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WÓJT
GMINY IZABELIN
woj. mazowieckie

Ldz. UAG.6722.20.2014 Izabelin, 11 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin uchwały 

Nr XXXV/300/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Sieraków, Etap 1.

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) niniejszym infor-
muję o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin uchwały Nr XXXV/300/14 z dnia 
5 marca 2014 r.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Sieraków, Etap 1.

Plan miejscowy obejmuje obszar wskazany na zamieszczonym poniżej za-
łączniku grafi cznym.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią przyjętego 
dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumo-
waniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.):
1)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Izabelin w Biuletynie Informacji 

Publicznej pod adresem: www.bip.izabelin.pl, zakładka „ogłoszenia dot. 
planów zagospodarowania przestrzennego”.

2)  w siedzibie organu, Urząd Gminy Izabelin, Referat Architektury i Geodezji 
pok. Nr 1 w godzinach pracy urzędu. 

Wójt Gminy Izabelin
/ / WITOLD MALAROWSKI
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków, etap 1
OZNACZENIA:

Granice obszaru objętego planem (Obszar w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska")

Oznaczenie odległości w metrach

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania
f Nieprzekraczalne linie zabudowy

Przeznaczenie terenu na cele:

RM zabudowy zagrodowej

US sportowo-rekreacyjne

KS parkingu

KDS obsługi publicznej komunikacji samochodowej

KD(L), KD(D) dróg publicznych

KDW dróg wewnętrznych

"æ Dobra kultury współczesnej

Obiekty i obszary chronione z tytułu przepisów odrębnych:

l Pomnik przyrody

Treści infromacyjne:
! Gazociąg średniego ciśnienia

Linia elektroenergetyczna średniego napiecia

Linia elektroenergetyczna niskiego napięcia

&= Transformatory
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Przebudowa 
ulicy Wieczorka 

zakończona
Zakończyły się roboty budow-

lane związane z przebudową uli-
cy Wieczorka w Laskach. Firma 
MABAU z Szymanowa wykonała 
nową nawierzchnię bitumiczną 
oraz chodnik na odcinku od ronda 
w Laskach do skrzyżowania z ulicą 
Brzozową. 

W celu właściwego odprowa-
dzenia wody deszczowej z ulicy, 
wykonany został system kanalizacji 
w oparciu o kratki ściekowe, stud-
nie chłonne oraz przewody, od-
prowadzające zgromadzoną wodę 
opadową do rowu w ulicy Sezam-
kowej. Rozwiązanie takie pozwoli 
zlikwidować problem powstających 
po wzmożonych opadach kałuż, jak 
również problem zalewania przy-
ległych posesji w ulicy Wieczorka 
oraz Brzozowej.

Gmina Izabelin pragnie również 
przeprosić mieszkańców Lasek za 
utrudnienia zaistniałe w trakcie 
przeprowadzonych robót budow-
lanych. 

LECH SIKORSKI

UCHWALILIŚMY 
miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Sieraków 
ETAP 1!

Szanowni Państwo,

W dniu 5 marca 2014 r. na nadzwyczajnej sesji Radni Gminy Izabelin podjęli 
uchwałę Nr XXXV/300/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Sieraków, Etap 1.

Uchwała została przekazana do Wojewody Mazowieckiego celem oceny jej 
zgodności z przepisami prawa. W przypadku braku uwag Wojewody, plan zosta-
nie skierowany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego i wej-
dzie w życie po upływie 30 dni od daty publikacji.

Uchwalenie planu zostało poprzedzone uchwałą Rady Gminy Izabelin z dnia 
26 lutego 2014 r., w której Radni wyrazili zgodę na podział obszaru opracowania 
na dwa etapy.

Uchwalony Etap I obejmuje drogi ( 1KD(D), 2KD(L), 3KD(D), 1,2,3 KD(W) ), te-
ren sportowo rekreacyjny (1US), teren parkingu (1KS), teren obsługi publicznej 
komunikacji samochodowej (1KDS) oraz tereny zabudowy zagrodowej (1–31 RM) 
w granicach proponowanych podczas wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu w październiku 2013 r. 

Uchwalony plan miejscowy przyczyni się do rozwiązania wieloletnich pro-
blemów inwestycyjnych we wsi Sieraków, określając: przeznaczenia terenów, 
wskaźniki dopuszczalnej powierzchni i intensywności zabudowy oraz powierzch-
ni biologicznie czynnej. Umożliwi także remonty, przebudowę, rozbudowę i nad-
budowę istniejącej zabudowy oraz jej adaptację. Dodatkowo pozwoli na budowę 
infrastruktury technicznej – w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej co wpły-
nie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy wsi.

Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Izabelin pod 
adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „uchwały”. Po wejściu w życie plan do-
stępny będzie także w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne – obowiązują-
ce mpzp gminy Izabelin”.

Prace nad Etapem 2 obejmującym pozostałe tereny w granicach określonych 
w uchwale intencyjnej są już prowadzone. Wójt Gminy Izabelin wprowadził zmia-
ny proponowanej dotychczas funkcji zieleni naturalnej (ZN) na funkcję zabudowy 
zagrodowej (RM) w oparciu o wnioski i uwagi właścicieli działek. Skorygowany 
w tym zakresie projekt planu wymaga ponowienia procedury planistycznej, 
w tym uzgodnień, m. in. z Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

O postępach prac nad Etapem 2 będziemy Państwa informować, także na ła-
mach „Listów do Sąsiada”.

Z poważaniem
Wójt Gminy Izabelin

/ / WITOLD MALAROWSKI
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Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/300/14
Rady Gminy Izabelin
z dnia 5 marca 2014 r.
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Gmina Izabelin przystąpiła do współpracy w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Wójt Gminy Izabelin Pan Witold Malarowski, przedstawiciele m.st. Warszawy 
i pozostałych gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisali 
porozumienie dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć z unijnym 
dofi nansowaniem w perspektywie fi nansowej UE 2014–2020. 
Uroczystość odbyła się w piątek 21 lutego 2014 r. na Zamku Królewskim 
w Arkadach Kubickiego.

w ramach nowej perspektywy fi nanso-
wej UE 2014–2020. Instrument ten stał 
się katalizatorem integracji m.st. War-
szawy z otaczającymi je gminami, które 
zadeklarowały chęć wspólnej realizacji 
działań. Najważniejsza jest wola wspól-
nego działania, porozumienie jest tylko 
narzędziem do osiągnięcia naszego 
wspólnego celu. Dzięki temu, że potra-
fi my patrzeć w tym samym kierunku, 
możemy otrzymać dodatkowe fundu-
sze na realizację naszych wspólnych 
planów – mówiła podczas podpisania 
Porozumienia międzygminnego Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. 
Warszawy. Głównym źródłem fi nan-
sowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
realizowanych w zakresie podpisanego 
porozumienia będą środki unijne w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego, a także środki 
własne poszczególnych gmin stano-
wiące wkład własny w projektach.

Porozumienie zostało podpisane 
przez m.st. Warszawa będące miastem 
na prawach powiatu, 14 gmin miejskich, 
12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich 
przynależnych administracyjnie do 10 
powiatów (legionowskiego, mińskiego, 

nowodworskiego, otwockiego, woło-
mińskiego, grodziskiego, piaseczyńskie-
go, pruszkowskiego, warszawskiego-za-
chodniego i żyrardowskiego). Obszar 
ten mimo, że zajmuje stosunkowo nie-
wielką część województwa mazowiec-
kiego (7,7%), koncentruje aż połowę 
mieszkańców regionu (50,1%). Zawar-
cie porozumienia zostało poprzedzone 
podpisaniem deklaracji współpracy 
w sierpniu 2013 r. oraz uchwałą Rady 
Gminy Izabelin z listopada 2013 r.

Kolejnym krokiem zacieśniającym 
współpracę gmin będzie przyjęcie 
wspólnej Strategii działania, precyzu-
jącej konkretne projekty strategiczne 
o charakterze zintegrowanym. W przy-
gotowanych Założeniach Strategii War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych wskazano kluczowe obszary dla 
projektów Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych, do których należą: 
transport publiczny, promocja gospo-
darcza oraz e-usługi.

W ramach współpracy gminy ZIT zo-
stały podzielone na 6 Grup lokalnych, 
których liderami, koordynującymi pra-
ce pozostałych Partnerów w ramach 
instrumentu polityki miejskiej, zostały: 
Izabelin, Lesznowola, Piaseczno, Ząbki, 
Legionowo i Otwock. Gminie Izabelin 
powierzono rolę koordynatora dla 9 
gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Ło-
mianki, Ożarów Mazowiecki, Piastów, 
Pruszków, Michałowice, Stare Babice.

W ramach prac nad ZIT WOF w dniu 
3 marca 2014 r. odbyło się pierwsze 
posiedzenie Komitetu Sterującego, 
w skład którego wchodzi 38 wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. 
Podczas głosowania decydenci pod-
jęli uchwałę w sprawie koncentracji 
środków fi nansowych wramach ZIT 
na trzech głównych obszarach tema-
tycznych: transport niskoemisyjny, roz-

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wramach działań na rzecz zin-
tegrowanego rozwoju metro-

polii warszawskiej oraz wspólnego 
pozyskania funduszy europejskich 
w zakresie instrumentu Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych, podpi-
sano porozumienie określające zasady 
współpracy między m. st. Warszawa 
z 37 podwarszawskimi gminami. Na 
realizację przedsięwzięć realizowanych 
w ramach podpisanego porozumienia 
międzygminnego została przewidziana 
kwota w wysokości ok. 165 mln EUR, 
której uzupełnieniem będą środki po-
szczególnych gmin stanowiące wkład 
własny w projektach.

