELIN
Sp. z o.o.
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Sklepy z artykułami spożywczymi na terenie 
gminy Izabelin.

Bary i restauracje na terenie gminy Izabelin 
z możliwością dostawy posiłku do domu.

Idąc do sklepu zachowaj szczególną uwagę. 
Stosuj ogólne zasady przebywania  
w miejscach publicznych.
Jesteśmy współodpowiedzialni za zdrowie 
swoje i innych osób. W miarę możliwości 
należy unikać przebywania w miejscach 
zatłoczonych, utrzymywać odstępy w ko-
lejkach. Pamiętaj o higienie rąk oraz higie-
nie kichania i kasłania.

Ręce w sklepie mają kontakt z powierzch-
niami roboczymi, pieniędzmi. Do pakowa-
nia należy używać dostępnych rękawic 
foliowych oraz torebek. Niehigienicznym 

zachowaniem jest przebieranie i dotyka-
nie produktów, które są przeznaczone do 
spożycia bez mycia i obróbki termicznej 
(np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze). 
Należy zwracać też uwagę na właściwą 
higienę układu oddechowego - nie ka-
słanie/kichanie w stronę innych osób jak 
i towaru.

Laski

Sklep wielobrażowy Triumff 
ul. 3 Maja 39 
pn.-pt. 5-20.00, sob. 5-19.00, nie. 6-16.00 
 
WAŻNE! - możliwa dostawa do domu  
w godz. 14-17.30, tel.: 602 236 618

Sklep Topaz (dawna Oleńka) 
ul. 3 Maja 61 A 
pn.-pt. 6-22.00, sob. 6-21.00,  
nie. 9.00-18.00

WAŻNE! - możliwa dostawa do domu  
tel.: 507 561 784

TopMarket 
ul. Wieczorka 2 
pn.-sob. 7-21.00, nie. 9-18.00

Sklep spoż.-przem. Kaprys 
ul. 3 Maja 45 A 
pn.-pt. 8-17.00, sob. 8-14.00

Sklep Familijny 
ul. 3 Maja 57 
pn.-sob. 6-21.00

Biedronka 
ul. Trenów 51 
pn.-czw. 6.30-22.00, pt. 6.30-23.00,  
sob. 6.30-23.00, nie. 8-21.00

Hornówek   

Delikatesy na górce 
i warzywniak na Dołku 
ul. 3 Maja 39 
pn.-sob. 7-21.00

WAŻNE!  - możliwa dostawa do domu  
tel.: 22 722 66 38 (płat. got. lub kartą)

Izabelin B   

Żabka 
ul. Sienkiewicza 17 A 
pn.-sob. 6.00-23.00

Żabka  
ul. Sienkiewicza 70 
pn.-sob. 6-23.00

Izabelin C   

Sklep wielobranżowy Łoś  
ul. 3 Maja 94  
pn.-pt. 6-21.00, sob. 7-21.00,  
nie. 9.00-16.00

WAŻNE! - możliwa dostawa do domu  
tel.: 607 401 205

Istnieje także możliwość przekazania listy 
zakupów pracownikowi sklepu i odebranie 
skompletowanego zamówienia przed 
sklepem.

Sklep ekologiczny BIO EKO  
ul. 3 Maja 48  
pn.-wt. 10-18.00, śr. 12.30-18.00,  
czw.-pt. 10-18.00, sob. 10-14.00 

WAŻNE! - możliwa dostawa do domu  
tel.: 513 662 743 

Dom handlowy Zgoda 
ul. 3 Maja 54 
pn.-sob. 7-22.00, nie. 10-18.00

Sklep firmowy Arciszewscy 
ul. Krasińskiego 70-72 
pn.-pt. 6-18.00, sob. 6-15.00

Carrefour Express 
ul. Matejki 26 
pn.-sob. 7-19.00

WAŻNE! - można przekazać listę 
zakupów pod nr tel. 519 013 515  
i osobiście odebrać skompletowane 
zamówienie.

Bułka z Masłem 
ul. 3 Maja 64 
pn.-pt. 7-17.00, sob. 7-15.00

Stacja Szynkowo 
ul. 3 Maja 56 
pn.-pt. 7-19.00, sob. 7-17.00

Przyjazny Sklep (Familijny) 
ul. 3 Maja 70 
pn.-pt. 7-20.00, sob. 7-16.00

Mościska   

Tesco 
ul. Estrady 13 
pn.-sob. 6.00-22.00

Truskaw   

Sklep u Miłosza 
ul. 3 Maja 64 
pn.-sob. 7-19.00, nie. 9-15.00

WAŻNE! - możliwa dostawa do domu  
tel.: 669 956 647 

Sklep wielobranżowy Maja  
ul. 3 Maja 63 
pn.-pt. 6-17.00, sob. 6-16.00

Sklep Z. Ociepka (przy pętli) 
ul. 3 Maja 170 
pn.-nie. 6-20.00

Kiedy kaszlesz lub kichasz, 
zakrywaj usta i nos.

