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Zdjęcie lotnicze
Autor: Piotr Fabijański

W niedzielę, 30 listopada 2014 roku zostanie przeprowadzone ponowne gło-
sowanie w wyborach wójta, ponieważ w pierwszej turze żaden z kandyda-

tów nie uzyskał wymaganej większości. Do drugiej tury przeszli dwaj kandydaci, 
którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

Głosować będziemy w tych samych lokalach i przed tymi samymi komisjami 
wyborczymi, co w pierwszej turze.

Tym razem każdy uprawniony wyborca otrzyma jedną kartę, na której w ko-
lejności alfabetycznej podane będą nazwiska obydwu kandydatów. Głosujemy 
poprzez postawienie krzyżyka w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. 
Postawienie krzyżyków w dwóch kratkach, albo niepostawienie w żadnej spowo-
duje uznanie naszego głosu za nieważny. 

Zasada ta wydaje się prosta, dlaczego w takim razie tyle kart do głosowania 
komisje w pierwszej turze uznały za nieważne? Główną przyczyną była niedo-
kładność w stawianiu przez wyborcę tego właśnie krzyżyka. Często krzyżyk, po-
stawiony zamaszyście, przecinał się poza kratką, równie często zamiast krzyży-
ka głosujący stawiał znaczek V - popularnego „ptaszka”. Czasami też, zwłaszcza 
w obwodzie Nr 1, który obsługuje wielu słabowidzących wyborców z Zakładu 
w Laskach, komisja stwierdzała, że kratka obok nazwiska jest po prostu zamaza-
na. I nie liczy się to, że intencja głosującego jest w zasadzie jasna: chciał głosować 
na tego właśnie kandydata. Liczy się to, czy zrobił to w sposób dopuszczony ko-
deksem wyborczym.

Oto krótka ściąga jak głosować, aby głos był ważny

Osobę czytającą te słowa jeszcze przed niedzielą wyborczą proszę o chwilę re-
fleksji: czy przypadkiem Twój głos nie znalazł się wśród tych, które zostały uznane 
za nieważne? 

Na ważność oddanego głosu nie wpływają natomiast żadne dopiski ani ko-
mentarze wypisywane na karcie, jeżeli tylko nie naruszają pola którejkolwiek 
z kratek, przeznaczonych na postawienie krzyżyka. 

Innym problemem, który wypłynął w trakcie głosowania w pierwszej turze, 
jest brak uprawnień danej osoby do głosowania w naszej gminie. Powtórzę jesz-
cze raz to, co zawsze na ten temat się pisze: do głosowania w wyborach samo-
rządowych uprawnione są tylko osoby wpisane do stałego rejestru wyborców 
w danej gminie. Sam meldunek czasowy nie wystarcza. I tym razem, niestety, od 
urn wyborczych kilka osób odeszło zawiedzionych, czasem nawet rozgoryczonych 
i głośno wyrażających ten stan swojego ducha. No cóż, szkoda każdego głosu, ale 
prawo wyborcze jest w tym przypadku bardzo precyzyjne.

Zapraszam do lokali wyborczych w najbliższą niedzielę.
RySZARD ŁUCZAK 

SeKReTARZ GMINy, GMINNy URZęDNIK WyBORCZy

Druga tura wyborów wójta 
– kilka ważnych informacji

Druga tura wyborów wójta – kilka wa nych informacji. 
 
W niedziel , 30 listopada 2014 roku zostanie przeprowadzone ponowne g osowanie  w 
wyborach wójta, poniewa  w pierwszej turze aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej 
wi kszo ci. Do drugiej tury przeszli dwaj kandydaci, którzy otrzymali najwi ksz  liczb  
wa nych g osów. 
 
G osowa  b dziemy w tych samych lokalach i przed tymi samymi komisjami wyborczymi, co 
w pierwszej turze. 
Tym razem ka dy uprawniony wyborca otrzyma jedn  kart , na której w kolejno ci 
alfabetycznej podane b d  nazwiska obydwu kandydatów. G osujemy poprzez postawienie 
krzy yka w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie krzy yków w dwóch 
kratkach, albo niepostawienie w adnej spowoduje uznanie naszego g osu za niewa ny.  
Zasada ta wydaje si  prosta, dlaczego w takim razie tyle kart do g osowania komisje w 
pierwszej turze uzna y za niewa ne? G ówn  przyczyn  by a niedok adno  w stawianiu 
przez wyborc  tego w a nie krzy yka. Cz sto krzy yk, postawiony zamaszy cie, przecina  si  
poza kratk , równie cz sto zamiast krzy yka g osuj cy stawia  znaczek V - popularnego 
„ptaszka”. Czasami te , zw aszcza w obwodzie Nr 1, który obs uguje wielu s abowidz cych 
wyborców z Zak adu w Laskach, komisja stwierdza a, e kratka obok nazwiska jest po prostu 
zamazana. I nie liczy si  to, e intencja g osuj cego jest w zasadzie jasna: chcia  g osowa  na 
tego w a nie kandydata. Liczy si  to, czy zrobi  to w sposób dopuszczony kodeksem 
wyborczym. 
 

Oto krótka ci ga jak g osowa , aby g os by  wa ny 

 
Osob  czytaj c  te s owa jeszcze przed niedziel  wyborcz  prosz  o chwil  refleksji: czy  
przypadkiem Twój g os nie znalaz  si  w ród tych, które zosta y uznane za niewa ne?  
Na wa no  oddanego  g osu nie wp ywaj  natomiast adne dopiski ani komentarze 
wypisywane na karcie, je eli tylko nie naruszaj  pola którejkolwiek z kratek, przeznaczonych 
na postawienie krzy yka.  
 
Innym problemem, który wyp yn  w trakcie g osowania w pierwszej turze, jest brak  
uprawnie  danej osoby do g osowania w naszej gminie. Powtórz  jeszcze raz to, co zawsze na 
ten temat si  pisze: do g osowania w wyborach samorz dowych uprawnione s  tylko osoby 
wpisane do sta ego rejestru wyborców w danej gminie. Sam meldunek czasowy nie 
wystarcza. I tym razem, niestety, od urn wyborczych kilka osób odesz o zawiedzionych, 
czasem nawet rozgoryczonych i g o no wyra aj cych ten stan swojego ducha. No có , szkoda 
ka dego g osu, ale prawo wyborcze jest w tym przypadku bardzo precyzyjne. 
 
Zapraszam do lokali wyborczych w  najbli sz  niedziel . 
 
