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Nowe zasady tworzenia 
klas czwartych 
w Szkole Podstawowej w Izabelinie

Wostatnim czasie trwała ożywiona dyskusja na temat zmiany zasad tworze-
nia klas czwartych i doboru uczniów do poszczególnych oddziałów w Szko-

le Podstawowej w Izabelinie, w nadchodzącym roku szkolnym (2014/2015). 
W jej wyniku, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie w dniu 12 maja 2014r. 

podjęła uchwałę, w której zwróciła się z prośbą do Dyrekcji Zespołu Szkół w Iza-
belinie o odroczenie wprowadzenia nowych zasad tworzenia klas czwartych, do 
roku szkolnego 2015/2016. Dyrekcja Zespołu Szkół w Izabelinie przychyliła się do 
rozwiązań proponowanych przez Radę Rodziców i podjęła decyzję o przesunięciu 
w czasie planowanych zmian.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Izabe-
linie www.izabelin.edu.pl

BARBARA BACEWICZ BORYS

NIE WYPALAJMY 
ODPADÓW!!!

Szanowni Mieszkańcy,
Lekarze alarmują, że w związku z coraz większą ilością spalanych 

śmieci w gospodarstwach domowych obserwuje się zwiększającą ilość 
pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, 
alergie pokarmowe oraz przypadki chorób nowotworowych u dzieci.

Ostatni Raport Komisji Europejskiej informuje, że co roku na choroby 
wywołane złym stanem powietrza umiera około 28 tysięcy Polaków. 

I w naszej gminie, wraz z nadejściem wiosny, pojawiają się liczne przy-
padki wypalania trawy, liści i innych odpadów pochodzących z naszych 
przydomowych ogródków. Działania takie nie są przyjemne ani dla pa-
lącego ani dla sąsiadów, którzy muszą wdychać zanieczyszczone powie-
trze. Mamy coraz więcej zgłoszeń o tego typu procederze i w związku 
z tym coraz częściej musi interweniować policja. Po cóż sprawiać sobie 
niepotrzebne problemy i narażać się na nieprzyjemności?

W ramach wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 
zabierane są również (bez żadnych dodatkowych kosztów) odpady „zie-
lone”. Jedynym obowiązkiem mieszkańca jest zakup worków (max. 120 
litrowych) i umieszczenie w nim tej frakcji odpadów. Zatem, za te kil-
ka groszy, można oszczędzić sobie i sąsiadom zbędnych zanieczyszczeń 
i nieprzyjemności.

Jednocześnie przypominamy, że odpady „zielone” nie mogą być 
umieszczane w workach do zbiórki selektywnej, dostarczanych przez 
fi rmę MPO.

Dbajmy o środowisko i szanujmy się wzajemnie.

MARTA MERCHEL
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Panie Wójcie. Wracając do prze-
rwanego wywiadu chciałam prosić 
Pana o przedstawienie aktualnych 
uzgodnień dotyczących stanu bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy. 

Kontynuując naszą rozmowę sprzed 
dwóch tygodni powiem, że ostat-
nie poczynania kierownictwa policji, 
a zwłaszcza likwidacja najpierw komi-
sariatu, a następnie rewiru dzielnico-
wych, to w odczuciu nas wszystkich, 
mieszkańców gminy, najważniejszy 
i najpoważniejszy problem w zakresie 
bezpieczeństwa na naszym terenie. 
Sposób w jaki działa komendant powia-
towy uchybia cywilizowanym normom. 
W grudniu ubiegłego roku, praktycznie 
bez uprzedzenia, zostaliśmy postawieni 
przed faktem zlikwidowania komisaria-
tu, ale w zamian otrzymaliśmy obietni-
cę utrzymania placówki w okrojonym 
składzie, tzw. rewiru dzielnicowych. 
Proszę wrócić do styczniowego nume-
ru „Listów do sąsiada”, gdzie w wywia-
dzie z Panią, komendant „szczerze” 
tłumaczył istotę swej reformy i przeko-
nywał, że likwidacja, to nie likwidacja, 
a jedynie przekształcenie komisariatu 
w inną jednostkę organizacyjną. W tym 
samym czasie zawierał ze mną umowy 
o współpracy na kolejny rok, a między 
innymi porozumienie o fi nansowaniu 
przez gminę etatu cywilnej pracow-
nicy, która przez cały 2014 rok będzie 
zatrudniona w jednostce policji w Iza-
belinie. Z całą świadomością tego, że 
porozumienie to po dwóch – trzech 
miesiącach stanie się bezwartościo-
wym świstkiem. Zamiarów swoich nie 
przedstawił ani społeczeństwu, ani 
też samorządowi gminnemu. Dopiero 
na debacie publicznej w Starych Ba-
bicach komendant powiatowy, wraz 
z zastępcą komendanta stołecznego, 
starali się wykazać swoje racje, które 
w zasadzie sprowadzają się wyłącznie 
do ewentualnych oszczędności, mają-
cych płynąć z takich rozwiązań. W dniu 
dzisiejszym sytuacja przedstawia się 

tak, że komendant powiatowy, przy 
aprobacie komendanta stołecznego, 
uważa wprowadzone rozwiązanie za 
jedynie słuszne i nie trafi ają do niego 
żadne argumenty płynące od różnych 
grup społecznych, z samorządu Izabe-
lina i całego powiatu warszawskiego 
zachodniego. 

Rozmawiałem o tym już z komen-
dantem stołecznym, w obecności ko-
mendanta głównego. Rozmawiałem 
również z posłami (m.in. z panem Mar-
cinem Święcickim), którzy zapowie-
dzieli interpelacje i zapytania poselskie 
w tej sprawie. Planuję również spotkać 
się w najbliższym czasie z wojewodą. 
Efekty moich starań w tej sprawie będę 
starał się przedstawiać mieszkańcom 
gminy na bieżąco.

Obiecał Pan także udzielić miesz-
kańcom informacji na temat aktual-
nego stanu prac nad planami zago-
spodarowania przestrzennego. Co się 
w tej ważnej sprawie zmienia?

Najbardziej nabrzmiałym proble-
mem w tym zakresie jest brak do-
celowych rozstrzygnięć dotyczących 
Sierakowa. Pierwszy etap planu za-
gospodarowania przestrzennego tej 
wsi został uchwalony na sesji 5 marca 
2014 r. Został już opublikowany i za-
cznie obowiązywać od 23 maja. Część 
planu pozostawiona do opracowania 
w drugim etapie jest w tej chwili przed-
miotem analizy specjalistów, którzy są 
poważnymi autorytetami prawniczymi 
w dziedzinie zagospodarowania prze-
strzennego. Przed nami okres uzgod-
nień projektu planu z władzami róż-
nych szczebli. Plan zagospodarowania 
przestrzennego Sierakowa to bardzo 
trudny i złożony problem, a my – myślę 
tu o sobie i o radzie gminy – jako sa-
morząd reprezentujący mieszkańców 
Sierakowa staramy się w tej sytuacji 
zrobić wszystko, co możliwe. 

Jeśli chodzi o prac nad planami in-
nych części gminy, to aktualnie pra-

cujemy nad przygotowaniem zmian 
w planie m.in. w Truskawiu, przy 
oczyszczalni ścieków. Chcemy tu upo-
rządkować planistycznie tereny zwią-
zane z funkcjami pomocniczymi dla 
gminnego przedsiębiorstwa i na stałe 
utworzyć obszary biologicznie czynne, 
oddzielając pasem zieleni ulicę Połu-
dniową od terenów mieszkalnych Tru-
skawia. 

Pracujemy też nad zmianą planu 
w Hornówku, w okolicach ulicy Polnej. 
Celem prac, które podjęliśmy na wnio-
sek mieszkańców, jest umożliwienie 
przejęcia przez gminę tej ulicy i doce-
lowe zachowanie jej kameralnego cha-
rakteru. 

I wreszcie plan dla działki przy skrzy-
żowaniu ul. Tetmajera i Krasińskiego, 
która jest własnością Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Po uzgodnieniu 
z KPN funkcji, które miałyby być tu 
wprowadzone, plan ten zostanie wyło-
żony do publicznych uzgodnień i mam 
nadzieję, że będzie uchwalony w dru-
giej połowie roku. 

Czy jest jeszcze coś, nad czym pra-
cuje Urząd Gminy i Pan osobiście, 
o czym chciałby Pan poinformować 
mieszkańców?