Zachowaj minimum 1 metr
odległości od drugiej osoby.

Często myj ręce, używając 
mydła i wody.

1 METR

Usługa na wynos + dostawa

Gościniec Pod Łosiem 
Mościska, ul. Jodłowa 1 
pn.-pt. 10-17.00 
tel.: 503 049 774, 509 831 822  
gosciniecpodlosiem.pl

Bar Kabak 
Laski, ul. 3 Maja 24 
pn.-pt. 10-17.00 
tel.: 534 504 736 
facebook.com/Bar-Kabak-1807439 
35616633/

Bar oferuje bezpłatną pomoc osobom 
potrzebującym w postaci zakupów ze sklepu 
(zakupy z paragonem). Niewymagane jest 
zamówienie posiłku w barze.

Pizzeria Fiorentina 
Izabelin B, ul. Sienkiewicza 1 
wt.-pt. 14-21.30  
sob.-niedz. 13-21.30 
tel.: 22 722 71 43 
fiorentina.pl

Pizzeria Mięta 
Izabelin C, ul. Poniatowskiego 7 
pn.-niedz. 12-18.00 
tel.: 733 833 056 
pizzeriamieta.pl

Kampinówka 
Izabelin C, ul. Tetmajera 38  
pn.-niedz. 10.00-22.00 
tel.: 22 721 07 73 
kampinowka.com.pl

Hayashi Sushi  
Izabelin C, ul. Poniatowskiego 7 
pon.-niedz. 12.00-22.00 
tel.: 509 039 139 
hayashisushi.pl

Restauracja Dziupla 
Truskaw, ul. Falińskiego 6 A 
wt.-niedz. 12-20.00 
tel.: 22 722 65 43  
SMS 605 546 805 
restauracja-dziupla.pl

Złota Chochla Catering 
Zielonki, ul. Okrężna 52 A 
wt.-pt. 9.00-15.00 
tel.: 503 421 475  
zlotachochla.pl

Pizzeria LOCO 
Lipków, ul. Jakubowicza 113 A 
wt.-pt. 13.00-22.00  
sob.-niedz. 12.00-22.00 
tel.: 22 722 73 15 
loco-lipkow.pl

Przedmieście Hotel & Restaurant 
Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 9 
pon.-sob. 10-18.00 
tel.: 661 633 929 
facebook.com/przedmiescie9/
Istnieje możliwość zamówienia dostawy  
na niedzielę.

Pierogarnia Stare Babice 
Stare Babice, ul. Rynek 14/5 
pn.-pt. 9-18.00, sob. 11-18.00,  
nie. 12-18.00 
tel.: 792 411 411 
ukrokodyla.pl

Hedera Hotel & Restaurant 
Stare Babice, ul. Warszawska 344 
pon.-pt. 11-17.00 (zamówienia  
od godz. 9.00) 
tel.: 602 852 271  
facebook.com/hotelhedera/
Płatność tylko kartą lub blik!

Usługa na wynos

Karczma u Gochy 
Janów, ul. Andersa 74 
pon.-niedz. 11.00-21.00 
tel.: 573 165 42 
facebook.com/Karczma-u-
Gochy-113797876840138/

Inne

Restauracja Syta 
Izabelin C, ul. 3 Maja 58
Jedzenie w jednorazowych 
opakowaniach poddane obróbce 
termicznej dostępne w sklepie  
Bułka z Masłem 
facebook.com/restauracjasyta/

Usługa w dostawie

Cukiernia Bon Appetit 
Izabelin C, ul. Matejki 21  
pon.-niedz. 9.00-20.00  
tel.: 512 718 714  
Płatność kartą lub gotówką

Bądź na bieżąco - zapisz się na newsletter!
Wejdź na stronę Gminy Izabelin - www.gmina.izabelin.pl zjedź na sam dół 

strony, podaj swój adres e-mail w rubryce Newsletter, a co tydzień będziesz 
otrzymywać maila z najnowszymi informacjami z Gminy.