Ryszard uczak  

WYCIĄG
 Uchwała Nr 12/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Izabelinie

z dnia 17 listopada 2014 r.
w sprawie konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania na Wójta Gminy Izabelin

Na podstawie art. 473 § 2, 3 i 6 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy  
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)  Gminna Komisja Wyborcza uchwala,  co następuje:
§ 1. W wyniku głosowania w wyborach na Wójta Gminy Izabelin żaden z trzech 
kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów.
§ 2. Powtórne głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 30.11.2014 r.
§ 3. Kandydatami w ponownym głosowaniu będą osoby, które uzyskały największą liczbę 
głosów:
1. Marek Andrzej Gizmajer
2. Witold Malarowski
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Liczba uprawnionych do głosowania 8146
Liczba oddanych głosów   4906
Liczba ważnych głosów    4793
Liczba nieważnych    113
Frekwencja  60,2%

1. Marek Andrzej Gizmajer 1422 29,6%
2. Łukasz Grochowski 1015 21,2%
3. Witold Malarowski 2356 49,2%

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 1
z siedzibą w Gminnym Przedszkolu w Laskach, ul. 3 Maja 43, 
Laski
Liczba uprawnionych do głosowania  2002 
Liczba ważnych głosów    1030
1. Marek Andrzej Gizmajer 379 36,8%
2. Łukasz Grochowski  189 18,3%
3. Witold Malarowski  462 44,9%

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 2
z siedzibą w Szkole Podstawowej ul. Wojska Polskiego 5, 
Hornówek
Liczba uprawnionych do głosowania   850
Liczba ważnych głosów   501
1. Marek Andrzej Gizmajer 163 32,5%  
2. Łukasz Grochowski 117 23,4%
3. Witold Malarowski 221 44,1%

Liczba uprawnionych do głosowania   8146
Liczba oddanych głosów 4908 
Liczba ważnych głosów  4678
Liczba nieważnych głosów   229
Frekwencja  60,3 %

Okręg wyborczy Nr 1:
liczba głosów
Liczba uprawnionych do głosowania  632
Liczba oddanych głosów 345 
Liczba ważnych głosów 326 
Liczba nieważnych  18 
1. Piotr Marek Rzeźnicki 110
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GIMN 
2. Marek Słoń 76
 KWW PRZyJAZNA GMINA    
3. Jacek Sobiecki 140
 KWW WSPÓLNA SPRAWA 

Okręg wyborczy Nr 2:
Liczba uprawnionych do głosowania547
Liczba oddanych głosów  263 
Liczba ważnych głosów  250
Liczba nieważnych   13 
1. Halina Jasińska 164
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GIMN
2. Józef Stanisław Macias  32
 KWW PRZyJAZNA GMINA 
3. Teresa Małecka 54
 KWW WSPÓLNA SPRAWA   

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3
z siedzibą w Szkole Podstawowej ul. Wojska Polskiego 5, 
Hornówek
Liczba uprawnionych do głosowania  1423 
Liczba ważnych głosów   888 
1. Marek Andrzej Gizmajer 296 33,3%
2. Łukasz Grochowski 174 19,6%
3. Witold Malarowski 418 47,1%

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 4
z siedzibą w Centrum Kultury Izabelin ul. J. Matejki 21,  
Izabelin C 
Liczba uprawnionych do głosowania  2174 
Liczba ważnych głosów   1374 
1. Marek Andrzej Gizmajer 388 28,2%
2. Łukasz Grochowski 347 25,3%
3. Witold Malarowski 639 46,5%

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 5
Z siedzibą w Szkole Podstawowej ul. 3 Maja 49, 
Izabelin C 
Liczba uprawnionych do głosowania  1699 
Liczba ważnych głosów - 1000 
1. Marek Andrzej Gizmajer 196 19,6%
2. Łukasz Grochowski 188 18,8%
3. Witold Malarowski 616 61,6%

Okręg wyborczy Nr 3:
Liczba uprawnionych do głosowania  823
Liczba oddanych głosów  469 
Liczba ważnych głosów   463
Liczba nieważnych   6 
1. Sławomir Kraszewski 113
 KWW KOCHAMy KAMPINOS
2. Andrzej Adamski 173
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
3. Krzysztof Markiewicz 118
 KWW PRZyJAZNA GMINA
4. Łucja Krystyna Stachowicz 12
 KWW SAMORZĄDNI
5. Mariusz Jacek Łuczak 27
 KWW Łukasza Grochowskiego
6. Marek Lewicki  20
 KWW WSPÓLNA SPRAWA

Okręg wyborczy Nr 4:
Liczba uprawnionych do głosowania  420
Liczba oddanych głosów  246 
Liczba ważnych głosów   240
Liczba nieważnych   6 
1. Teresa Iwona Skowrońska 115
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
2. Ewa Maria Kaczmarska-Dinh 50
 KWW Łukasza Grochowskiego 
3. Tomasz Niewęgłowski     75
 KWW WSPÓLNA SPRAWA    

Wybory na Wójta Gminy Izabelin 16 listopada 2014 r.

Wybory do Rady Gminy Izabelin 16 listopada 2014 r.
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Okręg wyborczy Nr 5:
Liczba uprawnionych do głosowania  430
Liczba oddanych głosów  258 
Liczba ważnych głosów   251
Liczba nieważnych  7 
1. Tomasz Urbański 146
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
2. Piotr Dariusz Kaczmarski 105
 KWW Łukasza Grochowskiego 

Okręg wyborczy Nr 6:
Liczba uprawnionych do głosowania  479
Liczba oddanych głosów  310 
Liczba ważnych głosów 303
Liczba nieważnych 7 
1. Monika Ewa Grzesik 70
 KWW KOCHAMy KAMPINOS
2. Marek Jerzy Szkiłłądź 146
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
3. Małgorzata Anna Wiśniewska 69
 KWW PRZyJAZNA GMIN
4. Aleksandra Agnieszka Michalak 18
 KWW SAMORZĄDNI

Okręg wyborczy Nr 7:
Liczba uprawnionych do głosowania  458
Liczba oddanych głosów  278 
Liczba ważnych głosów 267
Liczba nieważnych  11
1. Katarzyna Krukowska-Wiater 101
 KWW KOCHAMy KAMPINOS
2. Jerzy Władysław Pietrzak 92
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
3. Krzysztof Ryszard Chałupiński 25
 KWW WSPÓLNA SPRAWA
4. Jakub Dionizy Gutowski 49
 KWW ZIeLONA IDeA

Okręg wyborczy Nr 8:
Liczba uprawnionych do głosowania 486
Liczba oddanych głosów 316 
Liczba ważnych głosów  308
Liczba nieważnych  8
1. Małgorzata Mazur 73
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
2. Bogda Zych 45
 KWW Łukasza Grochowskiego
3. Artur Tomasz Mączka-Leonhardt 109
 KWW WSPÓLNA SPRAWA
4. Małgorzata Zofia Piekarska 81
 KWW Małgorzaty Piekarskiej

Okręg wyborczy Nr 9:
Liczba uprawnionych do głosowania 557
Liczba oddanych głosów  365 
Liczba ważnych głosów   350
Liczba nieważnych  15 
1. Ryszard Tadeusz Szymczak 166
 KWW KOCHAMy KAMPINOS
2. Krzysztof Zalewski 7
 KWW DI
3. Alicja Barbara Ciemiorek 55
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN

4. Robert Duda 18
 KWW SAMORZĄDNI
5. Łukasz Marcin Pluta 25
 KWW Łukasza Grochowskiego
6. Magdalena Chudzicka 28
 KWW WSPÓLNA SPRAWA
7. Tadeusz Sośnierz 51
 KWW My RAZeM W POWIeCIe

Okręg wyborczy Nr 10:
Liczba uprawnionych do głosowania  497
Liczba oddanych głosów  321 
Liczba ważnych głosów  315
Liczba nieważnych  6 
1. Sebastian Zalewski 16
 KWW DI
2. Małgorzata Edyta Poniatowska 128
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
3. Krystyna Leśniowska 65
 KWW SAMORZĄDNI
4. Michał Łukasz Kucharski 42
 KWW Łukasza Grochowskiego
5. Sławomir Cieślak 39
 KWW WSPÓLNA SPRAWA
6. Andrzej Antoni Korczak 25
 KWW Andrzeja Korczaka

Okręg wyborczy Nr 11:
Liczba uprawnionych do głosowania  581
Liczba oddanych głosów   350 
Liczba ważnych głosów    340
Liczba nieważnych   10 
1. Ryszard Gawin 81
 KWW DI
2. Grażyna Zielińska 161
KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
3. Halina Zofia Fudalej 18
 KWW SAMORZĄDNI
4. Roman Wajda 59
 KWW WSPÓLNA SPRAWA
5. Sergiusz Łukasz Sobczyk 21
 KWW Sergiusza Sobczyka

