Sprawozdanie z działalności
Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin
w roku 2013
I.

Wprowadzenie

Rok 2013 był drugim rokiem działalności Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa
Miast i Gmin. ISPMiG został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
17 stycznia 2012 roku pod numerem KRS: 0000408408. ISPMiG zostało założone przez
21 członków. Na dzień 31 grudnia 2013 ISPMiG liczył 30 członków. W ciągu 2013 roku
2 osoby zostały przyjęte do Stowarzyszenia.

Siedziba Izabelińskiego Stowarzyszenia Miast i Gmin mieści się przy Centrum Kultury
Izabelin, ul. Jana Matejki 21, 05-080 Izabelin.
KRS: 0000408408, REGON: 145971903, NIP: 1182083043

1. Organy statutowe:
Zarząd:
Grażyna Zielińska-prezes
Michał Jedrzejczyk – wiceprezes
Katarzyna Renaud – sekretarz
Komisja Rewizyjna:
Jerzy Sternicki – przewodniczący
Mirosław Zieliński –członek
Maja Niestojek - członek
2. Cele statutowe:
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Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz Gminy Izabelin i jej mieszkańców poprzez
tworzenie warunków organizacyjnych do wspierania i zacieśniania współpracy
zagranicznej, w szczególności z miastami i gminami partnerskimi gminy Izabelin.
Celami Stowarzyszenia są w szczególności:
a) pomoc we wspieraniu, utrwalaniu i rozwijaniu przyjacielskich kontaktów z
miastami, gminami oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
zagranicznymi oraz krajowymi, w szczególności z miastami i gminami
partnerskimi gminy Izabelin
b) pomoc w wymianie doświadczeń i propagowaniu idei samorządności,
c) wymiana kulturalna we wszystkich jej aspektach, propagowanie wizerunku
kultury polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia,
d) popieranie i pielęgnowanie osobistych kontaktów z obywatelami innych
państw, zwłaszcza gmin partnerskich, w szczególności zaś wspieranie
wymiany młodzieży,
e) rozwijanie postawy tolerancji, w duchu neutralności światopoglądowej,
politycznej i wyznaniowej,
f) wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności lokalnej, w tym
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie samorządu Gminy
Izabelin, ze szczególnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalności
doświadczeń i wiedzy,
g) nawiązywanie bezpośredniej współpracy z organizacjami o podobnych celach
i charakterze działalności, w szczególności działającymi w gminach i miastach
partnerskich Izabelina,
h) pomoc w promocji Gminy Izabelin, popularyzacja wiedzy na temat historii
gminy i jej teraźniejszości.

3. Uchwały Walnego zebrania ISPMIG w roku 2013:
a) Uchwała 1/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i
finansowego Stowarzyszenia za rok 2012
b) Uchwała 2/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin za rok 2012
c) Uchwała 3/2013 w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2013
d) Uchwała 4/2013 w sprawie wysokości składki członkowskiej

4. Uchwały Zarządu ISPMiG w roku 2013:
a) Uchwała 1/2013 w sprawie zatwierdzenia karty wykonalności projektu
2

b) Uchwała 2/2013 w sprawie przyjęcia Wiesława Stańskiego na członka ISPMiG
c) Uchwała 3/2013 w sprawie przyjęcia Joanny Baneckiej na członka ISPMiG
d) Uchwała 1/2013 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w ISPMiG

II.

Sprawozdanie z działalności Izabelińskiego
Partnerstwa Miast i Gmin w roku 2013

Stowarzyszenia

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin zorganizowało w roku 2013 we
współpracy z samorządem i gminami partnerskimi z zagranicy szereg wymian i
projektów. Były to m. in. wspólne imprezy sportowe, kulturalne, plenery malarskie,
przyjmowanie grup młodzieży z zagranicy w okresie wakacji, czy udział w targach i
jarmarkach w gminach partnerskich.
Od stycznia do grudnia 2013 zorganizowaliśmy i wzięliśmy udział w następujących
projektach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.