Aglomeracja warszawska aspiruje 
do bycia silnym ośrodkiem społecz-
no-gospodarczym w Europie z zacho-
waniem perspektywy lokalnej. Istot-
nymi narzędziami niezbędnymi do 
realizowania tego celu są działania na 
rzecz zintegrowania m.st. Warszawy 
z otoczeniem, a więc z gminami sil-
nie powiązanymi z nim funkcjonalnie. 
Współpracę wynikającą z potrzeby roz-
wiązywania problemów miasta i jego 
otoczenia w szerszej skali przyspieszyła 
zapowiedź wdrożenia mechanizmu Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
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Obszar 
tematyczny

Priorytet inwestycyjny Unii Europejskiej
Deklarowana koncentracja tematyczna gmin 

WOF ZIT

Dofi nansowanie w ramach 
instrumentu ZIT

[EUR]*

Transport 
niskoemisyjny

4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 
typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, 
wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz 
podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych 
i mitygacyjnych.

Drogi rowerowe o znaczeniu 
komunikacyjnym oraz P+R 

83,6 mln

Rozwój 
gospodarczy

3.1. Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego 
wykorzystania nowych pomysłów

Tereny inwestycyjne oraz inkubatory 
przedsiębiorczości

34,9 mln 

3.2. Wspieranie międzynarodowych powiązań 
gospodarczych

Promocja gospodarcza 5,7 mln 

8.7. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy.

Dotacje dla osób zakładających działalność 
gospodarczą oraz wsparcie informacyjno-
doradcze tych osób

14,2 mln 

10.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego 
i ponadpodstawowego

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie postaw 
proprzedsiębiorczych 

9,5 mln

E-usługi 
publiczne

2.3. Wzmacnianie zastosowania rozwiązań cyfrowych 
w ramach e-gov, e-edukacji, włączenia cyfrowego, 
e-kultury i e-zdrowia

Elektroniczne usługi publiczne 16,18 mln

Gminy powiązane funkcjonal-
nie z m.st. Warszawa – sygnata-
riusze porozumienia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego: Gmina Błonie, 
Gmina Brwinów, Gmina Czosnów, 
Gmina Góra Kalwaria, Gmina Gro-
dzisk Mazowiecki, Gmina Halinów, 
Gmina Izabelin, Gmina Jabłonna, 
Miasto Józefów, Gmina Karczew, 
Gmina Kobyłka, Gmina Konstanci-
n-Jeziorna, Gmina Miejska Legio-
nowo, Gmina Lesznowola, Gmina 
Łomianki, Miasto Marki, Gmina 
Michałowice, Miasto Milanówek, 
Gmina Nadarzyn, Gmina Nieporęt, 
Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, 
Miasto Otwock, Gmina Ożarów 
Mazowiecki, Gmina Piaseczno, 
Miasto Piastów, Miasto Podkowa 
Leśna, Miasto Pruszków, Gmina 
Radzymin, Gmina Raszyn, Gmina 
Stare Babice, Miasto Sulejówek, 
Gmina Wiązowna, Gmina Wie-
liszew, Gmina Wołomin, Miasto 
Ząbki, Miasto Zielonka, Miasto Ży-
rardów.

wój gospodarczy, usługi publiczne, wg 
przedstawionej tabeli:

Ostateczne decyzje odnośnie zakre-
su wsparcia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych zapadną 
w toku negocjacji z samorządem wo-
jewództwa oraz po ostatecznej akcep-
tacji przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju.

ŹRÓDŁO: URZĄD M.ST. WARSZAWY

Izabelin, dnia 20 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowa-

dzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samo-
rządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm) oraz rozdziałem IV pkt 4 uchwały 
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwen-
taryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 235) Komisja Inwentaryzacyj-
na przy Radzie Gminy Izabelin z a w i a d a m i a, że w dniu 24 marca 
2014 r. zostaje wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieru-
chomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Izabelin.

Spis inwentaryzacyjny wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy 
Izabelin przez okres 30 dni tj. do dnia 24 kwietnia 2014 r. w godzinach pracy 
Urzędu.

Jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, zawodowe oraz osoby fi -
zyczne mogą wystąpić w powyższym terminie z wnioskiem i zastrzeżeniem 
dotyczącym wyłożonego spisu inwentaryzacyjnego. 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
EDWARD CIEĆWIERZ
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Dnia 26 lutego 2014 roku odbyła się XXXIV zwyczajna sesja 
Rady Gminy Izabelin. Przewodniczący Rady Gminy otwo-

rzył sesję, przyjął porządek obrad oraz protokół z poprzedniej 
sesji. Następnie przewodniczący Komisji zdali sprawozdania 
z prac Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami. 

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

Jako pierwszą podjęto uchwałę 
XXXIV/288/14 (11 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”) w spra-

wie zmiany uchwały Nr XIX/160/04 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 21 kwietnia 2004r.

Następnie kolejno podjęto następujące uchwały:
XXXIV/289/14 RGI (12 głosami „za”) w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 
2014–2026.

XXXIV/290/14 RGI (12 głosów „za”) w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 
ze zm. oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o fi nansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 
uchwala się, co następuje:

§ 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 45.820.903,34 zł zgod-

nie z załącznikiem nr 1, w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie 41.483.428 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.337.475,34 zł”.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.Wydatki budżetu w wysokości 51.911.713,34 zł zgod-

nie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 39.565.317 zł,
2) wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne 

w kwocie 12.346.396,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.
XXXIV/291/14 RGI (12 głosów „za”) w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w trybie bez przetargowym działki ew. nr 
1184/3 położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin.

Działka nr ew. 1184/3 o pow. 0,0831 ha stanowi własność 
Gminy Izabelin. 

Działka objęta jest ustaleniami obowiązującego planu: 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabe-
lin Południowy część B zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 
Izabelin Nr L/318/2002 z dnia 6 marca 2002 r. Przedmiotowa 
działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudo-
wę mieszkaniowo-usługową. Jednakże działka ta nie uzyskała 
zgody na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na nieleśne. 

Sprzedaż działki nr ew. 1184/3 właścicielom działki sąsied-
niej nr ew. 1186/1 stanowi poprawę warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej. Część działki nr ew. 1184/3 
jest użytkowana przez właścicieli działki sąsiedniej – stanowi 
dojazd do ich nieruchomości.

Mając na względzie powierzchnię działki (0,0831 ha), 
jej usytuowanie (na skarpie) oraz ograniczenia wynikające 
z ustaleń planu miejscowego (brak możliwości zabudowy), 
nie ma możliwości zagospodarowania jej jako odrębnej nie-
ruchomości. Tym bardziej, że część działki wykorzystywana 
jest jako dojazd do działki nr ew. 1186/1. Zatem, zasadnym 

jest sprzedaż działki nr ew. 1184/3 celem przyłączenia do 
działki sąsiedniej – nr ew. 1186/1.

XXXIV/292/14 RGI (12 głosów „za”) w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograni-
czonego nieruchomości składającej się z działek ew. nr 
202/3,202/4,204/5,204/6 położonych w obrębie Mościska 
gmina Izabelin.

Działki nr ew. 202/3, 202/4, 204/5, 204/63 o łącznej pow. 
0,1773 ha stanowią własność Gminy Izabelin. 

Nieruchomość objęta jest ustaleniami obowiązującego 
planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
wsi Mościska Etap III część A zatwierdzonego uchwałą Rady 
Gminy Izabelin Nr XXXII/271/13 z dnia 27 listopada 2013 r. 
Przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę jednorodzinną, zabudowę usługową.

XXXIV/293/14 RGI (12 głosów „za”) w sprawie wyrażenia 
zgody na przeniesienie prawa własności w drodze umowy, 
działki ew. nr 239/7 położonej w obrębie Truskaw gmina Iza-
belin, w ramach odszkodowania.

Na wniosek właścicieli działki nr ew. 239/2 położonej we wsi 
Truskaw, wykonany został podział nieruchomości, w wyniku 
którego wydzielona została m.in. działka ewidencyjna nr 239/9 
o pow. 0,0068 ha – podział zatwierdzony został decyzją Wójta 
Gminy Izabelin nr 7/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. Wydzielona 
działka ewidencyjna nr 239/9 zgodnie z ustaleniami MPZP wsi 
Truskaw i Truskaw-Helenówek przeznaczona jest pod drogę 
gminną – ul. Olszową. Wydzielona działka pod drogę – nr ew. 
239/9 przechodzi na własność Gminy Izabelin z dniem uzyskania 
przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności – zgodnie z art. 
98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Natomiast na 
podstawie art. 98 ust. 3 przywołanej ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami, za przejęte działki gruntu, właścicielom nieru-
chomości przysługuje odszkodowanie. W ramach odszkodowa-
nia, zgodnie z art. 131 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
właścicielom może być przyznana nieruchomość zamienna. 

Mając na względzie powyższe, właściciele nieruchomości, 
wyrazili zgodę, aby w ramach odszkodowania za przejętą przez 
Gminę Izabelin działkę – nr ew. 239/9 przekazana została im 
działka nr ew. 239/7 stanowiąca własność Gminy Izabelin.

XXXIV/294/14 RGI (11 głosów „za” i 1 przeciw) w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Laski – Dąbrowa, w czę-
ści wsi Laski.

