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Okładka

Szopka Bożonarodzeniowa

Z   
A

ni

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy zdrowia,  
spokoju i szczęścia, rodzinnej atmosfery oraz samych cudownych chwil 

spędzonych bez pośpiechu, trosk i zmartwień,  
a nadchodzący Nowy Rok niech pozwoli zrealizować wszystkie plany, 
pokonać trudności losu i odnieść sukcesy zarówno w życiu osobistym  

jak i zawodowym
Sołtys Izabelina C wraz z Radą Sołecką

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy wszystkim mieszkańcom 

Mościsk najserdeczniejsze 
życzenia, dużo zdrowia, spełnienia 
marzeń, miłego spędzenia wieczoru 
przy opłatku w gronie najbliższych, 

dużo Błogosławieństwa Bożego 
oraz szczęśliwego i radosnego 

2016 roku życzą  
sołtys Mościsk  

D. Karczmarek oraz Rada Sołecka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę mieszkańcom gminy Izabelin, 

a w szczególności mieszkańcom 
Sierakowa wiele radości  
i wzajemnej serdeczności, 
 a w Nowym Roku 2016  
dużo sukcesów, zdrowia,  

spełnienia marzeń  
i wszelkiej pomyślności 

– sołtys Sierakowa  
Grażyna Fluder Wasilewska

Serdeczne podziękowania składam 
wszystkim mieszkańcom, którzy  

po raz kolejny mi zaufali i oddali 
na mnie swój głos.

Niech magiczna moc Wigilijnego 
Wieczoru przyniesie spokój  
i radość, a Nowy Rok 2016 

obdaruje pomyślnością,  
szczęściem i zdrowiem 

mieszkańców Izabelina B  
– Sołtys Elżbieta Kowalczyk,  

Radni i Rada Sołecka
Mieszkańcom, którzy obdarzyli 

mnie zaufaniem i ponownie 
wybrali  na sołtysa bardzo dziękuję  

i postaram się nie zawieść.
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Świąt pełnych magii i uroku, świątecznego 
wzruszenia w rodzinnym gronie pełnym miłości  

i  radości, a w Nowym 2016 Roku  spokoju w sercu  
i spełnienia wszystkich marzeń  

życzy sołtys Hornówka i Rada Sołecka

Wójt przedstawił na ostatniej se-
sji Rady projekt budżetu gminy 

na 2016r. Przewidywane dochody bu-
dżetu na przyszły rok sięgają 49,4 mln 
złotych, a wydatki 46,3 mln zł. Różni-
ca pomiędzy dochodami a wydatkami 
w kwocie 3,1 mln zł jest przeznaczona 
na spłatę pożyczek i kredytów zacią-
gniętych w poprzednich latach. O ile 
planowane dochody z tytułu udziału 
gminy w podatkach PIT (37,79% wpły-
wów z PIT) sięgają 25,8 mln zł, to pla-
nowane dochody gminy z tytułu udzia-
łu w podatkach CIT (6,71% wpływów 
z CIT) oszacowane zostały na poziomie 
zaledwie 100 000 zł, czyli na poziomie 
na którym powinien się zamknąć rok 
2015. Głównymi pozycjami wydatko-
wymi w budżecie 2016r są oświata 
i wychowanie (16,67 mln zł), admi-
nistracja publiczna (7,6 mln zł) oraz 
transport i łączność (5,78 mln zł).

Wśród założeń budżetowych klu-
czowymi dla rozwoju naszej gminy są 
wydatki na inwestycje, które zostały 
zabudżetowane na poziomie 4,2 mln zł 
(drogi, oświetlenie, monitoring). Rów-
nież istotne dla podniesienia poziomu 
życia w naszej gminie będą środki, jakie 
GPWiK Mokre Łąki stara się pozyskać 

Szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym  

Nowym Roku 2016 dla mieszkańców Truskawia  
życzą Sołtys, Rada Sołecka i Radni

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali 
na mnie swój głos w wyborach na sołtysa.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  
życzymy Mieszkańcom Lasek i gminy Izabelin  
spokoju oraz szczęścia, rodzinnej atmosfery  
oraz samych cudownych świątecznych chwil.  
Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie,  

niech w Państwa domach zagości radość  
z przebywania w gronie najbliższych. 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 

Sołtys Lasek i Rada Sołecka

na rozbudowę kanalizacji i wodociągu. 
Spółka ma bardzo duże szanse na uzy-
skanie w początkach 2016 roku z Fun-
duszu Ochrony Środowiska dofinanso-
wania na poziomie sięgającym 12 mln zł,  
co pozwoliłoby na osiągnięcie 95% 
skanalizowania gminy do końca 2016r.  
i zakończenie kanalizacji gminy w 2017r.  
Dodatkowo warto podkreślić, iż gmi-
na ubiega się o zwrot poniesionych 
w latach poprzednich nakładów in-
westycyjnych w kwocie 6 mln zł, co 
w przypadku uzyskania ich zwrotu 
zwiększyłoby także fundusz inwestycji 
gminnych i umożliwiłoby poszerzenie 
zakresu zadań i inwestycji do realizacji 
już w 2016r.

Urząd Gminy i samorządowe jed-
nostki organizacyjne (szkoły, przed-
szkola, Centrum Kultury, Biblioteka 
Gminna) są kluczowymi pracodawcami 
na terenie naszej gminy. W podmio-
tach tych planowane jest istnienie 
w najbliższym roku 281 pełnych eta-
tów ze średnim wynagrodzeniem na 
poziomie 4511 zł brutto (średnie wy-
nagrodzenie brutto w Warszawie za 
okres styczeń-wrzesień 2015r wyniosło 
5313,82 zł). Planowane jest także uru-
chomienie Centrum Usług Wspólnych 

dla oświaty i kultury przed 1 września 
2016r. co powinno nastąpić w wyniku 
przekształcenia istniejącego Biura Ob-
sługi Finansowej.

Jedną z istotnych pozycji po stro-
nie wydatków naszej gminy jest także 
wpłata na część równoważącą sub-
wencji ogólnej, którą płacimy na rzecz 
budżetu centralnego – czyli „janosi-
kowe”. W budżecie przewidujemy, że 
w 2016 r., jako gmina zapłacimy z tego 
tytułu kwotę 1,49 mln zł. Mając na 
uwadze zasady kalkulacji „janosikowe-
go” i dotychczasową wieloletnią nie-
chęć Ministerstwa Finansów do zmia-
ny tych zasad w odniesieniu zarówno 
do województw, powiatów jak i gmin 
jedyną opcją zmniejszenia wysokości 
tej opłaty – i to ze skutkiem od 2017 
roku – pozostaje zwiększenie liczby 
mieszkańców naszej gminy w drodze 
ich zameldowania się w naszej gminie 
przed 31 grudnia 2015r. Szczególnie 
istotne – z punktu widzenia zmniejsze-
nia wysokości odprowadzanego „ja-
nosikowego” – jest zwiększenie liczby 
mieszkańców (zameldowanych) o tych 
którzy mają niskie dochody lub ich nie 
mają w ogóle (studenci, uczniowie), 
gdyż wysokość „janosikowego” po-

Co ma Janosik do budżetu Gminy Izabelin na 2016 rok?
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We wsi Hornówek wybory sołtysa i rady 
sołeckiej na kadencję 2015-2019 odbyły się 
w dniu 17 listopada 2015r. Sołtysem na ko-
lejną kadencję została Beata Pilaszek zdo-
bywając 97 głosów ważnych. 
W skład Rady Sołeckiej wchodzą: Jarosław 

Kępkowicz, Elżbieta Kowalska, Marta Merchel, Krystian Mi-
lej, Małgorzata Piekarska, Anna Pomianowska, Małgorzata 
Wiśniewska.

W Izabelinie B wybory odbyły się w dniu 18 
listopada 2015r. Sołtysem została Elżbieta 
Kowalczyk, uzyskując 62 głosy ważne i po-
konując Piotra Kaczmarskiego, który otrzy-
mał 12 głosów. 
Rada sołecka to: Edward Gierski, Piotr Kacz-

marski, Zdzisław Kajak, Bożena Kurzydło, Agnieszka Kuzia, 
Anna Rybczyńska, Teresa Skowrońska, Maria Trojak.

W Izabelinie C wybory w dwóch turach od-
były się w dniu 19 listopada 2015r. Zgłoszo-
no 3 kandydatów, którzy w I turze zdobyli 
następującą liczbę głosów: Ryszard Gawin 
(24), Andrzej Korczak (16), Marzena Kędzio-
rek (14). Do drugiej tury przeszli tylko pano-

wie i uzyskali Ryszard Gawin (36 głosów ważnych) oraz An-
drzej Korczak (17). Nowym Sołtysem został Ryszard Gawin. 
Rada Sołecka to: Stanisław Bugaj, Alicja Ciemiorek, Ryszard 
Haczek, Marzena Kędziorek, Andrzej Kieniarski.

W Laskach wybory w dwóch turach odbyły się 
w dniu 24 listopada 2015r. Zgłoszono 3 kan-
dydatów, którzy w I turze zdobyli następującą 
liczbę głosów: J. Stanisław Macias (28 ). Elż-
bieta Szałkowska (23), Tadeusz Gryżewski (6). 
W drugiej turze znaleźli się J. Stanisław Ma-

cias, który zdobył 30 głosów ważnych oraz Elżbieta Szałkowska 
z 27 głosami. Nowym Sołtysem jest Józef Stanisław Macias. 
Rada Sołecka to: Andrzej Adamski, Anna Mandes, Krzysztof 
Markiewicz, Bartosz Połomski, Marek Słoń.

We wsi Mościska wybory odbyły się w dniu 
21 listopada 2015r. Sołtysem na kolejną ka-
dencję została Danuta Karczmarek uzysku-
jąc 51 głosów ważnych.  Rada Sołecka to: 
Mariusz Karczmarek, Jacek Milewski, Piotr 
Rzeźnicki, Elżbieta Sawińska.

W Sierakowie wybory odbyły się w dniu 
25 listopada 2015r. Kandydowały 2 osoby: 
Grażyna Fluder – Wasilewska (37 głosów 
ważnych) oraz Jacek Muracki (13 głosów). 
Sołtysem została Grażyna Fluder-Wasilew-
ska. Rada Sołecka to: Ryszard Grabowski, 

Jacek Muracki, Aneta Piotrowska, Marzena Wasilewska, 
Dariusz Wiśniewski.

W Truskawiu wybory odbyły się w dniu  
27 listopada 2015r. Sołtysem na kolejną 
kadencję została Wanda Załęska, uzysku-
jąc 79 głosów ważnych. Rada Sołecka to: 
Sławomir Jagodziński , Mateusz Milej, Sła-
womir Milej, Mieczysław Regulski, Paweł 
Sielczak, Paweł Staniak.

wiązana jest z dochodami gminy per 
capita (w przeliczeniu na głowę miesz-
kańca). Na wysokość „janosikowego” 
uiszczanego przez naszą gminę wpły-
wają przede wszystkim:
–  ogólna liczba mieszkańców gminy 

(wg komunikatu Prezesa GUS)
–  liczba mieszkańców opłacających po-

datek PIT w Urzędzie Skarbowym War-
szawa Bielany będącym właściwym dla 
naszej gminy (o ile na rozliczeniu PIT 
jako adres zamieszkania zostanie po-
dany adres z terenu naszej gminy)

–  wnoszone przez mieszkańców gminy 
kwoty podatku PIT. 
Należy mieć na uwadze, że gmi-

na z PIT każdego mieszkańca w 2016r. 
otrzyma 37,79% wpłaconego podatku 
dochodowego. W obecnej sytuacji „ja-
nosikowe” pochłania z każdego dodat-
kowego 1000 zł dochodu naszej gminy, 
aż 907 zł. Warszawa – dla porównania 
– traci a’konto „janosikowego”, aż 990 zł 

z każdego 1000 zł dodatkowego docho-
du, gdyż ma znacznie większy wskaźnik 
dochodowy niż Izabelin. Istotne jest więc 
dla dochodów naszej gminy nie tylko ich 
zwiększanie w drodze zwiększenia liczby 
mieszkańców opłacających podatek PIT 
jako jej mieszkańcy, ale i zwiększenie licz-
by mieszkańców ogółem. 