Okręg wyborczy Nr 12:
Liczba uprawnionych do głosowania  539
Liczba oddanych głosów  368 
Liczba ważnych głosów  353
Liczba nieważnych  15 
1. Ryszard Piotr Haczek 22
 KW PiS
2. Franciszek Stanisław Górecki 75
 KWW KOCHAMy KAMPINOS
3. Magdalena Łucja Kamińska 64
 KW FORUM SAMORZADOWe GMIN
4. Grażyna Siemiątkowska 62
 KWW Łukasza Grochowskiego
5. Marek Andrzej Gizmajer  49
 KWW WSPÓLNA SPRAWA
6. Rafał Oskar Bieńkowski 5
 KWW Rafała Bieńkowski
7. Joanna Katarzyna Białas 76
 KWW INICJATyWA OByWATeLSKA „PRO CIVITAS”
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Okręg wyborczy Nr 13:
Liczba uprawnionych do głosowania 506
Liczba oddanych głosów  288 
Liczba ważnych głosów 272
Liczba nieważnych 16 
1. Grażyna Fluder Wasilewska 65
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
2. Tadeusz Rzeszutek 62
 KWW PRZyJAZNA GMINA
3. Bogdan Dziekański 53
 KWW Łukasza Grochowskiego
4. Bronisława Maria Bieńkowska 92
 KWW Bronisławy Bieńkowskiej

Okręg wyborczy Nr 14:
Liczba uprawnionych do głosowania 575
Liczba oddanych głosów 351 
Liczba ważnych głosów 272
Liczba nieważnych 79
1. Wojciech Kanarek 192
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
2. Robert Pilichowski 13
 KWW SAMORZĄDOWI
3. Agnieszka Wasilewska XXX
 KWW Łukasza Grochowskiego
4. Lucjan Szabat 67
 KWW WSPÓLNA SPRAWA

Okręg wyborczy Nr 15:
Liczba uprawnionych do głosowania  618
Liczba oddanych głosów   380 
Liczba ważnych głosów    368
Liczba nieważnych  12 
1. Sławomir Franciszek Jagodziński 92
 KW PiS
2. Edward Ciećwierz 132
 KW FORUM SAMORZĄDOWe GMIN
3. Katarzyna Książek 103
 KWW Łukasza Grochowskiego
4. Zygmunt Stanisław Skibiński 41
 KWW WSPÓLNA SPRAWA

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 2014 r. poz. 
518) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że  
w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy 
ul. 3 Maja 42 wywieszony został wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy. 

Izabelin, dnia 14 listopada 2014 r.

Lodowisko w Izabelinie
Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego  

o nawierzchni polipropylenowej z funkcją stałego lodowi-
ska, na terenie Zespołu Szkół w Izabelinie. Wykonana zosta-
ła instalacja mrożeniowa płyty lodowiska oraz odwodnienie 
terenu boisk i ich otoczenia. Obecnie prowadzone są prace 
zbrojarskie przed wylaniem płyty betonowej boiska. 

Inwestycja dofinansowana jest kwotą 500 tys. zł po-
chodzących ze środków Unii europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Plano-
wany termin uruchomienia lodowiska  na Święta Bożego 
Narodzenia.

MARCIN OLeJNICKI
FOTO LeCH SIKORSKI

Ulica 3 Maja w Truskawiu

Trwają prace nad przebudową drogi powiatowej ulicy  
3 Maja, na odcinku 915 mb od ul. Parkowej do ul. Bocianiej 
w Truskawiu. Obecnie wykonywany jest  główny kanał syste-
mu kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi, wy-
konywane są obustronne chodniki oraz podjazdy do posesji 
z kostki betonowej. W kolejnym etapie prac wykonane zosta-
ną przykanaliki łączące kanał z wpustami ulicznymi po czym 
drogowcy przystąpią do korekcyjnego frezowania istniejącej 
nawierzchni asfaltowej, wykonania warstwy wyrównawczej 
z wtopioną siatka szklaną oraz końcowej warstwy ścieralnej 
gr. 4 cm na łącznej powierzchni 6650m2. W ramach inwesty-
cji zamontowane zostaną nowe konstrukcje wiat przystanko-
wych, a zatoki autobusowe utwardzone zostaną kostką gra-
nitową, jak w przypadku przebudowy ul. 3 Maja w Izabelinie. 
Roboty budowlane realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjno Budowlanych export – Pribex Sp. z o.o. ul. Modlińska 
310/312, 03-152 Warszawa,  wybrane w ramach przetargu 
publicznego ogłoszonego przez Inwestora tj. Zarząd dróg Po-
wiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

MATeUSZ MILeJ
FOTO LeCH SIKORSKI
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W dniu 23 stycznia 2013r. Rada Gminy Izabelin uchwa-
liła Program wspierający rodziny wielodzietne w celu 

wspierania dzieci i młodzieży z tych rodzin w procesach 
wychowawczych oraz ułatwienie im dostępu do dóbr kultu-
ry, sportu, edukacji i opieki przedszkolnej, wykraczających 
poza podstawę programową. Dokumentem potwierdzają-
cym uprawnienia do korzystania z programu są karty rodzi-
ny 3+ lub 4+, wydawane przez GOPS w Izabelinie. 

W dniu 29 października 2014 r. uchwała ta została zmie-
niona, poprzez dodanie jednego, ale ważnego punktu w ka-
talogu przysługujących uprawnień. 

Mówi on o wprowadzeniu dodatkowej ulgi w postaci 
„dofinansowania biletów komunikacji miejskiej dla dzieci 
i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez zastosowanie 
dopłat w wysokości 50% ceny biletów miesięcznych lub 
kwartalnych”. Dopłaty do biletów realizowane będą przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie na pod-
stawie aktualnej gminnej Karty Rodziny 3+ i 4+ oraz imien-
nej faktury potwierdzającej zakup (lub doładowanie) imien-
nego biletu kwartalnego lub miesięcznego dla dziecka. 

Dopłata przysługuje bez względu na dochody rodziny. 
Myślę, że jest to znacząca ulga. Jak przewidujemy, koszt jaki 
będzie ponosić gmina z tego tytułu wyniesie około 80 000,- 
zł rocznie.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego. Jak się właśnie dowiedziałam data ogłoszenia 
w DZ.U. to 7 listopada 2014r., poz. 10260. W związku z tym 
już od 24 listopada będzie można ubiegać się o tę formę 
pomocy.

Chciałabym jednocześnie poinformować, że nadal bę-
dzie obowiązywał program gminny dotyczący zakupu bile-
tów komunikacji miejskiej na dojazdy do szkoły podstawo-
wej i gimnazjum dla dzieci z rodzin ubogich. W tym zakresie 
nic się nie zmieniło. 

Przypominam również, o możliwości wyrobienia ogól-
nopolskiej Karty Dużej Rodziny, która oferuje coraz więcej 
ulg i przywilejów. 

Wnioski na te Karty przyjmowane są również przez 
nasz GOPS. Zachęcam do skorzystania z tej formy pomocy 
wszystkie rodziny wielodzietne. Do tej pory skorzystało z tej 
możliwości dopiero 38 rodzin w naszej gminie, podczas gdy 
karty gminne wydaliśmy dla 69 rodzin. Dlatego serdecznie 
zapraszamy.

