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Sprawozdanie z działalności 

Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin 

w roku 2019 

 
 

I. Wprowadzenie 

 
ISPMiG został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  17 stycznia 2012 
roku pod numerem KRS: 0000408408. ISPMiG zostało załoz one przez 21 członko w. Na 
dzien  31 grudnia 2019 roku ISPMiG liczył 34 członko w.  

 
Siedziba Izabelin skiego Stowarzyszenia Miast i Gmin mies ci się przy Centrum Kultury 
Izabelin, ul. Jana Matejki 21, 05-080 Izabelin. 
KRS: 0000408408, REGON: 145971903, NIP: 1182083043  
 
www.ispmig.org 
https://www.facebook.com/ispmig 
 
 
Organy statutowe ISPMIG (do 28 listopada 2019 r.) 

 
Zarząd: 
 
Z aneta Wro bel – prezes  
Tadeusz Konieczny – członek 

Katarzyna Renaud – sekretarz  
 
Komisja Rewizyjna: 
 
Jerzy Sternicki – Przewodniczący  
Mirosław Zielin ski –zastępca  
Elz bieta Motelska  - członek  
 
 
Skład organów statutowych ISPMIG po Walnym Zebraniu w dn. 28 listopada 2019 r. 
 
Zarząd: 
 
Monika Grzybowska – prezes  
Maciej Motelski – wiceprezes 
Krystyna Konieczna – członek 
Jerzy Sternicki - członek 

Katarzyna Renaud – sekretarz  
 

http://www.ispmig.org/
https://www.facebook.com/ispmig


 

 

2 

 

 
 
Komisja Rewizyjna: 
 
Katarzyna Piątkowska-Szkiłłądz  – Przewodnicząca 

Hanna Kwietniewska  –zastępca  
Wojciech Przepio rkiewicz   - członek  
 

 
Cele statutowe: 

 
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz Gminy Izabelin i jej mieszkan co w poprzez 
tworzenie warunko w organizacyjnych do wspierania i zacies niania wspo łpracy  
zagranicznej, w szczego lnos ci z miastami i gminami partnerskimi gminy Izabelin. 

 
Celami Stowarzyszenia są w szczego lnos ci: 

 
a) pomoc we wspieraniu, utrwalaniu i rozwijaniu przyjacielskich kontakto w z 
miastami, gminami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, zagranicznymi 
oraz krajowymi, w szczego lnos ci z miastami i gminami partnerskimi gminy 
Izabelin 

 
b) pomoc w wymianie dos wiadczen  i propagowaniu idei samorządnos ci, 
 
c) wymiana kulturalna we wszystkich jej aspektach, propagowanie wizerunku 
kultury polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia, 
 
d) popieranie i pielęgnowanie osobistych kontakto w z obywatelami innych 
pan stw, zwłaszcza gmin partnerskich, w szczego lnos ci zas  wspieranie wymiany 
młodziez y, 
 
e) rozwijanie postawy tolerancji, w duchu neutralnos ci s wiatopoglądowej, 
politycznej i wyznaniowej, 
 
f) wspieranie intelektualne i organizacyjne społecznos ci lokalnej, w tym 
działania na rzecz oso b niepełnosprawnych, wspieranie samorządu Gminy 
Izabelin, ze szczego lnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalnos ci 
dos wiadczen  i wiedzy, 
 
g) nawiązywanie bezpos redniej wspo łpracy z organizacjami o podobnych 
celach i charakterze działalnos ci, w szczego lnos ci działającymi w gminach i 
miastach  partnerskich Izabelina, 

 

h) pomoc w promocji Gminy Izabelin, popularyzacja wiedzy na temat historii 
gminy i   jej teraz niejszos ci. 

 
 
Uchwały Walnego Zebrania ISPMiG w roku 2019: 
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a) Uchwała 1/2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i 
finansowego z działalnos ci ISPMiG za rok 2018 
 

b) Uchwała 2/2019- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ISPMiG za rok 
2018 

c) Uchwała 3/2019- w sprawie zatwierdzenia budz etu ISPMIG na 2019 rok 
d) Uchwała 4/2019 – w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu 

zarządowi ISPMiG 
e) Uchwała 5/2019 – w sprawie wyboru Zarządu ISPMiG 
f) Uchwała 6/2019 – w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej ISPMiG 
 

 

               Uchwały Zarządu ISPMiG w roku 2019: 

 
a) Uchwała 1/2019 w sprawie dofinansowania wyjazdu na Wurstmarkt w Borken 

 
 

 