Tematów bieżących, zarówno tych 
drobnych, jak i całkiem poważnych, 
nie brakuje oczywiście nigdy. Pracu-
jemy między innymi nad przygoto-
waniem wielu mniejszych inwesty-
cji, do których realizacji zamierzamy 
wykorzystać fundusze tzw. Lokalnej 
Grupy Działania (LGD). Są to głównie 
projekty mające poprawić stan zago-
spodarowania gminy pod względem 
estetycznym, takie jak porządkowanie 
i modernizację otoczenia kapliczek 
i miejsc rekreacji – np. aleja dębów 
pamięci w Truskawiu, ale także boisko 
wraz ze sztucznym lodowiskiem przy 
szkole w Izabelinie. 

Dziękuję za rozmowę

O tym, co ważne…
z Wójtem Gminy Izabelin Witoldem Malarowskim 
rozmawia Iwona Mazurek
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W środę 9 kwietnia br. odbyła się XXXVI zwyczajna sesja 
Rady Gminy Izabelin. Przewodniczący Rady Gminy Je-

rzy Pietrzak otworzył sesję, przyjął porządek obrad oraz pro-
tokoły z poprzednich sesji. Następnie sprawozdania z prac 
Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami przekazali 
przewodniczący komisji, a informację o pracy Urzędu Gminy 
i Wójta między sesjami przekazał Witold Malarowski.

Radni podjęli następujące uchwały:
–  uchwała XXXVI/302/14 RGI w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014–2026 
(jednogłośnie 13 głosów „za”)

–  uchwała XXXVI/303/14 RGI w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin (jednogłośnie 13 
głosów „za”). 
§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin 

Nr XXXIII/283/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. wprowadza się 
następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Dochody budżetu w wysokości 49.390.802,18 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie 41.090.751,84 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 8.300.050,34 zł”.
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.Wydatki budżetu w wysokości 53.191.612,18 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 39.746.756,84 zł,
2) wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne 

w kwocie 13.444.855,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Defi cyt budżetu w wysokości 3.800.810 zł, który 

zostanie sfi nansowany z planowanych kredytów na łączną 
kwotę 1.500.000 zł, pożyczki w wysokości 1.540.810 zł oraz 
z wolnych środków w wysokości 760.000 zł.”

§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6.673.810 zł, 

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

§ 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredy-

tów w wysokości 1.500.000 zł oraz pożyczki w wysokości 
1.540.810 zł na sfi nansowanie planowanego defi cytu bu-
dżetu.”
–  uchwała XXXVI/304/14 RGI w sprawie udzielenia pomo-

cy fi nansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego (jednogłośnie 13 głosów „za”).
Pomoc fi nansowa będzie udzielona na realizację przebu-

dowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku od 
ul. Tetmajera do ul. Langiewicza w Izabelinie oraz ul. 3 Maja 
na odcinku od ul. Parkowej do ul. Bocianiej w Truskawiu.

Realizacja zadania jest istotna dla społeczności lokalnej 
Gminy Izabelin. Celem przebudowy jest poprawa bezpie-
czeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Zadanie jest prioryte-
tem dla Gminy Izabelin, stąd konieczność podjęcia uchwały 
regulującej zasady współfi nansowania inwestycji.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy fi nan-
sowej pozwoli na podpisanie stosownej umowy pomiędzy 
Gminą Izabelin z Powiatem Warszawskim Zachodnim.
–  uchwała XXXVI/305/14 RGI w sprawie udzielenia pomo-

cy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
(jednogłośnie 13 głosów „za”).
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodnie-

go poprzez realizację zadania inwestycyjnego polegającego 

na budowie systemu kanalizacji deszczowej odwadniają-
cego drogę powiatową nr 4130W ul. 3 Maja w Izabelinie 
na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Tetmajera 
w Izabelinie do skrzyżowania z drogą gminną ul. Langiewi-
cza w Izabelinie z doprowadzeniem do Rowu Północnego 
jest konieczna dla poprawy systemu odwodnienia ul. 3 
Maja w Izabelinie.

Powyższa inwestycja nie jest zadaniem priorytetowym dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego stąd konieczność prze-
jęcia tej inwestycji przez Gminę Izabelin w celu uregulowania 
poziomu wód gruntowych na jej terenie.
–  uchwała XXXVI/306/14 RGI w sprawie porozumienia jed-

nostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie 
powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskie-
go i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępne-
go studium wykonalności przyszłej inwestycji pod nazwą: 
„Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie prze-
strzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powie-
cie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględ-
nieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku 
Narodowego” (jednogłośnie 13 głosów „za”).
Obecnie jedną ze szczególnie istotnych kwesti i w tej czę-

ści Mazowsza, tj. w powiecie warszawskim zachodnim i czę-
ści sąsiednich powiatów: nowodworskiego i sochaczew-
skiego, – jest kwesti a uporządkowania gospodarki wodnej. 
W szczególności dotyczy to retencji, odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych oraz ulepszenia zniszczonego 
systemu odwodnienia. Kluczowym czynnikiem specyfi cznej 
sytuacji tego regionu jest istnienie Kampinoskiego Parku 
Narodowego, obszaru o światowej randze, największej en-
klawy zieleni w otoczeniu Warszawy. Ważnymi elementami 
są też: zagrożenia ze strony potężnego akwenu Wisły, szyb-
ko postępująca urbanizacja terenów wynikająca z sąsiedz-
twa wielkiej aglomeracji warszawskiej oraz brak lokalnych 
zbiorników średniej wielkości dla retencji wód opadowych. 
Z uwagi na skalę problemu, wykraczającą poza obszar po-
szczególnych gmin, a nawet powiatów oraz konieczność 
objęcia przyszłymi działaniami obszarów poszczególnych 
zlewni, projektowane regulacje nie są możliwe w obrębie 
pojedynczych jednostek samorządowych. Dlatego należało 
podjąć współpracę ponadgminną na poziomie regionalnym 
w celu rozwiązania palących kwesti i i poprawienia życia 
mieszkańców zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska naturalne-
go Puszczy Kampinoskiej. 
–  uchwała XXXVI/307/14 RGI w sprawie wyrażenia opinii do-

tyczącej projektu podziału Powiatu warszawskiego zachod-
niego na okręgi wyborcze (jednogłośnie 13 głosów „za”).
Przedstawiony Radzie Gminy Izabelin do zaopiniowania 

projekt podziału Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 
okręgi wyborcze, zakładający połączenie w jeden okręg 
gmin Kampinos, Leszno i Izabelin, nie uwzględnia istnieją-
cych więzi społecznych i ekonomicznych. Przyszły radny, ale 
dotyczy to także kandydatów na radnych, prowadzących 
swoje kampanie wyborcze, powinien mieć rzeczywisty kon-
takt ze swoimi wyborcami. W sytuacji, gdy odległości po-
między poszczególnymi miejscowościami liczone są w dzie-
siątkach kilometrów, a ponadto nie ma bezpośrednich 
połączeń drogowych pomiędzy nimi, kontakt ten staje się 
bardzo utrudniony. 

Rada Gminy Izabelin stoi na stanowisku, że znacznie 
lepszym rozwiązaniem, niż zaproponowane w projekcie 
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uchwały Rady Powiatu, a jednocześnie zgodnym z art. 454 
§ 3 ustawy Kodeks wyborczy, byłoby połączenie w jeden 
okręg wyborczy gmin Stare Babice i Izabelin. Obie te gminy, 
które jeszcze do niedawna stanowiły jedną jednostkę admi-
nistracyjną, posiadają tak mocne więzi społeczne, ekono-
miczne i infrastrukturalne, że każda próba rozdzielenia ich 
jest działaniem sztucznym. 
–  uchwała XXXVI/308/14 RGI w sprawie przyjęcia regula-