Nadawana nazwa „Brukowa” dla drogi prowadzącej od 
ronda 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w kierunku wschod-
nim stanowi kontynuację ulicy o tej samej nazwie położonej 
na obszarze gminy Łomianki.

XXXIV/295/14 RGI (11 głosów „za”) w sprawie przyjęcia 
sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2013.

XXXIV/296/14 RGI (11 głosów „za”) w sprawie przyjęcia 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Izabelin na lata 2014–2020.

Konieczność opracowania Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych wynika wprost z art. 17.1.1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) – „Do za-
dań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, profi laktyki i rozwiązywania 

XXXIV i XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Izabelin
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problemów alkoholowych i innych, których celem jest inte-
gracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;” Obecnie 
opracowana strategia obejmuje lata 2014 – 2020, ponieważ 
poprzednia strategia obowiązywała do końca 2013 roku. 

XXXIV/297/14 RGI (11 głosów „za”) w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu osłonowego realizowanego w ra-
mach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 
w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.

17 grudnia 2013r. w Monitorze Polskim została ogłoszo-
na Uchwała nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania fi nansowego gmin w za-
kresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014 – 2020. Wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 
2014r. Ponieważ, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej, uchwała Rady Ministrów nie może 
zmieniać przepisów ustawy, aby ją stosować niezbędne stało 
się przyjęcie przez gminę programu osłonowego, który ma 
potwierdzać gotowość gminy do realizacji celów zawartych 
w Programie Rady Ministrów. Ponadto tym razem to Rada 
Gminy musi podjąć uchwałę podwyższającą kryterium do-
chodowe uprawniające do świadczeń określonych w załącz-
niku do uchwały Rady Ministrów.

Na tej podstawie gmina będzie mogła podpisać stosowną 
umowę z Wojewodą, dotyczącą dofi nansowania zadania ze 
środków budżetu państwa.

Obecna uchwała jest prawie identyczna jak uchwała Rady 
Gminy Izabelin z 2010r., która obecnie traci moc, różni się 
jedynie podstawą prawną.

XXXIV/298/14 RGI (11 głosów „za”) w sprawie kontynu-
acji w latach 2014 – 2020 gminnego programu osłonowego 
dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimna-
zjum, realizowanego w ramach zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 p. 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się gminny program osłonowy który zakła-
da objęcie pomocą w formie zakupu biletu komunikacji miej-
skiej dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum 
środkami komunikacji miejskiej.

§ 2. 1. Z pomocy będą mogły skorzystać dzieci z rodzin, 
w których dochód nett o na osobę w rodzinie nie przekracza 
200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o po-
mocy społecznej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. niepeł-
nosprawność, długotrwała choroba lub wielodzietność), na 
wniosek pracownika socjalnego pomoc w formie biletu może 
zostać udzielona pomimo przekroczen0% kryterium.

§ 3. 1. Pomoc będzie udzielana w postaci doładowywania, 
imiennych biletów komunikacji miejskiej, w okresie trwania 
roku szkolnego (kwartalnie). 

2. Pomoc będzie udzielana na zasadach określonych 
w ustawie o pomocy społecznej.

§ 4. Program będzie realizowany w latach 2014–2020 i na 
jego realizację przeznacza się kwotę 20 000,- zł rocznie zapi-
saną w budżecie gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/172/08 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 22 października 2008r. w sprawie przyjęcia gminnego 
programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół 
podstawowych i gimnazjum: „Akcja – bilet” realizowanego 
w ramach zadań własnych gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iza-
belin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r
XXXIV/299/14 RGI (11 głosów „za”) w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2014 roku.
Dnia 5 marca 2014 roku odbyła się XXXV nadzwyczajna 

sesja Rady Gminy Izabelin podczas której podjęto uchwałę 
XXXV/300/14 RGI (10 głosów „za” i 2 wstrzymujące)w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Sieraków, etap 1.

Następnie podjęto uchwałę XXXV/301/14 RGI ( 12 głosów 
„za”) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

IWONA MAZUREK

Wdniu 7 marca br. w Izabelinie odbyło się spotkanie władz 
gminy z przedstawicielami komisji OECD z Brukseli wraz 

z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska. Gości przywitał 
przedstawiciel Ministerstwa Ochrony dziękując wójtowi Witol-
dowi Malarowskiemu za gościnne przyjęcie i przypominając, iż 
to spotkanie jest dobrą okazją do wymiany poglądów. Następ-
nie głos zabrał przedstawiciel komisji OECD, który opowiedział 
na czym polega praca komisji oraz jakie tematy będą poru-
szane podczas spotkania. Wójt gminy opowiedział zebranym 
o sukcesach i problemach gminy, o tym, że władze kierują się 
zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W czasie spotkania poruszono następujące tematy:
1. współpraca wśród władz regionalnych / lokalnych oraz 

między władzami regionalnymi / lokalnymi, a władzami na 
innych poziomach: sukcesy, trudności i wyciągnięte wnioski;

2. dobre praktyki w zarządzaniu środowiskiem i promowa-
niu zgodności z prawem środowiskowym w zakresie: odpa-
dów, przepływu materiałów, wody, bioróżnorodności, zanie-
czyszczenia powietrza, zmian klimatu (transportu i energii);

3. rola władz lokalnych w promowaniu ekologicznych in-
nowacji i sukcesy w łączeniu zarządzania środowiskowego, 
wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Zebrani obejrzeli fi lm przekrojowy o naszej pięknej gminie 
oraz dyskutowali na powyższe tematy. Trzy godzinne spotka-
nie minęło szybko, a uczestnicy wyszli z niego bogatsi o nową 
wiedzę.

IWONA MAZUREK
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Informacja o ochronie 
przeciwpożarowej 
w 2013 roku 

Na podstawie danych statystycznych Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w powiecie warszawskim – za-
chodnim na terenie gminy Izabelin w 2013 
roku miało miejsce 157 zdarzeń z udziałem 
straży pożarnych. Dla porównania w 2012 
roku powstały 135 zdarzenia. W 2013 roku 
powstało 19 pożarów małych, natomiast 
2012 r. 25 pożarów małych, pożarów śred-
nich i dużych nie było. W 2013 r. wystąpiły 
133 różne miejscowe zagrożenia, najwię-
cej na skutek podtopień i silnych wiatrów. 
W okresie 2013 r. straże pożarne podejmo-
wały interwencje w 99 wypadkach miejsco-
wych zagrożeń. Zanotowano 5 alarmów fał-
szywych. Nastąpił ponad 20% spadek ilości 
pożarów oraz ok. 30% ilości miejscowych 
zagrożeń. W 2013 r. najwięcej zagrożeń 
wystąpiło w Izabelinie C – 55 (w 2012 r. – 
27), w Truskawiu i Zaborowie Leśnym – 27 
(2012 r. – 26), w Laskach – 25 (2012r. – 35), 
w Hornówku – 25 (2012 r. – 13), w Izabeli-
nie B – 16 (2012 r. – 15),w Mościskach – 8 
(2012 r. – 15), w Sierakowie i Pociesze – 1 
(2012r. 6). Najwięcej miejscowych zagrożeń 
nastąpiło w przypadkach nietypowego za-
chowania się zwierząt i owadów (41 razy) 
oraz wskutek gwałtownych opadów atmos-
ferycznych, silnych wiatrów i huraganów 
(72 interwencji). W działaniach ratowni-
czych i gaśniczych w ciągu całego roku na 
terenie gminy wzięło udział 1001 strażaków 
OSP i 91 strażaków PSP oraz 200 samocho-
dów OSP i 24 samochody PSP tj. 10%. Stan 
wyposażenia jednostek OSP w samochody 
pożarnicze z wyposażeniem przedstawia się 
następująco: lekki samochód gaśniczy, lek-
ki samochód ratownictwa technicznego, 2 
ciężkie samochody gaśnicze wodno-piano-
we, samochód gaśniczy terenowy „Leśnik”, 
2 średnie samochody gaśnicze wodno-pia-
nowe, średni samochód podnośnik hydrau-
liczny, 2 przyczepy jednoosiowe ze sprzętem 
przeciwpowodziowym, łódź ratownicza na 
przyczepie z silnikiem zaburtowym, lekki 
samochód ratownictwa wodnego (ciągnik 
do łodzi). W grudniu 2013 roku zakupiono 
ze środków PZU i częściowo gminy nowe 
podwozie samochodu terenowego marki 
Kamaz o bardzo dobrych parametrach eks-
ploatacyjnych za sumę 260 tys. zł. W 2013 
roku najwięcej pożarów powstało w budyn-
kach mieszkalnych – 9, śmieci, trawy, słoma 
– 5, samochody ciężarowe i osobowe – 2 
oraz lasy 1. 