BARBARA TeNeROWICZ
KIeROWNIK GOPS

Nowa ulga dla dzieci i młodzieży 
z rodzin wielodzietnych w gminie Izabelin

 
 
 
NOWA ULGA DLA DZIECI I M ODZIE Y Z RODZIN 

WIELODZIETNYCH W GMINIE IZABELIN 
 
 
W dniu 23 stycznia 2013r. Rada Gminy Izabelin uchwali a Program wspieraj cy 
rodziny wielodzietne w celu wspierania dzieci i m odzie y z tych rodzin w 
procesach wychowawczych oraz u atwienie im dost pu do dóbr kultury, sportu, 
edukacji i opieki przedszkolnej, wykraczaj cych poza podstaw  programow . 
Dokumentem potwierdzaj cym uprawnienia do korzystania z programu s  karty 
rodziny 3+ lub 4+, wydawane przez GOPS w Izabelinie.  
W dniu 29 pa dziernika 2014 r. uchwa a ta zosta a zmieniona, poprzez dodanie 
jednego, ale wa nego punktu w katalogu przys uguj cych uprawnie .  
Mówi on o wprowadzeniu dodatkowej ulgi w postaci „dofinansowania biletów 
komunikacji miejskiej dla dzieci i m odzie y z rodzin wielodzietnych 
poprzez zastosowanie dop at w wysoko ci 50% ceny biletów miesi cznych 
lub kwartalnych”. Dop aty do biletów realizowane b d  przez Gminny 
O rodek Pomocy Spo ecznej w Izabelinie na podstawie aktualnej gminnej Karty 
Rodziny 3+ i 4+ oraz imiennej faktury potwierdzaj cej zakup (lub do adowanie) 
imiennego biletu kwartalnego lub miesi cznego dla dziecka.  
Dop ata przys uguje bez wzgl du na dochody rodziny. My l , e jest to 
znacz ca ulga. Jak przewidujemy, koszt jaki b dzie ponosi  gmina z tego tytu u 
wyniesie oko o 80 000,- z  rocznie. 
Uchwa a wejdzie w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku 
Urz dowym Województwa Mazowieckiego.  Jak si  w a nie dowiedzia am data 
og oszenia w DZ.U. to 7 listopada 2014r., poz. 10260. W zwi zku z tym ju  od 
24 listopada b dzie mo na ubiega  si  o t  form  pomocy. 
Chcia abym jednocze nie poinformowa , e nadal b dzie obowi zywa  program 
gminny dotycz cy zakupu biletów komunikacji miejskiej na dojazdy do szko y 
podstawowej i gimnazjum dla dzieci z rodzin ubogich. W tym zakresie nic si  
nie zmieni o.  

Niedawno otwarte w Centrum Kul-
tury „Kino za Rogiem” spodobało 

się najmłodszym mieszkańcom na-
szej gminy. Nic dziwnego – jest małe, 
kameralne, kolorowe i wyświetla ich 
ulubione filmy, takie jak: „Bali”, „Go-
ryl Śnieżek w Barcelonie”, „Parauszek 
i przyjaciele”, „Żółwik Sammy” czy 
„Kumba” (te filmy obejrzały dzieci do-
tychczas w sobotnie poranki). Atrak-
cyjne dla maluchów są także wygodne, 
barwne pufy. Obejrzeć film w prawdzi-
wym, profesjonalnym kinie z dużym 
ekranem i dobrym dźwiękiem to zupeł-
nie co innego niż na domowym DVD. 
A jeszcze w towarzystwie kolegów i ko-
leżanek…

Dlatego Centrum Kultury Izabe-
lin nawiązało współpracę ze szkołami 
i przedszkolami naszej gminy. Już w li-
stopadzie i grudniu, w godzinach przed-
południowych, będą się odbywały po-
kazy wybranych filmów dla szkolnych 
klas i grup z obu gminnych przedszkoli. 

Sześć grup z przedszkola w Laskach wy-
brało „Żółwika Sammy”, a przedszkole 
w Izabelinie obejrzy piękny, świąteczny 
film „Renifer Niko ratuje święta” i też 
przyśle do nas dwie swoje grupy. Także 
pierwsze klasy ze szkoły podstawowej 
przyjdą do „Kina za Rogiem” na pokaz 
filmu „Czarnoksiężnik z Oz. Powrót Do-
rotki”. W kolejnych miesiącach takie 
seanse również będą się odbywały. 

Zamiast jechać do kina w War-
szawie, co wiąże się z dodatkowymi 
kosztami, dzieci przespacerują się do 
Centrum i w kameralnej atmosferze 
spędzą miłe chwile.

Zapraszamy również na seanse fil-
mowe dla dzieci w każdą sobotę.

KD

Filmowe urodziny
Szukasz oryginalnego pomysłu na 

urodziny dla dziecka? Zapraszamy do 
naszego „Kina za Rogiem”. Dzieci spę-
dzą dwie radosne godziny oglądając 

film i bawiąc się z animatorami. Będą 
konkursy, zagadki, rebusy, kalambury, 
zajęcia plastyczne… a wszystko to wo-
kół wybranej tematyki przyjęcia. Do 
wyboru m.in.:
– Filmowe księżniczki
– Filmowi ninja
– Mały kaskader
– Podróż do Hollywood
– Charakteryzacja filmowa

Dowiedz się więcej i zarezerwuj ter-
min w sekretariacie CKI 22 752 68 28.

Uwaga! Niespodzianka dla widzów 
„Kina za Rogiem”! 

Bilet do „Kina za Rogiem” uprawnia 
jednorazowo do zniżki w kawiarni Sweet  
Home w Centrum Kultury Izabelin. Aby 
uzyskać rabat należy okazać bilet na 
seans w dniu projekcji filmu. Wówczas 
za kawę zapłacimy 5 zł, za kawę latte 
6 zł, świeżo wyciskany sok 10 zł, a na 
cały asortyment ciast dostaniemy 10 
procent zniżki.

„Kino za Rogiem” dla uczniów i przedszkolaków
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W październiku br. na terenie gminy Izabelin powstało 9 zdarzeń z udzia-
łem jednostek OSP w Izabelinie i Laskach, w tym przy jednym pożarze, 

sześciu miejscowych zagrożeniach i dwóch alarmach fałszywych wywołanych 
przez automatyczną sygnalizację alarmu pożaru w dwóch różnych obiektach 
użyteczności publicznej, gdzie na skutek nieprzestrzegania przepisów przeciw-
pożarowych powstało zadymienie, w konsekwencji alarm  z  tzw. czujki dy-
mowej i przybycie straży pożarnej. W dniu 5 października br. w Mościskach 
przy ul. Sikorskiego miał miejsce niewielki pożar skrzynki elektrycznej. Dzia-
łania OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i działań pogotowia 
energetycznego. W dwóch przypadkach na terenie Hornówka i Lasek usuwa-
no awarię urządzeń w sieci wodociągowej i basenu kąpielowego. W dniu 2 
października OSP w Laskach udzieliła pomocy załodze radiowozu policyjnego, 
który zawiesił się podwoziem na karpie pozostałej po ścięciu drzewa. W dniu 
10 października strażacy z Lasek w Izabelinie B przy ul. Małachowskiego na 
zgłoszenie mieszkańców złapali węża – zaskrońca, który znajdował się w po-
mieszczeniu gospodarczym, wypuszczono go do lasu. W Truskawiu przy ul. 
Falińskiego wg zgłoszenia mieszkańców powstało zagrożenie toksyczne i wy-
buchowe gazu. Przeprowadzone przez obydwie jednostki OSP pomiary przy 
pomocy specjalnych mierników nie wykazały niebezpiecznych stężeń. 19 paź-
dziernika OSP w Laskach prowadziła działania ratownicze w Mościskach przy 
ul. 3 Maja, gdzie miał miejsce wypadek 2 samochodów osobowych. Działania 
ratownicze polegały na udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanej osobie 
tj. usztywnienie kręgosłupa szyjnego (założenie specjalnego kołnierza) oraz 
kierowanie ruchem drogowym w rejonie wypadku. Na miejscu zdarzenia była 
karetka pogotowia ratunkowego.