minu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Izabelin (jednogłośnie 12 głosów „za”, jeden 
radny opuścił salę).
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) Rada 
Gminy uchwala dla nauczycieli poszczególnych stopni awan-
su zawodowego regulamin wynagradzania, uwzględniając 
przewidywaną strukturę zatrudnienia. Regulamin określa 
wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokość 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłaca-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw. Rada Gminy Izabelin uchwaliła Regu-
lamin wynagradzania nauczycieli uchwałą Nr XXVI/238/09 
z 22 kwietnia 2009 r. W związku z faktem wydania zarówno 
przez sądy administracyjne, jak i wojewodów orzeczeń, któ-
re interpretują niektóre przepisy Karty nauczycieli i aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, zaszła potrzeba 
drobnych zmian w obowiązującym na terenie Gminy Regu-
laminie. Niniejszy projekt Regulaminu dostosowuje swoje 
postanowienia do nowych interpretacji przepisów, jak rów-
nież uchyla niektóre nieaktualne rozwiązania oraz zgodnie 
z art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) został uzgodniony ze związka-
mi zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: ZNP, NSZZ „So-
lidarność”.
–  uchwała XXXVI/309/14 RGI w sprawie przyjęcia regula-

minu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
(jednogłośnie 12 głosów „za”, jeden radny opuścił salę).
Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę przeznacza co-
rocznie w budżecie środki na pomoc zdrowotną dla nauczy-
cieli oraz określa rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób 
ich przyznawania. W związku z powyższym nowy regulamin 
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli stworzo-
ny został w celu jego zsynchronizowania z obecnie obowią-
zującym prawodawstwem w tym zakresie.
–  uchwała XXXVI/310/14 RGI w sprawie określenia przy-

stanków komunikacyjnych na terenie gminy Izabelin oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów (jednogło-
śnie 13 głosów „za”).
Potrzeba podjęcia takiej uchwały wynika z następują-

cych przepisów:
–  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transpor-

cie zbiorowym (Dz. U z 2011r. Nr 5, poz. 13 z póżn. zm.),
–  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-

spodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w spra-
wie rozkładów jazdy (Dz. U z 2012r., poz. 451)
Z uwagi na fakt istnienia przystanków komunikacyjnych 

na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na te-
renie gminy Izabelin, których właścicielem lub zarządca jest 
jednostka samorządu terytorialnego, które to obiekty są 
następnie udostępniane operatorom i przewoźników, nale-
żało określić warunki i zasady korzystania z tych obiektów. 
Obowiązek ten jest jednym z zadań Gminy jako organizato-
ra transportu publicznego na swoim terenie. Przedłożona 
uchwała identyfi kuje przystanki położone na terenie gminy 

Izabelin, a także określa warunki korzystania z nich przez 
przewoźników i operatorów transportu publicznego.
–  uchwała XXXVI/311/14 RGI w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2014 
rok. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie 
bezdomności zwierząt, należy do zadań własnych gminy. 
Na podstawie z ustawy o ochronie zwierząt art. 11a ust. 
1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. 
(Dz. U. 2013 poz. 856, z późn. zm.), Rada gminy wypełnia-
jąc obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, 
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Zgodnie z ustawą o ochronie zwie-
rząt art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt przekazano 
do dnia 1 lutego Projekt Programu w celu zaopiniowania:
•  Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii – który pismem 

z dnia 27 lutego 2014r. znak: PIW.ZZ.40.3.1.2014 zaopi-
niował projekt pozytywnie.

•  Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego – który 
pismem z dnia 17 lutego 2014r. znak: DLzop 4520/1/14 
zaopiniował pozytywnie Projekt Programu.

•  Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami – które do dnia 25 
marca 2014r. nie przekazało żadnych uwag do projektu.

Stosownie do Zarządzenia nr 202/2014 Wójta Gminy Iza-
belin z dnia 28.01.2014r. przeprowadzono konsultacje spo-
łeczne w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Izabelin na 2014 rok. Konsultacje prowa-
dzone był od dnia 03.02.2014r. do 10.02 2014r. 

W trakcie trwania konsultacji do urzędu nie wpłynął ża-
den postulat. 

Wyniki konsultacji zostały opublikowane na stronie gminy.
Środki fi nansowe potrzebne na realizację zadań określo-

nych w niniejszej uchwale zostały zaplanowane i zarezer-
wowane w budżecie gminy w wysokości 74 891 zł (dział 900 
rozdział 90095 paragraf 4300). Realizacja niniejszej uchwały 
nie spowoduje wzrostu zaplanowanych wydatków.

Mając na uwadze powyższe przyjęcie niniejszej uchwały 
jest zasadne.
–  uchwała XXXVI/312/14 RGI w sprawie zatwierdzenia pla-

nu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
–  uchwała XXXVI/313/14 RGI w sprawie przyjęcia planów 

pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin w 2014 roku.
–  uchwała XXXVI/314/14 RGI w sprawie wysokości i zasad 

udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów nie-
publicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrud-
niających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin 
(jednogłośnie 13 głosami za). Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U z 2013 r. poz. 1457) wpro-
wadziła nowe zasady realizacji przez gminę zadań z zakresu 
opieki nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z art. 60 w wym. ustawy 
podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce lub zatrudnia-
jące dziennych opiekunów mogą otrzymywać na każde dziec-
ko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez 
dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.

Wysokość i zasady ustalanie tej dotacji określa w drodze 
uchwały Rada Gminy.

Gmina Izabelin aktualnie nie posiada żłobka lub klubu 
dziecięcego, dlatego też zasadnym jest wsparcie podmio-
tów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecię-
ce lub zatrudniających dziennych opiekunów. 

W trakcie sesji została również przekazana informa-
cja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 
w 2013 r.

IWONA MAZUREK
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Często brakuje nam czasu, ochoty i wiedzy, pozwalających 
zorientować się w gąszczu ofert różnych produktów 
czy usług. A potem okazuje się, że nasze plany czy 
marzenia stają pod znakiem zapytania. Jak się przed tym 
ustrzec w tej najważniejszej kwesti i: fi nansach?

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej specjali-
stycznych usług o charakterze spersonalizowanym. Wiele 
z nich to rozwiązania rzeczywiście ciekawe i przyszłościo-
we, wspierające nas w codziennych wyborach i decyzjach 
– mówi Krzysztof Poniatowski założyciel i pomysłodawca 
z Kancelarii Finansowej. Jak to działa?

Pierwsza taka możliwość w Polsce
Kancelaria Finansowa oferuje swoim klientom audyt 

fi nansów osobistych. To nowość, pierwsza taka usługa 
w Polsce – wyjaśnia Krzysztof Poniatowski. Niezależni 
eksperci działają w interesie klienta, proponując mu ze-
staw kompleksowych rozwiązań fi nansowych w zakresie 
kredytów hipotecznych, gotówkowych, ubezpieczeń, lo-
kat, obligacji korporacyjnych, leasingu, factoringu, inwe-
stycji w nieruchomości czy monitoringu rynku. Co ważne, 
usługi te skierowane są do wszystkich: klientów indywi-

Leśnik to potoczna nazwa lasu, par-
ku narodowego, lecz również nazwa 

terenowego samochodu pożarniczego, 
produkowanego w kraju w latach sie-
demdziesiątych na podwoziu STAR-660, 
benzyniaka, a następnie diesla w lepszym 
i nowocześniejszym wydaniu STAR-266. 
Polski przemysł motoryzacyjny wypro-
dukował dla potrzeb gospodarki naro-
dowej, sił zbrojnych kilkanaście tysięcy, 
a może więcej samochodów tego typu, 
w tym również dla potrzeb straży pożar-
nych. W pożarnictwie miał oznaczenie 
GBM-2,5/S co oznacza, że miał zbiornik 
wody o pojemności 2,5 tyś. i motopom-
pę o wydajności 800 l/min., skrytki na 
wyposażenie sprzętowe i kabinę dla 6-cio 
os. załogi. Wyposażenie OSP w Izabelinie 
między innymi stanowił STAR-266 posia-
dający trzyosiowy zespół napędowy po-
zwalający w większości przypadków na 
pokonanie trudnych terenów (piaszczyste 
wydmy, gruntowe drogi, mokradła) jakie 
występują na obszarach leśnych Kampi-
noskiego Parku Narodowego. Prawie 30 
lat pojazd ten dzielnie uczestniczył w kil-
kuset akcjach gaśniczych na terenie KPN 
i gminy Izabelin oraz gmin ościennych.