PŁK. MGR INŻ. EDWARD GIERSKI

ZABEZPIECZ SWOJE MIESZKANIE
Mimo, że ogólna liczba włamań i kradzieży w porównaniu do lat ubie-

głych systematycznie spada, to jednak wciąż na terenie naszego powiatu do 
nich dochodzi. Sprawcy zwykle działają w podobny sposób. Wybierają loka-
le, w których drzwi nie są zamknięte na klucz. Jeśli domownicy nie usłyszeli 
otwieranych drzwi przez intruza, ten wchodzi do środka. Zabiera leżące na 
wierzchu torebki, kluczyki od samochodu, telefony, portf ele i szybko wy-
chodzi. Jedną z metod pozbawienia właściciela wartościowych przedmiotów 
są tzw. kradzieże i włamania „na śpiocha” – sprawca działa, gdy domownicy 
w nocy są w domu i śpią. Ostatnio policjanci odnotowali kilka przypadków 
tego typu włamań. Sprawcy dostają się do domów najczęściej po wyważeniu 
lub nawierceniu okien lub drzwi balkonowych. Włamywacze z reguły działają 
między godz. 2 a 5 w nocy – w porze najmocniejszego snu mieszkańców. Wie-
lu złodziei działa również w środku dnia. Włamywacz zanim zdecyduje się do-
konać włamania, zdobywa informacje o wyposażeniu mieszkania, zabezpie-
czeniach, w jakie wyposażone jest mieszkanie, czy dom. Ponadto przestępcy 
często obserwują zachowanie lokatorów i ustalają ich codzienne zwyczaje. 
Sprawdzają jaka jest liczba lokatorów, czy są oni w domu, o której godzinie 
wracają np. z pracy, o której chodzą spać oraz w których pomieszczeniach 
śpią. Włamywacze często sprawdzają naszą czujność poprzez wykonywanie 
głuchych telefonów, dzwonków domofonem. Złodzieje wykorzystują również 
czas, gdy właściciel domu wyjdzie do przydomowego ogródka, zajmie się wio-
sennym porządkowaniem swoich posesji. Niestety nie wszyscy mają świado-
mość, że pozostawienie otwartych drzwi wejściowych do domu, nawet na 
krótko, może spowodować straty. Sprawcy wchodzą do środka i niezauważeni 
kradną to, co znajduje się najbliżej drzwi. Niebezpieczeństwo stwarzają rów-
nież częściej otwierane wiosną okna.

Co zrobić, aby utrudnić działanie włamywaczowi? Policjanci radzą, jak do 
minimum ograniczyć te zagrożenia: zawsze zamykajmy drzwi domu i miesz-
kania nawet, gdy jesteśmy w środku lub gdy wychodzimy . 

z domu, po list do skrzynki, czy wyrzucić śmieci. Wychodząc wieczorem 
z domu zaciągnijmy zasłony lub opuśćmy żaluzje, ale światło pozostawmy za-
palone, co stworzy pozory, że w domu ktoś jest.

Zamknijmy drzwi garażowe oraz zabezpieczmy okna piwniczne, przez któ-
re łatwo można dostać się do domu.

Nigdy nie zostawiajmy dokumentów, kluczy od samochodu i wartościo-
wych przedmiotów w przedpokoju.

Zamontuj system alarmowy a także oświetlenie ciemnych obszarów wokół 
domu, które w znacznym stopniu zniechęci sprawcę do działania .Mieszka-
nia na parterze i najniższych piętrach są najbardziej narażone na włamanie 
przez drzwi balkonowe – warto pomyśleć o zamontowaniu w nich dobrych 
klamek.

Jeżeli mamy telefon z automatyczną sekretarką, nie nagrywajmy wiadomo-
ści, o której wracamy do domu. Dobrym zabezpieczeniem są domofony, jed-
nak pamiętajmy, aby za pomocą domofonu nie otwierać drzwi obcym osobom. 
Unikajmy przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej 
biżuterii. 

Jeżeli zauważymy podejrzanie zachowujące się osoby w naszym otocze-
niu, poinformujmy najbliższą jednostkę Policji pod nr 997 lub 112. Pamię-
taj! Najlepszym zabezpieczeniem domu lub mieszkania jest życzliwy sąsiad. 
Dobrze znający się i zorganizowani sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić 
się włamaniom, kradzieżom, rozbojom i chuligaństwu. Porozmawiaj z Two-
im sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania, ustalcie jak 
zachować „sąsiedzką czujność”. Jeżeli zobaczysz nieznajomego próbującego 
otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu – dzwoń na numer 
alarmowy 997 lub 112 i poinformuj najbliższą jednostkę Policji. Dzisiaj pomo-
żesz Ty – jutro pomogą Tobie!

NADKOM. EWELINA GROMEK OĆWIEJA 
ofi cer prasowy KPP dla Powiatu Warszawskiego Zach.
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Interwencje straży pożarnej w lutym 2014 r.
W pracowitym styczniu jednostki OSP interweniowały 14 razy. W lutym zanotowany został znaczny spadek działań ra-

towniczo-gaśniczych prowadzonych przez straże pożarne, które interweniowały trzykrotnie przy pożarach, 3 razy przy miej-
scowych zagrożeniach a jeden alarm okazał się fałszywy – spowodowany nieumyślnie. Na uwagę zasługuje akcja gaśnicza 
przy pożarze w drewnianym parterowym budynku mieszkalnym w Laskach gdzie przypuszczalnie na skutek niewłaściwego 
zabezpieczenia urządzeń grzewczych doszło do powstania pożaru. Strażacy przy bardzo dużym stężeniu dymu i wysokiej 
temperaturze pracując w aparatach oddechowych nie dopuścili do rozprzestrzenienia się pożaru na pozostałe pomieszcze-
nia mieszkalne na parterze na piętrze. 

PŁK. EDWARD GIERSKI

Przypominamy także, że praktyka wiosenna wypalania traw jest działaniem nielegalnym w myśl obowiązujących przepisów 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art.131 pkt. 12 (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz.880) kto: „wypala łąki, pastwi-
ska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny”.

W dniu 14 marca 2014 roku gościliśmy w Laskach małżonkę Prezesa Rady 
Ministrów panią Małgorzatę Tusk oraz partnerkę Wiceprezydenta RPA 
panią Gugu Mtshali.

Goście odwiedzili prowadzone przez nas placówki: Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju Niewidomego Dziecka, Przedszkole, Szkołę Podstawową i Gimna-

zjum.
Obie Panie były bardzo wzruszone serdecznym przyjęciem ze strony zarówno 

gospodarzy jak i niewidomych dzieci.

Z żywym zainteresowaniem wysłuchały koncertu chóru „Leśne Ptaki” z Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Chórzyści pod dyrekcją Martyny Dra-
bik-Dziedziczak wykonali trzygłosowe opracowanie pieśni „Pan jest mocą” oraz 
meksykańską melodię ludową „La cucharacha”. W ostatnim utworze młodzieży 
akompaniował na gitarze basowej Bronisław Harasiuk. Podczas koncertu wystą-
pił także uczeń Szkoły Muzycznej Krzysztof Maciejczyk, który zagrał na gitarze 
„Eti udę” Juana Antonio Murro.

Po wysłuchaniu koncertu Małżonka Prezesa Rady Ministrów podziękowała za 
mile spędzony czas i życzyła wszystkim obecnym dalszych sukcesów.

Na zakończenie wizyty goście udali się na cmentarz znajdujący się na terenie 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, aby złożyć wieniec na grobie Tadeusza Ma-
zowieckiego.

DARIA KUŹNIECOW DUDKO
ANNA MAGNER

Niecodzienna wizyta w Laskach

Nauczycielka geografi i prosi ucznia Szkoły 
Podstawowej, by na globusie pokazał 
gościom, gdzie znajduje się Afryka. Od 
lewej: pani Anna Chojecka, pani Małgorzata 
Tusk, s. Sara, pani Gugu Mtshali

Goście podziwiają rysunek Julki uczennicy 
Szkoły Podstawowej wykonany na folii. 
Od lewej: s. Sara, pani Gugu Mtshali, pani 
Elżbieta Szczepkowska dyrektor Ośrodka 
w Laskach, ks. Sławomir Szczepaniak, osoba 
towarzysząca pani Gugu Mtshali

Pamiątkowa fotografi a z udziałem gości, gospodarzy oraz dzieci i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum

Uczennica Szkoły Podstawowej wręcza pani 
Małgorzacie Tusk ceramicznego anioła
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Wszyscy znają szpital dziecięcy przy ul. Działdowskiej, 
ale mało kto wie, że szpital ten jest spadkobiercą i kon-

tynuatorem innego szpitala, który miał zostać unicestwiony, 
a jednak przeżył dzięki swemu personelowi. Ludzie w nim 
pracujący zmieniali się. Jedni umierali, na ich miejsce przy-
chodzili młodsi, ale wszyscy kontynuowali rozpoczętą przez 
swych poprzedników ideę jak najlepszego służenia chorym 
dzieciom. 15 lutego 2014r w sali wykładowej szpitala odbyło 
się spotkanie byłych i obecnych pracowników z okazji 100-le-
cia powstania Szpitala Karola i Marii, którego tradycję konty-
nuuje Szpital Dziecięcy przy ul. Działdowskiej.

Na początek trochę historii. 8 listopada 1913 roku otwo-
rzono w owym czasie najnowocześniejszy w Polsce i w Euro-
pie Szpital Dziecięcy im. Karola i Marii, ufundowany przez 
Zofi ę Szlenkierównę, za pieniądze, 
które rodzice Karol (1839–1900) 
i Maria (1860–1913) przeznaczyli na 
jej posag ślubny. Szlenkierowie byli 
bogatymi ewangelickimi przemy-
słowcami i społecznikami. Ich pałac 
przy Placu Dąbrowskiego (w którym 
obecnie znajduje się Ambasada 
Włoska) jest jednym z piękniejszych 
zabytków architektonicznych War-
szawy. Zofi a Regina Szlenkierówna 
(1882–1939) w latach 1905–1907 
studiowała medycynę w Genewie. 
Z powodu choroby matki studia 
przerwała. W latach 1908–1910 
podjęła naukę w Szkole Pielęgniar-
stwa Florence Nighti ngale w Lon-
dynie. Po powrocie do Polski, jako 
pielęgniarka, a potem przełożona 
szpitala, poświęciła się idei lecze-
nia chorych dzieci. Była wyznania 
ewangelicko-augsburskiego. Pra-
cujące z nią pielęgniarki wybierane 
były spośród osób świeckich i cały czas dokształcane. Ponie-
waż wymagała od nich całkowitego poświęcenia się pracy, 
mogły to być wyłącznie osoby niezamężne i bezdzietne. Zało-
żenie rodziny powodowało utratę pracy. W szpitalu leczono 
wszystkie dzieci bez względu na przynależność narodową, 
rasę, religię czy stan majątkowy rodziców. Za najuboższe pła-
ciła opieka społeczna lub gmina.