II. Sprawozdanie merytoryczne z działalnos ci Izabelin skiego 
Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin w roku 2019 

 
Izabelin skie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin zorganizowało w roku 2019 we 
wspo łpracy z samorządem i gminami partnerskimi z zagranicy 5 wspo lnych projekto w. 
Były to m. in. wspo lne imprezy kulturalne i edukacyjne, konkurs matematyczny, czy udział 
w targach i jarmarkach w gminach partnerskich. Od stycznia do grudnia 2019 
zorganizowalis my i wzięlis my udział w następujących projektach: 
 

• Organizacja  staz u w Izabelinie dla dwojga ucznio w liceum zawodowego – Lyce e 
Lavoisier z Me ru; 

• Organizacja konkursu matematycznego „Międzynarodowe zagadki 
matematyczne” – VII edycja; 

• Organizacja Gali Laureato w VII edycji konkursu matematycznego i wizyty w 
Izabelinie ucznio w z 3 gmin partnerskich; 

• Wizyta w gminie partnerskiej Borken – Jarmark Wurstmarkt; 
• Wizyta w gminie partnerskiej Mickuny i udział w doz ynkach w Pikieliszkach. 
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Staz  zawodowy w Izabelinie ucznio w z Lyce e Lavoisier (Me ru) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W roku 2019  gos cilis my po raz trzeci  w Izabelinie  dwoje ucznio w z liceum zawodowego 
Antoine Lavoisier z Me ru. Uczniowie przyjechali do Polski na miesięczną praktykę w 
Korporacji KGL w Mos ciskach, kto ra zorganizowana została w ramach programu 
ERASMUS+. Podczas staz u uczniowie mieli okazję poznac  pracę działo w logistyki i 
kontroli jakos ci. W trakcie pobytu w Izabelinie uczniowie mieszkali u rodziny Pan stwa 
Badr w Truskawiu. Rozpoczęcie i zakon czenie staz u odbyło się z udziałem nauczycieli  i 
opiekuno w staz ysto w p. Taha Benchiguer oraz p. Dominique Loisel.  Nauczyciele z Liceum 
Lavoisier goszczeni byli przez rodziny Pan stwa Renaud i  Koniecznych. W czasie wolnym 
od pracy staz ys ci mieli zapewniony program kulturalny, m. in. zwiedzanie warszawskiej 
Staro wki i Łazienek.  
 
Liczba uczestniko w: 2 ucznio w z Lyce e Antoine Lavoisier z Me ru. 
Koordynatorka: Graz yna Zielin ska, Katarzyna Renaud, Joanna Badr (rodzina goszcząca) 
Okres realizacji:  03.03. 19 – 30.03.19 

Z ro dła finansowania: Program Erasmus+ 

 

 
Konkurs matematyczny „Międzynarodowe zagadki matematyczne” – VII 
edycja 
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W roku 2013 ISPMiG zainicjował konkurs matematyczny skierowany do ucznio w 
gimnazjo w 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 
ws ro d młodziez y, poszerzenie wiedzy z historii matematyki, kształcenie umiejętnos ci 
logicznego mys lenia i umiejętnos ci czytania polecen  ze zrozumieniem oraz pro ba 
wdroz enia młodziez y do wspo lnej pracy naukowej w zespołach w tym zespołach 
międzynarodowych. Konkurs odbywa się w dwo ch etapach. Etap pierwszy – polega na 
rozwiązaniu 10 zadan  w czasie 60 minut, w tym samym czasie dla wszystkich uczestniko w 
konkursu. Etap drugi – polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej związanej z 
z yciem  i działalnos cią wybranego na dany rok matematyka, przez zespoły składające się 
z nie więcej niz  5 uczestniko w konkursu.  W  roku 2019 odbyła się VII edycja konkursu. 
Wzięło  w niej udział 125  uczniów z Polski i gmin partnerskich: 
-  uczniowie z 4 szkół z gminy partnerskiej Meru we Francji: College Pierre Mendes, Lycee 
Condercet, College Immaculee, College du Thelle, 
-uczniowie z Gimnazjum z gminy partnerskiej Mickuny na Litwie 
- uczniowie ze szkoły z gminy Dolnij Cziflik w Bułgarii 
- oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
EDULAB w Starych Babicach i  Gimnazjum Dwujęzycznego im. Lotników Amerykańskich 
w Warszawie. Pierwszy, pisemny etap VII edycji konkursu odbył się w marcu. W drugim 
etapie, zespołowym, uczniowie przygotowywali prezentacje na temat życia i osiągnieć 
naukowych amerykańskiego matematyka i ekonomisty Johna Forbesa Nasha. Konkurs 
odbył się pod patronatem Starosty Warszawskiego Zachodniego, na realizację projektu 
ISPMIG otrzymał dotację z Urzędu Gminy Izabelin. 
 