Niestety czas eksploatacji ma też 
swoją granicę. W połowie 2013 r. rze-

czoznawcy i eksperci samochodowi wy-
dali negatywne opinie co do dalszego 
użytkowania tego samochodu. Ponadto 
koszt remontu i ewentualnych moder-
nizacji okazał się nieopłacalny ekono-
micznie. Zarząd OSP w Izabelinie stanął 
przed poważnym problemem zastąpie-
nia „dziadka”. W kraju kilka lat wstecz 
zaniechano produkcji STARA na podwo-
ziu terenowym. Pozostałe na wyposa-
żeniu OSP dwa samochody pożarnicze 
nie spełniają warunków technicznych 
umożliwiających dotarcie do pożarów 
leśnych ze względu na posiadany tzw. 
napęd szosowy, który jest przydatny na 
drogach utwardzonych. Problem doty-
czył przede wszystkim uzyskania środ-
ków w wysokości ponad 500 000 zł na 
zakup podwozia terenowego i jego za-
budowy przez specjalistyczną fi rmę. 

Przeprowadzona przez Zarząd OSP 
analiza przedstawionych przez kilka 
fi rm propozycji dot. ceny dobrego te-
renowego podwozia i jego zabudowy 
oraz terminy wykonania jak również 
kalkulacja możliwości uzyskania środ-
ków pozwoliła na zakupienie pod koniec 
ubiegłego roku trzyosiowego podwozia 
KAMAZ o nośności 13 ton, którego koszt 
wynosił 262 000 zł. Dzięki energicznym 

staraniom Zarządu OSP uzyskano z PZU 
dotacje w wysokości 150 tys. zł, ponadto 
OSP z różnych źródeł uzyskała 70 tys. zł, 
pozostałą kwotę w wysokości 40 tys. zł 
zapewnił Wójt Gminy Izabelin. 

W wyniku przetargu ogłaszanego 
przez Wójta Gminy Izabelin na zabudo-
wę nadwozia wygrała fi rma „ZAMET” 
z Głowna koło Łodzi proponując wy-
konawstwo za 350 tys. zł tj. o 200 tys. 
mniej od np. fi rmy Szcześniak z Bielska 
– Białej. Komendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej przekazał dotacje 
w wys. 100 tys. zł. Rada Gminy Izabelin 
aprobowała dokończenie fi nansowa-
nia zabudowy ze środków gminy. Ter-
min wykonania „Leśniaka 2” ustalono 
do 30 września br. 

Autorami specyfi kacji zabudowy i wy-
posażenia elementów nadwozia jest 
zarząd OSP. Samochód będzie posiadał 
6-osobową kabinę załogi, zbiornik na 
wodę o pojemności 5–6 m3, zbiornik 
na środek pianotwórczy 500 l auto-
pompę o wydajności min. 3200 l/min., 
motopompę przenośną o wydajności 
1600 l/min., działko wodno-pianowe 
2400 l/min., sprzęt gaśniczy i ratowni-
czy wg rodzaju i ilości ustalonych eta-
tem.

PŁK MGR INŻ. EDWARD GIERSKI

Strażacki Leśnik

dualnych i przedsiębiorców, a także osób, które nie mają 
zdolności kredytowej i nie są w stanie uzyskać pieniędzy 
z banku. 

Lepiej, gdy masz anioła stróża
Z fi nansami nie ma żartów. W Kancelarii Finansowej 

pracują osoby z olbrzymim bagażem wiedzy i doświadczeń, 
wywodzące się z czołowych instytucji fi nansowych w Polsce 
i obsługujące portf ele kredytowe klientów, liczone w set-
kach milionów złotych – dodaje Krzysztof Poniatowski. Jeśli 
chcemy mieć pewność, że podejmujemy słuszne decyzje fi -
nansowe, warto zdać się na wsparcie ekspertów, znających 
współczesny rynek i proponujących rozwiązania korzystne 
dla konkretnej osoby czy fi rmy.

KRZYSZTOF PONIATOWSKI
Kancelaria Finansowa – Porozmawiajmy o Twoich fi nansach

krzysztof.poniatowski@kancelaria-fi nansowa.com
Tel. 608 007 806

NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W TĘ PUŁAPKĘ
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INTERWENCJE STRAŻY POŻARNYCH

Wkwietniu 2014 r. straż pożarna interweniowała jede-
naście razy. W tym były dwa pożary i dziewięć miejsco-

wych zagrożeń. W Mościskach i w Izabelinie gaszono pożary 
traw i pozostałości roślinnych, zagrożone były bezpośrednio 
obszary leśne i zabudowania na działkach prywatnych wła-
ścicieli. W dwóch przypadkach w Laskach i Izabelinie B usu-
nięto zagrożenie dla mieszkańców posesji i przechodniów 
wynikające z nadłamanych konarów i pochylonych nie-
bezpiecznie drzew nad powierzchnią gruntu. Dwukrotnie 
udzielono pomocy załogom karetki pogotowia ratunkowe-
go. W Laskach przy ulicy Wieczorka na skutek najechania na 
wystającą ponad poziom ulicy karpę drzewa uległo uszko-
dzeniu podwozie karetki. W akcji użyto sprzęt ratownictwa 
technicznego – poduszki pneumatyczne i sprzęt burzący. 
W Hornówku udzielono pomocy załodze pogotowia ratun-
kowego polegającej na wyniesieniu z budynku do karetki 
chorej kobiety. W Izabelinie C w okolicy Domu Handlowego 
„Zgoda” nastąpiła kolizja pięciu samochodów osobowych. 
Zabezpieczono miejsce zdarzenia poprzez kierowanie ru-
chem drogowym, odłączenie akumulatorów, neutralizacja 
paliwa. Ponadto OSP w Laskach i Izabelinie w dniu 26 kwiet-
nia brały udział w zabezpieczeniu wyścigu kolarskiego. 

PŁK MGR INŻ. EDWARD GIERSKI

Podstawowym aktem prawnym regulującym działal-
ność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych – dzielnicowej, miejskiej czy gminnej – jest Ustawa 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 Nr 36 poz. 
230 z późn. zm.).

Natomiast Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” włącza Ko-
misję RPA w działalność związaną z przeciwdziałaniem prze-
mocy w rodzinie – czyni ją jednym z podmiotów wchodzących 
w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. 
Sama realizacja procedury „Niebieskie Karty” nie jest usta-
wodawczą nowością, ponieważ jeszcze przed wejściem w ży-
cie powołanych powyżej aktów prawnych, członkowie Komi-
sji (obok funkcjonariuszy Policji i pracowników socjalnych) 
posiadali uprawnienia do „zakładania” Niebieskich Kart.

Rozporządzenie Rady Ministrów określiło zatem – po-
dobnie, jak w przypadku innych podmiotów uprawnionych 
do sporządzania Niebieskiej Karty (przedstawiciele jedno-
stek pomocy społecznej, przedstawiciele służby zdrowia, 
przedstawiciele oświaty, funkcjonariusze Policji) – zadania 
przedstawicieli KRPA, a mianowicie:
–  Komisja RPA diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie;

–  Komisja udziela kompleksowych informacji dotyczących: 
możliwości uzyskania pomocy, w szczególności psycholo-
gicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, 
w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjali-
styczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w ro-
dzinie; form pomocy na rzecz dzieci doznających przemo-
cy w rodzinie, w tym także o instytucjach i podmiotach 
świadczących taką pomoc na rzecz dzieci; możliwości 
podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sy-
tuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest do-
tknięta przemocą w rodzinie;

–  jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której ist-
nieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 
przedstawiciel Komisji, organizuje niezwłocznie dostęp do 
pomocy medycznej dla takiej osoby;

–  Komisja może prowadzić rozmowy z osobami, co do któ-
rych istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 
– rozmowy te mogą obejmować różnorodne zagadnienia, 
a w szczególności: temat konsekwencji stosowania prze-
mocy w rodzinie; podczas rozmowy udzielane są również 
informacje dotyczące możliwości podjęcia leczenia lub 
terapii, a także dotyczące udziału w programach oddziały-
wań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących prze-
moc w rodzinie.
Przywołane na wstępie akty prawne sprawiają, że kom-

petencje i uprawnienia członków Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, zostały rozszerzone, a sama Ko-
misja może być postrzegana nie tylko, jako organ „specjali-
zujący się” w pracy z osobami nadużywającymi czy uzależ-
nionymi od alkoholu czy członkami ich rodzin.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo często nadużywa-
niu alkoholu towarzyszy również przemoc, w tym także prze-
moc w rodzinie, a samo nadużywanie alkoholu jest czynni-

kiem ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie. Aby przybliżyć 
nieco sposób postępowania posłużę się przykładem:
–  przedstawiciel KRPA, w trakcie rozmowy z członkiem ro-

dziny osoby z problemem alkoholowym (np.: z mężem, 
żoną, synem, córką, matką, ojcem, teściową, teściem, itp.) 
rozpoznaje lub podejrzewa występowanie przemocy w tej 
rodzinie; wówczas oprócz skupienia się na problemie al-
koholowym w tej rodzinie, porusza także temat przemocy 
– uruchamia procedurę NK poprzez wypełnienie formu-
larza „A”, który następnie przekazuje do Przewodniczące-
go Zespołu Interdyscyplinarnego; jako, że w rodzinie jest 
problemem alkoholowy, przedstawiciel KRPA zostaje po-
wołany do Grupy Roboczej współpracującej z rodziną;