Szpital mieścił się pod adresem Leszno 136, obejmował 
dziewięć przestronnych, nowoczesnych i świetnie wyposa-
żonych pawilonów usytuowanych pomiędzy ulicami Leszno, 
Karolkową, Żytnią i Młynarską. Zaprojektowany i wybudowa-
ny został jako najnowocześniejszy szpital dziecięcy w Europie 
przez architekta Czesława Domaniewskiego, późniejszego 
profesora Politechniki Warszawskiej. To co do dziś pozostało 
ze szpitala, to przychodnia stomatologiczna znajdująca się vis 

à vis Komendy Policji przy ul. Leszno. Warto wejść do środka 
i popatrzeć jak kiedyś budowano obiekty służby zdrowia. Bu-
dowa szpitala trwała zaledwie 3 lata (1910–1913). W lutym 
1913 roku fundatorka przekazała notarialnie szpital przedsta-
wicielom Magistratu m. Warszawy, a 8 listopada 1913 roku 
odbyła się uroczystość jego otwarcia. Wtedy też szpital wizy-
tował marszałek Józef Piłsudski.

Fundatorka zmarła na początku 1939 roku z powodu ran 
odniesionych we wrześniu 1939. Szpital jej marzeń przetrwał 
tylko 21 lat, pomimo że budowany był na lat 200. Przeżył ją 
zaledwie o 5 lat. Jednak szpitale nie umierają. Zacytuję słowa 
prof. Zofi i Lejmbach – kiedyś młodej lekarki szpitala Karola 
i Marii, a potem wieloletniego Kierownika Kliniki Diagnostyki 
Chorób Dzieci i Kierownika Oddziału Pediatrycznego, następ-
cy prof. Władysława Szenajcha: „Tradycje szpitala pozostały 
te same, gdyż szpital tworzą nie mury i nazwa lecz ludzie”.

Szpital dotrwał w pierwotnej lokalizacji do 6 sierpnia 1944 
roku, kiedy to personel w słynnym „pochodzie śmierci” zo-
stał przeniesiony do Szpitala Wolskiego na ul. Płocką (obecny 
Instytut Gruźlicy), na miejsce wymordowanego 5 sierpnia 

personelu tego szpitala. W okresie 
walk powstańczych szpital był znisz-
czony ogniem broni ręcznej i kara-
binów maszynowych, a następnie 
podpalony przez odchodzących 
żołnierzy niemieckich. Świadkowie 
jednak twierdzą, że mógłby zostać 
odbudowany, gdyby nie miał kapita-
listycznej metryki. Na mocy decyzji 
władz polityczno-administracyjnych 
pozostałe mury szpitala rozebrano, 
a teren zniwelowano pod przyszłe 
bloki mieszkalne.

W jaki sposób szpital znalazł się 
w zaadoptowanym budynku socjal-
nym fabryk wolskich, w którym mie-
ściła się przed wojną przychodnia 
ubezpieczalni społecznej i w którym 
znajduje się dotychczas ogólnodo-
stępny basen pływacki? W 1946r 
pojawiła się propozycja szwajcar-
skiej organizacji charytatywnej „Don 
Suisse”, kompletnego wyposażenia 

szpitala dziecięcego w Warszawie, pod warunkiem, że władze 
miasta znajdą w zburzonej Warszawie i przeznaczą na ten cel 
odpowiedni budynek. Szpital umieszczono na okres przejścio-
wy tam, gdzie znajduje się dotychczas, to znaczy na rogu ulic 
Działdowskiej i Wolskiej. Równocześnie w nazwie pozbawiony 
został kapitalistycznych patronów Karola i Marii Szlenkierów 
i od tego czasu nazywał się Państwowy Szpital Kliniczny Akade-
mii Medycznej w Warszawie najpierw Nr2, potem zmieniony 
na Nr3. W latach 1950-70 stał się siedzibą Oddziału Pediatrycz-
nego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, 
a w jego murach szkolono ordynatorów i specjalistów pediatrii 
na potrzeby całego kraju. 

W czasie podniosłej uroczystości z okazji 100-lecia Powsta-
nia Szpitala Karola i Marii – rektor Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego prof. Marek Krawczyk oraz prorektor prof. 

100 LAT DOBRZE ZNANEGO SZPITALA  
Czy szpitale umierają? 
Co jest rękojmią trwałości 
– budynki, personel, czy idea?
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Skontrum 
księgozbioru 
w Bibliotece 
Gminnej 
w Izabelinie

Szanowni Czytelnicy,

Informujemy, że od 2 kwiet-
nia do 12 kwietnia 2014 biblio-
teka będzie zamknięta a księ-
gozbiór niedostępny. Musimy 
przeprowadzić kontrolę stanu 
zbiorów bibliotecznych. Za tę 
chwilową niedogodność bardzo 
przepraszamy.

Informujemy również, że 
w dniach 14 kwietnia – 31 maja 
nie będziemy pobierać ŻAD-
NYCH kar za przetrzymane książ-
ki, aby zachęcić Państwa do ich 
oddawania. 

Trzeci Rodzinny 
Festiwal 
Talentów

Marek Kulus – odznaczyli grono zasłużonych pracowników 
szpitala medalem im. Władysława Szenajcha. Wśród nich zna-
lazł się znany w naszej okolicy pediatra, mieszkaniec Izabelina 
i mój ojciec, dr med. Witold Galczak – wyróżniony za wybit-
ny wkład w rozwój i wieloletnią pracę na rzecz Szpitala przy 
ul. Działdowskiej. Jeszcze jako student, a potem absolwent 
Oddziału Pediatrycznego, swoją pediatryczną karierę związał 
z tym szpitalem. W Klinice kierowanej przez prof. Zofi ę Lejm-
bach uzyskał specjalizację, a następnie obronił doktorat. Po 
powrocie z trzyletniego kontraktu w Afryce, gdzie zdobył duże 
doświadczenie, pracując jako pediatra-neonatolog w szpitalu 
w Benghazi w Libii, powrócił do swego macierzystego szpi-
tala. Od początku 1984r został jego dyrektorem. Przez cały 
czas pracował też jako lekarz klinicysta w Klinice kierowanej 
przez prof. Irenę Krzeską. Jako dyrektor Szpitala zorganizował 
od podstaw i wyposażył Oddział Patologii Noworodka z salą in-
tensywnego nadzoru (przekształcony potem w Klinikę Patologii 
Noworodka), zostając jego pierwszym ordynatorem. Napisał 
pierwszy zwięzły podręcznik neonatologii chętnie wykorzysty-
wany przez studentów medycyny i wydany przez Akademię 
Medyczną w Warszawie jako tom pierwszy Pediatrii pod red. 
Tadeusza Zalewskiego. Wyremontował szpital, przeprowadza-
jąc go przez trudny okres transformacji ustrojowej w Polsce. 
Doprowadził do przywrócenia obok numeru szpitala imienia 
jego patrona – pierwszego dyrektora prof. Władysława Sze-
najcha. W 1992r po ośmiu latach pracy przeniósł się do Insty-
tutu Matki i Dziecka, przekazując stanowisko dyrektora Szpi-

 DZIECIĘCEGO

tala przy ul. Działdowskiej dr Andrzejowi 
Koronkiewiczowi. W Instytucie kierował 

Kliniką Neonatologii, zorganizował Sympozjum 
Neonatologiczne Polsko-Brytyjskie w Popowie pod Warszawą, 
szkolił neonatologów w zakresie intensywnego leczenia nowo-
rodków i wcześniaków wg wzorów angielskich, a na koniec zo-
stał z-cą dyrektora Instytutu ds. Lecznictwa. W 1994r wspólnie 
z żoną Aliną otworzył prywatną przychodnię lekarską w Izabe-
linie pod nazwą Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Interni-
styczno-Pediatryczna „Juniperus” spółka cywilna działającą do 
chwili obecnej, której kierownictwo w 2012r objęła córka lek. 
med. Justyna Pietrak.

 LEK. MED. JUSTYNA PIETRAK

w czasie występu rodzeństwo , bo to  
pokazuje, że warto angażować swoich 
bliskich do ciekawych, twórczych ini-
cjatyw. Naszym gościem honorowym 
była pani Urszula Żakowska – znana 
malarka ikon, w towarzystwie męża, 
która przybliżyła dzieciom tę trudną 
dziedzinę sztuki. Nasze pociechy zasłu-
chały się w opowieść o jednej z ikon, 
a jak podkreśla nasza artystka, każda 
ikona – to zupełnie inna historia, a ikon 
się nie maluje, tylko opowiada farba-
mi. W skład jury weszli: wicedyrektor 
CKI Pani Maryla Łukasińska, pani Iwona 
Mazurek, przedstawiciel Rady Rodzi-
ców Gminnego Przedszkola w Izabeli-
nie pani Anna Dominiak. Jury wyróżniło 
w tym roku nagrodami – Blankę Wójcik 
za utwór pt. „Życzenie” F. Chopina, któ-
rym zachwyciła i wzruszyła wszystkich, 
oraz braci Michała i Mikołaja Żera za 
inscenizację „Cztery misie” , do której 
Mikołaj wspólnie z mamą napisał sło-
wa i samodzielnie ułożył rymy. Mamy 
nadzieję, że za kilka lat usłyszymy o na-
szych małych artystach.