MGR INŻ. eDWARD GIeRSKI

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarniczych 
w październiku 2014 r. 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia 
służby w pożarnictwie  
pragnę wyrazić  
Panu płk. poż. Edwardowi 
Gierskiemu prawdziwą 
wdzięczność i podziękowanie  
za wszystkie działania, 
inicjatywy, za podejmowany 
wysiłek na rzecz szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa 
państwa, jak i naszej małej 
ojczyzny gminy Izabelin. 
Życzę Panu dalszych wspaniałych 
lat w dobrym zdrowiu oraz 
pomyślnej realizacji kolejnych 
zamierzeń osobistych.
Niech bogaty dorobek 
zawodowy w służbie ludziom 
i środowisku, będzie źródłem 
nieustającej satysfakcji 
wyrażonej spełnieniem 
i własnym zadowoleniem. 

WÓJT GMINy IZABeLIN
WITOLD MALAROWSKI

Kamaz 6x6 GCBA – 5,5/4,2 to sym-
bol nowego ciężkiego wodno – piano-
wego samochodu pożarniczego jaki za 
kilka dni po uzyskaniu certyfikatu Cen-
trum Markowo Technicznego Ochrony 
Przeciwpożarowej, wjedzie do strażni-
cy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iza-
belinie. Po trzydziestu latach eksplo-
atacji, samochód gaśniczy rodzimej 
produkcji marki Jelcz został wycofany 
ze służby i może być tylko eksponatem 
muzealnym. Niekończące się jego na-
prawy prawie po każdej akcji stały się 
nieopłacalne i nieuzasadnione ekono-
micznie. W grudniu 2013 r. ze środków 
gminnych zostało zakupione w drodze 
przetargu przeznaczone do zabudowy 
podwozie samochodu KAMAZ B2130-
43118 przy wyjątkowo niskiej cenie, 
a bardzo dobrych parametrach eksplo-
atacyjnych. Na wiosnę bieżącego roku 
pozyskano znacznych sponsorów, któ-
rymi byli Powszechny Zakład Ubezpie-
czeń PZU oraz Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej, co stanowiło 
ogółem 40 % środków przeznaczonych 
na zakup i zabudowę samochodu. 
O pełnej realizacji całego przedsięwzię-
cia zdecydowały środki przydzielone 
przez wójta gminy Pana Witolda Ma-
larowskiego w pozostałej wysokości 60 
%. Przetarg na wykonanie samochodu 
wygrała firma „Zamet” z Głowna k/
Łodzi, która przedstawiła najlepsze 

warunki tj. czas wykonania i spełnienie 
wymaganych warunków technicznych 
oraz ok. 25% niższe koszty wykonania 
w odróżnieniu od renomowanych firm 
specjalistycznych Bonex, Szczęśniak, 
Wawrzaszek, Stolarczyk. 

Załogę Kamaza stanowić będzie  
6 strażaków, w tym dowódca załogi. 
Samochód Kamaz posiada: trzyosiowe 
podwozie z napędem 6x6, silnik prod. 
angielskiej Cummins wysokoprężny 
z turbo doładowaniem o mocy 300 km, 
skrzynię biegów dwustopniową 9+1, 
norma spalania eURO5, długość pojazdu 
9m, prześwit podwozia 385 mm, poko-
nuje wzniesienia min. 25°, kąt natarcia 
32°, klimatyzacja manualna, niezależ-
ne ogrzewanie postojowe. Wyciągarka 
elektryczna o uciągu 9.000 kg i długo-
ści liny 25 m. Agregat oświetleniowy 
o mocy 5,0 kW, maszt oświetleniowy 
o wysokości 5 m z dwoma najaśnicami 
2X1000 W wysuwany pneumatycznie 
i podłączony do agregatu. 

Podstawowe wyposażenie pożarni-
cze stanowi: zbiornik na wodę 5500 l, 
zbiornik na środek pianotwórczy 500 l, 
autopompa pożarnicza dwuzakresowa, 
minimum 4200l/min. przy ciśnieniu  
8 bar, minimum 400 l/min. przy ci-
śnieniu 40 bar, węże pożarnicze 3 i 2 
celowe – zasięg ok. 500 m, dwie linie 
szybkiego natarcia po 60 m każda, 
działko wodno pianowe o regulowa-

nej wydajności minimum 3200l/min, 
sześć zraszaczy wodnych zasilanych 
z autopompy do obrony własnej po-
jazdu przed pożarem oraz ograniczaniu 
strefy skażeń chemicznych. Ponadto 
wyposażenie pojazdu stanowić będzie 
ustalony etatem sprzęt: pompa pływa-
jąca, pompa szlamowa, piły do drew-
na, piły z tarczami do cięcia betonu 
i stali, ubrania żaroodporne, powietrz-
ne aparaty izolujące, radiostacja i wie-
le innego rodzaju sprzętu ok. 60 pozy-
cji. Samochód Kamaz to nowoczesna 
jednostka transportowa zastosowana 
po raz pierwszy w jednostce straży po-
żarnej wchodzącej w skład krajowego 
systemu ratowniczo gaśniczego. Bę-
dzie przydatna w akcjach gaśniczych 
na obszarach leśnych, składach paliw 
i zakładach chemicznych oraz innych 
obiektach. Z tego miejsca pragnę po-
dziękować Panu st. bryg. Mirosławowi 
Jasztal Komendantowi Powiatowemu 
PSP w Błoniu za udzielenie meryto-
rycznej pomocy i zaangażowanie w na-
sze trudne przedsięwzięcie.

PŁK POŻ. MGR INŻ. eDWARD GIeRSKI

Kamaz 6x6 GCBA – 5,5/4,2
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„Kilkanaście kilometrów od Warsza-
wy, a inny świat. Spokój, las, zielono, 
śpiew ptaków. Przede wszystkim – inni 
ludzie, bardziej spokojni, życzliwi, leśni. 
Dostrojeni do tego miejsca, w którym 
nie ma hałasu, spalin, napięcia, agresji.” 
Czy można dostać lepszą recenzję na te-
mat własnej małej ojczyzny? Tak nas za-
pamiętał i opisał w „Lapidariach” cesarz 
reportażu Ryszard Kapuściński. Losy 
wojenne rzuciły rodzinę Kapuścińskich 
z Pińska do Sierakowa i Izabelina. Do tej 
pory stoi dom, w którym mieszkali. Oj-
ciec pisarza, Józef prowadził w Sierako-
wie szkołę powszechną a młody Ryszard 
oczami dziecka obserwował okrucień-
stwa wojny. Wspomnienia te zapadły 
mu w pamięć do końca życia. Pomimo 
traumy wojennego dzieciństwa darzył 
ogromnym sentymentem nasze strony. 
Powracał tu na spacery, od Izabelińskich 
Spotkań z Książką w 2004 roku zaprzy-
jaźnił się z nami, żywo interesował się 
rozwojem naszej gminy, zauważał zmia-
ny, które akceptował. Czasem coś życz-
liwie podpowiadał. To dzięki Jego ini-
cjatywie nowy obiekt przeznaczony na 

Centrum Kultury otwieraliśmy wystawą 
niesłusznie trochę zapomnianego wiel-
kiego malarza, genialnego kolorysty, 
księdza Jerzego Wolffa. Na dokończenie 
pracy nad „Podróżami z Herodotem” 
wybrał Izabelin. 