Biorąc pod uwagę liczne świadczenia 
oferowane przez gminne jednostki na 
rzecz mieszkańców (przedszkole, szkoła, 
kanalizacja, wodociąg, drogi, chodniki, 
oświetlenie itp.) nie może być uznana 
za wspólnotową postawę sytuacja, gdy 
osoba niezameldowana i nieopłacająca 
podatków PIT na rzecz naszej gminy ubie-
ga się o świadczenia komunalne, miejsce 
dla dziecka w przedszkolu czy o dotację 
do budowy przyłącza kanalizacyjnego. 
W świetle posiadanych informacji na 
terenie naszej gminy mieszka lub posia-
da nieruchomości ok. 300-500 osób nie 
będących zameldowanymi i nie opłaca-

jących podatków PIT jako mieszkańcy 
naszej gminy. W porównaniu z Warsza-
wą mamy niższe podatki od nierucho-
mości i opłaty lokalne, opłaty śmieciowe  
(3 osobowa rodzina mieszkająca w domu 
jednorodzinnym w Warszawie płaci 60 zł, 
a w Izabelinie 36 zł). Dodatkowo osoby 
pracujące w Warszawie, a rozliczające się 
z podatku PIT jako mieszkańcy Izabelina 
mogą skorzystać z bonusu w zakresie 
odliczenia wyższych kosztów osiągnię-
cia przychodów z racji dojeżdżania do 
pracy w innej miejscowości w kwocie  
1668,72 zł rocznie, czyli o 333,72 zł wyż-
szej niż gdyby pracowały w tej samej 
miejscowości co mieszkają. Zachęcamy 
więc wszystkich niezdecydowanych do 
zameldowania się w naszej wspólnocie 
i opłacania podatków jako mieszkańcy 
naszej gminy. Będzie to z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców.

RySZARD HACZEK
ZASTęPCA WóJTA GMINy IZABElIN

WYBORY SOŁECKIE W GMINIE IZABELIN 2015
Zgodnie z Uchwałą nr IX/70/15 Rady Gminy Izabelin z dn. 16.09.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów 

i rad sołeckich w gminie Izabelin, w drugiej połowie listopada wybieraliśmy sołtysów i rady sołeckie we wszystkich sied-
miu sołectwach naszej gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (zawartymi w Statucie Sołectwa) wybory odbywały 
się podczas zebrań wiejskich. Kandydaci na sołtysów oraz do rad sołeckich byli zgłaszani przez uczestników tych spotkań 
w czasie obrad. Mieszkańcy wybierali swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym. Można było oddać swój głos popar-
cia na więcej niż jednego kandydata. 



Co sprawiło, ze zdecydował się Pan kandydować na sta-
nowisko sołtysa ?

Są dwa powody tej decyzji. Pierwszy to moja potrzeba 
działania i robienia czegoś dla ludzi. Trzeba to powiedzieć 
wprost, jestem społecznikiem. U nas to rodzinne (śmiech). 
Przez ostatnie 3 kadencje byłem radnym sołeckim. Zaczą-
łem swoją przygodę z sołectwem jeszcze za czasów Pana 
Zbyszka Stycznia, ojca byłej Pani sołtys. To był wspaniały 
człowiek. Drugim aspektem jest to, że od 2007 roku jestem 
już emerytem – rencistą i dla zdrowia psychicznego i gimna-
styki mózgu muszę coś robić. Mam nadzieję, że z korzyścią 
dla naszych mieszkańców.

Od jak dawna mieszka Pan w naszej gminie, w Laskach?
Mieszkam w laskach znacznie dłużej niż istnieje gmina 

Izabelin, bo ponad 30 lat. Posesja, na której mieszkam jest 
w rękach rodziny od 1947 roku. Jest najstarszym domem 
w laskach, bo Willa Dracena – była własnością pani Daszew-
skiej czyli właścicielki tych okolic. 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie.
Jestem rodowitym Sandomierzaninem. Ukończyłem jedną 

z najstarszych szkół średnich w Polsce, Collegium Gostomia-
num. W moim miasteczku panowała cisza i marazm, a mnie 
jako młodego chłopaka rozpierała energia, chciałem się 
stamtąd wyrwać. I zrobiłem to, wybierając się autostopem 
w podróż po Polsce. To był początek mojej przygody ze zwie-
dzaniem świata. Byłem też fanem powieści przygodowych, 
a zwłaszcza tych lotniczych o II wojnie światowej w Anglii. 

Od wielu pokoleń jestem związany z mundurem. Byłem 
słuchaczem Szkoły Oficerskiej lotniczej, jestem pilotem, wie-
le godzin spędziłem w powietrzu. Byłem pracownikiem MSW, 
pracowałem również w dużej angielskiej firmie Commercial 
Union dzisiejszej Aviva, gdzie pełniłem stanowisko dyrektora 
departamentu ds. wypłaty odszkodowań. Ta praca pochłonę-
ła mnie całkowicie przez kilkanaście lat. Stres i problemy ze 
zdrowiem spowodowały, że moje serce odmówiło mi posłu-
szeństwa i musiałem zrezygnować z pracy zawodowej. Mam 
dużą rodzinę, dwóch dorosłych synów i wspaniałe wnuki. 
Kilka lat spędziłem w Anglii. Moją największą pasją od 1965 
roku są motocykle. Kiedy tylko mogę pakuję się i wyjeżdżam 
choćby na weekend. W zasadzie mogę powiedzieć, że nie 
ma takiego miasta w Polsce, ani w państwach ościennych, 
których bym nie odwiedził. Istnieją małe wyjątki, ale jest ich 
niewiele np. Białoruś czy Ukraina. Jak pani widzi połączyłem 
moje wszystkie pasje i wyszło z tego całkiem ciekawe życie.

Jakie ma Pan wspomnienia związane z Laskami?
To była wieś, jeździły busiki, takie Robury. Zamiast ulic 

były piachy i kocie łby. Pamiętam jak zakopałem się pod 
swoją posesją. Takie były stare laski. Dziś nasza wieś jest 
o wiele ładniejsza, większa, bardziej zaludniona, cały czas 
się zmienia i rozwija. Chciałbym, żeby nasza miejscowość 
przyciągała turystów. W tej chwili laski nie mają takiej ma-
gnetycznej mocy przyciągania. Są przystankiem i miejscem 
przejazdowym. ludzie jadą albo do Truskawia albo w okolice 
Góry Ojca. Chciałbym to zmienić i lepiej je wypromować.

Jakie ma Pan plany na swoją kadencję?
Nie będę powielał planów wyborczych różnych partii. 

Chciałbym robić coś, na co nie ma pieniędzy. Na zebraniu 
sołeckim dowiedzieliśmy się, że wsie również mogą ubiegać 
się o dotacje z funduszy europejskich. Mam nadzieję, że uda 
mi się takie fundusze pozyskać. Chciałbym reaktywować 
miejsce spotkań dla młodzieży. Kiedyś na ulicy Południowej 
w laskach był Dom Kultury, teraz młodzi ludzie spotykają się 
na przystankach i pod sklepami z puszką piwa w ręku. 

Kolejną ważną sprawą jest poprawienie kultury ulicznej, 
w sensie czystości. Czyli ustawienie koszy na śmieci, monito-
rowanie instytucji, która jest odpowiedzialna za sprzątanie, 
ale również wyjście do mieszkańców z informacją, żeby dba-
li o swoje obejścia bezpośrednio. Jeśli każdy gospodarz 20-
30 metrów przy swoim płocie zadba o czystość, to ogólnie 
będzie to wyglądało schludnie. Oczywiście są takie miejsca, 
gdzie organy gminne muszą dbać o przejrzystość ulic, czy-
stość, wycinanie niepotrzebnych krzaków. Chodzi również 
o oznakowanie ulic i podanie ich nazw. W laskach jest to 
zrobione częściowo, ale już wkrótce zostanie to zmienione 
i wszystkie ulice będą oznakowane.

Mamy bardzo prężną Radę Sołecką, w skład której wchodzi 
5 osób, a razem ze mną 6 osób. Jest 3 mieszkańców starszych, 
w tym ja, prof. Marek Słoń i Andrzej Adamski i 3 osoby młode 
około 30 roku życia, w tym student 2 roku SGGW Bartek Po-
łomski, nauczyciel w Zakładzie dla Niewidomych w laskach 
Krzysztof Markiewicz, a także Anna Mandes – instruktorka 
nordic walking. Mamy fajny zespół, z którym mam wrażenie 
wiele uda nam się zrobić.

Kolejną ważną kwestią jest bezpieczeństwo na ulicach. 
W laskach brakuje nam chodników. Jest to pilna sprawa, bo 
naszymi ulicami przemieszczają się osoby niewidome. 

Ambitne plany! Życzę Panu, aby wszystkie udało się zre-
alizować   Dziękuję za rozmowę
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Proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie.
Od prawie  50 lat jestem mieszkańcem Izabelina. Tu żyję z 

żoną i moją rodziną. Mam troje dorosłych dzieci. Zajmuję się 
transportem, prowadzę własną działalność gospodarczą.

Co sprawiło, ze zdecydował się Pan kandydować na sta-
nowisko sołtysa ?

Zdecydowałem się kandydować na sołtysa, ponieważ  bli-
skie są mi sprawy i problemy z jakimi stykają się mieszkańcy 
naszej lokalnej społeczności. Poprzez funkcję sołtysa, chciał-
bym aktywnie uczestniczyć w życiu gminy, współdecydować o 
jej losach, reagować na problemy mieszkańców w taki sposób, 
aby każdy czuł, że ma wpływ na to co się dzieje. Chciałbym się 
spełnić jako społecznik. Przez ostatnią kadencję byłem człon-
kiem Rady Sołeckiej Izabelina C, wiele udało nam się zrobić, 

jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. Chciałbym mieć wpływ 
na zmiany jakie zachodzą w naszej rozwijającej się gminie.

Jak Pan postrzega Izabelin i  jakie ma Pan plany na swo-
ją kadencję ?

Izabelin na przestrzeni lat bardzo się zmienił,  na lepsze. 
Można powiedzieć, że jest w ciągłym rozwoju.  Będę  wspie-
rał działania popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży. 
Chciałbym, by powstały ścieżki zdrowia i nowe ścieżki rowe-
rowe. Cieszę się, że działa lodowisko i ma powstać w Izabe-
linie park rekreacyjno sportowy. Każda aktywność fizyczna 
jest dobra, byleby odciągnąć młodych ludzi od komputera.