KORZYSTAJ TYLKO Z POTWIERDZONYCH  
ŹRÓDEŁ INFORMACJI 
gov.pl/koronawirus  lub  

gmina.izabelin/koronawirus
- możliwa dostawa do domu  
- płatność kartą
- płatność gotówką 

http://gosciniecpodlosiem.pl
https://www.facebook.com/Bar-Kabak-180743935616633/
https://www.facebook.com/Bar-Kabak-180743935616633/
http://fiorentina.pl
http://pizzeriamieta.pl
http://kampinowka.com.pl
http://hayashisushi.pl
http://restauracja-dziupla.pl
http://zlotachochla.pl
http://loco-lipkow.pl
http://facebook.com/przedmiescie9/
http://ukrokodyla.pl
https://www.facebook.com/hotelhedera
http://facebook.com/Karczma-u-Gochy-113797876840138/
http://facebook.com/Karczma-u-Gochy-113797876840138/
https://www.facebook.com/restauracjasyta/
http://www.gmina.izabelin.pl
http://gov.pl/koronawirus
https://www.gmina.izabelin.pl/305,koronawirus-sars-cov-2-komunikaty


Grant na 25-lecie Gminy Izabelin

Rok 2020 jest jubileuszowym dla naszej małej ojczyzny. W 1995 roku z gminy Stare 
Babice, rozporządzeniem Rady Ministrów podpisanym przez ówczesnego premiera 
Waldemara Pawlaka, wyłączono 7 sołectw: Mościska, Laski, Izabelin B, Izabelin C, 
Hornówek, Sieraków i Truskaw. Z nich powstała gmina Izabelin.

Do świętowania tego wydarzenia zapraszamy wszystkich mieszkańców. Zapraszamy 
Państwa do współtworzenia tych obchodów.

Rada Gminy Izabelin uchwaliła w tegorocznym budżecie możliwość przyznania  
aż 25 grantów, każdy po 5 tysięcy złotych, na inicjatywy związane z jubileuszem. 
Mogą to być imprezy, wystawy, publikacje i wszystko, co Państwu przychodzi  
do głowy, a będzie związane z 25-leciem Gminy Izabelin.

Zachęcamy do zgłaszania swoich inicjatyw oraz dzielenia się swoimi pomysłami,  
na które będzie można uzyskać finansowanie z budżetu Gminy. Formularz jest dostępny 
pod adresem www.formularze.izabelin.pl/25-lat-gminy/

Projekt Fototeka Izabelin

Ruszyła nowa lokalna inicjatywa. Jeśli dysponujesz czasem, chęciami i zgromadzonymi 
zasobami fotograficznymi - to zachęcamy do przesyłania archiwalnych zdjęć  
wykonanych na terenie gminy Izabelin.

Zdjęcia mogą przedstawiać budynki, drogi, osoby i teren okoliczny. Fotografie  
w wersji cyfrowej najlepiej do nas wysłać drogą e-mailową: fototeka@izabelin.pl lub 
w terminie późniejszym do Urzędu Gminy Izabelin - po zeskanowaniu zdjęcie wraca 
do właściciela. 

Ważne, aby w przesyłanej wiadomości określić datę oraz miejsce wykonania zdjęcia.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 722 89 37

Drodzy Parafianie
Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal przez cały świat 
trudy epidemii stawiają przed nami wyjątkowe wyzwania. 
Ostatnie dni zjednoczyły nas – także w naszej Parafii – 
w duchu wzajemnej odpowiedzialności i troski o ludzkie 
zdrowie, życie i ducha nadziei.

Serdecznie dziękuję wszystkim za podjęcie wielorakich 
wysiłków, a także uszanowanie rozporządzeń władz 
świeckich i kościelnych.

W związku z trwającym i postępującym stanem epidemii 
uprzejmie przypominam o konieczności ograniczenia 
liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach 
religijnych według wskazań organów państwowych i służb 
sanitarnych. Proszę szczególnie osoby starsze, a także 
tych, którzy niekoniecznie muszą wychodzić ze swoich 
mieszkań – POZOSTAŃMY W DOMU! W duchu miłości 
bliźniego i w zgodnej opinii ekspertów to najskuteczniejszy
sposób na zahamowanie rozprzestrzenienia się epidemii.

Korzystajmy z dyspensy udzielonej przez ks. Abpa 
Metropolitę Warszawskiego – od obowiązku 
uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Korzystając  z 
niej proszę o duchową łączność ze wspólnotą kościoła 
i udział w nabożeństwie transmitowanym w środkach 
społecznego przekazu.

Drodzy Parafianie!

Przed nami kolejne (oby jak najkrótsze) dni zmagań z 
trudnościami jakie wynikają z zaistniałego stanu epidemii. 
Trwajmy w dalszym ciągu na codziennej modlitwie, a po 
Eucharystii adorujmy Najświętszy Sakrament do 19.30 – 
pamiętając jednak o przestrzeganiu aktualnych zarządzeń. 
Mamy też wtedy możliwość korzystania z Sakramentu 
Pokuty. Jeśli ktoś chciałby umówić się na spowiedź poza 
tym czasem, przyjąć Sakrament Chorych, czy Komunię św.
może umówić się indywidualnie z duszpasterzem. 