–  może zaistnieć również taka sytuacja: mimo, iż członek 
KRPA nie uruchamiał procedury NK (nie wypełniał formu-
larza i nie zgłaszał Przewodniczącemu Zespołu Interdyscy-
plinarnego, że podejrzewa lub stwierdza przemoc w danej 
rodzinie), to zostaje on powołany do składu Grupy Robo-
czej, gdyż w trakcie rozmowy przedstawiciela innej służby 
powołanej do uruchamiania procedury NK z członkiem 
rodziny z problemem przemocy, okazuje się, że w rodzinie 
występuje także problem alkoholowy.
Zatem Szanowni Państwo, problem przemocy w rodzinie 

może być omawiany podczas spotkania z przedstawicielami 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – także ci 
ludzie są po to, aby pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji nie 
tylko poprzez skupienie się na głównym aspekcie swojej dzia-
łalności, ale również w ramach interdyscyplinarnej współpra-
cy i pomocy zgłaszającym się lub zgłaszanym osobom.

BOŻENA ZALEWSKA
kurator sądowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZĘŚĆ 3
Rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zespole Interdyscyplinarnym
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W dniu kanonizacji w niedzielę 27 kwietnia 2014 roku

Od tych wizjonerskich słów Juliusza Słowackiego, napisa-
nych prawie 170 lat temu, rozpoczął się niezwykły koncert 
w kościele w Laskach. Późnym wieczorem w historycznym 
dniu kanonizacji Naszego Polskiego Papieża Jana Pawła II, 
słuchaliśmy fragmentów Jego najważniejszych wypowiedzi, 
które kierował do nas podczas swojego długiego pontyfi -
katu, na przemian z dźwiękami utworów napisanych przez 
Jana Sebasti ana Bacha, Marco Enrico Bossiego, Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, Franciszka Schuberta, Mariana Sawę… 
Słowa Jana Pawła II, wyraziście przedstawiane przez Sławo-
mira Kraszewskiego, w połączeniu z pięknym smyczkującym 
brzmieniem laseckich organów, wiolonczeli, altówki, skrzy-
piec, fl etu i niezwykle sugestywnymi i głębokimi interpre-
tacjami wykonawców koncertu, stworzyły niepowtarzalny 
nastrój uroczystej zadumy, kontemplacji i modlitwy. 

Niezwykle dobitnie zabrzmiały słowa Ojca Świętego: „Zanim 
stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, 
któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją 
i miłością — taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świę-
tym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 
abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.”

Niezwykłość bycia razem w tak ważnym i bogatym 
w przeżycia dniu uwidoczniła się pod koniec koncertu, kie-
dy młodzi muzycy z Gminnej Orkiestry Młodzieżowej i Chór 
Szkoły Podstawowej ze Starych Babic wspólnie z Zespołem 
Wokalnym „Wokaliza” z Centrum Kultury Izabelin wykona-
li „Barkę”, a następnie po długiej kadencji na organowych 
dzwonach, wszyscy zgromadzeni w laseckiej świątyni zain-
tonowali uroczysty hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”. 

Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliń-
ski, Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, 
oraz PSM I-st w Starych Babicach i Studio Mu-
zyczne zapraszają młodych muzyków do Sta-
rych Babic na doroczny konkurs muzyczny. 

Zgodnie z regulaminem, do konkursu 
mogą przystąpić dzieci i młodzież /do 18 
roku życia/, ucząca się gry na dowolnych 
instrumentach muzycznych w ogniskach, 
szkołach muzycznych, instytucjach kultu-
ry lub innych placówkach artystycznych 
i oświatowych działających na terenie Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego w kate-

Wykonawcami koncertu byli: Anna Luiza Aleksandrow – 
altówka, Agnieszka Kaćma – fl et, Aleksandra Reszti k – so-
pran, Mariusz Dżyga – skrzypce, Michał Zieliński – wiolon-
czela, organiści: Kamil Juszczyński, Łukasz Mosur, Krzysztof 
Ostrowski, Jarosław Wróblewski. Przygotowanie organów 
– Piotr Duda. Nagranie dźwiękowe – prof. Witold Osiński, 
Rejestracja video – Paweł Szkolik. 

Patronat Honorowy – Wójt Gminy Izabelin Witold Ma-
larowski. 

Gospodarz i organizator – ks. kanonik Grzegorz Jankowski 
Proboszcz Parafi i Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach

Współorganizacja: Centrum Kultury Izabelin, Festi wal 
Muzyczny „W Krainie Chopina”

Wszyscy wykonawcy i realizatorzy wzięli udział w koncer-
cie „z potrzeby serca”. 

MARIUSZ DŻYGA

za kanonizację Polskiego Papieża Jana Pawła II 

Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze;
Świat mu – to proch.

Twarz jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło – gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud –
Jeśli rozkaże – to słońce stanie,
Bo moc – to cud.

(Wiersz napisany między 1 czerwca a 16 czerwca 
1846 roku)

goriach: soliści i zespoły. Zapraszamy także 
te dzieci i młodzież, którzy dopiero zaczęli 
swoją edukację muzyczną i choć jeszcze 
niewiele potrafi ą, muzykowanie jest ich 
pasją. Zgłoszenia uczestników mogą doko-
nywać także rodzice, w porozumieniu z na-
uczycielem prowadzącym. 

Termin zgłoszeń upływa w czwartek 29 
maja. Lista przesłuchań zostanie opubliko-
wana w dniu 30 maja. Przesłuchania kon-
kursowe będą się odbywały 2 i 3 czerwca, od 
godziny 16.00, w sali koncertowej szkoły pod-
stawowej w Starych Babicach ul. Polna 40. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 
5 czerwca. Koncert laureatów odbędzie się 
w sobotę 7 czerwca w sali koncertowej gim-
nazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 
12 o godzinie 18.00. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod 
telefonami 603861660, 227227450, mail: 
poczta@wilkomirski.org.pl, oraz na stro-
nie www.wilkomirski.org.pl. Na tej stronie 
będą opublikowane także listy przesłuchań 
i laureatów, oraz druki zgłoszeń i regulamin 
do pobrania.

Zapraszamy

XXII POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY STARE BABICE 2014

KONCERT DZIĘKCZYNNY 
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Historia budowy organów przekracza 
dwa tysiące lat i jest prawdziwą sztu-

ką. Konstruowanie nowego instrumentu 
w danym wnętrzu, jest praktycznie wzno-
szeniem niepowtarzalnego „prototypu” 
i niesie ze sobą wiele wyzwań i technicz-
nych niespodzianek. Od organmistrza wy-
magana jest nie tylko znajomość muzyki 
i umiejętność konstruowania organów, 
ale wiedza z wielu dyscyplin nauki i tech-
niki m.in.: akustyka, mechanika, materia-
łoznawstwo, architektura, a nawet infor-
matyka. Wznoszenie dużych organów to 
kosztowne i wielkie przedsięwzięcie tech-
niczne, budowlane i logistyczne. Dlatego 
często potrzebna jest konsultacja i współ-
praca z rzemieślnikami i specjalistycznymi 
fi rmami, które mogą pomóc w dostarcze-
niu najlepszych rozwiązań konstrukcyj-
nych i potrzebnych produktów. 