Zrobię wszystko, by poprawił się stan naszych dróg i by 
żyło nam się bezpieczniej.

Dziękując za rozmowę,  życzę Panu powodzenia 

Chciałbym robić coś, na co nie ma pieniędzy
z nowym sołtysem lasek Józefem Stanisławem Maciasem rozmawiała Iwona Mazurek 

Chciałbym się spełnić jako społecznik
z nowym sołtysem Izabelina C Ryszardem Gawinem rozmawiała Iwona Mazurek



28 czerwca 2015 r. weszła w życie 
długo oczekiwana nowelizacja prawa 
budowlanego. Dla przyszłych inwesto-
rów najważniejszą zmianą jest możli-
wość budowy domu jednorodzinnego 
w oparciu o zgłoszenie, bez konieczno-
ści uzyskania pozwolenia na budowę. 
Zmiany w ustawie „Prawo budowla-
ne” spowodowały skrócenie procedur 
administracyjnych poprzedzających 
rozpoczęcie budowy domu dając inwe-
storowi możliwość skorzystania z wpro-
wadzonych udogodnień. Pozostawiono 
jednak inwestorowi możliwość wystą-
pienia o pozwolenie na budowę. 

Rozpoczęcie budowy zgodnie z do-
tychczasową procedurą, to jest z po-
zwoleniem na budowę, pozostaje bez 
zmian. Termin do rozpoczęcia prac 
budowlanych zgodnie z nową proce-
durą, czyli bez pozwolenia, ale ze zgło-
szeniem, skraca się o ponad miesiąc 
i jeżeli właściwy organ, czyli Starosta 
Warszawski Zachodni, w terminie 30 
dni od zgłoszenia budowy i złożenia od-
powiedniej dokumentacji, nie wniesie 
sprzeciwu, inwestor może rozpocząć 
budowę. Wykaz zgłoszeń wraz z roz-
strzygnięciem sprawy jest zamieszczany 
na stronie internetowej Starostwa zgod-
nie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z p.
zm.), gdzie każdy zainteresowany może 
sprawdzić bieg swojej sprawy.

Katalog obiektów zwolnionych z obo-
wiązku uzyskania pozwolenia na budowę 
zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 
z p.zm.) obejmuje - w dużym skrócie - 
wolnostojący budynek mieszkalny jedno-
rodzinny, którego obszar oddziaływania 
w całości mieści się na działce, będącej 
przedmiotem inwestycji, wolnostojący, 
parterowy budynek gospodarczy, garaż, 
altanę, przydomowy ganek i oranżerię, 
wolnostojący, parterowy budynek rekre-
acji indywidualnej, których powierzchnia 
nie przekracza 35 m2 oraz wiat i basenu 
lub oczka wodnego, którego powierzchnia 
nie przekracza 50 m2. Zwolnienia z uzy-
skania pozwolenia na budowę obejmują 
również zbiorniki bezodpływowe na nie-
czystości ciekłe o pojemności do 10 m3.

Wraz ze zgłoszeniem budowy domu 
jednorodzinnego do urzędu należy do-
starczyć cztery egzemplarze projektu 
budowlanego oraz oświadczenie o po-
siadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. Nie 
trzeba już do projektu dołączać oświad-
czeń o dostawie mediów i o warunkach 
ich przyłączenia, ani zgody zarządcy 
drogi o możliwości połączenia działki 
z sąsiadującą drogą gminną lub powia-

tową. Weryfikowanie tych warunków, 
podłączeń i zgód będzie miało miejsce 
podczas oddawania budynku do użytku.

Nowym wymogiem jest obowią-
zek dołączenia do projektu informacji 
o obszarze oddziaływania planowane-
go obiektu w stosunku do istniejącego 
zagospodarowania terenu przyległego. 
Jest to obszar wokół planowanej inwe-
stycji, wyznaczony na podstawie prze-
pisów, które wprowadzają ograniczenia 
w zagospodarowaniu działek sąsied-
nich. Uwarunkowania te wynikają z pa-
rametrów projektowanego domu i jego 
usytuowania. Obszar oddziaływania 
wyznacza projektant. Prawidłowe jego 
określenie jest istotne z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, brak strefy oddzia-
ływania planowanej budowy na działki 
sąsiednie, jako warunek konieczny, 
daje możliwość wystąpienia ze zgło-
szeniem budowy objętej katalogiem 
zwolnień. Po drugie, określenie strefy 
oddziaływania planowanej budowy 
na działki sąsiednie (jeżeli występu-
je), daje możliwość – zgodnie z art. 28 
ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Pra-
wo budowlane (Dz.U.2013.1409 z p.
zm.) – ustalenia stron w postępowaniu 
o konieczne w tym przypadku pozwo-
lenie na budowę. Art. 28 ust. 2 Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
wskazuje, że „stronami w postępowa-
niu w sprawie pozwolenia na budowę 
są: inwestor oraz właściciele, użytkow-
nicy wieczyści lub zarządcy nierucho-
mości znajdujących się w obszarze od-
działywania obiektu”. W art. 28 ust. 3 
zawarto zarazem wyraźnie wskazane, 
że „przepisu art. 31 Kodeksu postępo-
wania administracyjnego nie stosuje 
się w postępowaniu w sprawie pozwo-
lenia na budowę” co oznacza, że orga-
nizacje społeczne i organy administra-
cji publicznej nie mogą występować 
w imieniu innych osób np. sąsiadów 
inwestora w kwestii pozwoleń na bu-
dowę czy prowadzonych budów.

Od 28 czerwca 2015 r. również wpro-
wadzone zostały zmiany przy zgłaszaniu 
zakończenia budowy. Jeżeli od momentu 
zawiadomienia o zakończeniu budowy, 
w terminie 14 dni powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego nie wniesie 
sprzeciwu można będzie przystąpić do 
użytkowania wybudowanego domu.

Tylko miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego jest podstawą 
do określenia przeznaczenia działki. 

Ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym z dnia 27 mar-
ca 2003r. (Dz. U. z 2015 roku poz. 199) 
określa procedury tworzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-
strzennego (MPZP). Każdy taki plan 
jest wyrazem polityki przestrzennej 
gminy. MPZP przede wszystkim jest 
prawem miejscowym, który uchwala 
Rada Gminy na podstawie obowiązują-
cego studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy. Poza procedurą uchwalania 
planu, ustawa ta określa również jego 
obowiązkową zawartość. 

Informacje, jakie można odnaleźć 
w planie to przede wszystkim prze-
znaczenie podstawowe i uzupełniają-
ce obszarów, działek i innych terenów, 
np. pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne, pod usługi, pod funk-
cje przemysłowe czy pod tereny zieleni 
urządzonej czy gospodarkę leśną. Okre-
ślone są w nim również zasady zago-
spodarowywania tych terenów poprzez 
parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy. W planie również określone są 
linie rozgraniczające ulic i dróg publicz-
nych, stanowiących podstawowy układ 
komunikacyjny, linie zabudowy i granice 
terenów chronionych (np. strefy ochrony 
konserwatorskiej) oraz zasady i warunki 
podziału terenów na działki budowlane.

Plan zagospodarowania przestrzenne-
go zawsze składa się z części tekstowej, 
czyli zasadniczej uchwały Rady Gminy 
oraz rysunku planu, który jest załączni-
kiem graficznym do uchwały. Tekst i ry-
sunek wzajemnie się uzupełniają. Tekst 
zawiera szczegóły, które nie znalazły się 
na rysunku, np. informacje o dopuszczal-
nej wysokości budynków, rodzaju pokry-
cia i kącie nachylenia dachu, wskaźniku 
zabudowy działki oraz zasadach podziału 
nieruchomości. W 36-ciu MPZP, obowią-
zujących na terenie naszej gminy, w za-
leżności od sołectwa oraz poszczególnych 
obszarów, a nawet pojedynczych działek, 
przyjęto na przykład że budynki na dział-
kach przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe lub usługowe nie będą 
wyższe niż 8.0-9.0m (dla kątów nachy-
lenia dachu poniżej 200), czy 10,5-12,5m 
(dla kątów nachylenia dachu 200 - 450), 
przy czym wskaźnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej działki pod zabudowę nie 
będzie przekraczał ok. 20% dla działek 
leśnych (w wielu przypadkach ustalenie 
szczegółowe inne jest wg tzw. „zgody le-
śnej”), a działki nieleśnej – głównie 30%. 

Rysunek MPZP przedstawia graficz-
nie granice obszarów o różnym przezna-
czeniu, a także ustalenia dotyczące np. 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. Każdy 
plan jest podzielony na obszary o różnym 
przeznaczeniu. To jedna z najważniejszych 
informacji, jaką zawiera, bo to na jakim 
terenie leży dana działka, decyduje o tym, 

Nowe prawo budowlane
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OPŁATY
W związku z licznymi zmianami w funkcjonowaniu Syste-

mu Gospodarki Opadami w gminie Izabelin przypominamy, 
że w styczniu 2016 r. należy dokonać dwóch opłat za odpady:
– do 10 stycznia regulujemy opłatę za grudzień 2015,
– do 28 stycznia opłatę za styczeń 2016r.

Opłaty za kolejne miesiące należy regulować do 28 dnia 
każdego miesiąca za dany miesiąc.

Informacje o płatności z wyliczonymi kwotami oraz niezbęd-
nymi informacjami zostaną dostarczone mieszkańcom w styczniu 
2016 r. Opłaty należy wnosić na indywidualne konto bankowe 
wskazane w informacji o płatności za pośrednictwem Banku (Iza-
beliński Oddział Banku PKO BP nie pobiera prowizji i nie ma ko-
nieczności wypełniania dodatkowych druków) lub przez internet.

Nie ma możliwości regulowania opłat w Zespole ds. odpa-
dów ani w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kana-
lizacji „Mokre Łąki”.

Dotychczasowe numery kont nie ulegają zmianie.
Jednocześnie informujemy, że w grudniu br. na zaległości (po-

cząwszy od największych dłużników) zostaną wystawione tytuły 
wykonawcze, które skierowane będą do Urzędu Skarbowego.

ODBIÓR
W styczniu 2016r. firma ByŚ odbierać będzie odpady z wor-

ków, które pozostawił poprzedni Operator. Jednocześnie przy 
pierwszym odbiorze zaopatrzy mieszkańców w worki z logo 
własnej firmy. Kolory worków i podział na poszczególne frakcje 
pozostają bez zmian.

Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające pojemniki zo-
staną oznaczone naklejkami firmy ByŚ.

HARMONOGRAMY
Z uwagi na zmianę Operatora mogą nastąpić zmiany dni od-

bioru. Harmonogramy odbioru odpadów są już dostępne na 
stronie internetowej www.gmina.izabelin.pl oraz w siedzibie 
Zespołu ds. odpadów. 

W harmonogramach wskazane są odbiory odpadów zmie-
szanych, segregowanych, zielonych gabarytów i elektrośmieci, 
terminy dezynfekcji pojemników oraz informacje o sposobie 
prowadzenia selektywnej zbiórki.