BEATA PODGAJNA

Dnia 14.02.2014 roku w Gminnym 
Przedszkolu w Izabelinie odbył się 
Trzeci Rodzinny Festi wal Talentów zor-
ganizowany przez nauczycielkę Annę 
Ojrzyńską z pomocą Katarzyny Wysoc-
kiej. Uczestnicy prezentowali umiejęt-
ności plastyczne, wokalne, taneczne 
i recytatorskie  Nie zabrakło poczucia 
humoru i akcentów komediowych. 
Szczególnie cieszymy się i jesteśmy 
dumni z dzieci, którym towarzyszyło 
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Strzały snajperów do ludzi na kijow-
skim Majdanie były mierzone tak, 

by zabić. Celowano w głowę, w tętnice 
szyjne. Strzelano pociskami penetrują-
cymi, które po wejściu w miękką tkankę 
odkształcają się w taki sposób, by wy-
rządzić jak największe szkody. Strzelali 
funkcjonariusze wyszkoleni w służbach 
specjalnych. Po drugiej stronie barykad 
mieli zwykłych ludzi, których chroniły 
budowlane kaski na głowach i dym z pa-
lonych opon. Zginęło ponad 100 ludzi, 
700 jest rannych! Wszystko to działo się 
zaledwie 600 kilometrów od Warszawy. 

21 lutego Naczelnik Związku Harcer-
stwa Polskiego ogłasza dla wszystkich 
drużyn w kraju alert: Harcerze dla Ukra-
iny. Alert to nadzwyczajna mobilizacja, 
wezwanie do działania w ważnej spra-
wie. Ogłaszany jest tylko w szczególnych 
sytuacjach, gdy liczy się każda pomoc. 
Tak było na przykład w lipcu 1997 roku, 
gdy Dolny Śląsk dotknęła katastrofal-
na powódź. Wtedy harcerze pomagali 
w ewakuacji mieszkańców zagrożonych 
wsi w Kotlinie Kłodzkiej, organizowa-
li łączność radiową w zalanym Opolu, 
pomagali wzmacniać wały przeciwpo-
wodziowe, porządkowali zalane tereny 
i opiekowali się dziećmi z ewakuowa-
nych rodzin. 

Tam na Euromajdanach w Kijowie, we 
Lwowie i w innych miastach pełnili służ-
bę nasi bracia – skauci z Płasta – Naro-
dowej Organizacji Skautów Ukraińskich. 
Już w grudniu skauci pomagali w po-
szukiwaniach osób zaginionych, pełnili 
służbę aprowizacyjną i porządkową. 
Teraz pomagają w opiece nad rannymi. 
Pilnie potrzebne są środki opatrunko-
we, lekarstwa, środki czystości i ochro-
ny osobistej, koce, śpiwory. Potrzebne 
są pieniądze na rehabilitację medyczną 
ludzi poszkodowanych w walkach ulicz-

nych. Bezpośrednio współpracują ze 
sobą komisarze zagraniczni obu organi-
zacji. Płastuni lokalnie wiedzą najlepiej 
jak z największym pożytkiem wykorzy-
stać przekazywane środki. 

Nasz 424 Szczep „Kampinos” od razu 
przystąpił do alertu. Robimy burzę mó-
zgów. Przede wszystkim potrzebne są 
pieniądze. Główna Kwatera uruchamia 
specjalne konta bankowe. ZHP ma zgo-
dę Ministra Administracji i Cyfryzacji na 
zbiórkę publiczną. Co możemy zrobić 
lokalnie w Izabelinie? Wystarczył jeden 
telefon do Dyrektora Centrum Kultury 
Izabelin i już mamy decyzję – za tydzień 2 
marca robimy wspólnie koncert połączo-
ny ze zbiórką pieniędzy! Spontanicznie 
w kilka godzin zawiązuje się nieformalny 
sztab akcji: podharcmistrz Piotr Stępień 
(komendant szczepu), harcmistrzyni Iwo-
na Brzózka – Złotnicka (Hufi ec Żoliborz), 
harcmistrz Jan Marcinkowski (Hufi ec 
Nowy Dwór Mazowiecki). My koordynu-
jemy działania w Izabelinie, Hufi ec Żoli-
borz zajmie się stroną artystyczną, Nowy 
Dwór udzieli wsparcia organizacyjnego.

Ruszają przygotowania. Pracy jest 
mnóstwo. Najważniejsza jest informa-
cja. Rusza kampania na Facebooku, za-
praszamy kadrę instruktorską z wszyst-
kich hufców Chorągwi Stołecznej ZHP, 
zapraszamy rodziców zuchów i harce-
rzy. Z prośbą o przekazywanie infor-
macji o koncercie podczas niedzielnych 
mszy zwracamy się do proboszcza iza-
belińskiej parafi i. Ksiądz podpułkownik 
Stanisław Dębicki w minutę podejmuje 

decyzję – „Będziemy informować!”. Na-
sza inicjatywa porusza energię innych. 
Pani Aleksandra Kowalewska, nasza 
izabelińska organistka pochodzi ze Lwo-
wa. Włączamy ją do listy wykonawców. 
Swoją gotowość do poprowadzenia 
koncertu zgłasza Krzysztof Łobodziński, 
który jest profesjonalnym konferansje-
rem. CKI pomaga w przygotowaniu pla-
katów. W kilka godzin Mateusz Ordon, 
zastępca komendanta szczepu oplaka-
tował cały Izabelin. Nasi harcerze starsi 
przygotowują 270 kokard w barwach 
Ukrainy. W Głównej Kwaterze ZHP zała-
twiamy niezbędne formalności. 

Akcja rozpoczęta przez polskich har-
cerzy zyskuje sojuszników. Komitet Eu-
ropejski Światowej Organizacji Ruchu 
Skautowego (WOSM) popiera nasz alert 
i wzywa wszystkie organizacje skautowe 
w Europie do podjęcia podobnych dzia-
łań na rzecz pomocy rannym na Ukra-
inie. Nie jesteśmy już sami! 

W niedzielę 2 marca około 19 rusza-
my. Na widowni są mieszkańcy Izabeli-
na, rodzice naszych harcerzy i zuchów, 
instruktorzy z hufca żoliborskiego i no-
wodworskiego. 

Na początku niezwykły moment. Na 
ekranie na scenie pojawia się dziew-
czyna w skautowym mundurze. To 
Komisarka Zagraniczna Płasta Natalia 
Medvid. Słyszymy wypowiadane ze 
wschodnim akcentem ważne słowa: 
„Druhny i Druhowie. Chcemy wyrazić 
swój podziw wobec poparcia polskiego 
narodu dla walki Ukrainy za wolność. 

ALERT NIEOBOJĘTNYCH
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Niełatwo jest znaleźć słowa wdzięcz-
ności. Najważniejszymi były dla nas 
słowa moralnego wsparcia oraz życz-
liwość, dzięki której wiedzieliśmy, że 
nie jesteśmy sami w ten ciężki czas. 
I to pomaga nam nie poddawać się. 
Dziękujemy za prawdziwie przyjaciel-
skie wsparcie przejawiające się w bez-
interesownej, humanitarnej pomocy. 

odczuwać poparcie naszych przyjaciół, 
harcerzy, i wiedzieć, że Polacy wierzą 
w nas. Czuwaj!”. Nagranie tego fi lmu 
i przekazanie go do Polski wymagało 
dużej odwagi. Ukraińcy jeszcze nie są 
pewni jak rozwinie się dalej sytuacji 
w ich kraju. Niechętnie wypowiadają 
się publicznie. 

Na scenę wychodzi Aleksandra Kowa-
lewska. „Boże, ja modlu za Ukrainu…” 
płyną słowa i melodia pięknej modli-
twy. To jedna z takich chwil, w których, 
jak powiedział w jednym z wywiadów 
prof. Adam Rotf eld: „Upomina się o nas 
historia spuszczona z łańcucha”. Moż-
na pozostać obojętnym i nie robić nic. 
Można też na skalę swoich możliwości 
zrobić coś ważnego i potrzebnego, co 
czyni nas … lepszymi ludźmi. W głębi 
sceny światła wydobywają z mroku nasz 
znak – skautową lilję i hasło: „Scouts 
creati ng a Bett er World”.

Kolejne trzy piosenki w spokojniej-
szym, balladowym klimacie wykonu-
je zespół Someday. To młodzi ludzie 
z Nowego Dworu Mazowieckiego 
z perspektywą świetnego artystyczne-
go rozwoju. Następnie scenę okupuje 
zespół Wszyscy Byliśmy Harcerzami. 
Na co dzień grają w rockowych i punk 
rockowych kapelach, ale teraz zagrają 
specjalnie dla nas w składzie, w jakim 
występowali ostatnio na Przystanku 
Woodstock. Zalewa nas lawina, po-
wódź, tajfun energii. Każdy, kto choć 
raz był na harcerskim ognisku dosko-
nale rozpoznaje te słowa – to znane 
harcerskie piosenki, ale w niezwykłej 
rockowej aranżacji! I kto powiedział, 
że harcerskie piosenki są nudne? Na 
pewno nie te w rockowym wykona-
niu! Młodzi nie wytrzymują i tańczą 
przed sceną. Zespół prowadzi licytację 
swoich koszulek z Woodstock i swojej 
debiutanckiej płyty. Koleje banknoty 
trafi ają do puszek. 