Po podjęciu przez ks. prałata Józefa 
Buchajewicza decyzji o budowie kościel-

Wniedzielę 28 sierpnia 2005 roku w świeżo odnowionym, zabyt-
kowym kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach 

odbył się koncert, na którym wystąpił nasz znakomity wirtuoz Kon-
stanty Andrzej Kulka, oraz zespół Camerata Vistula pod kierunkiem 
Andrzeja Wróbla, rozpoczynający I Letni Festi wal Muzyczny „W Kra-
inie Chopina”. Głównym organizatorem festi walu było Towarzystwo 
Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego, które zainaugurowało to 
przedsięwzięcie artystyczne w ramach cyklu „Wiłkomirski – Świadek 
XX wieku”. Współorganizatorami pierwszej edycji festi walu byli m.in.: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwo Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego, gminy: Izabelin, Błonie, Ożarów 
Mazowiecki, Stare Babice, parafi e, oraz instytucje kultury. Odbyło się 
osiem koncertów w Laskach, Błoniu, Ożarowie Mazowieckim, Starych 
Babicach i Żelazowej Woli. Od tego czasu każdego lata Kraina Chopina 
położona wśród pięknej zieleni Kampinoskiego Parku Narodowego 
rozbrzmiewa muzyką. W zabytkowych kościołach, dworkach i salach 
koncertowych wokół Puszczy Kampinoskiej, odbywają się recitale or-
ganowe, koncerty kameralne, symfoniczne i jazzowe w mistrzowskich 
wykonaniach. Festi wal Muzyczny W Krainie Chopina zdobywa coraz 
większą renomę zarówno wśród wykonawców jak i melomanów, sta-
jąc się największą imprezą artystyczną w tej części Mazowsza, w której 
przyszedł na świat nasz Wielki Rodak. Przyczynia się do upowszechnie-
nia i rozwoju polskiej kultury. Pełni również rolę, swoistego znaku roz-
poznawczego, przyczyniając się do szerokiej promocji poszczególnych 
miejscowości i całego regionu.

15 czerwca br. o godzinie 21.00 w kościele p.w. NMP w Starych 
Babicach odbędzie się koncert inaugurujący 10 jubileuszową edycję 
naszego festi walu na który serdecznie zapraszam. Wystąpi Polska 

Orkiestra Sinfonia Iuventus pod kierunkiem swojego szefa, znako-
mitego dyrygenta Tadeusza Wojciechowskiego. Solistą będzie polski 
pianista, absolwent katowickiej akademii muzycznej Piotr Sałajczyk. 
W programie znajdą się: Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka 
Chopina, oraz IV Symfonia Ludwika van Beethovena. Po koncercie 
na babickim rynku odbędzie się tradycyjnie pokaz fajerwerków. 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Wójta Witolda Malarow-
skiego, Gmina Izabelin jest ważnym współorganizatorem festi walu 
od jego pierwszej edycji. Do dziesięcioletniej historii wpisały się 
współorganizowane przez Izabelińskie Centrum Kultury (wcześniej 
Dom Kultury w Laskach), koncerty organowe w kościele w Laskach, 
oraz koncerty Galowe kończące kolejne edycje festi walu w siedzi-
bie dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego.

Najbliższy koncert tegorocznej edycji festi walu na terenie gmi-
ny Izabelin odbędzie się w niedzielę 29 czerwca w Centrum Kultu-
ry Izabelin. Wystąpi polski pianista przybywający w USA Tadeusz 
Domanowski. 

Festi wal w Krainie Chopina, to długie, kosztowne i trudne logi-
stycznie przedsięwzięcie z wieloma wykonawcami, odbywający się 
w wielu miejscowościach, m.in. w Laskach i Izabelinie. Wszystkich, 
którzy chcieliby skorzystać z możliwości reklamowych i promo-
cyjnych jakie daje festi wal, albo przyłączyć się do jego organizacji 
proszę o kontakt telefoniczny: 603861660 lub mailowy: poczta@
wilkomirski.org.pl.

Więcej informacji o festi walu znajdą Państwo na ofi cjalnej stronie 
festi walu: www.chopinfesti wal.wilkomirski.org.pl, stronach samorzą-
dowych, w mediach i na plakatach, przez cały czas trwania festi walu. 

MARIUSZ DŻYGA
Dyrektor Festi walu

X JUBILEUSZOWY FESTIWAL MUZYCZNY „W KRAINIE CHOPINA”

nych organów we wrześniu 2006 roku, 
organmistrz Piotr Duda na podstawie 
wcześniejszych analiz i przyjętej koncep-
cji artystycznej, zaprojektował ostateczny 
i szczegółowy plan całego instrumentu, 
obejmujący dane dotyczące zarówno wy-
stroju plastycznego, jego strony technicz-
nej jak i dźwiękowej, czyli tzw. dyspozycję. 

Dopiero wtedy mogła rozpocząć się 
realizacja pierwszego etapu przedsięwzię-
cia, którym była budowa małych organów 
umiejscowionych w przedniej części świą-
tyni wraz z własnym stołem gry (tzw. kon-
tuarem). Z założenia miał to być, zupełnie 
nowy instrument, stanowiący odrębną 
i niezależną część właściwych organów 
znajdujących się na kościelnym chórze. 
Taki instrument w sztuce budowy organów 
nosi nazwę Fernwerku (z niem. fern = da-
leki, odległy). 

Pierwszym elementem organów, który 
przybył do świątyni w Laskach był kontuar. 

Wybudowany z litego dębu w pracowni 
organmistrza Dudy, posiada jeden manuał 
(klawiaturę o 61 klawiszach dźwiękowych), 
oraz pedał (klawiaturę nożną o 32 dźwię-
kach). Po dwóch stronach manuału znajdu-
je się 14 elektromagnetycznych wyciągów 
registrowych, które służą do włączania 10 
głosów i dzwonów, oraz funkcji dodatko-
wych (Tremolo, Super I, I-P). Nad registra-
mi umieszczono 14 małych wyciągów wol-
nej kombinacji. Pod manuałem znajdują 
się cztery przyciski pomocnicze ułatwiają-
ce grę organiście. Wciśnięcie pierwszego 
przycisku powoduje włączenie głosów 
uruchomionych przez wyciągnięte registry. 
Drugi przycisk powoduje włączenie głosów 
zaprogramowanych małymi wyciągami 
wolnej kombinacji. Przycisk Tutti   włącza 
wszystkie głosy. Włączenie czwartego przy-
cisku powoduje automatyczne schowanie 
się wyciągów registrowych, a tym samym 
wyłączenie wszystkich głosów. 

MARIUSZ DŻYGA

KRONIKA BUDOWY 
Wielkich Organów Laseckich cz. II

Kontuar małych organów

Wyciągi registrowe i wolnych kombinacji Fragment klawiatury i przycisków ułatwiających grę
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W niedzielę 11 maja br. w Centrum 
Kultury Izabelin odbył się fi nał III 
Mazowieckiego Festi walu Piosenki 
„ROZDŻWIĘKI” Izabelin 2014, który 
został zorganizowany wspólnie 
z Europejską Fundacją Wspierania 
talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi 
Artyści” z Zielonej Góry.

27 kwietnia odbyły się eliminacje, do któ-
rych przystąpiło 58 uczestników m.in. z Cie-
chanowa, Otwocka, Warki, Warszawy, Błonia 
oraz Izabelina. Rada Artystyczna wytypowała 
26 najlepszych wykonawców, dając im szanse 
do udziału w warsztatach wokalnych z Anną 
Ozner oraz próbach muzycznych z profe-
sjonalną orkiestrą festi walową. Głównymi 
celami festi walu jest promowanie wybitnie 
uzdolnionej młodzieży, popularyzacja śpie-
wania piosenek i kierunkowanie właściwego 
rozwoju, prezentacja dorobku artystycznego 
solistów, duetów i zespołów wokalnych. 

Mazowiecki Festi wal Piosenki Rozdź-
więki odbywający się od trzech lat w Cen-
trum Kultury Izabelin, należy do grona wy-
jątkowych imprez w kraju. 

Świadczy o tym coraz większa grupa 
młodych wokalistów, którzy przyjeżdżają 
do Izabelina z całego województwa mazo-
wieckiego.

Podczas przesłuchań wstępnych, Rada 
Artystyczna wybiera osoby zaproszone do 
udziału w fi nale Festi walu. Niekiedy wyko-
nawcom trzeba zmienić piosenkę lub dopa-
sować tonację tak, aby odpowiadały one 
możliwościom oraz skali głosu wokalisty. 

Rada Artystyczna po eliminacjach prze-
słuchuje nagrania zakwalifi kowanych osób 
i proponuje wprowadzenie korzystnych dla 
wokalistów zmian.

Organizatorzy Festi walu doskonale wie-
dzą że warsztaty wokalne, próby muzyczne 
oraz koncert z towarzyszeniem profesjonal-
nej orkiestry festi walowej tworzą wyjątko-
wość oraz niepodważalny walor Festi walu 
w Izabelinie.