Od kilku lat zastanawialiśmy się, jak 
uczcić godnie pamięć o tym, że Ryszard 
Kapuściński sercem był Izabelińczy-
kiem? Gdy pozyskaliśmy środki unijne 
z LGD na zagospodarowanie zieleni 
wokół urzędu gminy i Centrum Kultu-
ry, Rada Gminy nadała skwerowi imię 
Ryszarda Kapuścińskiego. Uroczyste 
otwarcie skweru nastąpiło 25 paździer-
nika. Alicja Kapuścińska, żona słynnego 
reportażysty odsłoniła głaz z tablicą pa-
miątkową. Na ten dzień wraz z Fundacją 
Centrum Badań i edukacji im. Ryszarda 
Kapuścińskiego, Wydziałem Dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz Instytutem 
Dziennikarstwa Uniwersytetu War-
szawskiego przygotowaliśmy specjalny 
program poprowadzony przez znako-
mitego dziennikarza radiowego Pawła 
Sztompke. Zaproszeni goście obejrzeli 

parodię komentującą kondycję współ-
czesnych mediów w wykonaniu Jolanty 
Olszewskiej i studenta wydziału dzien-
nikarstwa Mateusza Patery. Następnie 
Jolanta Olszewska, nasza mieszkanka, 
aktorka Teatru Dramatycznego w War-
szawie wystąpiła w poruszającej inter-
pretacji „Cesarza”. Ryszard Kapuściński 
wiele lat temu przekazał Jej prawa do 
swobodnej interpretacji tekstu. Dzięki 
temu monodram „Cesarz” jest żywy 
i za każdym razem porusza na nowo. 
Wielkie uznanie pani Jolanto. 

Goście obejrzeli też specjalnie 
przygotowany film „Z Pińska do Izabe-
lina”, z wypowiedziami mieszkańców 
naszej gminy o postaci Ryszarda Kapu-
ścińskiego i nagraniami dziennikarzy 
„Nowego folderu” z ich wizyty w Piń-
sku. Uroczystość zakończył pokaz 
fragmentów filmu dokumentalnego 
Marka Millera „Ryszard Kapuściński 
wyjechał” oraz poprzedzony prelekcją 
Konrada Zarębskiego film Michelan-
gelo Antonioniego „Zawód reporter”. 
Nasza izabelińska inicjatywa spotkała 
się z dużym uznaniem. Pomysłu i re-
alizacji gratulowali nam przybyli tego 
dnia Wiktor Osiatyński, Krzysztof 
Mroziewicz, Mirosław Ikonowicz, Ma-
rek Miller, Sławomir Popowski, dyrek-
tor Instytutu Dziennikarstwa UW prof. 
Marek Jabłonowski., wiceprezes za-
rządu PAP Arkadiusz Szymanek i wielu 
innych znakomitych gości. Alicja Ka-
puścińska, nasz gość specjalny stwier-
dziła, że inni powinni się od nas uczyć, 
jak zorganizować taką uroczystość. 
Dziękujemy za ciepłe słowa. 

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali 
wznowienie książki „Kapuściński w Iza-
belinie i inne opowieści” napisaną przez 
studentów Instytutu Dziennikarstwa pod 
red. Stanisława Zawiślińskiego, autora 
scenariusza całej imprezy, prezesa Fun-

Skwer w IzabeLInIe
im. Ryszarda Kapuścińskiego 

Alicja Kapuścińska chwilę po odsłonięciu tablicy pamiątkowej

Wójt Witold Malarowski, Alicja Kapuścińska, Stanisław Zawiśliński
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dacji Centrum Badań i edukacji im. R. Ka-
puścińskiego oraz specjalny numer „No-
wego folderu”, magazynu dziennikarzy 
i reporterów Fundacji Centrum Badań 
i edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego.

„Jeśli jeden z najwybitniejszych re-
porterów świata jakiś czas mieszkał 
w naszej gminie, to jak mogliśmy tego 
nie uczcić?” zapytał retorycznie dzien-
nikarzy wójt Witold Malarowski i zapo-
wiedzia, że na tym nie poprzestaniemy. 

MARyLA ŁUKASIńSKA
FOTO K. WOJCIeWSKI

Marek Łasisz jest doktorantem na UW. Ukończył kierunek 
kulturoznawstwo cywilizacji starożytnych świata na UJ w Krako-
wie oraz archeologię na UW. Zawodowo zajmuje się populary-
zacją wiedzy w ramach wykładów naukowych i podróżniczych. 
Odbył szereg wypraw na tereny kontynentów amerykańskich, 
odwiedził wiele współczesnych miast położonych w Kanadzie, 
Meksyku, Gwatemali, Belize, Hondurasie, Salwadorze, Kosta-
ryce, Nikaragui, Panamie i Peru. 

Jak widać, Pan Marek jest człowiekiem, który wie, o czym 
mówi. Wiedzą o tym Ci, którzy uczestniczyli w dotychczasowych 
spotkaniach. Tym razem opowie nam o Panamie – niewielkim 
kraju Ameryki Środkowej, niezwykle ciekawym ze względu na 
zamieszkujących go przedstawicieli bardzo wielu ras i kultur.

PANAMA – KRAJ KONTRASTÓW

SpotKAnie z podróżniKiem
5 grudnia 2014, 
godz. 19:00
wstęp wolny

W. Malarowski, M. Jabłonowski, S. Zawiśliński, P. Stompke, A. Kapuścińska

Studentki Instytutu Dziennikarstwa
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W dniu 29 października 2014 roku odbyła się XLI zwy-
czajna sesja Rady Gminy Izabelin. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pietrzak otworzył sesję, 
przyjął porządek obrad oraz protokoły z poprzednich sesji. 
Następnie sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okre-
sie między sesjami, a także podsumowujące sprawozdania 
z 4 letniej pracy, przekazali przewodniczący komisji. 

Informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami 
przekazał Witold Malarowski.

Następnie przewodniczący Rady Gminy Izabelin przeka-
zał informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych 
za rok 2013 i na koniec kadencji oraz informację Wójta do-
tycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2013.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:

• uchwała XLI/344/14 RGI (9 głosów „za”, 3 przeciw, 2 
wstrzymujące) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026.

W uchwale Nr XXXIII/282/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2014-2026, wprowadza się następujące zmia-
nę: skraca się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy 
Finansowej do roku 2023;

• Uchwała XLI/345/14 RGI (9 głosów „za”, 3 przeciw, 2 
wstrzymujące) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2014 Gminy Izabelin.

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin 
Nr XXXIII/283/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. wprowadza się 
następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1.Dochody budżetu w wysokości 47.435.887,60 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 
 1) dochody bieżące w kwocie 41.745.227,26 zł,
 2) dochody majątkowe w kwocie 5.690.660,34 zł.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2.Wydatki budżetu w wysokości 51.695.887,60 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 1) wydatki bieżące w kwocie 40.808.136,26 zł,
  2) wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne 

w kwocie 10.887.751,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
  „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.260.000 zł, który zo-

stanie sfinansowany z planowanych kredytów na łączną 
kwotę 1.500.000 zł, emisji obligacji komunalnych w wy-
sokości 1.500.000 zł oraz z wolnych środków w wysoko-
ści 1.260.000 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:
  „§ 5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 7.133.000 zł, 

rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.873.000 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 4.

5) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 6.2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów 

w wysokości 1.500.000 zł oraz emisji obligacji komunal-
nych w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie plano-
wanego deficytu budżetu.”
• uchwała XLI/346/14 RGI (9 głosów „za”, 2 przeciw, 3 

wstrzymujące) w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
W celu sfinansowania inwestycji gminnych dotyczących: prze-

budowy drogi gminnej ul. Tetmajera w Izabelinie oraz budowy 
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej 3 Maja na odcinku 
od ul. Tetmajera do ul. Langiewicza Gmina Izabelin planuje wy-
emitować obligacje komunalne na łączną kwotę 1.500.000 zł.

Wykup obligacji planuje się w latach 2019-2023.
Rozchody dotyczące wykupu obligacji komunalnych zgod-

ne są z art. 243 ustawy o finansach publicznych i uwzględ-

nione są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabe-
lin na lata 2014-2023.

• uchwała XLI/347/14 RGI (11 głosów „za”, 2 przeciw, 1 
wstrzymujący) w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 
rok. W obwieszczeniu zrealizowano dyspozycję przewidzianą 
w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), zgodnie z któ-
rą minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, 
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwo-
towych opłaty od posiadania psów (art. 19 pkt. 1 lit. f.).

Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulega-
ją corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w któ-
rym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komuni-
katu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 15 lipca 2014r. opublikowanym w Mo-
nitorze Polskim z dnia 21 lipca 2014r. poz.575, wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym pół-
roczu 2014r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. 
wyniósł 100,4 (wzrost o 0,4 %).

W obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 7 sierp-
nia 2014 r. Minister Finansów określa wysokość górnych 
granic stawek kwotowych w podatkowych i opłatach lokal-
nych na rok 2015, ( M.P. rok 2014 poz. 718) opłaty od posia-
dania psów (art.19 pkt 1 lit. f.) 

• uchwała XLI/348/14 RGI (13 głosów „za”) w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2015. Uchwalenie 
Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015 realizuje obowiązek wyni-
kający z zapisów art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jego 
uchwalenie zostało poprzedzone przeprowadzeniem konsul-
tacji społecznych. 

Program określa zasady i formy współpracy z organiza-
cjami działającymi na terenie Gminy oraz wskazuje zakres 
zadań publicznych, które Gmina ma zamiar realizować przy 
ich współudziale. 

• uchwała XLI/349/14 RGI (13 głosów „za”) w sprawie 
ustalenia sieci publicznych przedszkoli w gminie Izabelin, 
określenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej przy Zespo-
le Szkół w Izabelinie oraz określenia granicy obwodu Gim-
nazjum przy Zespole Szkół w Izabelinie. Ustalenie: 
1. sieci publicznych przedszkoli,
2.  określenie granicy obwodu Szkoły Podstawowej przy Ze-

spole Szkół w Izabelinie,
3.  określenie granicy obwodu Gimnazjum przy Zespole 

Szkół w Izabelinie,
jest obowiązkiem ustawowym wynikający z art. 14a ust. 1 
i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i należy do 
zadań własnych gminy.

• uchwała XLI/350/14 RGI (13 głosów „za”, 1 wstrzymu-
jący) w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Gminy Izabelin.

XLI  zwyczajna sesja R ady GmIny IzabeLIn
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• uchwała XLI/351/14 RGI (14 głosów „za”) w sprawie 
zmiany uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXXIV/297/14 
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu osłonowego realizowanego w ramach zadań wła-
snych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie doży-
wiania na lata 2014–2020.
§ 1. W uchwale Rady Gminy Izabelin Nr XXXIV/297/14 z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 
osłonowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy 
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania na lata 
2014 – 2020 dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie :
1.  Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do 
udzielania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup 
żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 
221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finan-
sowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

2.  Podwyższa się do 250% kryterium dochodowe, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do 
udzielania pomocy rzeczowej w formie posiłku lub arty-
kułów żywnościowych (paczki żywnościowe) dla dzieci 
w przedszkolu oraz dzieci i młodzieży w okresie nauki 
w szkole oraz do 200% dla pozostałych osób i rodzin 
wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 
10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletnie-
go programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014 – 2020. 
• uchwała XLI/352/14 RGI (14 głosów „za”) w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIV/204/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 
stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu wspierającego 
rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin.

§ 1. W uchwale Nr XXIV/204/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 
23 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 4 w/w uchwały dodaje się punkt 4) w brzmieniu: 
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej dla dzieci 
i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez zastosowanie 
dopłat w wysokości 50% ceny biletów miesięcznych lub 
kwartalnych. 

Dopłaty do biletów komunikacji miejskiej realizowane 
będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabeli-
nie na podstawie aktualnej gminnej Karty Rodziny 3+ i 4+ 
oraz imiennej faktury potwierdzającej zakup biletu mie-
sięcznego lub kwartalnego.

• uchwała XLI/353/14 RGI (13 głosów „za”) w sprawie 
nadania nazwy ulicy we wsi Hornówek. Rada Sołecka Hornów-
ka wystąpiła z wnioskiem o nadanie ulicy, stanowiącej działki 
nr ew. 115/10, 114/17, 113/2, 114/41, 115/47 oraz cz. dz. nr 
ew.114/24, prowadzącej od ul. Lipkowskiej w kierunku za-
chodnim, nazwy „Jagodowa”. Przyjmowana nazwa związana 
jest tematycznie z przyjętym nazewnictwem sąsiednich ulic.

• uchwała XLI/354/14 RGI (13 głosów „za”) w sprawie 
zmiany nazwy ulicy we wsi Izabelin C. Ulica Środkowa na 
odcinku od ul. Zygmunta Krasińskiego do ul. Planty nie ma 
zaprojektowanej numeracji porządkowej budynków. Nu-
meracja zaczyna się na północ od ul. Planty. Przygotowanie 
numeracji porządkowej dla przedmiotowego odcinka ulicy 
wiązałoby się ze zmianą numeracji porządkowej budynków 
na całej długości ul. Środkowej, co byłoby niezwykle kłopo-
tliwe dla mieszkańców. Możliwa jest również zmiana nazwy 
ulicy na w/w odcinku i zaprojektowanie numeracji porząd-
kowej dla nowej ulicy. Rada Sołecka Izabelina C przychyliła 
się do koncepcji zmiany nazwy części ulicy Środkowej i za-
proponowała nazwę „ulica Początkowa”.

• uchwała XLI/355/14 RGI (14 głosów „za”) w sprawie 
nabycia działki ew. nr 976 położonej w obrębie Izabelin, 

gmina Izabelin. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny za-
twierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 
z dnia 25 czerwca 2003 r. działka nr ewidencyjny 976 poło-
żona jest na terenie przeznaczonym pod usługi publiczne - 
oznaczony symbolem planistycznym UP oraz pod poszerze-
nie ul. 3 Maja – oznaczonej symbolem planistycznym KZ ½ 
i pod poszerzenie ul. K. Tetmajera – oznaczonej symbolem 
planistycznym KL ½. Ulica K. Tetmajera jest drogą gminną.

Działka nr ew. 976 zabudowana jest budynkiem, w którym 
znajduje się m.in. Urząd Poczty Polskiej. Ponadto część działki 
nr ew. 976 użytkowana jest przez Gminę Izabelin – parking.