MARTA MERCEl
 ZESPóŁ DS. ODPADóW

ZMIANY W ODPADACH CZ. IV

co będzie można na niej wybudować. Te-
reny te są oznaczone różnymi kolorami 
i symbolami. I tak np. przeważnie dany 
symbol oznacza: MN – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN/
RL – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na działkach leśnych, MU 
– tereny zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej, U - tereny zabudowy usługowej, 
P - tereny zabudowy przemysłowej, RL – 
tereny leśne,. Zu, Zn – tereny zieleni urzą-
dzonej itd. Oczywiście w celu uzyskania 
pełnej informacji o przeznaczeniu w pla-
nie i o szczegółowych warunkach zabudo-
wy określonej działki, należy każdorazo-
wo sprawdzić ustalenia danego obszaru 
planu, a wszelkie ewentualne wątpliwości 
wyjaśnić w Urzędzie Gminy Izabelin w Re-
feracie Architektury i Geodezji pok. Nr 1.

Według ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, każdy 
zainteresowany ma prawo wglądu do 
studium lub planu miejscowego oraz 
otrzymania tzw. wypisów i wyrysów 
z tych dokumentów. Jeżeli chcemy 
poznać ustalenia miejscowego planu 
np. przed kupnem działki lub przed 
zamierzoną budową, możemy wystą-
pić do Urzędu Gminy o wypis i wyrys 
z MPZP obowiązującego na danym 
terenie, składając stosowny wniosek. 
Może to zrobić każdy, niezależnie od 
tego czy jest właścicielem działki, czy 
nie. Wszelkie dodatkowe wątpliwości 
zawsze można wyjaśnić w Urzędzie.

Budowa u sąsiada
Mając na uwadze przedstawione po-

wyżej informacje należy stwierdzić, że 
to co i w jaki sposób możemy zrobić na 
swojej działce jest dokładnie określo-

ne. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, jako prawo miejscowe 
wprowadza szereg ograniczeń do dys-
ponowania własną nieruchomością, 
ustalając warunki i zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 
wypracowane między innymi w opar-
ciu o przepisy obowiązującego prawa. 
Natomiast ustawa „Prawo budowla-
ne” ustala procedury, sposób i warunki 
niezbędne do spełnienia przy realizacji 
ustaleń prawa miejscowego i prawa 
budowlanego. Pilnuje tego w swoim 
zakresie, organ administracji architek-
toniczno-budowlanej pierwszej instan-
cji, właściwy do wydawania pozwoleń 
na budowę lub przyjmowania zgłoszeń 
(art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 ”Prawo budowlane” – Dz.U.2013 
poz.1409 z p.zm.). W naszym powiecie 
jest nim Starosta Warszawski Zachodni 
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 
przy ul. Poznańskiej nr 129/133. 

Przed wydaniem decyzji o pozwole-
niu na budowę lub przyjęciem zgłoszenia 
bez sprzeciwu, Starosta zgodnie z art. 35 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ”Prawo bu-
dowlane”, sprawdza między innymi 
zgodność przedłożonego projektu bu-
dowlanego z ustaleniami miejscowego 
planu lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz wymo-
gami ochrony środowiska. Bada również 
zgodność zagospodarowania działki lub 
terenu z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi. Na tym etapie, analizując 
obszar oddziaływania inwestycji na dział-
ki sąsiednie, jest ustalany zakres stron 
postępowania w sprawie pozwolenia na 
budowę (art. 28 ust. 2 i ust. 3, Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 ”Prawo budowlane” 

– Dz.U.2013 poz.1409 z p.zm.). Każda 
uznana strona postępowania ma moż-
liwość czynnego udziału w procedurze 
wydania pozwolenia na budowę „są-
siada”. Jednak, jeżeli z analizy projektu 
budowlanego zamierzenia inwestycyj-
nego wynika, że są spełnione wszystkie 
przepisy techniczno-budowlane, przepi-
sy ochrony środowiska oraz zachowana 
jest zgodność z ustaleniami planu, czy 
decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, a tym samym nie 
jest naruszony „interes osób trzecich”, 
sąsiad w procedurze uzyskiwania po-
zwolenia na budowę nie będzie uznany 
za stronę w sprawie i nie będzie w niej 
uczestniczył. Takie podejście do zagad-
nień pozwoleń na budowę w połączeniu 
z weryfikacją czy spełnione są wymogi 
MPZP i czy inwestycja nie oddziałuje na 
działki sąsiednie powoduje, że w więk-
szości przypadków sąsiad nie jest stroną 
w postępowaniu o wydanie decyzji po-
zwolenia na budowę. Jeżeli na sąsied-
niej działce rozpocznie się budowa, to 
z tablicy informacyjnej można odczytać 
numer pozwolenia na budowę i co jest 
lub będzie budowane. Oznacza to, że 
organ administracji architektoniczno-bu-
dowlanej pierwszej instancji, którym dla 
gminy Izabelin jest Starosta Warszawski 
Zachodni z siedzibą w Ożarowie Mazo-
wieckim, stojąc na straży przestrzegania 
prawa budowlanego i prawa miejscowe-
go oraz mając na uwadze nadrzędny in-
teres osób trzecich, sprawdził wszystkie 
elementy zamierzenia inwestycyjnego 
i orzekając o jego zgodności z prawem 
wydał stosowną decyzję.

KRZySZTOF STAńCZyK
KIEROWNIK REFERATU ARCHITEKTURy I GEODEZJI
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XI  sesja R ady GmIny IzabelIn już za nami
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W dniu 2 grudnia 2015 roku odbyła się XI sesja Rady 
Gminy Izabelin. Sesję otworzyła, przyjęła porządek 

obrad i protokół z poprzedniej sesji oraz sprawozdania z prac 
Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami – przewodni-
cząca RG Grażyna Zielińska. Następnie informację o pracy 
Urzędu Gminy i Wójta między sesjami przekazał Witold Ma-
larowski.

Radni podjęli następujące uchwały:
•  uchwała XI/82/15 RGI (9 głosów „za”, 0 przeciw, 4 wstrzy-

mujące) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023.

•  uchwała XI/83/15 RGI (7 głosów „za”, 1 przeciw, 5 wstrzy-
mujące) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2015 Gminy Izabelin.

•  uchwała XI/84/15 RGI (13 głosów „za”, 0 przeciw,  
0 wstrzymujące) w sprawie podatku od środków trans-
portowych przeznaczonych na rzecz obrony Państwa. 

Rada Gminy na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych posiada uprawnienia do 
różnicowania wysokości stawek dla niektórych środków 
transportowych. Z wyżej wskazanego przepisu wynika, że 
preferencyjnych stawek podatkowych mogą korzystać po-
jazdy wskazane w art. 8 pkt 1,3,5,7 tj.: samochody ciężaro-
we o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i po-
niżej 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego; autobusy. Przedmiotowe pojazdy, które jednocześnie 
są przeznaczone na cele mobilizacyjne na podstawie wyda-
nych decyzji administracyjnych zgodnie z art.208 ust.1 i art. 
210 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. 
poz.461 z późń. zm.) na podstawie niniejszej uchwały będą 
korzystały z ulgi podatkowej, poprzez zmniejszoną stawkę 
podatku od środków transportu. Zróżnicowanie stawek sta-
nowi pomoc de minimis, w związku z tym zgodnie z art. 7 ust. 
3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r, o postępowaniu w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 
poz. 404 z późn. zm.) projekt uchwały został zgłoszony do 
zaopiniowania do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumen-
tów. Zgłoszone zmiany zostały uwzględnione w przedmio-
towym projekcie. Korzystanie z pomocy de minimis nastąpi 

w trybie wymienionej ustawy, o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy oraz przepisów wykonawczych wyda-
nych na jej podstawie, na zasadach określonych w Rozpo-
rządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 
roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 
• uchwała XI/85/15 RGI (14 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie zmiany uchwały Nr X/75/15 Rady Gminy Izabe-
lin z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej. 
Zastrzeżenia organu nadzoru – Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Warszawie wzbudziły przepisy zawarte w § 2 i 6 
uchwały Nr X/75/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 paź-
dziernika 2015r w sprawie opłaty targowej. § 2 uchwały nie 
przewidywał innych sposobów prowadzenia sprzedaży, na-
tomiast § 6 nie przewidywał, że wynagrodzenie inkasentów 
– sołtysów przysługiwać będzie jedynie od należności (opłat) 
odprowadzanych w terminie (przewidzianym w § 7. uchwa-
ły Nr X/75/15) do budżetu gminy. W związku z powyższym 
zachodzi konieczność nowelizacji uchwały Nr X/75/15.
• uchwała XI/86/15 RGI (14 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/15 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania 
psów. Zastrzeżenia organu nadzoru – Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie wzbudziły przepisy zawarte w § 1 i 5 
uchwały Nr X/76/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 paździer-
nika 2015r w sprawie opłat od posiadanych psów. § 1 nie za-
wierał zapisu wprowadzającego opłatę od posiadania psów, 
natomiast § 5. nie przewidywał, że wynagrodzenie inkasen-
tów – sołtysów przysługiwać będzie jedynie od należności 
(opłat) odprowadzanych w terminie (przewidzianym w § 4 
uchwały Nr X/76/15) do budżetu gminy. W związku z powyż-
szym zachodzi konieczność nowelizacji uchwały Nr X/76/15.
• uchwała XI/87/15 RGI (7 głosów „za”, 0 przeciw, 7 wstrzy-
mujące) w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do 
spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. Działka nr ew. 236/97 
o pow. 0,0943 ha stanowi własność Gminy Izabelin. Zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego planu: miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego wsi Mościska etap I – „Mo-
ściska Przemysłowe” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 
Izabelin Nr XVIII/161/08 z dnia 2 lipca 2008 r., działka nr 
ew. 236/97 położona jest na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę usługową, produkcyjną, składów i wytwórczości, 
których uciążliwość nie może wykraczać poza zewnętrzne 
granice działek do których inwestor posiada tytuł prawny. 
Działka ta ma być przekazana w formie aportu do Gminnego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre 
Łąki” Sp. z o.o. w celu realizacji gminnego punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przekazania na wła-
sność Spółki składników mienia Gminy w postaci budynku 
wielofunkcyjnego oczyszczalni i najwcześniej wykonanego 
odcinka sieci kanalizacyjnej o długości ok 10 km, ma charak-
ter porządkujący stosunki własnościowe odnoszące się do 
mienia, którym spółka de facto zarządza w ramach realizacji 
swoich zadań statutowych. Kolejne elementy sieci kanali-
zacyjnej i oczyszczalni ścieków będą Spółce przekazywane 
w miarę regulowania ich stanu formalno-prawnego. 
• uchwała XI/88/15 RGI (14 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodo-
ciągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzi-
bą w Truskawiu poszczególnych zadań z zakresu gospodarki 
komunalnej Gminy Izabelin 
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• uchwała XI/89/15 RGI (14 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej.

W celu zapewnienia funkcjonowania w roku 2016 lokal-
nej linii uzupełniającej l7, łączącej gminy Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego z siedzibą Starostwa w Ożarowie Mazo-
wieckim, konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia 
międzygminnego regulującego kwestię finansowania linii l7 
przez Gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym 
przez Gminę Izabelin. 

Gmina Stare Babice wyznaczona w przedmiotowym 
projekcie jako gmina wiodąca, wzięła na siebie organizację 
i koordynacje funkcjonowania linii lokalnej l7. Ostateczne 
koszty funkcjonowania nowej linii lokalnej zostaną ustalone 
po zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez ZTM, przetargu 
na wybór przewoźnika linii l7.
• uchwała XI/90/15 RGI (14 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Izabelin za lata 2013-2014. 