Polsko-niemieckie warsztaty międzykulturowe (Izabelin)
Udział grupy Mobiza (przedstawicieli gmin partnerskich) w maratonie paryskim
Promocja polskiej kultury i tradycji kulinarnej podczas dorocznego jarmarku w
gminie partnerskiej Méru (Francja)
Organizacja konkursu matematycznego „Międzynarodowe zagadki
matematyczne”
Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży pochodzenia polskiego z gminy Mickuny
(Izabelin)
„Śladami impresjonistów”, plener malarski dla plastyczek z gminy Izabelin w
Méru (Francja)
Wizyta w Izabelinie delegacji gmin partnerskich Borken (Niemcy) i
Mickuny(Litwa), (współpraca z urzędem gminy i Centrum Kultury Izabelin)
Udział w Wurstmarkt 2013 w Borken (Niemcy)
Udział w Dożynkach w gminie Mickuny (Litwa)
Udział w spotkaniu mieszkańców gmin partnerskich w Méru (Francja)

Polsko-niemieckie warsztaty międzykulturowe

W dniach 8-9 kwietnia 2013 r. w Centrum Kultury Izabelin odbyły się polsko-niemieckie
warsztaty międzykulturowe. Warsztaty prowadziła Stephanie Schulte, specjalistka ds.
młodzieży w Urzędzie Gminy Borken (Niemcy). Tematem spotkania było opracowanie
kształtu współpracy młodzieży z gmin partnerskich oraz przygotowania do
międzynarodowego zlotu młodzieży w Borken w lecie 2014 r.
W warsztatach uczestniczyło kilkanaście osób, reprezentujących różne grupy pracujące
na co dzień z młodymi ludźmi, m. in. p. Antoni Zych, dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie,
ks. Robert Tomasik – wikary przy Parafii Św. Franciszka w Asyżu w Izabelinie, uczniowie
III klasy gimnazjum, harcerze z Grupy Kampinos, pracownicy ISPMiG i Centrum Kultury
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Izabelin. Warsztat stanowił okazję do sformułowania wspólnych celów oraz oczekiwań
odnośnie międzynarodowej współpracy młodzieży z gmin partnerskich. Uczestnicy
warsztatów starali się znaleźć odpowiedź m. in. na pytanie o to, czego młodzi ludzie
mogą się nauczyć, jakie doświadczenia wynieść ze spotkań młodzieży z innych krajów.
Zaproponowano następujące formy współpracy: zawody sportowe np. tenisa stołowego
między uczniami szkół w gminach partnerskich, podchody organizowane przez harcerzy
m.in. w Kampinoskim Parku Narodowym, międzynarodowe warsztaty fotograficzne,
konkurs artystyczny pod patronatem Centrum Kultury Izabelin czy ekumeniczna
pielgrzymka „śladami” chrześcijaństwa. Pozostałe pomysły zajęć zgłoszone przez
uczestników spotkania to: realizacja projektu teatralnego skoncentrowanego na
stworzeniu pantonimy, utworzenie międzynarodowej fundacji pomocy dzieciom
niepełnosprawnym m. in. w Laskach oraz prowadzenie tzw. listownej przyjaźni i
wymiany pocztówek z okazji Dnia Dziecka między młodymi ludźmi w różnych krajach.
Stephanie Schulte zapoznała uczestników warsztatów z wielojęzycznym portalem
internetowym na temat międzynarodowych warsztatów młodzieżowych w lecie 2014 r.
w Borken www.blog.jugendpflege- borken.de., na którym mają być zamieszczane
wszelkie informacje na temat postępów prac organizacyjnych oraz samego przebiegu
tego wydarzenia.
Liczba uczestników:, przedstawiciele UG, dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu
Szkół w Izabelinie, proboszcz parafii w Izabelinie, przedstawiciele ZHP i klubu
sportowego „Ryś Laski”, 5 członków ISPMiG, pracownicy Centrum Kultury
Okres realizacji: 8-9 kwietnia 2013
Źródła finansowania: UG, ISPMiG,
2. Udział przedstawicieli gmin partnerskich w maratonie paryskim
We wrześniu 2012 roku ISPMiG zaproponowało wspólny start i udział przedstawicieli
gmin partnerskich w biegach maratońskich organizowanych w stolicach państw
europejskich. Inicjatywa ta została entuzjastycznie przyjęta przez przedstawicieli
stowarzyszeń z Meru i Borken. 25 listopada 2012 odbyło się w Meru spotkanie
koordynujące działania związane ze wspólnym startem w biegach maratońskich.
Przedstawiciel ISPMiG zaproponował start pod wspólnym logo: MOBIZA - Meru –
Borken-Izabelin Marathon team. MOBIZA Marathon Team, przedstawiciele 3
zaprzyjaźnionych gmin: Meru Borken i Izabelin 7 kwietnia wzięli udział w 37. Maratonie
Paryskim i przebiegli trasę 42km 195m w tłumie 46 000 zawodników uczestniczących w
tym wyścigu. Pod szyldem MOBIZA wystartowało aż 20 osób: 15 zawodników z Borken,
3 zawodników z Meru, 2 z Izabelina. Dzięki sponsorowi pozyskanemu przez ISPMiG
zawodnicy MOBIZA wystartowali w jednolitych koszulkach, łatwo rozpoznawalnych na
trasie biegu. Kolejny start MOBIZA Marathon Team przewidziany jest jesienią 2014 w
trakcie Maratonu w Monachium.
Liczba uczestników: 15 osób z niemieckiej gminy Borken, 3 osoby z francuskiej gminy
Meru, 2 członków ISPMiG
Okres realizacji: 7 kwietnia 2013
Źródła finansowania: ISPMiG, środki sponsora
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3. Konkurs matematyczny „Międzynarodowe zagadki matematyczne”
W roku 2013 ISPMiG zainicjował konkurs matematyczny skierowany do uczniów
gimnazjów w wieku od 13 do 15 lat z terenu gmin partnerskich z gminą Izabelin oraz
gmin z powiatu warszawskiego zachodniego. Celem konkursu jest popularyzacja
matematyki wśród młodzieży, poszerzenie wiedzy z historii matematyki, kształcenie
umiejętności logicznego myślenia i umiejętności czytania poleceń ze zrozumieniem oraz
pró ba wdroż enia młodzież y do wspó lnej pracy naukowej w zespołach w tym zespołach
międzynarodowych.
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Konkurs odbywa się w dwó ch etapach. Etap pierwszy – polega na rozwiązaniu 10 zadań
w czasie 60 minut, w tym samym czasie dla wszystkich uczestnikó w konkursu. Etap
drugi – polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej związanej z ż yciem i
działalnoś cią wybranego na dany rok matematyka, przez zespoły składające się z nie
więcej niż 5 uczestnikó w konkursu. W roku 2013 odbyła się pierwsza, pilotaż owa edycja
konkursu, w któ rej wzięło udział 9 ucznió w II i III klasy gimnazjum w Izabelinie.
Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagró d odbyło się w trakcie wizyty delegacji gmin
partnerskich w czerwcu 2013. W roku 2014 uzyskano patronat nad konkursem Starosty
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przewidziany jest też udział ucznió w z trzech
gmin partnerskich: Borken, Meru i Mickun.
Liczba uczestników: 9 uczniów z gimnazjum w Izabelinie
Okres realizacji: marzec-czerwiec 2013
Źródła finansowania: ISPMiG z dotacji UG Izabelin