• uchwała XLI/356/14 RGI (14 głosów „za”) w sprawie 
wyjścia ze współwłasności działek o nr ew. 202/5, 202/6, 
202/7 położonych w obrębie Mościska, gmina Izabelin. 
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego wsi Mościska etap III część A zatwier-
dzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXXII/271/13 
z dnia 27 listopada 2013 r. działki nr ewidencyjny 202/5 
i 202/7 położone są na terenie przeznaczonym pod zabu-
dowę jednorodzinną i zabudowę usługową – oznaczonym 
symbolem planistycznym 1 MU, natomiast działka nr ew. 
202/6 przeznaczona jest pod poszerzenie ul. 3 Maja stano-
wiącej drogę wojewódzką Nr 898 – oznaczona symbolem 
planistycznym 1 KD(Z).

W oparciu o przywołany plan miejscowy dokonany został 
podział nieruchomości stanowiących działkę ewidencyjną 
nr 202/1, której współwłaścicielem jest Gmina Izabelin. 
W wyniku podziału przedmiotowej działki zostały wydzie-
lone działki nr ew. 202/5, 202/6, 202/7 – objęte niniejszą 
uchwałą. Nowopowstała działka nr ew. 202/5 jest zabudo-
wana budynkiem mieszkalnym, w którym mieszkają współ-
właściciele nieruchomości. Dlatego też, w wyniku wyjścia 
ze współwłasności działki nr ew. 202/5 i 202/6 przypadną 
na własność współwłaścicielom, a Gmina Izabelin uzyska 
prawo własności działki nr ew. 202/7. 

• uchwała XLI/357/14 RGI (14 głosów „za”) w sprawie 
oddania w użytkowanie wieczyste działki nr ew. 882 obręb 
Hornówek, gmina Izabelin. W dniu 22 października 2014 r.  
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Franciszka 
z Asyżu wystąpił z wnioskiem o oddanie w użytkowanie wie-
czyste działki ew. nr 882 położonej w obrębie Hornówek.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego wsi Truskaw i Hornówek – część „C” zatwierdzo-
nego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XLIV/286/2001 z dnia 
7 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego Nr 263, 
poz. 6214) działka ew. nr 882 przeznaczona jest pod ada-
ptację istniejącego cmentarza i jego powiększenie (symbol 
planistyczny ZC). 

• uchwała XLI/358/14 RGI (14 głosów „za”) w sprawie 
użyczenia przez gminę Izabelin działek nr ew. 849/4, 850/7, 
851/3,852/3, 865/9 położonych w obrębie Truskaw, gmina 
Izabelin.

Grunt brany do używania niezbędny jest w celu realiza-
cji na nim placu zabaw dla dzieci. Mając na względzie, iż 
obowiązkiem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym tere-
nów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a realizacja tych 
zadań wymaga nabycia praw do gruntu, zasadne jest wzięcie  
do używania części działek ewidencyjnych nr 849/4, 850/7, 
851/3, 852/3 i 865/9 we wsi Truskaw, gmina Izabelin.

• uchwała XLI/359/14 RGI (11 głosów „za”, 3 wstrzymu-
jące) w sprawie przyjęcia protokółów kontroli Komisji Re-
wizyjnej. 

Na zakończenie 4 letniej kadencji wójt Gminy Izabelin 
Witold Malarowski podziękował za wspólną pracę oraz po-
darował Radnym i Sołtysom pamiątkowe wieczne pióra. 

IWONA MAZUReK
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Skład Opału „Minex”
* Opał ekologiczny
* drewno kominkowe
* Brykiet trocinowy
* Pellet granulat
* Ekogroszek
* Koks, węgiel

Tel. 22 722 90 31, 600 285 898 
Stare Babice, ul. Ogrodnicza 2

SKUP ZŁOMU STALOWEGO,
Transport do 10 km GRATIS

Kominy kwasoodporne montaż  
501-647-354

CZYTAMY DZIECIOM

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie
czytane są książki dla dzieci.

Zapraszamy do słuchania baśni, bajek,  
wierszy, legend, opowiadań.

26 listopada 2014  
godz. 15.00 

Bajki mamy wrony
Małgorzaty Strzałkowskiej

17 grudnia 2014  
godz. 15.00 

Basia i przedszkole
Zofii Staneckiej

ZAPRASZAMy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE

zaprasza na wystawę prac

Andrzeja Miesztalskiego 

pt.: Pory roku w Puszczy Kampinoskiej 
i na Mazurach

Obrazy można oglądać

do końca grudnia 2014 r.

Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki
11 grudnia o godzinie 18.00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W IZABELINIE ZAPRASZA

na pierwsze spotkanie  
Dyskusyjnego Klubu Książki.

W programie sprawy organizacyjne i roz-
mowa na temat publikacji

Anny Dziewit-Meller, Marcina Mellera

Gaumardżos. Opowieści z Gruzji.

SeRDeCZNIe ZAPRASZAMy



13REKLAMY

Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

True Montessori environment
 All lessons conducted in English
 extra curricular activities
(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

True Montessori environment
 All lessons conducted in English
 extra curricular activities
(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

tel: +48 692 099 134
office@warsawmontessori.edu.pl
www.warsawmontessori.edu.pl

Accepting applications for our Izabelin location. Accepting children ages 2,5 - 6
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Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987

Biuro Usług Księgowych

KODA
Agnieszka Kopeć

ul. Pietkiewicza 25, Izabelin. Tel. 502-366-514
Profesjonalna obsługa firm.

Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS

BIURO RACHUNKOWE
„PRZYJAZNA KSI¢GOWOÂå”

Obsługa firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac 

ul. Kampinoska 12, Hornówek/Izabelin
Tel. 531-530-031

www.przyjaznaksiegowosc.pl 
PIERWSZE 2 MIESIĄCE RABAT 50%
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GABINET STOMATOLOGICZNY

Joanna Wronkowska
tel.791 984 484

05-080 Izabelin 
ul.Orła Białego 81 

22 722 76 77

seRwIs RTV 
Naprawa telewizorów: 

LCD, PLazMa, 
kineskopowych, 

odbiorników radiowych, 
CD i gramofonów

Izabelin
ul. Sienkiewicza 54

Tel. 602-669-277 
22 659-57-57

 
 

 

 
ul.Estrady 9,  Mo ciska  05-080 Izabelin 

 

tel/fax (22) 834-10-29 
 

  twojapralnia@gmail.com  www.twoja-pralnia.pl   
 

WI TECZNE PORZ DKI 
 

Dla Twojego domu 
wypierzemy i wyczy cimy: 

ko dry, poduszki, materace, 
koce, narzuty, pokrowce na meble, 

firany, zas ony, chodniki, dywany … 

 

Zapraszamy   pon.-pt. 8-20    sob. 8-14 
Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
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PIEL¢GNACJA I ÂCINANIE DRZEW,
OGRODY

T E L .  7 2 3  5 0  0 0 ,  0   5 0 1   9 8 6   7 1 2

ÂWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR
mgr in˝. Dorota CieÊlak

tel. 509-661-030, www.audor.pl
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Andrzej Adamski

Jacek Sobiecki

Katarzyna Krukowska-Wiater

Ryszard Tadeusz Szymczak

Artur Tomasz Mączka-Leonhardt

Halina Jasińska

Małgorzata edyta Poniatowska

Tomasz Urbański

Bronisława Maria BieńkowskaJoanna Katarzyna Białas

Teresa Iwona Skowrońska

Grażyna Zielińska

edward Ciećwierz Wojciech Kanarek

Marek Jerzy Szkiłłądź

nowi rAdni rAdy Gminy izABelin  
Kadencja 2014–2018