Obowiązek wykonania raportu z realizacji programów 
ochrony środowiska wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232 
ze zm.) – zgodnie z art. 18 ust. 2 „Z wykonania programów 
organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporzą-
dza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio 
sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.” 
Po przedstawieniu raportu z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Izabelin za lata 2013 – 2014 radzie 
gminy wójt przekazuje raport do organu wykonawczego po-
wiatu.Realizacja niniejszej uchwały nie spowoduje wzrostu 
zaplanowanych wydatków budżetowych.

Mając na uwadze powyższe przyjęcie uchwały jest zasad-
ne i konieczne.
• uchwała XI/91/15 RGI (14 głosów „za” jednogłośnie) w spra-
wie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin.

Bernd Hessler jest przedstawicielem pokolenia Niemców 
urodzonych i wychowanych w Republice Federalnej po II 
Wojnie Światowej. Poczucie odpowiedzialności za bezmiar 
krzywd i nieszczęść, jakie na Europę i świat sprowadziła 
obłąkańcza polityka III Rzeszy pozwoliła Jemu i Jego rówie-
śnikom wcześniej niż młodym ludziom z innych krajów zro-
zumieć, że kluczem do pokojowej egzystencji ludzi mówią-
cych różnymi językami jest wzajemne zrozumienie się. Ale 
żeby się zrozumieć, najpierw trzeba się dobrze poznać.

Ideę wzajemnego poznawania się narodów Europy Bernd 
Hessler mógł w praktyce realizować, pełniąc nieprzerwanie 
od 1987 roku funkcję burmistrza miasta i gminy Borken 
w Hesji. W czasie sprawowania swojego urzędu z wiel-
kim zaangażowaniem wspierał ideę wspólnej Europy. Jego 
długoletnie staranie o utrzymanie partnerstwa z miastem 
Méru i gminami Haucourt-Moulaine-St.Charles i Noailles 
we Francji i nawiązanie partnerstwa z gminami Hüttschlag 
w Austrii od 1989 roku, Teuchern w Saksonii-Anhalt od 1990 
roku i Gminą Izabelin od 2001 roku przyczyniło się do wyróż-
nienia w 2014 roku miasta Borken Odznaką Honorową Rady 
Europy. W czasie trwającej 15 lat współpracy pomiędzy 
Borken a Izabelinem powstało i rozwinęło się wiele inicja-
tyw, z których płynęły korzyści nie zawsze dające się wyra-
zić w wielkościach mierzalnych. Współpraca ta od początku 
pełna była wzajemnego zaufania i zwykłej, ludzkiej sympatii. 
Wiele rodzin z Izabelina miało okazję bezpośrednio gościć 
rodziny z Borken, wielu z nas doświadczyło szczerej gościn-
ności mieszkańców tego pięknego, zadbanego miasteczka 
w Hesji. Nad każdym elementem współpracy, niełatwej na 
początku, ale która po latach rozwinęła się w model wart 
naśladowania, pieczę trzymał i wspierał ją na wszelki możli-
wy sposób właśnie Bernd Hessler.

Przyznanie Mu tytułu Honorowego Obywatela Izabelina 
byłoby wyrazem uznania Jego dokonań w dziele tworzenia 
nowej Europy.
• uchwała XI/92/15 RGI (14 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne 
formy wychowania przedszkolnego działających na terenie 
Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania.

Ustawa o systemie oświaty nakłada na jednostki samo-
rządu terytorialnego obowiązek dotowania przedszkoli, 
szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fi-
zyczne. Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zo-
bowiązany został do ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Obowiązek 
przekazywania dotacji z budżetu Gminy Izabelin niepublicz-
nym przedszkolom wynika wprost z przepisów ustawy o sys-
temie oświaty, która stanowi podstawę obliczania należnej 
dotacji. Szczegółowo określa to art. 90 ustawy o systemie 
oświaty, pozostawiając określenie wskaźnika procentowego 
dotacji organowi stanowiącemu jednostki samorządy te-
rytorialnego. Zgodnie z uchwałą nr 15.159.2015 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 
czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części 
uchwały Nr VII/47/15 Rady Gminy Izabelin zostały uwzględ-
nione poprawki z niej wynikające. Powyższa uchwała nie 
powoduje dodatkowych skutków finansowych poza wielko-
ściami wynikającymi z budżetu Gminy Izabelin. 
• uchwała XI/93/15 RGI (13 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie Programu współpracy Gminy Izabelin z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Izabelin z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 jest 
realizacją obowiązku wynikającego z zapisów art. 5a ust. 
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie. Jego uchwalenie zostało 
poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych. 
Program określa zasady i formy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy 
oraz wskazuje zakres zadań publicznych, które Gmina ma 
zamiar realizować przy współudziale ww. podmiotów. 
• uchwała XI/94/15 RGI (13 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

§ 1. Przyjmuje się do wiadomości protokół kontroli Nr 2 
Komisji Rewizyjnej dotyczącej przetargu nieograniczonego 
na „Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy 
Izabelin w roku 2014”.

IWONA MAZUREK



POMOC SPOŁECZNA
Od dnia 1 października 2015r. obowiązują nowe kryteria 

dochodowe w pomocy społecznej, wprowadzone Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryte-
riów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecz-
nej z dnia 14 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1058). Nowe 
kryteria, uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej 
wynoszą obecnie 634,- zł dla osoby samotnie gospodarują-
cej oraz 514,- zł na osobę w rodzinie. 

Podwyższona została także maksymalna kwota zasiłku 
stałego do wysokości 604,- zł.

Również nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wpro-
wadza wiele bardzo istotnych zmian oraz nowych rozwiązań 
w systemie pomocy społecznej. Często te „nowe rozwiąza-
nia” były już przez nas stosowane wcześniej, jak bezpłatna 
pomoc prawna, projekt socjalny itp., ale teraz zostały ure-
gulowane ustawowo. 

Nowelizacja ustawy reguluje także kwestie związane 
z udzielaniem pomocy osobom bezdomnym, działaniami 
o charakterze integracyjnym, ochroną pracowników so-
cjalnych podczas wykonywania obowiązków, którzy będą 
mogli w swej pracy korzystać z asysty policji i wiele innych. 
Część zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 
2016r, a część od września, o ile wcześniej 
nie będzie kolejnych zmian ustawy.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Od 1 listopada, a więc od nowego okresu 

zasiłkowego obowiązują również nowe kryte-
ria uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, wprowa-
dzone Rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo 
osoby uczącej się stanowiących podstawę 
do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjal-
ny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń 
rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opie-
kuna (Dz.U. z 2015r poz. 1238). Kryterium 
do zasiłku rodzinnego wzrosło do 674,- zł na 
osobę w rodzinie, natomiast w przypadku 
wychowywania dziecka niepełnospraw-
nego do 764,- zł na osobę w rodzinie. Tyle 
samo, czyli 764,- zł wynosi obecnie kryte-
rium uprawniające do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego.

Ponadto od listopada podwyższone zo-
stały niektóre świadczenia rodzinne, i tak: 
zasiłek na dziecko do 5 lat wynosi teraz 89,- 
zł, na dziecko w wieku 5–18 lat 118,- zł i na 
dziecko powyżej 18 lat 129,- zł. 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywa-
nia dziecka wzrósł do 185,- zł, a dodatek z ty-
tułu rodziny wielodzietnej do 90,- zł. Wzrósł 
również dodatek na dziecko niepełnospraw-
ne i wynosi na dziecko do 5 roku życia 80,- zł 
a powyżej 5 lat 100,- zł. oraz dodatki związa-
ne z dojazdem do szkoły lub zamieszkaniem 
w miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Co roku wzrasta również kwota świadczenia pielęgnacyj-
nego, które od stycznia 2016r. będzie wynosiło 1300,- zł.

Wiele nowych zmian zostało również wprowadzonych 
w samej ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zmiany te 
dotyczą między innymi nowych zasad liczenia dochodu, 
ujednolicenia katalogu uzysku i utraty dochodu, działalno-
ści gospodarczej i opieki nad dzieckiem, potrzebnych do-
kumentów itp. Z początkiem 2016r. wejdzie w życie także 
nowe rozwiązanie dotyczące obliczania zasiłku przy przekro-
czonym kryterium dochodowym tzw. „złotówka za złotów-
kę”, rozwiązanie, dzięki któremu niewielki wzrost dochodu 
nie spowoduje utraty świadczeń rodzinnych. 

Zupełnie nowym świadczeniem z zakresu świadczeń ro-
dzinnych będzie „świadczenie rodzicielskie”, które wejdzie 
w życie od stycznia 2016r. Dotyczy ono wszystkich rodzin, 
które nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego 
z systemu zabezpieczenia społecznego (uczniowie, studen-
ci, osoby bezrobotne itp.). 

Świadczenie to w kwocie 1000,- zł miesięcznie będzie 
przysługiwało matce lub ojcu dziecka (lub innym osobom 
uprawnionym, określonym w ustawie) przez okres 52 ty-
godni od dnia porodu w przypadku urodzenia 1 dziecka 

ZMIANY W POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIACH 
RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W IZABELINIE ZAPRASZA

na kolejne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

W programie rozmowa o książce 
22 stycznia (piątek) 2016 r. godz. 17.30

B. Opowieści z planety prowincja
Marcina Kołodziejczyka

CZYTAMY DZIECIOM
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

czytane są książki dla dzieci.
Zapraszamy do słuchania baśni, bajek,  

wierszy, legend, opowiadań.

27 stycznia 2016 (środa), godz. 15.00 
Opowiadania babuni  Stanisław Kowalski

24 luty 2016 (środa), godz. 15.00 
Opowieści dziadunia  Stanisław Kowalski

ZAPRASZAMy

GMINNA  
BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  

W IZABELINIE

zaprasza  
na wystawę prac

Pana  
Andrzeja  

Miesztalskiego

Od 18 stycznia  
do 31 marca  

2016 roku

lub odpowiednio więcej w przypadku urodzenia więcej 
niż 1 dziecka przy jednym porodzie. Świadczenie będzie 
więc także dotyczyło prawie wszystkich dzieci urodzonych 
w 2015r. (okres pobierania będzie dla nich różny w zależ-
ności od daty urodzenia dziecka). Również w sytuacji gdy 
np. matka dziecka jest osobą bezrobotną otrzymującą za-
siłek dla bezrobotnych w kwocie niższej niż 1000,- zł otrzy-
ma świadczenie rodzicielskie w kwocie będącej różnicą 
pomiędzy 1000,- zł a kwotą zasiłku. Ponadto wprowadzo-
no zapis w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, że kobieta nie może zostać pozbawiona sta-
tusu osoby bezrobotnej zarówno w czasie ciąży jak i po 
porodzie. 

Wszystko to stanowi na razie zapisy w ustawach, nato-
miast brak jest bliższych wytycznych dotyczących realizacji 
tego świadczenia. Chociaż do 1 stycznia 2016r. pozostało 
niewiele czasu, nadal nie ma rozporządzeń wykonawczych, 
wzorów dokumentów, druków wniosku itd. 