„Ogniska już dogasa blask, braterski 
splećmy krąg…”, zapraszamy wszystkich 
do kręgu. To moment żeby podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczynili się do 
naszego przedsięwzięcia. Jest taki har-
cerski zwyczaj, który polega na nadawa-
niu mian. To rodzaj pseudonimu, który 
charakteryzuje daną osobę. My w tym 
kręgu łączącym harcerzy i mieszkańców 
Izabelina nadaliśmy wszystkim obec-
nym miano: Nieobojętnych. 

Zebraliśmy i przekazaliśmy na spe-
cjalne konto 2073 zł i 80 gr. 

Działamy dalej. Alert trwa!
HARCMISTRZ JACEK SMURA 

Szczególnie pomocy naszym rannym. 
Cały ukraiński naród, w tym Płastuni, 
dziękują przede wszystkim harcerzom. 
Dotrzymując skautowego obowiązku: 
„Pomagać innym”, przyszliście nam 
z pomocą w ten ciężki czas. To wszystko 
tylko potwierdza, że skautowe warto-
ści są ponad granicami państw. Teraz, 
jak nigdy, jest dla nas ważne, by móc 
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W sobotę 8 marca br. w Centrum 
Kultury Izabelin uroczyście ob-

chodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Kobiet. Z tej okazji na deskach naszej 
sceny wystąpił Kabaret Seniorów TRE-
MA działający w Centrum Kultury Iza-
belin. Dziesięcioosobowa grupa pod 
kierownictwem Ewy Musiałowicz za-
prezentowała przedstawienie kabare-
towe pt „Z życia emeryta”. Scenariusz 
został napisany na podstawie tekstów 
M. Załuckiego, S. Grodzieńskiej, L.J. 
Kerna, K.I. Gałczyńskiego, D. Kłusek i J. 
Jurandota. Trzeba wspomnieć, że se-
niorzy tworzą zespół, który działa od 
października 2013 roku i jest to pierw-
szy występ przed publicznością.

Wszyscy artyści amatorzy to nasi 
sąsiedzi, bliscy znajomi, czasem rodzi-
ce, a czasem dziadkowie. Wbrew na-
zwie, tremy po występujących widać 
nie było. Za to było mnóstwo humoru, 
swady, dobrej zabawy i śmiechu. Okla-
skom nie było końca, a po twarzach bli-

LOUD JAZZ BAND powrócił do Pol-
ski, aby świętować 25. lecie istnienia. 
Formacja Mirosława „Carlosa” Kacz-
marczyka zdobywcy wyróżnienia „Wy-
bitny Polak” w Norwegii w 2013 r. za 
szczególne osiągnięcia muzyczne i rolę 
animatora kultury obu krajów, wystą-
pił w sobotę 22 lutego br. w CENTRUM 
KULTURY IZABELIN. Gościem specjal-
nym był wybitny pianista młodego po-
kolenia – Paweł Kaczmarczyk z Audio-
Feeling Band.  

Loud Jazz Band powstał w Polsce 
1989 r. Jego założycielem i głównym 
kompozytorem jest Mirosław „Carlos” 
Kaczmarczyk. Pięć lat później artysta 

Band słychać nie tylko jazz w wydaniu 
klasycznym, ale również free jazzowym 
i improwizowanym. Wszystko w połą-
czeniu z dynamiką rocka i word music, 
tworzy niepowtarzalny, rozpoznawalny 
styl. Loud Jazz Band jest jedynym pol-
skim zespołem, którego płyta ukazała 
się w legendarnej brytyjskiej wytwór-
ni Mercury Records (Def Lepard, Elton 
John, Mark Knopfl er). Za album „4 ever 
U” grupa otrzymała nominację do na-
grody Fryderyk. Zespół występował 
na takich festi walach jak m.in. na Oslo 
Konserthus (2012), Spirit of Burgas 
(2010), Jazz Jamboree (2010), Bohe-
ma Jazz Festi val (2009), Jazz nad Odra 
(2008), Guitar City Festi val (2002), Jazz 
na Starówce (2001). W skład Loud 
Jazz Band wchodzą: Mirosław ”Carlos” 
Kaczmarczyk (gitara), Erik Johannessen 
(puzon), Wojtek Staroniewicz (sakso-
fon), Paweł Kaczmarczyk (fortepian), 
Sebasti an Haugen (bas), Ivan Make-
donov (perkusja), Maciej Ostromecki 
(instrumenty perkusyjne) i Piotr Iwic-
ki (syntezator). Na koncercie zespół 
promował nowy album “From the 
distance. Live in Warsaw”. Publiczność 
uczestnicząca w koncercie świetnie się 
bawiła, a odbiór wykonawców był bar-
dzo pozytywny.  IM

JUBILEUSZOWY KONCERT 
LEGENDY NORWESKIEGO JAZZU W IZABELINIE

wyemigrował do Norwegii, gdzie wy-
startował z nową odsłoną zespołu. 
Formacja gra współczesny jazz. Mu-
zyka tworzona przez Kaczmarczyka 
jest konglomeratem różnych stylów 
muzycznych, jednakże z relatywnie 
akustycznym brzmieniem. Kompo-
nowane przez „Carlosa” utwory ce-
chuje wyrazista melodia umieszczona 
w zróżnicowanym obrazie muzycznym. 
Inspiracją dla polskiego gitarzysty jest 
norweska i polska kultura, ale także 
natura i ludzie obu krajów. Ta muzyka 
jest dojrzała, uniwersalna i refl eksyjna, 
ale grana dłuższą perspektywą, niż tyl-
ko emocją chwili. W muzyce Loud Jazz 

skich płynęły łzy wzruszenia. Jak widać 
każdy wiek jest dobry, by kreatywnie 
wykorzystać swój czas. Najważniejsze 
jest to, by znać tajemnicę, jak zrobić, 
by chciało się chcieć. Podczas kilkuna-
stominutowej przerwy goście mogli 
wypić pachnącą kawę, zjeść ciastko 
i przygotować się do dalszej zabawy. 

W drugiej części imprezy wystąpiła 
Teresa Kramarska z przebojami XX wie-
ku. W jej wykonaniu izabelińska pu-
bliczność wysłuchała znane i lubiane 
piosenki. Wśród nich znalazły się m.in.: 
Ada to nie wypada, Daj mi świat, Przyj-
dzie na to czas, Zakochani są wśród 
nas, Serduszko puka w rytmie cza cza, 
Nie bądź taki szybki Bill, Rudy Rydz, 
40 lat minęło, Mały książe, Przeżyłam 
z tobą tyle lat czy Miłość w Portofi no. 
Zabawne aranżacje i piękne wykonanie 
wzbudziły wiele fantastycznych wspo-
mnień z lat młodości i dały mnóstwo 
energii na kolejne marcowe dni.

IWONA MAZUREK

8 marca 
koncert z okazji Dnia Kobiet
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MIŁOŚĆ W PARYŻU…
„SĄSIEDZI ŚPIEWAJĄ 

DLA SĄSIADÓW”
W piątkowy wieczór 7 marca br. 

w Centrum Kultury Izabelin gościli-
śmy naszą sąsiadkę Dorotę Lanton. 
Artystka wystąpiła z prawdziwie eu-
ropejską propozycją na polskim ryn-
ku, koncertem pt „Miłość w Paryżu”. 

Aktorka i piosenkarka uznana za 
jedną z najlepszych w Polsce interpre-
tatorkę piosenki francuskiej  wykona-
ła  w oryginale największe przeboje 
Edith Piaf, Jacquesa Brela,  Juliett e 
Greco, Charlesa Aznavoura, Josephi-
ne Baker, Carli Bruni i własne piosen-
ki, nawiązując do klimatu kabaretów 
paryskich lat 30-tych i 50-tych. 

Dorota Lanton to uosobienie pięk-
na, kobiecości i emanującego sek-
sapilu. To wyrazisty i ujmujący głos, 
profesjonalizm oraz pasja. Jeśli do-
damy do tego elegancję pięknych su-
kien oraz zmysłowy taniec, to będzie 
prawie 100% sukcesu. Prawie, bo 
nie sposób nie wspomnieć o akom-
paniamencie. Na scenie artystce 
towarzyszyli  Marek Stefankiewicz 
oraz życiowy partner Bogusław No-
wicki. Trzeba przyznać, że koncert to 
brawurowe varietes, wyrafi nowana 
muzyka i piękna oprawa instrumen-
talna, a wśród niej akordeon, forte-
pian, gitara i harmonijka ustna. Po 
koncercie można było zakupić płytę 
„Weekend  in  Paris”, na której Do-
rota Lanton z piosenką  „Ma place” 
znalazła się wśród najwybitniejszych, 
współczesnych francuskich wyko-
nawców, a   teledyski do polskiej 
i francuskiej  wersji piosenki nakrę-
cono w stolicy Francji. 

Piątkowy wieczór był dla wielu go-
ści ucztą dla zmysłów, a dla sąsiadów 
artystki zaskoczeniem przemiany 
„dziewczyny z sąsiedztwa” we fran-
cuską szansonistkę i wielką damę.

IWONA MAZUREK

Jest Pani artystką wszechstronną. Gra Pani w serialu, w fi lmach, w teatrze, śpie-
wa, dubbinguje. Co sprawia Pani najwięcej radości ?