Wyniki I edycji konkursu: http://www.ispmig.org/wyniki-i-etapu-vii-edycji-konkursu-

miedzynarodowe-zagadki-matematyczne/ 

Wyniki II edycji konkursu: http://www.ispmig.org/wyniki-ii-etapu-konkursu-

miedzynarodowe-zagadki-matematyczne/ 

 

Liczba uczestniko w: 125  uczniów z Polski i gmin 
partnerskich: 
-  uczniowie z 4 szkół z gminy partnerskiej Meru we 
Francji: College Pierre Mendes, Lycee Condercet, 
College Immaculee, College du Thelle, 
-uczniowie z Gimnazjum z gminy partnerskiej 
Mickuny na Litwie 
- uczniowie ze szkoły z gminy Dolnij Cziflik w Bułgarii 
- oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie, 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDULAB w 
Starych Babicach, Gimnazjum Dwujęzycznego im. 
Lotników Amerykańskich w Warszawie. 
Koordynatorki: Graz yna Zielin ska, Janina Sosnowska 

Okres realizacji: marzec-czerwiec 2019 

Z ro dła finansowania: dotacja UG Izabelin 

 
 

 

http://www.ispmig.org/wyniki-i-etapu-vii-edycji-konkursu-miedzynarodowe-zagadki-matematyczne/
http://www.ispmig.org/wyniki-i-etapu-vii-edycji-konkursu-miedzynarodowe-zagadki-matematyczne/
http://www.ispmig.org/wyniki-ii-etapu-konkursu-miedzynarodowe-zagadki-matematyczne/
http://www.ispmig.org/wyniki-ii-etapu-konkursu-miedzynarodowe-zagadki-matematyczne/
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Gala VII edycji Konkursu „Międzynarodowe Zagadki Matematyczne” – wizyta 
młodziez y z Meru, Mickun i gminy Dołnij Cziflik w Izabelinie  
 
 

     

 
 Laureatów VII edycji konkursu „ Międzynarodowe Zagadki Matematyczne” zaprosiliśmy 
na uroczystą Galę do Izabelina. Zwycięzcy matematycznych zmagań z 3 naszych gmin 
partnerskich – Meru (Francja), Dołnij Cziflik (Bułgaria) i Mickuny (Litwa) gościli  w 
Izabelinie w dniach 28 maja-1 czerwca. Podczas Gali, która odbyła się 31 maja w Centrum 
Kultury Izabelin, młodzież przedstawiła  zwycięskie prezentacje poświęcone działalności 
Johna Forbesa Nasha, wręczono im również pamiątkowe nagrody.  W trakcie 
pięciodniowej wizyty  goście zakwaterowani byli u rodzin członków Stowarzyszenia i 
rodzin uczniów ze szkoły podstawowej w Izabelinie.  Goście zwiedzili Stare Miasto w 
Warszawie, park w Łazienkach, podziwiali panoramę Warszawy z Pałacu Kultury. 
Obejrzeli również wystawę zorganizowaną w siedzibie Kampinoskiego Parku 
Narodowego z okazji 60- lecia powstania KPN.  Okazją do lepszego poznania 
się  młodzieży z 4 krajów były też wspólne zawody sportowe, ognisko oraz dyskoteka. 
Liczba uczestniko w: 6 ucznio w ze szkoły Dołnij Czyflik (Bułgaria) + 2 nauczycieli, 8 
ucznio w z Meru (Francja) + 2 nauczycieli, 6 ucznio w z gimnazjum w Mickunach (Litwa) + 
nauczyciel, uczniowie szkoły podst. w Izabelinie, Edulab w Starych Babicach, Lotniko w 
Amerykan skich w Warszawie, rodziny ucznio w, członkowie Stowarzyszenia, mieszkan cy 
Izabelina.  
Koordynator: Graz yna Zielin ska, Janina Sosnowska, Katarzyna Renaud 
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Okres realizacji: 29 maja-2 czerwca 2019 