Profesjonalne wskazówki Anny Ozner 
prowadzącej w tym roku warsztaty wokal-
ne podczas Festi walu w Izabelinie, pozwo-
liły wykonawcom rozwinąć swoje możliwo-
ści wokalne oraz interpretacyjne na scenie. 
Po festi walowych koncertach w Izabelinie 
młodzi wokaliści oraz ich instruktorzy pod-
kreślają, iż nie wyobrażają sobie już wystę-
pów na scenie bez profesjonalnego akom-
paniamentu na żywo.

Laureaci Mazowieckiego Festi walu Pio-
senki Rozdźwięki zapraszani są do udziału 
w warsztatach i innych projektach organi-
zowanych przez Fundację Młodzi Artyści – 
między innymi do nagrań płytowych.

W ciągu ostatnich sześciu lat Fundacja 
wydała siedem płyt z autorskimi piosenka-
mi i podkładami muzycznymi (m.in. w serii 
„Młodzi Artyści Śpiewają”), na których za-
śpiewało około 200 utalentowanych woka-
listów z całej Polski.

Adres strony internetowej Fundacji 
Młodzi Artyści: www.mlodziartysci.eu

W tym roku poziom wykonywanych 
utworów był bardzo wysoki i to we wszyst-
kich grupach wiekowych, zaczynając od 7 
letnich maluchów, a kończąc na 20 letniej 
młodzieży. Wszystkim uczestnikom kon-
certu fi nałowego towarzyszyła orkiestra 
festi walowa, która ma w swoim dorobku 
współpracę z gwiazdami polskiej estrady 
m.in. Piotrem Rubikiem, Justyną Steczkow-
ską, Ewą Bem czy Michałem Bajorem. Aby 
zadowolić oceniających nie wystarczyło za-
śpiewać piosenkę, trzeba było ją tez odpo-
wiednio zinterpretować, nadać jej elemen-
ty sceniczne, czasem gest a czasem taniec. 

Jury w składzie: Anna Ozner – przewod-
nicząca Jury, Janusz Kaduła – Dyrektor Te-
atru Polskiego Radia, Agnieszka Konarska 
– wokalistka nie miało łatwego zadania. 
Jednak po wysłuchaniu 22 solistów i 2 du-
etów postanowiło przyznać:

GRAND PRIX oraz zaproszenie do Ogól-
nopolskiego Festi walu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej FUMA 2014: Natalii Ko-
walskiej, nagrodę (aparat Cyfrowy BENQ 
G1 + głośniki bezprzewodowe Omega 
OG 09B) ufundowaną przez Dyrektora 
Centrum Kultury Izabelin Pana Janusza 
Marciniaka: Paulinie Serwatce, nagrodę 
(cyfrowy odtwarzacz mp4 plus słuchawki) 
ufundowaną przez Wójta Gminy Izabelin 
Pana Witolda Malarowskiego: Marcie Ma-
rat oraz nagrodę (tablet LARK X2 + głośniki 
Omega) ufundowaną przez Starostę Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego Pana 

III MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI

Marta Marat Justyna Kakiet Natalia Kowalska

Julia Gąsiorkiewicz

Anna Bębenek

Joanna Gawor

KULTURA
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Jana Żychlińskiego: Tomaszowi Baraczowi. 
Ponadto Jury postanowiło przyznać wy-
różnienie: Julii Gąsiorkiewicz, Julii Miel-
niczuk, Agacie Zielińskiej, Joannie Gawor, 
Annie Bębenek, Katarzynie Grzesik, Justy-
nie Kakiet, Karinie Kowalczyk. 

Wszyscy fi naliści otrzymali również ko-
smetyki pielęgnacyjne od Laboratorium Ko-
smetycznego JOANNA oraz bukiety kwiatów 
i upominki od CKI. 

Patronat honorowy imprezy objął Woje-
woda Mazowiecki, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Powiat Warszawski Zachod-
ni oraz Gmina Izabelin. Patronaty medialne 
sprawowało RDC Polskie Radio, TVP Warsza-
wa, Listy do Sąsiada oraz Izabelin.Net.

W drugiej części koncertu wystąpił go-
ścinnie zespół Jazz Combo Volta, który 
wykonał utwory takich kompozytorów jak: 
Glenn Miller, Bobby Troup, John Klenner, 
Bart Howard, Juan Tizol, Early Hagen. Trze-
ba przyznać, że ten młodzieżowy Big Band 
potrafi  zachwycić grając czy to jazz, swing 
czy dixieland i boogie. 

Niedzielny wieczór dostarczył wszystkim 
mnóstwa pozytywnych emocji i wiele nie-
zapomnianych wrażeń.

Europejska Fundacja Wspierania Talen-
tów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” jest 
organizacją skupiającą doświadczonych mu-
zyków, aktorów, pedagogów, którzy za cel po-
stawili sobie wspieranie młodych talentów.

Od 2005 roku Fundacja Młodzi Artyści 
wraz z ośrodkami i domami kultury w całej 
Polsce zrealizowała już około 33 festi wali 
piosenki oraz warsztatów wokalnych. 

Przesłuchano ponad 1800 młodych wo-
kalistów z terenu całego kraju. W warsz-
tatach wokalnych, które prowadzili m.in. 
Anna Ozner, Lora Szafran, Grażyna Łoba-
szewska, Magdalena Ptaszyńska, Artur 
Chamski, Jarosław Wasik, wzięło udział ok. 
1000 najzdolniejszych osób. 

Przy znacznym udziale środków z admini-
stracji publicznej realizowane były i są m.in.: 
Festi wal Piosenki Seweryna Krajewskiego 
Lutomia Dolna 2005, Festi wal Piosenki Roz-

dźwięki 2006–2012 Świdnica, Festi wale Pio-
senki Talenty Regionu Kozła 2007–2012 Sie-
dlec, Sztuder Festi wal 2008 Kłodzko, Młode 
Talenty w Strzegomiu – 2009, Festi wale 
Piosenki Rozdźwięki Nowa Sól 2010–2011, 
WWArt Rozdźwięki Kutno 2011–2014, Ma-
zowiecki Festi wal Piosenki Rozdźwięki – Iza-
belin 2012–2014, WWArtystyczne Fundacji 
Młodzi Artyści 2010–2013, Ogólnopolski 
Festi wal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
FUMA Zielona Góra 2009–2014.

IWONA MAZUREK, PAWEŁ SŁONIOWSKI
FOTO: J. MARCINIAK, G. NOWICKI

„ROZDŹWIĘKI” IZABELIN 2014
Tomasz Baracz

Dominika Dulny
– konferansjer Katarzyna Grzesik

Paulina Serwatka

Karina Kowalczyk Julia Mielniczuk

Duet Hanna Dunajewska 
i Karolina Przygoda
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29 kwietnia w Gminnym Przedszkolu 
w Izabelinie miało miejsce wyjątkowe 
spotkanie autorskie. Dzieci z zerówki 
I – Strusie z okazji wydania książki ze 
swoimi opowiadaniami oraz wiersza-
mi, zaprosiły rodziców do przedszkola 
w celu promocji książki. Po profesjo-
nalnych autoprezentacjach, w trak-
cie których mali literaci opowiadali 
o swoich pasjach i zainteresowaniach, 
dzieci z zaangażowaniem udzielały au-
tografów. 

Wspomniana książka – „Strusie opo-
wieści” powstawała przez kilka mie-
sięcy w pocie czoła nauczycieli, dzieci 
i rodziców. Przez ten okres dzieci uczy-
ły się nawiązywania i kontynuowania 
związków przyczynowo – skutkowych, 
budowania akcji wokół jednego głów-
nego bohatera, tworzenia rymów, wy-
powiadania się w sposób jasny, logicz-
ny i obrazowy. 

Nadrzędnym celem podjętych dzia-
łań literackich było zachęcanie dzieci 

Międzynarodowy 
Dzień Ziemi 
w Gminnym Przedszkolu w Laskach

Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Ziemi. 