4. Promocja polskiej kultury i tradycji kulinarnej podczas jarmarku brocante w
Méru
Celem udziału ISPMiG w wydarzeniu była promocja gminy Izabelin i regionu poprzez
promocję polskiej kuchni i tradycji kulinarnej. Stowarzyszenie partnerstwa z francuskiej
gminy Méru - Association Meru – Borken - Izabelin (Stowarzyszenie Meru - BorkenIzabelin) zaprosiło ISPMiG na coroczny jarmark brocante, który odbył się 16 czerwca
2013. Brocantes to bardzo we Francji popularne targi, na których mieszkańcy wsi i
miasteczek sprzedają za niewielkie sumy wszystko, co nie jest już im potrzebne.
Stowarzyszenie Meru-Borken-Izabelin organizuje brocante co roku dla mieszkańców
Méru. Gminy Izabelin i Borken zaproszone zostały do zaprezentowania podczas
jarmarku specjałów swoich kuchni i lokalnych produktów. Na „polskim” stoisku ISPMiG
prezentował wyroby kulinarne lokalnych izabelińskich producentów. Udział w jarmarku
był okazją do promocji gminy Izabelin, a także nawiązania kontaktów z miejscową
Polonią. Udało nam się wzbudzić zainteresowanie i sympatię społeczności lokalnej
Méru, a w konsekwencji umocnić kontakty partnerskie pomiędzy naszymi gminami.
Liczba uczestników: 4 członków ISPMiG
Okres realizacji: 16 czerwca 2013
Źródła finansowania: ISPMiG z dotacji UG Izabelin

5. Wizyta delegacji gmin partnerskich w Izabelinie
W czerwcu 2013 gościliśmy w Izabelinie 16 przedstawicieli gminy partnerskiej Borken,
oraz 4 osoby z gminy Mickuny wraz ze starostą p. Renatą Mickiewicz. Podczas pobytu
goście uczestniczyli w wycieczce do Tomaszowa Mazowieckiego, Spalskiego Parku
Krajobrazowego, gdzie goście zwiedzali
m. in. Ośrodek Hodowli Żubrów w
Smardzewicach. Goście zwiedzili również bunkier w Konewce z okresu II Wojny
Światowej, kościół z XII wieku pod wezwaniem Św. Idziego w Inowłodzu i zamek z
czasów Kazimierza Wielkiego oraz unikatowe groty w Nagórzycach, gdzie kiedyś
mieściła się kopalnia piasku kwarcowego, a obecnie funkcjonuje
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muzeum. Podczas wizyty delegacji z Niemiec i Litwy goście zwiedzili też Zamek
Królewski oraz spacerowali po Starówce. Mieli okazję zobaczyć przedpremierowy pokaz
musicalu „Droga do gwiazd” w wykonaniu młodych artystów z Izabelina oraz obejrzeć
wystawę obrazów dwóch malarek – absolwentek szkoły artystycznej w Radomiu.
Ponadto członkowie obu zagranicznych delegacji byli obecni na uroczystości
rozstrzygnięcia wyników I edycji konkursu „Międzynarodowe Zagadki Matematyczne”
oraz pokazie zwycięskiej prezentacji polskim matematyku Stefanie Banachu autorstwa
trzech uczennic Gimnazjum w Izabelinie. Podczas podsumowania oficjalnej wizyty
delegacji niemieckiej i litewskiej w gminie Izabelin starano się również określić
priorytety działań gmin partnerskich na najbliższą przyszłość, określono wstępny plan
współpracy na rok 2014.
Okres realizacji: 6-9 czerwca 2013
Źródła finansowania: UG Izabelin, ISPMiG (dotacja UG Izabelin)

6. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z gminy Mickuny
W dniach 30.06.-6.07.2013r. na zaproszenie Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa
Miast i Gmin na terenie gminy Izabelin przebywała dziesięcioosobowa grupa młodzieży
z Mickun koło Wilna wraz z opiekunem panią Krystyną Witlicką. W trakcie pobytu
młodzież miała zorganizowane warsztaty dziennikarskie prowadzone przez polonistkę
panią Dorotę Nosowską. Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury Izabelin i miały pomóc
polskiej młodzieży z Litwy w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego z języka
polskiego. W godzinach popołudniowych młodzież zwiedzała Warszawę, Laski i
Sieraków. Młodzież zakwaterowana była u mieszkańców gminy Izabelin.
Zorganizowano również szereg zajęć integrujących młodzież z Litwy z młodzieżą z
gminy Izabelin (wspólna dyskoteka, zwiedzanie, ognisko)
Lekcje odbywały się według następującego harmonogramu:
Poniedziałek 1.07.2013r. – Dzień reportażu
Omówienie najbardziej znanych polskich reportażystów ze szczególnym
uwzględnieniem Ryszarda Kapuścińskiego. Analiza fragmentu reportażu Ryszarda
Kapuścińskiego, spotkanie z p. Jolantą Olszewską, aktorką Teatru Dramatycznego w
Warszawie,
wysłuchanie
fragmentów
„Cesarza”
w
jej
interpretacji.
Spacer śladami Ryszarda Kapuścińskiego do Sierakowa.
Wtorek 2.07.2013r.-Dzień wywiadu
Wśród asów wywiadu- Teresa Torańska, Oriana Fallacci, lektura przykładowych
rozmów. W poszukiwaniu ciekawych rozmówców, przygotowanie do spotkania z
reżyser p. Anną Pietraszak. Spacer do Lasek śladami sławnych Polaków na cmentarzu
zakładowym w Laskach, spotkanie z siostrą Elżbietą w muzeum tyflologii, zapoznanie z
historią Zakładu dla niewidomych w Laskach. Projekcja filmu „Nanda Devil- bogini
zwycięstwa”- po filmie dyskusja z udziałem reżysera panią Anną Pietraszak.
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Środa 3.07.2013r.-Dzień felietonu
Lektura wybranych recenzji książek i filmów z lat 1989-2013 i ich analiza- różnica
między notką promocyjną a recenzją. Wycieczka po Warszawie /Plac Teatralny, Stare
Miasto, pomnik Małego Powstańca, Kamienne Schodki, Plac Zamkowy, Krakowskie
Przedmieście, Nowy Świat, pokaz fontann w pobliżu ogrodów Zamku Królewskiego/
Obejrzenie próby spektaklu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
Czwartek4.07.2013r.-Dzień eseju
Analiza fragmentów esejów różnych autorów /Kubiak, Miłosz, Herbert, Barańczak,
Bieńczyk/ pod kątem tematyki i cech gatunkowych. Porównanie eseju i felietonu.
Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, odwiedzenie mogił żołnierzy Szarych
Szeregów na Powązkach.
Piątek 5.07.2013r.-Dzień prasy młodzieżowej
Prezentacja wybranych tytułów czasopism. Dyskusja o portalach i źródłach tekstów
przydatnych do matury. Dyskoteka wspólnie z młodzieżą z gimnazjum w Izabelinie u
państwa Krzywickich w Truskawiu.
Sobota 6.07.2013r.-Pożegnanie gości
Zwiedzanie katakumb i Alei Zasłużonych na Powązkach Zakupy w Centrum Handlowym
„Arkadia”. Spotkanie towarzyskie z młodzieżą izabelińską na polanie Jakubów.
Liczba uczestników: 10 uczniów ze szkoły w Mickunach +nauczyciel-opiekun, młodzież
z gimnazjum w Izabelinie
Okres realizacji: 30 czerwca-6 lipca 2013
Źródła finansowania: ISPMiG z dotacji UG Izabelin, praca społeczna członków
stowarzyszenia
7. Śladami impresjonistów” Plener malarski plastyczek z Izabelina w Méru
Departament l`Oise, w którym położona jest nasza gmina partnerska Meru, jest pełen
pamiątek po malarzach impresjonistach. W niedalekim Auvers sur l`Oise spędził
ostatnie miesiące swojego życia i malował Vincent van Gogh, w oberży Fournaise, w
położonej o kilkanaście kilometrów od Meru miejscowości Chatou, powstał jeden z
najsłynniejszych obrazów Augusta Renoira „Śniadanie wioślarzy” („Le Déjeuner des
Canotiers„). W okolicach Meru impresjoniści spędzali weekendy, malując tutejsze
krajobrazy. ISPMiG zorganizowało w lipcu 2013 plener malarski we Francji dla
uzdolnionych plastyczek z Izabelina. Uczestniczki pleneru pod okiem plastyczki Ewy
Urniaż-Szymańskiej przygotowały ponad 30 prac, które zaprezentowane zostały w
budynku merostwa podczas święta narodowego Francji, 14 lipca. Miały okazję zwiedzić
również Paryż, w tym słynne muzeum Orsay – największą kolekcję obrazów malarzy
impresjonistów. Wernisaż poplenerowy odbył się w Centrum Kultury Izabelin we
wrześniu 2013
Liczba uczestników: 7 plastyczek z gminy Izabelin, 4 członków ISPMiG
Okres realizacji: 8-15 lipca 2013
Źródła finansowania: ISPMiG z dotacji UG Izabelin, środki własne uczestników
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8. Udział w Wurstmarkt 2013 w Borken