Z ro dła finansowania: dotacja UG Izabelin, rodziny goszczące  
 
 
Jarmark Brocante w Me ru 
 

W czerwcu, już po raz trzeci, gościliśmy  na 
jarmarku Brocante w gminie partnerskiej 
Méru. Nasze Stowarzyszenie 
reprezentowała Hanna Kwietniewska. 
Jarmark  brocante – bardzo popularna w 
Meru wyprzedaż garażowa, organizowana 
jest co roku przez Stowarzyszenie Méru -
Borken-Izabelin (Association Méru -
Borken-Izabelin). Stowarzyszenie Méru-
Borken-Izabelin organizuje jarmark co 
roku dla mieszkańców miasta Méru. Gminy 

Izabelin i Borken zostały zaproszone do zaprezentowania specjałów swoich kuchni i 
lokalnych produktów. W poprzednich latach dużym powodzeniem cieszyły się polskie 
pierogi, kiełbaski i chleb ze smalcem. W tym roku chcieliśmy, aby mieszkańcy naszej 
francuskiej gminy partnerskiej spróbowali naszych polskich wypieków. Relacja z 
jarmarku - http://jumelages-meru.eklablog.com/brocante-16-juin-a165481226. 

 
Liczba uczestniko w: 1 osoba z ISPMIG 

Koordynator: Katarzyna Renaud, Hanna Kwietniewska 

Okres realizacji: 16 czerwca 2019 

Z ro dła finansowania: s rodki własne członko w Stowarzyszenia, rodzina goszcząca w Meru 

 
 
 
Wizyta w Borken – 9 Jarmark Wędlin i Weko w Po łnocnej Hesji 
 

 

http://jumelages-meru.eklablog.com/brocante-16-juin-a165481226
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W dniach 27.09.-30.09.2019 delegacja Izabelin skiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast 
i Gmin w składzie: Hanna Kwietniewska, Aleksander Grzybowski i Joanna Tołczyk gos ciła 
na zaproszenie burmistrza Borken , Marcela Pritsch-Rehma w partnerskiej gminie Borken 
(Hesja). Gło wnym punktem wizyty był udział w 9 Jarmarku Wędlin i Weko w Po łnocnej 
Hesji. Gos cie mieli takz e moz liwos c  wzięcia udziału w otwarciu w Borken, specjalnego 
les nego przedszkola oraz zwiedzenia lokalnej elektrowni wodnej na rzece Schwalm. 
Organizatorzy jarmarku stworzyli jak co rocznie ws ro d stoisk „wioskę europejską” , gdzie 
prezentowała się opro cz Izabelina , partnerska gmina z Francji -Me ru.  
 
Liczba uczestniko w: 3 osoby z ISPMIG 

Koordynatorka: Joanna Tołczyk 

Okres realizacji: 27- 30  wrzes nia 2019 

Z ro dła finansowania: s rodki własne członko w Stowarzyszenia, rodziny goszczące w  
Borken 

 
 
 

Doz ynki w Pikieliszkach 
 

  

  
 

W dniach 27 – 29 września 2019, delegacja z Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa 
Miast i Gmin, odwiedziła Wilno, oraz sąsiednią gminę Mickuny i Pikieliszki, na Litwie. Na-
sza delegacja została zaproszona przez starostę gminy Mickuny panią Renatę Mickiewicz, 
oraz przez mer rejonu wileńskiego panią Marię Rekść, z okazji uroczyście obchodzonego 
tam corocznie Święta Plonów. Święto Plonów, są to największe dożynki rejonu  
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wileńskiego, w których udział biorą przedstawiciele 23 gmin i jest to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w życiu społeczności polskiej, starannie pielęgnującej naszą tradycję i 
kulturę narodową do dziś. Dożynki odbyły się w sobotę, 28 września w szczególnym miej-
scu – przy dworku marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach. Dzień wcześniej, dele-
gacja z ISPMIG miała przyjemność spotkać się na uroczystej kolacji w Domu Kultury Pol-
skiej „Pan Tadeusz” w Wilnie, z delegacjami przybyłymi na Święto Plonów z innych regio-
nów naszego kraju, a także z przedstawicielami społeczności polskiej wybranej do Sejmu 
Republiki Litewskiej, oraz do lokalnego samorządu.  Jednym z punktów programu w tym 
dniu, były piękne i wzruszające występy artystyczne przygotowane przez polskie zespoły 
folklorystyczne. W niedzielę 29 września, odbyło się w Domu Wspólnoty w Mickunach 
pożegnanie gości, poprzedzone Mszą Św. w Kościele Wniebowzięcia NMP, na której wy-
stąpił chór z Węgorzewa „Ojczyzna”,  a następnie odbył się koncert pieśni sakralnych w 
jego wykonaniu. 