Właściwe wszystkie formy związane z aktorstwem sprawiają mi dużo radości, szcze-
gólnie gdy mogę śpiewać. Na tę chwilę najbardziej ze wszystkiego lubię występować 
w moim recitalu, w którym śpiewam, tańczę , ale przecież i gram, sięgając do mojego 
warsztatu aktorskiego. Cenię sobie, że kiedyś mogłam występować w Teatrze Roma, 
bo fascynują mnie formy teatralno –musicalowe. Oczywiście lubię też pracę w fi lmie 
i serialu, a teraz szczególnie moją postać, którą gram w „Klanie”. Scenarzyści zmienili 
jej charakter. Na początku Julia była miła, uśmiechnięta i godziła się na wszystko. 
Dla mnie jako aktorki nie było to zbyt ciekawe zadanie do zagrania. Teraz, gdy moja 
bohaterka stała się zołzą, granie jej sprawia mi większą przyjemność (śmiech). Lubię 
pracę przed kamerą. Jeśli chodzi o dubbing, to szczerze mówiąc, jestem nim trochę 
zmęczona, bardzo sentymentalnie traktuję tylko „Świnkę Peppę”, gdzie podkładam 
głos pod mamę Świnki Peppy no i jest to ulubiony serial mojego synka. 

Pięć lat temu przyjechała Pani do Izabelina z koncertem „Miłość w Paryżu” po 
raz pierwszy i jak się potem okazało, została Pani do dziś. Co się takiego stało ?

To prawda ! Przyjechałam, wystąpiłam, a potem wyszłam przed Centrum Kultu-
ry, zobaczyłam cudowną wszechogarniającą zieleń, zaciągnęłam się świeżym po-
wietrzem, pachnącym sosnami, wtopiłam się w magię tego miejsca i miesiąc potem 
kupiliśmy tu dom. Oczywiście już wcześniej myśleliśmy o tym, by wyprowadzić się 
z Warszawy.

Niezwykłe było też to, że pięć dni po tym, jak się przeprowadziliśmy do Izabeli-
na, urodził się mój synek Jasio. Kiedy po powrocie ze szpitala, rano obudziliśmy się 
wszyscy i spojrzeliśmy przez okno, ujrzeliśmy wiewiórki skaczące po drzewie i wtedy 
zrozumiałam, że znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi. To było coś niesamowitego.

Jak się Pani mieszka w Izabelinie ? Co Pani ceni tu najbardziej ?
Aura tego miejsca to po prostu bajka. Przez długi czas na początku, czułam się tutaj 

jakbym była na wakacjach. Ta wspaniała przyroda, cudowny śpiew ptaków, spotkania 
z naturą. Wychodzę na spacer i staję oko w oko z łosiem. Innym razem odprowa-
dzam Jasia do przedszkola i dwa metry ode mnie stoi stado kilkunastu dzików. Po-
wiem szczerze byłam w strachu, nie wiedziałam co robić. Natura budzi w człowieku 
respekt i pokorę. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Najbardziej jak się da 
korzystamy z uroków Izabelina. Bardzo dużo spacerujemy po lesie i cieszymy się jego 
magią. Można powiedziedzieć , że zamieszkanie tutaj zawdzięczamy panu Januszowi 
Marciniakowi, dyrektorowi tutejszego Centrum Kultury. Kilka lat temu zaprosił nas 
z koncertem i uświadomił nam, że istnieje taka piękna kraina na Mazowszu.

Jak się występuje dla znajomej publiczności, dla sąsiadów, rodziny, przyjaciół ?
Jest to dużo trudniejsze, niż kiedy koncertujemy w całej Polsce (około 100 wystę-

pów) przed anonimową publicznością. Dawno już nie miałam takiej tremy, jak na 
ostatnim koncercie w Izabelinie . Na szczęście trwało to tylko chwilę i szybko doszłam 
do siebie. Faktycznie jest dużo trudniej śpiewać dla osób, które się zna. A przecież 
darzę ogromną sympati ą moich sąsiadów, bo to są wspaniali i bardzo serdeczni lu-
dzie. Począwszy od tych, którzy mieszkają blisko nas, a skończywszy na tych, którzy 
mieszkają kilka domów dalej. Na przykład Małgosia, która czasem odbiera naszego 
synka z przedszkola, albo my odbieramy jej dziecko. Albo pani dyrektor z Gminnego 
Przedszkola w Laskach, do którego chodzi nasz cztero i pół letni Jasio i jest zachwyco-
ny tym miejscem. Nigdy nie płakał, że chce zostać w domu, wręcz przeciwnie, nawet 
jak mamy dzień wolny, on i tak chce iść do przedszkola. Uwielbia je, a to u dzieci się 
rzadko zdarza. Córce też miło chodzić do tutejszej szkoły, bo znalazła tu wspaniałe 
grono przyjaciół. 

Jakie ma Pani plany na przyszłość ? 
Cały czas się przygotowuję do nagrania mojej drugiej płyty, na której większość 

piosenek będzie w języku francuskim, ale będą też piosenki po polsku. Premiera mo-
jej ostatniej płyty „Jak balsam” miała miejsce w 2008 roku, więc teraz najwyższy czas 
na tę drugą (śmiech). Nagranie jej trochę przesunęło się w czasie z uwagi na to, że 
jestem matką jeszcze małego dziecka, a poza tym praca w serialu i koncerty również 
zabierają mnóstwo czasu. Myślę, że to mnie trochę tłumaczy. Choć na koncertach 
ludzie wciąż pytają, kiedy będzie ta płyta. 

Po drugie praca w serialu i moja bohaterka Julia, która wróciła z USA i pokaże swo-
je drugie oblicze. Oj, będzie się działo. Na marginesie powiem, że ja prywatnie taka 
nie jestem, to scenarzyści rozpisują taką rolę.

Po trzecie koncerty w Polsce m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i wielu innych miejscach. 
Powiem szczerze, że mamy już wiele koncertów zakontraktowanych na 2015 rok. 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia tak w życiu prywatnym, jak i za-
wodowym.

Dziękuję i jeszcze tą drogą pozdrawiam wszystkich Izabelinian i życzę im wiele 
szczęścia.
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Nazywam się Kamil Łuczak, mam 29 lat, 
mieszkam wśród Was. W 2011 roku uległem ciężkiemu wypadkowi w pracy. Doznałem poważnego urazu kręgosłupa, od tego czasu poruszam się na wózku inwalidzkim. By dojść do większej sprawności potrzebuję długotrwałej, a zarazem kosztownej rehabilitacji. Serdecznie proszę o wsparcie w postaci przekazania 1% podatku. Proszę wpisać w rozliczeniu rocznym nr
KRS 0000037220z dopiskiem cel szczegółowy:
Dla Kamila Łuczaka  Z góry dziękuję

PODARUJ 
1% PODATKU

„Ogrody Niebanalne”

Andrzej Wojciech Różański

ul. Podleśna 12, Kazuń Polski
e-mail: wojtek@ogrodyniebanalne.pl
www.ogrodyniebanalne.pl
Tel. 602 65 14 33

KOMUNIKAT SEKCJI BRYDŻOWEJ 
CENTRUM KULTURY IZABELIN

Dnia 2 marca br. odbył się kolejny turniej brydża 
sportowego w którym grało 6 par; zapis wyników pro-
wadzono w punktach meczowych IMP. Rozegrano 24 
rozdania, zaś pierwsze trzy miejsca zajęli następujący 
zawodnicy/zawodniczki/:

1. Ewa Bobińska / Marek Lisiewski
2. Marian Lewandowski / Mirosław Popczyk
3. Franciszek Gawryła / Ryszard Kozieł

Dziękuję wszystkim zawodnikom za znakomitą po-
stawę i za miłą sportową atmosferę, zaś wszystkich 
chętnych zapraszam na kolejny turniej w dniu 13 kwiet-
nia br. (15.00).

Janusz Krukowski
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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%

Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987
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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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Miasto partnerskie gminy Izabelin – Borken w Hesji oraz Izabelińskie Stowa-
rzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin serdecznie zapraszają młodych mieszkańców 
i mieszkanki gminy Izabelin do udziału w:

Europejskich Warsztatach Letnich 2014 
„Energia dla Europy”

w dniach 18 – 27 sierpnia w Borken (Niemcy)

Europejskie warsztaty letnie to spotkania młodzieży z pięciu krajów europej-
skich – Niemiec, Francji, Polski, Austrii i Węgier – organizowane cyklicznie przez 
gminę Borken. Ich celem jest nawiązanie wzajemnych kontaktów i poznanie kul-
tur. 

W programie: wspólne wycieczki, zwiedzanie, możliwość udziału w warszta-
tach muzycznych, fotografi cznych, teatralnych/

Wymagania wobec uczestników:
• wiek 18–25 lat
• podstawowa znajomość języka angielskiego
Opłata za uczestnictwo:
Około 250 euro

Uczestnicy ( w sumie około 25 osób) zakwaterowani będą w miasteczku na-
miotowym na terenie Gminy Borken.

Zgłoszenia do wzięcia udziału w warsztatach prosimy przesyłać na adres info@
ispmig.org do dnia 15 kwietnia br. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, 
datę urodzenia i miejsce zamieszkania kandydata/tki oraz krótki list motywujący 
chęć udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji o warsztatach : info@ispmig.org, tel. 517813893 

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 gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r., Nr 102, poz.651) niniej-
szym podaje się do publicznej wia-
domości, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Izabelin we wsi Izabelin C 
przy ul. 3 Maja 42 wywieszony zo-
stał wykaz nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy. 

Izabelin, dnia 07 marca 2014 r.