Delegacja członków Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin, Dyrekcji
Kampinoskiego Parku Narodowego i UG Izabelin wzięła udział w dorocznym święcie
Wurstmarkt w Borken Celem naszej wizyty było przede wszystkim aktywne
uczestnictwo w tamtejszym dorocznym festynie Wurstmarkt (Święto Kiełbasy), czyli
prezentacja i sprzedaż, podobnie jak delegacje z innych regionów Niemiec oraz innych
krajów tj. Francji oraz Węgier, naszych wyrobów spożywczych, przede wszystkim
wędlin. Delegacja wzięła również udział w całodziennej wycieczce do pobliskiego miasta
Kassel oraz parku krajobrazowego Wilhelmshöhe, Podczas jarmarku Wurstmarkt
sprzedawaliśmy polskie wyroby. Trzy osoby wystąpiły podczas Wurstmarkt w
tradycyjnych polskich strojach ludowych, co stanowiło dodatkową atrakcję oraz
zachęcało uczestników jarmarku mieszkańców Borken i okolic do odwiedzin stoiska z
Izabelina. Stoisko polskiej delegacji cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców
oraz lokalnych mediów. Wzmianki o naszym uczestnictwie ukazały się w lokalnej prasie
i telewizji.
Liczba uczestników: delegacja UG, 7 członków ISPMiG
Okres realizacji: 27 - 30 września 2013
Źródła finansowania: gmina Borken, ISPMiG z dotacji UG Izabelin

9. Udział w Dożynkach Pikieliszkach w gminie Mickuny
Pod koniec września delegacja mieszkańców gminy Izabelin gościła z wizytą w
zaprzyjaźnionej gminie Mickuny na Litwie. Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w
tradycyjnych dożynkach starostw rejonu wileńskiego, które odbyły się już po raz
osiemnasty w parku zabytkowego dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Pikieliszkach. Na Święto Plonów Rejonu Wileńskiego przybyło wielu dostojnych gości m.
in. ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, konsul generalny RP na Litwie
Stanisław Cygnarowski, senatorowie RP, posłowie na Sejm Litwy z ramienia Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz
wielu gości z Białorusi Ukrainy i Rosji. Odczytano również list od prezydenta RP, w
którym Bronisław Komorowski pozdrowił wszystkich uczestników Święta Plonów,
dziękując za pielęgnowanie dawnych tradycji. Oprócz uczestniczenia w tym pięknym i
barwnym święcie nasza delegacja miała okazję zwiedzić niedawno odremontowane z
funduszy unijnych Centrum Wspólnoty Mickuńskiej, a w miejscowej szkole polskiej
obejrzeliśmy szkolne muzeum, w którym zebrane są pamiątki opowiadające o historii
szkoły i losach jej absolwentów. Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Izabelin, mogliśmy
wesprzeć szkołę polską w Mickunach przekazując materiały biurowe.
Liczba uczestników: delegacja UG, KPN, 7 członków ISPMiG
Okres realizacji: 26 – 29 września 2013
Źródła finansowania: UG, ISPMiG z środków dotacji UG Izabelin, środki własne
uczestników
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10. Spotkanie gmin partnerskich Meru-Borken-Izabelin w Meru
Przedstawiciele ISPMiG i UG Izabelin wzięli udział w spotkaniu gmin partnerskich w
Meru we Francji. Bezpośrednim celem wizyty było pożegnanie, w związku z przejściem
na emeryturę, mera Yvesa Leblanca, który zapoczątkował współpracę francuskiej gminy
z Izabelinem. W trakcie pobytu odbyło się również spotkanie komitetów partnerskich
trzech gmin, na którym ustalono szczegółowy program współpracy na rok 2014.
Okres realizacji: 11-14 października 2013
Źródła finansowania: ISPMiG z dotacji UG Izabelin

III.