Liczba uczestniko w:  6 oso b z ISPMIG 

Koordynatorka: Monika Grzybowska, Maciej Motelski 
Okres realizacji: 27- 29  wrzes nia 2019 

Z ro dła finansowania: s rodki własne członko w Stowarzyszenia 

 

 
 
III. Udział w festynach, spotkaniach i szkoleniach 
 

1. Członkowie ISPMIG (Jerzy Sternicki, Krystyna Konieczna, Tadeusz Sos nierz) 
wzięli udział w spotkaniu organizacji pozarządowych z wo jtem gminy Izabelin 
w dniu 20 marca 2019 r.  

 
2. Członkowie Stowarzyszenia (Katarzyna Renaud, Krystyna Konieczna, Jerzy 

Sternicki, Maciej Motelski) wzięli udział 9 wrzes nia 2019 r. w spotkaniu z NGO 
dotyczącym konsultacji Zro wnowaz onego planu mobilnos ci dla gminy Izabelin. 

 

3. Katarzyna Renaud, Joanna Tołczyk i Hanna Kwietniewska 
reprezentowały ISPMiG podczas pikniku „Z egnaj Lato” 
organizowanym w Izabelinie przez Centrum Kultury Izabelin 
w dniu 14 wrzes nia 2019. Na piknik przygotowano plansze i 
materiały prezentujące dotychczasową działalnos c  
Stowarzyszenia. Informacja o działaniach Stowarzyszenia 
ukazała się ro wniez  w specjalnym biuletynie przygotowanym 

dla mieszkan co w 
przez CKI. 
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4. W dniu 29 paz dziernika 2019 r. przedstawicielki ISPMiG Katarzyna Renaud i 
Krystyna Konieczna wzięły udział w spotkaniu dotyczącym konsultacji 
Programu Wspo łpracy gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi na rok 
2020.  

 
5. ISPMIG zgłosiło Jerzego Sternickiego do prac komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora/rki Centrum Kultury Izabelin. 
 

6. W roku 2019  (w styczniu oraz w paz dzierniku) odbyły się dwa spotkania 
członko w władz ISPMiG z p. Wo jt Dorotą Zmarzlak oraz p. Michałem Postkiem 
zastępcą wo jta. Tematem spotkan  było przedstawienie działan  ISPMiG i 
omo wienie  przyszłos ci międzynarodowej wspo łpracy partnerskiej gminy 
Izabelin.  
 

 

 

7. ISPMIG wziął udział w Jarmarku Boz onarodzeniowym zorganizowanym 14 
grudnia 2019 r. przez Urząd Gminy Izabelin i Centrum Kultury Izabelin W 
jarmarku wzięły udział delegacje z gmin z zagranicy – Montedinove we 
Włoszech oraz Koso w Huculski na Ukrainie. Członkowie zarządu ISPMiG wzięli 
ro wniez  udział w spotkaniu i uroczystej kolacji z przedstawicielami gmin 
zagranicznych.   

 

IV. ISPMiG w mediach w 2019 
 

1. Artykuł o VII edycji Konkursu Międzynarodowe Zagadki Matematyczne „Le 
concours de maths sans frontieres” ukazał się w gazecie lokalnej « Echos du 
Thelle », 20.03.2019 

2. Artykuł o VII edycji konkursu „Miedzynarodowe Zagadki Matematyczne” 
ukazał się w „Listach do sąsiada”, nr 7 (266), lipiec 2019 

3. Artykuł o udziale ISPMiG w s więcie Wurstmarkt w Borken ukazał się w gazecie 
lokalnej „Fritzlar Homberger,  30.09.19 
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4. Artykuł „Wizyta w Mickunach i Borken” ukazał się w „Listach do Sąsiada” nr 11 
(270), grudzien  2019 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Informacja finansowa 

 

Fundusze ISPMiG w roku 2019 opierały się na składkach członkowskich (składka ustalona 
została na 50 zł), s rodkach własnych członko w stowarzyszenia oraz s rodkach dotacji 
Urzędu Gminy Izabelin udzielonej na organizację konkursu „Międzynarodowe Zagadki 
Matematyczne” i organizację wizyty laureato w z gmin partnerskich w Izabelinie ( dotacja 
RZ/38/WSS/2019 w kwocie 7818 zł, z czego wykorzystano 6709,15 zł). Siedziba ISPMiG 
została udostępniona bezpłatnie przez Centrum Kultury Izabelin na podstawie umowy 
uz yczenia na czas nieokres lony. Szczego łowy opis wpływo w i wydatko w ISPMiG zawiera 
sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2019. 