Kancelaria parafialna pracuje w dotychczasowych 
godzinach, można też kontaktować się pisząc na adres 
parafiawizabelinie@gmail.com lub poprzez stronę parafii 
na Fb. Na naszych stronach internetowych będziemy 
informować o dalszych regulacjach dotyczących Wielkiego 
Tygodnia.

Sursum Corda! W górę serca! 
Z modlitwą, wiarą i nadzieją w Boże Miłosierdzie, 
Duszpasterze parafii p/w św. Franciszka z Asyżu  
w Izabelinie

Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusz

Szanowni Państwo
Zapewne trudno jest nam odnaleźć się w sytuacji, która 
dotknęła nas wszystkich. Towarzyszą nam lęk, strach, 
niepewność co będzie dalej. Jesteśmy poddani próbie. 
Wydaje nam się, że czasami nas to wszystko przerasta. 
Pojawia się pytanie: co mamy czynić? Dokąd zmierzamy? 
Pozwólcie, że podzielę się przeżyciem z ostatniej chwili. 
W chwili gdy piszę te słowa zadzwoniła do mnie siostra 
zakonna z północy Włoch. Przez cały czas pracowała 
wśród chorych zarażonych. W ostatnich dniach sama 
zachorowała. Teraz może już samodzielnie oddychać. 
Mówi: „teraz już jest dobrze. Pan Jezus uratował mi 
życie.” Opowiadała o tym, jak lekarze mówią, że bez 
pomocy Bożej nie dadzą rady. To oni zwracają się ku 
Bogu, posługują i modlą się… i wszystkich nas proszą  
o modlitwę. Gdy zapytałem co mam przekazywać ludziom 
w Polsce, mówi: „Uważajcie na siebie, módlcie się, módlcie 
się i jeszcze raz módlcie się. To naprawdę nie są żarty. 
Ratunkiem jest modlitwa, Różaniec i zwrócenie się do 
Miłosierdzia Bożego.” To jest ważna wskazówka! 

Jesteśmy jak ci uczniowie Jezusa, którzy przeprawiali się 
łodzią na drugi brzeg. Nagle zerwał się wicher. Uczniowie 
zatrwożeni zwrócili się do Pana: „Czy Cię to nie obchodzi, 
że giniemy.” Usłyszeli: „Nie bójcie się! Ja jestem!” 

Podejmujmy z ufnością wszelkie ograniczenia   
i uciążliwości życia. Zaufajmy lekarzom, władzom i naszym 
pasterzom. Wielkie Bóg zapłać za zrozumienie, że wszelkie 
ograniczenia są wyrazem troski o nasze życie.

W parafiach trwa modlitwa. Jako duszpasterze wyrażamy 
naszą gotowość pomocy sakramentalnej i duchowej 
naszym wiernym. Sam udział w Eucharystii jest ograniczony 
do 5 osób. Dziękujemy za zrozumienie sytuacji. Jest 
możliwość indywidualnej adoracji. W kościele w Laskach  
w dni powszednie w godz. 19.00–21.00. Jest też możliwość 
spowiedzi w warunkach bezpiecznych. Osoby ciężko chore 
zachęcamy do korzystania z Sakramentu Chorych. Cały 
czas można zwracać się telefonicznie do duszpasterzy 
pod nr telefonu 600 566 947 (telefon bezpośrednio do 
proboszcza). Codziennie modlimy się za Was. Módlcie się 
również za nas.

Zachęcamy do codziennej modlitwy słowami:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, 
który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako 
lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym 
trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach 
Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, 
zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, 
pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę 
lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne 
zmarłym.

Nie opuszczaj  nas w chwili próby, ale uwolnij nas od 
wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem 
Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei,  
módl się za nami!”

Duszpasterze parafii  
Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin C

tel.: 22 722 89 30,
e-mail: izabelin@izabelin.pl

gmina.izabelin.pl 
facebook.com/ugizabelin/
facebook.com/wojtGminyIzabelin/

www.fototeka.izabelin.pl

Prześlij nam je e-mailem: fototeka@izabelin.pl 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 722 89 37.

Posiadasz stare fotograaie 
z Mościsk, Lasek, Sierakowa, 

Truskawia, Hornówka, Izabelina B 
lub Izabelina C?

FOTOTEKA IZABELIN
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SENIORZE! Potrzebujesz recepty, wykupienia 
lekarstw, artykułów spożywczych? ZOSTAŃ  

W DOMU i zadzwoń 504 819 007. Wolontariusze 
dostarczą Ci na posesję niezbędne zakupy.

http://www.formularze.izabelin.pl/25-lat-gminy/
mailto:fototeka%40izabelin.pl?subject=
mailto:parafiawizabelinie%40gmail.com?subject=
mailto:%20izabelin%40izabelin.pl%20?subject=
https://www.gmina.izabelin.pl
https://www.facebook.com/ugizabelin/
http://facebook.com/wojtGminyIzabelin/