Ponadto, jak zwykle zadanie to, chociaż będące zada-
niem państwa, zostało scedowane na gminy bez zabezpie-
czenia środków finansowych. Trudno także w obecnej chwili 
określić jakiej skali problemu ono dotyczy. Nikt na razie nie 
jest w stanie przewidzieć ile będzie osób uprawnionych do 
otrzymania świadczenia rodzicielskiego, a więc również ja-
kie będą na to potrzebne środki.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Również w ustawie o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów zostały wprowadzone zmiany i nowe roz-
wiązania, które zaczęły obowiązywać od 18 września 
2015 r. 

Zmiany te zakładają uproszczenie procedur administra-
cyjnych oraz zwiększenie skuteczności odzyskiwania od 
dłużników alimentacyjnych należności na rzecz budżetu 
państwa, dotyczą także ustalania prawa do świadczeń z Fun-
duszu Alimentacyjnego. 

Bliższych informacji na powyższe tematy udzielają pra-
cownicy GOPS.

KIEROWNIK GOPS
BARBARA TENEROWICZ

Wesołych Świąt  
Bożego Narodzenia

oraz wielu radosnych chwil
w nadchodzącym 2016 roku

życzą

Pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Izabelinie
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Kampinoski Park Narodowy oraz REC 
Polska, jako instytucje koordynują-

ce działania w ramach projektu „KAM-
PINOSKIE BAGNA”, zostali laureatami 
tegorocznej edycji konkursu Polska 
Nagroda Innowacyjności. Rozdanie na-
gród miało miejsce na III Polskim Kon-
gresie Przedsiębiorczości w dniach 5-6 
listopada w Łodzi. Uczestniczyli w nim: 
zastępca dyrektora KPN – Małgorzata 
Mickiewicz oraz vice dyrektor REC Pol-
ska Michał Miazga.

Polska Nagroda Innowacyjności jest 
programem prowadzonym przez Pol-
ską Agencję Przedsiębiorczości i redak-
cje „Biznes Plus” w „Gazecie Wybor-
czej” oraz „Forum Przedsiębiorczości” 
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagro-
dę otrzymują najbardziej innowacyjne 
oraz kreatywne uczelnie, instytuty, 
firmy i instytucje działające w Polsce. 
To podmioty, których praca badaw-
czo-rozwojowa znajduje zastosowanie 
w różnych gałęziach gospodarki, przy-
czyniając się do jej rozwoju.

„Kampinoskie Bagna” – projekt, 
którego celem jest ochrona siedlisk 
mokradłowych w Kampinoskim Parku 

KIEDYŚ zakupy były proste, bo jedze-
nie pochodziło prosto od lokalnych 

rolników. Nie musieliśmy czytać skła-
dów na etykietach, bo surowce użyte 
do wytworzenia żywności były w 100% 
pochodzenia naturalnego.

a wartości odżywcze oraz smak pro-
duktu są znacząco lepsze od konwecjo-
nalnych.

Czy warto więc zapłacić więcej? Jeże-
li chcemy dbać o zdrowie swoje i swo-
ich bliskich warto wiedzieć, że produkt 
ekologiczny jest wolny od wszelkiego 
rodzaju nawozów sztucznych, anty-
biotyków, hormonów i żywności zmo-
dyfikowanej genetycznie (GMO).

Narodowym rozpoczął się w naszym 
parku w lipcu 2013 r. i potrwa do koń-
ca marca 2018 r. Zanik rolnictwa i po-
stępujący wykup gruntów prywatnych 
w Kampinoskim Parku Narodowym 
powodują, że wybudowana w prze-
szłości sieć melioracyjna w wielu miej-
scach straciła już swe znaczenie. Mimo 
tego nadal drenuje ona bagna w KPN 
przyczyniając się do obniżania pozio-
mu wód gruntowych. W związku z tym 
zaplanowano szereg działań, których 
głównym celem jest taka przebudowa 
sieci wodnej parku, by lepiej odpo-
wiadała aktualnym potrzebom Pusz-
czy Kampinoskiej. Do najważniejszych 
działań w tym zakresie należą m.in. 
zatrzymywanie wód na obszarach mo-
kradłowych KPN; wykupy najniżej po-
łożonych gruntów; ochrona terenów 
zabudowanych; monitoring przyrod-
niczy; opracowanie strategii ochrony 
bobra. Do chwili obecnej odnotowano 
znaczne postępy w projektowaniu urzą-
dzeń technicznych, wykupiono 44 ha  
gruntów, zakończono I etap przygoto-
wania strategii zarządzania populacją 
bobra. Trwa zbieranie danych do no-

Nasz sklep powstał z myślą o wszyst-
kich, którzy dbają o to, co jedzą, są 
świadomi tego, jak bardzo żywność 
jest obecnie przetworzona, a przez to 
szkodliwa.

Dokładamy wszelkich starań, by 
produkty, które oferujemy w naszym 
sklepie, pochodziły z certyfikowanych 
ekologicznie gospodarstw lub były 
to te tradycyjne, smaczne ale przede 
wszystkim zdrowe.

W swojej ofercie posiadamy m.in.: 
–  owoce i warzywa wyłącznie z certy-

fikatem BIO,
–  mięso i jaja również tylko ekologiczne,
–  szeroki wybór produktów bezglute-

nowych – świeże pieczywo, pierogi, 
ciasta i inne,

–  przepyszną garmażerkę - pierogi, kro-
kiety, naleśniki i dania obiadowe,

–  produkty dla wegetarian i wegan,
–  zdrowe słodycze dla dzieci oraz nie-

siarkowane bakalie,
–  zioła, herbaty i wiele, wiele innych …

Zapraszamy na przedświąteczne za-
kupy m.in. po pyszne i niedrogie pie-
rogi z kapustą i grzybami, a także upo-
minki i kosze prezentowe.

ZNAJDUJEMy SIę W IZABElINIE przy 
ul. 3 MAJA 48 (pomiędzy Urzędem 
Gminy a Zgodą)

wych pozwoleń wodnoprawnych dla 
jazów na Łasicy oraz w ramach działań 
monitoringowych. Przeprowadzona zo-
stała także ankieta dotycząca stosunku 
mieszkańców do projektu i problemów 
gospodarki wodnej. Realizowane są 
różnorodne działania edukacyjne: spo-
tkania konsultacyjne, szkolenia dla na-
uczycieli, projekt prezentowany był na 
festynach i konferencjach.

MAGDAlENA KAMIńSKA, KPN

„KAMPINOSKIE BAGNA”  
laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności!

DBASZ O ZDROWIE? ZAJRZYJ DO BIO EKO 

OBECNIE żywność produkowana 
jest przemysłowo; do jej uprawy sto-
sowane są nawozy sztuczne i pestycy-
dy w opryskach. Nie liczy się jakość, 
ale ilość wyprodukowanej żywności, 
bo to przynosi zyski. By jedzenie było 
smaczniejsze dodaje się szkodliwe dla 
naszego zdrowia dodatki takie jak np. 
glutaminian sodu czy syrop glukozowo-
fruktozowy. 

Ekologiczna żywność bywa droż-
sza, choć z doświadczenia widzimy, że 
w sezonie ceny warzyw mamy porów-
nywalne do lokalnych warzywniaków, 
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Występująca w listopadzie sytuacja pożarowa nie od-
biegała od ilości zdarzeń powstałych w październiku 

br. i nie stwarzała zagrożeń dla mieszkańców a strażakom 
nie przynosiła kłopotów i trudności. Ogółem zanotowano 
4 interwencje, w tym dwa pożary i dwa miejscowe zagro-
żenia. Dwukrotnie gaszono pustostany budynków miesz-
kalnych w Truskawiu i Izabelinie C. Pustostan w Izabeli-
nie C przy ul. Krasińskiego i Poniatowskiego gaszono już 
trzykrotnie, wskazanym jest podjęcie działań mających na 
celu eliminacje tego zjawiska w przyszłości. Dwukrotnie w 
Izabelinie C przy ulicy Chodkiewicza i w Mościskach przy 
ulicy Sikorskiego usuwano drzewa stwarzające zagroże-
nia dla budynku i w ruchu drogowym. Od wielu lat po raz 
pierwszy nie silne wiatry i huragany powodowały zagro-
żenie, lecz bobry, które zastępowały drwali jak to miało 
miejsce w Mościskach.

PŁK MGR INż. EDWARD GIERSKI

Interwencje OSP w gminie Izabelin 
w listopadzie 2015 r. 

„Śnieg może zadziwić człowieka, je-
śli ten umie się dziwić istnieniu i światu. 
Dorosłym wydaje się, że dziwią się tylko 
bohaterowie bajek i małe naiwne dzieci. 
W późniejszym wieku, w młodości, ale 
też w wieku dojrzałym i starości, Homo 
Sapiens przede wszystkim udaje, że wie 
bardzo wiele o świecie, że jest przenikliwy. 

Homo Sapiens bardzo lubi udawać wielką wiedzę i brak naiw-
ności. Współczesny Homo Sapiens ceni sobie też cechę, którą 
nazywamy cynizmem. Dodaje ona, zwłaszcza mężczyznom, 
uroku i atrakcyjności w świecie zalotów i rywalizacji z innymi 
przedstawicielami płci męskiej w walce o żeńską część przed-
stawicieli gatunku. Dzisiaj uważa się nawet, że cynik to czło-
wiek inteligentny, przebiegły i taki, który dobrze sobie radzi. 
Jest obiektem zazdrości i nawet podziwu. Zwłaszcza w świecie 
tzw. celebrytów. Celebryta to najogólniej mówiąc przedstawi-
ciel gatunku ludzkiego, który nie rozumie, że niczym nie różni 
się od innych przedstawicieli swojego gatunku. Wierzy nawet, 
że jego przemyślenia i rozumienie świata jest na wyższym po-
ziomie, niż u tych , którzy celebrytami nie są. Rozumuje więc 
bardzo prosto, bazując na najbardziej prymitywnych pokła-
dach swojej umysłowości. W starożytnych czasach gatunku 
ludzkiego cynizm był cnotą, zaletą. Polegał na niezależnym 
i samodzielnym myśleniu o świecie i życiu. Cynicy to była szko-
ła filozoficzna. Dzisiaj cynik upadł nisko. Stał się przebiegłym 
oszustem i cwaniakiem. Kiedyś, wielki pisarz Zygmunt Kubiak, 
który został pochowany w laskach na cmentarzu, powiedział 
mi, że w naszych czasach nawet chamstwo upadło. 

W związku z tym, że nikogo nie widzę na sali wykłado-
wej, czyli nie ma żadnego słuchacza, kończę mój wykład. 
Dziękuję bardzo i do widzenia. Do zobaczenia”.

Homo laskus zszedł z katedry i popatrzył na pustą salę. 
Wyszedł z budynku. Przed bramą uczelni stali młodzi lu-
dzie i się śmiali. Byli ożywieni swoim towarzystwem i tym, 
że istnieją dwie płci na świecie. Homo laskus jako przed-
stawiciel całkowitej mniejszości na świecie czasami zapra-
szany jest przez różne uniwersytety na wykłady. 