Udział w festynach, spotkaniach i szkoleniach

1. W sobotę 14 września 2013 w Centrum Kultury Izabelin odbył się wernisaż
wystawy poplenerowej „Śladami impresjonistów”. Zwiedzający mogli oglądać
obrazy, które powstały w trakcie tygodniowego pleneru malarskiego, który odbył
się w gminie partnerskiej Meru we Francji. Plener został zorganizowany przez
Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin, wzięło w nim udział
siedem młodych malarek z gminy Izabelin. ISPMiG przygotował również
pamiątkowy album zawierający zdjęcia prac wykonanych w trakcie pleneru,
został on wręczony m.in. przedstawicielom gmin Meru i Borken.
2. Katarzyna Renaud, Sekretarz Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i
Gmin wzięła udział w 5-ciomiesięcznym kursie „NGO Master” dla członków
zarządów i kadr zarządzających organizacjami pozarządowymi. Kurs
organizowany był przez Europejski Dom Spotkań Fundację „Nowy Staw”.
Program kursu został zbudowany w oparciu o zasady executive learning. Jego
celem było wyposażenie uczestników w kompetencje i wiedzę niezbędną do
skutecznego zarządzania organizacją w oparciu o standardy. Kurs odbył się w
okresie grudzień 2012 – kwiecień 2013, w całości finansowany był ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania
5.4.2.
3. Utworzono stronę internetową Stowarzyszenia, www.ispmig.org, na której
umieszczane są aktualne informacje o działalności stowarzyszenia oraz
podsumowania przeprowadzonych projektów.

IV.

ISPMiG w mediach w 2013

a) Listy do sąsiada nr 04/2013- „Polsko-niemieckie warsztaty międzykulturowe”,
artykuł Ireny Windygi
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b) Listy do sąsiada nr 07/2013- „Z działalności Izabelińskiego Stowarzyszenia
Partnerstwa Miast i Gmin maj-czerwiec 2013”, artykuł Ireny Windygi
c) Listy do sąsiada nr 10/2013:
„Dożynki w Pikieliszkach”, artykuł Katarzyny Renaud
„Wurstmarkt w Borken z udziałem delegacji z Izabelina” – artykuł Ireny Windygi
„Wernisaż wystawy Śladami Impresjonistów w CKI” – artykuł Katarzyny Renaud i
Ireny Windygi
d) Artykuł Ireny Windygi na temat temat działalności Izabelińskiego
Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin w maju i czerwcu 2013 r. ukazał się na
ogólnopolskim samorządowym portalu społecznościowym Infoonas.pl.
e) Artykuł o udziale w maratonie paryskim przedstawicieli gmin partnerskich
Izabelina ukazał się we francuskiej gazecie lokalnej „l`Echo du Thelle” z dn.
10.04.13
f) Artykuł poświęcony udziałowi przedstawicieli ISPMiG w jarmarku Wurstmarkt
ukazał
się
w
miejscowej
niemieckiej
gazecie
HNA,
http://zu.hna.de/worschtmarkt
g) Wzmianka o pobycie delegacji UG i ISPMiG na dożynkach w Pikieliszkach ukazała
się w „Kurierze Wileńskim”
http://kurierwilenski.lt/2013/09/30/swietoplonow-w-pikieliszkach/

V.

Informacja finansowa

Fundusze ISPMiG w roku 2013 opierały się na składkach członkowskich (składka
ustalona została na 50 zł), środkach dotacji Urzędu Gminy Izabelin oraz środkach od
prywatnych sponsorów. Część działań zrealizowano przy współpracy z Urzędem Gminy
Izabelin. Siedziba ISPMiG została udostępniona bezpłatnie przez Centrum Kultury
Izabelin na podstawie umowy użyczenia na czas nieokreślony. W styczniu 2014 podjęto
starania o uzyskanie dotacji zewnętrznych z Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a
Kampinosem” oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jednakże ISPMiG nie otrzymał
dotacji z tych dwóch źródeł.
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