Gdy wyszedł za bramę uniwersytetu i stanął na ruchli-
wym chodniku, zaczął padać gęsty śnieg. Po kilkunastu mi-
nutach nasz wykładowca bez słuchaczy wsiadł w autobus 
i wrócił do lasek. W oknach domów świeciły się lampki na 
choinkach. Na chodnikach pojawiły się dzieci, które rzucały 
się śnieżkami. Zbliżały się dni, które ludzie nazywają święty-
mi w tych stronach. Homo laskus był coraz bardziej radosny. 
„Jak to dobrze – pomyślał. – Jak dobrze, że nikt nie przyszedł 
na mój wykład. Jak to dobrze, że jest śnieg, dzieci rzucające 
się śnieżkami, płoty przy domach i wielki dąb czerwonolist-
ny, który rośnie na podwórku mojego sąsiada. Gdyby ludzie 
przyszli na mój wykład, zachwycałbym się przez cały dzień 
tym, jak wspaniale mówiłem i upajałbym się ich podziwem 
dla mnie. A tak cieszy mnie każda rzecz, nawet najmniejsza, 
nawet byle jaka. To jest mój święty dzień.”

Homo laskus postanowił, że od tego dnia będzie świętował 
codziennie. Nie widział do końca jak, ale miał postanowienie. 
W swojej naiwności doszedł do domu, zjadł obfitą kolację, po-
pił sokiem z czerwonych porzeczek i poszedł spać. Śniło mu 
się, że jego życie ogarnia bezustanne święto i poczucie cudu 
istnienia. Nie miał sekundy wytchnienia od tego święta i cudu. 
Tak się zmęczył, że obudził się zlany potem i przestraszony. 
Ciężko oddychał. Znowu nic nie rozumiał z ludzkiego świata. 
Ciągle nie wiedział, jak to jest naprawdę być człowiekiem i dać 
sobie dobrze z tym radę. Zasnął. Nie śniło mu się nic, żadne 
święto i żaden cud, ale czuł, że zbliża się szczęście.

RAFAŁ WOJASIńSKI 

Wykład Homo Laskus 

Dokładnie w mikołajki, czyli 6 grudnia, w Centrum Kultury 
Izabelin odbył się koncert piosenek jednego z najwybit-

niejszych polskich śpiewaków XX wieku – Mieczysława Fogga 
w wykonaniu duetu „Piotr K... razy dwa” w składzie: Piotr Kę-
dziorek – baryton i Piotr Kopietz – akordeon, bandoneon. 

Artyści zaprezentowali najpiękniejsze i najpopularniejsze 
piosenki z Fogga w nowych, zaskakujących aranżacjach. Piotr 
Kędziorek nie tylko śpiewał, ale również przygrywał sobie na 
ukulele (mała gitara), ubarwiał utwory za pomocą kazoo (ma-
lutkiego instrumentu, którego przybliżenie do ust nadaje gło-
sowi charakterystycznego, nosowego zabarwienia), a nawet 
używał współczesnego loopera (efektu wokalowego, który po-
zwala nagrywać fragment śpiewu i odtwarzać go na zasadzie 
pętli). Usłyszeliśmy m.in. takie utwory, jak: „To ostatnia nie-
dziela”, „Tango milonga”, „Bo to się zwykle tak zaczyna”, „Je-
sienne róże”, „W małym kinie”, „Bluzeczka zamszowa”, „Gra-
mofonomanka”, „Ty masz dla mnie coś” czy „Już taki jestem 
zimny drań”. 

Tak, jak obiecywali artyści, „Wspomnienia dawnych dni” 
stały się na nowo wyraźne i wyjątkowo mocne. 

KAROlINA DUBANIEWICZ

Wspomnienia dawnych dni
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W sobotę 5. grudnia br. w Centrum 
Kultury Izabelin dla najmłodszych 

mieszkańców gminy odbył się  Wieczór 
Mikołajkowy,  podczas którego  dzie-
ci wraz ze swoimi opiekunami mogły 
wysłuchać piosenek z filmów Walta 

Disney’a. W tym  multimedialnym 
koncercie wzięli udział tacy bohatero-
wie bajek jak „Mała Syrenka”, „Pięk-
na i Bestia”, „Pocahontas”, „Dzwonnik 
z Notre Dame” czy „Król lew”. Pojawiły 
się  także bardzo znane utwory z ostat-

nich filmów amerykańskiej wytwórni 
– „Krainy lodu” czy „Zaplątanych”. Baj-
kowym piosenkom  przez cały koncert 
towarzyszyły  sceny z filmów. W kon-
cercie wystąpili: Agata Gałach – aktor-
ka, wokalistka, absolwentka Państwo-
wego Studium Wokalno-Aktorskiego 
im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz 
krakowskiego lart studio, Aleksandra 
Matryba – wokalistka, absolwentka 
Wydziału Wokalno-Estradowego Szkoły 
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie 
oraz Kamil Dominiak – absolwent Wy-
działu Aktorskiego Akademii Teatral-
nej im. A. Zelwerowicza w Warszawie 
(2011). Na zakończenie do wszystkich 
dzieci przyszedł Mikołaj, z którym moż-
na było zrobić sobie zdjęcie i otrzymać 
słodką niespodziankę.                          IM

Organizujemy dla dzieci  
super atrakcje!

Animacje urodzinowe 
z robotami *
Misja Kosmiczna, Piraci z Karaibów 
lub Zdobywcy Dżungli.
z eksperymentami *
Niezwykłe reakcje, Newtonowskie 
atrakcje, Wielkie przyjęcie
*filmowe

Filmowe księżniczki , Filmowi Nin-
ja, Podróż do Hollywood , Mały ka-
skader,   Trening z kaskaderem filmo-
wym, Charakteryzacja filmowa 

Podczas urodzin możemy zorgani-
zować dla dzieci projekcję wybrane-
go filmu w Izabelińskim Kinie za Ro-
giem.

Urodziny komputerowe
urodziny z grami planszowymi, uro-
dziny z drukiem 3D, urodziny z Mine-
craftem

Zapewniamy niezbędny sprzęt, 
opiekę dwóch animatorów oraz upo-
minki dla wszystkich uczestników 
(tematyczne wydruki 3D oraz dyplo-
my). Zabawy przewidziane są na dwie 
godziny. Organizacja urodzin jest od-
płatna. 

Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji  
terminów promocja@centrum.izabelin.
pl; tel. 022 752 68 17 

Według informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Izabelin lodowisko będzie 
otwarte 19 grudnia br. i czynne będzie do końca lutego 2016 roku.  

Korzystanie z lodowiska jest BEZPŁATNE.

Lodowisko znajduje się na boisku Zespołu Szkół w Izabelinie 
przy ul. 3 Maja 49

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od godz. 15.45 do 20.00; 
sesje: 15.45–17.00; 17.15–18.30; 18.45–20.00
sobota, niedziela od godz. 11.00 do 20.00;  
sesje: 11.00–12.15; 12.30–13.45; 14.00–15.00
15.00–15.45  – przerwa techniczna
Sesje: 15.45–17.00; 17.15–18.30; 18.45–20.00

W okresie świątecznym:
24 grudnia 2015 r. godz. 9.00–12.00 
25 grudnia 2015 r. nieczynne 
26 grudnia 2015 r. godz. 16.00–20.00 
27, 28, 29 i 30 grudnia 2015 r. godz. 11.00–20.00 
31 grudnia 2015 r. godz. 9.00–12.00 
1 stycznia 2016 r.  godz. 16.00–20.00 
6 stycznia 2016 r.  godz. 11.00-20.00

Na lodowisku będzie możliwość wypożyczenia oraz naostrzenia łyżew. 

Cennik:
• wypożyczenie łyżew: 6 zł • wypożyczenie kasku: 2 zł • ostrzenie łyżew: 10 zł 
• wkładki jednorazowe: 1 zł • szatnia: 2 zł

Wypożyczalnia ma na stanie 144 pary łyżew.
Ponadto na lodowisku zainstalowany zostanie płatny automat z gorącą 

kawą i herbatą.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lodowisko bę-
dzie czasowo zamknięte. Komunikaty o dniach i godzinach zamknięcia lodo-
wiska będą podawane na stronie: www.centrum.izabelin.pl oraz na lodowisku 
w formie ogłoszenia.

Obsługą lodowiska zajmuje się Centrum Kultury Izabelin.

Urodziny 
w Centrum  
Kultury  
Izabelin

KULTURA

Wieczór Mikołajkowy

Sztuczne 
lodowisko 
w Izabelinie
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W związku z pozytywną decyzją Rządu Narodowego 
o realizacji planu buntu w Cytadeli, sprawa trafiła do 

Wydziału Wojny, którym kierował wtedy Józef Janowski. 
Najpierw przedyskutował on sprawę z członkami komisji 
wojny, a byli nimi: Eugeniusz Kaczkowski i Mateusz Gra-
lewski. Według Janowskiego, na wniosek tejże komisji pod 
koniec marca Rząd Narodowy zaczął formować oddział zło-
żony z młodzieży warszawskiej – z naczelnikiem Walerym 
Remiszewskim na czele. Z kolei na wniosek Kaczkowskiego 
postanowiono przyspieszyć formowanie tej partii i użyć jej 
do wsparcia planu Dąbrowskiego. Powyższe ustalenia prze-
kazano Remiszewskiemu 4 lub 5 kwietnia, a więc do przygo-
towania oddziału został jeden tydzień.

Posiedzenia komisji wojny odbywały się od dziesiątej 
rano i to tutaj musiały zapaść szczegółowe decyzje doty-
czące przygotowania całej operacji. Janowski zaczynał urzę-
dowanie (o godzinie dziewiątej) od wysłuchania raportu 
Józefa Szlenkiera, który dotyczył wydarzeń z ostatnich dni 
- w wojskowych sferach rosyjskich. Decyzję o formowaniu 
oddziału w mieście przekazano przez 
naczelnika miasta Włodzimierzowi 
lempkemu (Okularnikowi), byłemu 
studentowi uniwersytetu kijowskie-
go, faktycznemu organizatorowi woj-
skowemu miasta (urząd ten powstał 
formalnie dopiero w maju). Mechanik 
fabryki wyrobów żelaznych Kropiw-
nickiego na Solcu miał rozliczne kon-
takty wśród braci robotniczej stolicy. 
Werbował ochotników do wojska, 
tworzył małe oddziały i wysyłał je 
w pole, zakładał fabryki i magazyny 
broni, amunicji i umundurowania. Do 
jego obowiązków należał też zakup 
broni za granicą. Pomocnikiem jego 
był Zdzisław Janczewski, a zastępcą 
w intendenturze – Szymon Tokarzew-
ski (sybirak, towarzysz niedoli księdza 
Ściegiennego). Warto wymienić jesz-
cze trzech innych współpracowników: 
Juliana Gawełkiewicza pracownika 
aptekarskiego, Hieronima Niezabi-
towskiego geometrę i Stanisława Olszańskiego pracownika 
komory celnej, który miał duże wpływy na kolei, co będzie 
istotne w dalszej narracji.

Wysłany do Katowic Z. Janczewski miał zakupić dla od-
działu 800 karabinów belgijskich ale niestety transakcja nie 
doszła do skutku.

Z Soboty na niedzielę 11/12 kwietnia 1863r. młodzież 
warszawska zebrała się na terenie folwarku lipków. Broń 
– kilkadziesiąt dubeltówek, sztucerów i kilkaset kos – żoł-
nierze otrzymali 12 kwietnia o godzinie ósmej rano i wtedy 
to „oddział uorganizowany został i odbyły się pierwsze ćwi-
czenia”. Zgromadziło się 250 powstańców, połowa uzbrojo-
nych w kosy, a reszta w broń palną – w tym wspomniane 
dubeltówki, jak również bliżej nieokreśloną ilość karabinów 
moskiewskich, było też kilkanaście koni. Ubiór stanowiły 
szare kurtki i czerwone krakuski. Warszawę opuściło 200 

powstańców, a w trakcie formowania oddziału w lipkowie 
12, 13, a nawet 14 kwietnia do południa dołączyło jeszcze 
40–50 ochotników z Babic, Bronisz, Strzykułów i Wierszy. 
W składzie partii było kilkunastu kawalerzystów, którzy we-
dług planów, rozrosnąć się mieli do rozmiarów szwadronu. 
Oddział podzielony był na dwie setki, a nie jak w wojsku na 
plutony i kompanie.

Zachowany rozkaz z dnia 11 kwietnia 1863 roku, wyda-
ny przez Komitet Centralny Narodowy, mianujący Walerego 
Remiszewskiego majorem wojsk powstańczych i „oddziału 
w lasach Kampinoskich formującego się do dalszego rozpo-
rządzenia” świadczy, że organizacyjne sprawy były dopinane 
w ostatniej chwili.

Kim byli żołnierze z „partii” mjr Remiszewskiego. 
Oto trzy przykładowe życiorysy:
Adiutantem dowódcy był Jan Budkiewicz, lat 30. Okręgo-

wy organizacji narodowej, urzędnik prokuratorii, syn wete-
rana pełniącego służbę na rogatce wolskiej.

Dowódcą pierwszej setki był Sta-
nisław Bachmiński, ur. 19 IV 1842 
w Warszawie, syn Alfonsa, absolwent 
liceum Realnego w Warszawie, stu-
dent Szkoły Głównej, nieprzeciętny 
szachista i fechmistrz, setnik organi-
zacji narodowej. Ciekawe informacje 
przekazała mi pani Dobromiła Bach-
mińska-Zarębska, wnuczka Jana, który 
był bratem Stanisława. Otóż w tradycji 
rodzinnej tej familii kultywowana jest 
opowieść o tym, że ojciec Stanisława 
kilka dni po bitwie odkupił za 3 ruble 
od kozaka tornister syna (na tornistrze 
był monogram Stanisława Bachmiń-
skiego).

Józef Szumański: chociaż na li-
ście poległych wymieniony jest tylko 
z imienia i nazwiska, wiemy całkiem 
dużo na jego temat dzięki nekrologo-
wi zamieszczonemu w „Prawdzie” z 26 
czerwca 1863 roku. Od sierpnia 1861 
roku drukarz podziemnej „Strażnicy”, 

okręgowy Organizacji Miejskiej. Choć nie był objęty branką, 
nie opuścił kolegów i wyprowadził 200 ludzi pod Serock. Bił 
się pod Skowrońskim, Cichorskim, Padlewskim. Dosłużył się 
stopnia podporucznika. 22 marca – po rozwiązaniu oddziału 
Padlewskiego powrócił do Warszawy, by odwiedzić rodzi-
ców przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Zacią-
gnął się do oddziału „Dzieci Warszawskich”. Trafiony kulą 
w pierś i nieskutecznie dobity przez kozaków został cudem 
ocalony przez chłopów. Przewieziony przez panią Musiało-
wiczową do Warszawy zmarł wskutek odniesionych ran 19 
czerwca 1863 r.

Inni to: Kuczyński: felczer ze szpitala Jana Bożego w War-
szawie, w służbie medycznej oddziału. Ksiądz Filip Markowski 
-kapelan, fotograf Jan Popławski, było też kilku urzędników 
i pracowników fizycznych. Znamy 40 nazwisk powstańców. 
Reszta pozostaje do dzisiaj bezimienna.

Oddział „Dzieci Warszawy” 

Stanisław Bachmiński zdjęcie wykonane 1861r w ate-
lier Karola Beyera
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Miejsce koncentracji oddziału?
Wiele wskazuje na to że koncentracja miała miejsce w ma-

jątku lipków. Był on oddalony o 3 wiorsty (3,3 km) na pół-
nocny-zachód od Babic. Na jego terenie znajdowała się fabry-
ka tkanin jedwabnych Worowskiego, a zakład ten posiadał 
36 warsztatów włókienniczych i zatrudniał 34 robotników. 
Warsztaty to pozostałość słynnej manufaktury pasów słuc-
kich, jaką założył w lipkowie Paschalis Jakubowicz pod koniec 
XVIII wieku. Majątek odziedziczył po nim syn Józef, a po jego 
śmierci w 1845 roku córka ludwika wydana za Aleksandra 
Miecznikowskiego. Syn dziedzica lipkowa Stanisław, lat 23, 
został skazany z wyroku audytoriatu polowego z dnia 20 maja 
1865 roku na 12 lat ciężkich robót. Chodziło o to, że naczel-
nik powiatu warszawskiego Kazimierz Januszyński ps. liwor 
na początku 1863 roku umieścił w majątku Miecznikowskich 
młodego powstańca Władysława, który mieszkał we dworze 
około dwa miesiące. Dopuścić się miał kradzieży na sumę 30 
rubli. Przyłapany, został oddany pod dozór leśniczego Domi-
niaka. Ponieważ próbował zbiec, z rozkazu „liwora” został 
powieszony: „wie za dużo i dlatego zgubić go trzeba”. 

Trudno przypuszczać, żeby broniący się przed sądem 
oskarżeni wyznali całą prawdę. Nie sądzę, aby kradzież była 
powodem tak surowej kary, pewnie chodziło o zdradę. Cała 
sprawa świadczy o powiązaniu dziedzica z miejscową organi-
zacją powstańczą. Moją uwagę zwróciło jednak nazwisko le-
śniczego Dominiaka. Wśród poległych pod Budą Zaborowską 
ustalonych z imienia i nazwiska znajdował się Jan Dominiak, 
kawaler z probostwa w Babicach, lat 21. Może to być tylko 
zbieg okoliczności, nie wykluczone jednak, że byli to krewni.

W związku z lokalizacją lipkowa jako miejsca koncentracji 
„Dzieci Warszawy” trzeba poruszyć jeszcze jedna kwestię. Wia-
domo, że trzon oddziału (około 200 ludzi) wywieziony został 
z Warszawy koleją, w zaplombowanych wagonach, a pomocny 
w tym przedsięwzięciu mógł być wspomniany wcześniej Sta-
nisław Olszański. Ruch tak wielkiej grupy osób wzbudziłby po-
dejrzenie na rogatkach miasta, mimo tego, że ojciec jednego 

z powstańców, Jana Budkiewicza, pełnił służbę na rogatce wol-
skiej. Pierwszą stacją kolei wiedeńskiej za Warszawą był Pia-
stów, dawniej zwany Utrata, drugą Pruszków. Odległość około 
14 km między Piastowem-Utratą a lipkowem, skłania, by w tej 
miejscowości upatrywać miejsca wyładunku żołnierzy.

Remiszewski zakończył zbiórkę oddziału w niedzielę, 12 
kwietnia na folwarku w lipkowie. Następnego dnia oczeki-
wał na wieści o „Łokietku”, bo na ten dzień zaplanowana 
była akcja w Cytadeli. Nie wykluczone, że powstańcy przy-
najmniej częścią sił wykonali jakiś ruch w kierunku War-
szawy, mogło to być dotarcie do folwarku Opaleń. Bliższe 
podejście do stolicy wydaje się niemożliwe, gdyż groziło 
natychmiastową kontrakcją wojsk rosyjskich. Trzeba pa-
miętać, że oddział Remiszewskiego w większości składał się 
z żółtodziobów bez praktyki bojowej i, co gorsza, prawie nie 
wyszkolonych wojskowo i bardzo słabo uzbrojonych. Minął 
poniedziałek. Noc powstańcy z 13 na 14 kwietnia spędzili 
w lipkowie. Dla wielu była to ostatnia noc w życiu.

JAROSŁAW WŁODARCZyK

Dwór w lipkowie. Widok od ogrodu. Po Powstaniu Styczniowym, przez 
krótki czas właścicielem dworu był Kazimierz Szetkiewicz – teść Henry-
ka Sienkiewicza, który według miejscowych podań, pisał w nim „Ogniem 
i Mieczem”. Odległy o ok. 500 metrów od dworu kamień narzutowy, ma 
upamiętnić miejsce pojedynku Pana Wołodyjowskiego z Bohunem.

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Mateusza  
dziękujemy wszystkim, którzy 
przekazali darowiznę bądź 1% 
swojego podatku na jego konto.
Turnusy rehabilitacyjne oprócz 
tego, że służą zdrowiu Mateusza, 
są dla niego ogromną radością 
i urozmaiceniem.
Dzięki Wam Mateusz będzie 
mógł pojechać na jeden turnus 
rehabilitacyjny więcej.

Centrum Kultury Izabelin  
zaprasza na wystawę malarstwa  
„Początek” Roberta Jankowskiego  

w dniach 15.12. 2015 r. – 10.01.2016 r.
Finisaż wystawy 8.01.2016 r. godz. 18.00

Robert Jankowski jest studentem IV roku  
Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie, w pracowniach profesora Krzysz-
tofa Wachowiaka i profesora Wojciecha Zubali. 
Malarstwo i rysunek są jego pasją od najmłod-
szych lat. 
Często eksperymentuje łącząc sztukę klasycz-
ną z nowoczesną, czerpiąc inspirację z obrazów 
dawnych mistrzów malarstwa światowego. Pra-
ce zaprezentowane na wystawie w CKI pokazują 

szerokie spektrum zainteresowań artysty w sztuce, który skupia się przede 
wszystkim na człowieku i jego roli w dawnej i współczesnej rzeczywistości. 
Każdy poszczególny obraz ujawnia jego ogromną chęć kontaktu z widzem, 
dialogu z odbiorcami o różnej wrażliwości. 
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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

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę

 
 

 

 
ul.Estrady 9,  Mo ciska  05-080 Izabelin 

 

tel/fax (22) 834-10-29 
 

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

Ciep ych i udanych 
wi t Bo ego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomy lno ci 
w Nowym 2016 Roku 
wszystkim Klientom 

   yczy    
                             Twoja Pralnia 

 

Zapraszamy   pon.-pt. 8-20    sob. 8-14 
Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 

 

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

Kancelaria prawna
oferuje 

Kompleksową obsługę prawną:

–  osób fizycznych (sprawy cywilne, rodzinne, 
spadkowe, sprawy administracyjne, prawo 
pracy, prawo spółek handlowych, sporządzanie 
pism procesowych, pozwów, apelacji, 
reprezentowanie klienta w sądzie)

–  spółek (sporządzanie umów gospodarczych, 
rejestracja spółek, doradztwo biznesowo-
prawne, zastępstwo procesowe w sprawach 
gospodarczo-handlowych)

prOFeSJOnalni i SKUTecZni prawnicY 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

ZapraSZaMY!

TEL. 793-188-899
E-MAIL: biuro@kancelariaklaudel.pl
WWW.kancelariaklaudel.pl



,,TOBŁySK,, S.C

WyWóZ NIECZySTOŚCI

•  wywóz odpadów poremontowych,  

gabarytowych

• sprzątnie terenu

• wykaszanie trawy, wycinka drzew

tel. 22 722 78 35, 
tel. 600 94 33 34, 
tel. 606 43 33 37
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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
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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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Szkoła Rodzenia w Izabelinie
Informacje i zapisy:

tel. 608 634 886 
e-mail: jagna@sla-w.com