Z tej okazji w Gminnym Przedszkolu 
w Laskach realizowaliśmy ważny temat, 

jakim jest Ekologia. Myślą przewodnią 
było kształtowanie u naszych wycho-
wanków szacunku dla przyrody w jej 
naturalnej formie, dostarczanie wiedzy 

o zagrożeniach środowiska i sposobach 
ochrony, a także wyrabianie nawyków 
dbałości o czystość i porządek otocze-
nia. Zwieńczeniem tematu tygodnia był 
Pokaz Mody Ekologicznej pt. „Dobre 
rady na złe odpady”, który odbył się 24 
kwietnia na terenie naszego przedszko-
la. W tym dniu nasze dzieci przyniosły 
do przedszkola piękne kreacje, wykona-
ne wspólnie z rodzicami. Cieszymy się, 
że tak wielu rodziców zaangażowało się 
w zaprojektowanie i wykonanie strojów 
dla swoich pociech. Z pieczołowitością 
przekazywali oni swoje dzieła i udziela-
li instrukcji dotyczących ubrania w nie 
dzieci. Zachwyciła nas wielka różnorod-
ność wykorzystanych odpadów, które 
zyskały drugie życie. Całą uroczystość 
rozpoczęto inscenizacją dramy pt. „Se-
gregacja odpadów”, wykonaną przez 
nauczycielki. Kolejnym punktem spo-
tkania było ważne zadanie skierowane 
do dzieci. Musiały one starannie pose-
gregować śmieci do odpowiednich ko-

„STRUSIE OPOWIEŚCI”
czyli nawet przedszkolak może wydać książkę 



EDUKACJA 13

Ogólnopolska Akcja Ekologiczna 
„Listy dla Ziemi”

Szkoła w Izabelinie, co roku, 22 kwietnia obchodzi Dzień Ziemi. Najczęściej 
były to akcje sadzenia roślin czy sprzątania przyulicznych pasów ziele-

ni. Tegoroczne obchody tego święta wyglądały zupełnie inaczej. W dniach 
23 – 30 kwietnia 2014 r. klasy I–III ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie wy-
korzystały pomysł Fundacji Ekologicznej Arka na pisanie „Listów dla Ziemi” 
o tematyce ekologicznej skierowanych do dorosłych. Tym samym przyłączyły 
się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej. Tegoroczny temat pisania listów to 
„Czyste powietrze – zdrowy człowiek”. Część klas redagowała listy indywidu-
alnie, natomiast klasy pierwsze redagowały je grupowo, bądź wykonywały 
rysunki. W listach dzieci przekonywały dorosłych, że indywidualne działania 
ekologiczne także przynoszą znaczące efekty. Dzieci dzieliły się swoim za-
pałem do zmian na dobre i próbowały w liście zarazić nim innych w swoim 
domu. Słowa często mają moc sprawczą. Zapisane podpowiadają jak działać, 
zapadają w pamięć, a słowa własnego dziecka bierze się mocno do serca, 
bo przywołują emocje. Sądzę, że optymizm i entuzjazm dzieci udzieli się ich 
bliskim. Dzieci napisały listy na specjalnym papierze listowym, a potem wrę-
czyły je rodzicom i dziadkom. Po wspólnym przeczytaniu listu rodzina miała 
zadanie określić i zapisać na tym samym papierze listowym trzy działania 
ekologiczne, których podejmie się w najbliższym czasie. Po ustaleniu dzia-
łań rodzina wybiera strażnika, który będzie pilnował, aby zapisane deklaracje 
zostały zrealizowane. Po kilku tygodniach chętne rodziny mogą przesłać na 
portal społecznościowy Facebook.com/listydlaziemi zdjęcia i krótkie relacje 
o tym, co udało im się zrobić. Najciekawsze listy publikujemy zachowując ich 
oryginalny charakter ☺ EDYTA PONIATOWSKA

do tworzenia, rozwijanie kreatywno-
ści, wyobraźni, stymulowanie umysłu, 
doskonalenie sprawności językowych, 
budowanie poczucia własnej wartości 
oraz radosne i aktywne spędzanie cza-
su z najbliższymi.

Powstawaniu książki przyświecała 
myśl: „Dzieci mają możliwości duże i le-
piej je rozwijać teraz niż po maturze”. 
Mamy nadzieję, iż wśród tej pracowi-
tej gromadki literatów jest ktoś, o kim 
jeszcze niejednokrotnie usłyszymy. 

Rodzicom twórczych przedszkolaków 
gratulujemy zdolnych pociech i zachę-
camy do dalszego wspierania rozwoju 
dzieci. Pani Beacie Podgajnej – dyrektor 
Gminnego Przedszkola w Izabelinie dzię-
kujemy za życzliwość i wparcie przy po-
wstawaniu książki „Strusie opowieści”.

BOŻENA ŻERA

szy. Wykazały się przy tym sporą wie-
dzą na temat recyklingu. Po ciekawym 
wstępie, przy dźwiękach znanej muzyki, 
dzieci ruszyły prezentować swoje „eko-
kreacje” na specjalnie przygotowanym 
wybiegu. Na pokazie zobaczyliśmy mię-
dzy innymi: księżniczki, rycerzy, śmie-
ciozaury i inne wymyślne postaci.

Kreacje zachwycały swoją orygi-
nalnością, a modele i modelki zostali 
obdarzeni gromkimi brawami. Na za-
kończenie dzieci zaśpiewały i obejrzały 
prezentację multi medialną do piosenki 
M. Jeżowskiej „My chcemy grać w zie-
lone”. Każdy uczestnik pokazu otrzy-
mał słodką niespodziankę, a dzieci 
z „ekokreacjami” otrzymały pamiątko-
we Medale za udział w Pokazie Mody 
Ekologicznej. Serdecznie dziękujemy 
Rodzicom i dzieciom za pracę włożoną 
w przygotowanie bardzo pomysłowych 
i oryginalnych „ekostrojów”.

PAULINA GÓRKIEWICZ, ANNA IDZIK, 
ELŻBIETA PAWŁOWSKA
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Po raz dziesiąty spotkaliśmy się w Ze-
spole Szkół w Izabelinie na wiel-

kim rozwiazywaniu zadań tekstowych. 
26 kwietnia 2014 r. (w sobotę), punktu-
alnie o godzinie 9:00 – 323 najlepszych 
matematyków klas 1–6 z 34 szkół pod-
stawowych województwa mazowiec-
kiego stanęło w szranki, by spróbować 
swoich sił w zawodach o miano mistrza 
matematyki. Należało wykazać się nie 
lada umiejętnościami, gdyż na rozwiąza-
nie pięciu (w starszych klasach – sześciu)
zadań, których poziom trudności znacznie 
wykraczał ponad podstawę programową, 
uczestnicy mieli dokładnie jedną godzinę 
zegarową. Cztery spośród zadań wymaga-
ły od uczniów umiejętności wyszukiwania 
danych, czytania ze zrozumieniem, lo-
gicznego myślenia oraz poprawnego kon-
struowania działań matematycznych, for-
mułowania pytań i odpowiedzi. Ostatnie 
zadanie – oprócz czysto matematycznego 
– było także wyzwaniem polonistycznym. 
Finalista powinien był ułożyć treść, pyta-
nie lub pytania i odpowiedzi do podanego 
działania. Mistrzowskie zadanie musiało 
wyróżniać się ciekawą, nietuzinkową tre-
ścią oraz poprawnością stylistyczną i or-
tografi czną. Mistrz Zadań Tekstowych, to 
konkurs z tradycjami. Patronat honorowy 

nad konkursem sprawowali: Minister 
Edukacji Narodowej, Mazowiecki Kura-
tor Oświaty oraz Wójt Gminy Izabelin. 
Czujemy się zaszczyceni tym wyróżnie-
niem. Dziękujemy. 

W konkursowych zmaganiach wzięli 
udział uczniowie z następujących szkół 
podstawowych województwa mazo-
wieckiego: SP nr 2 w Błoniu, ZSP w Bo-
rzęcinie Dużym, ZSO w Brwinowie, SP 
w Chotomowie, SP w Kaliszkach, SP w Jó-
zefosławiu, ZSP w Kampinosie, SP w Kazu-
niu Polskim, SP nr 1 w Legionowie, SP nr 
2 w Legionowie, SP nr 8 w Legionowie, SP 
w Łazach, SP nr 1 w Łomiankach, SP nr 6 
w Mińsku Mazowieckim, SP nr 2 w Ożaro-
wie Mazowieckim, SP nr 1 w Pruszkowie, 
SP w Radziejowicach, SP nr 2 w Sochacze-
wie, SP nr 3 w Sochaczewie, SP nr 4 w So-
chaczewie, SP nr 7 w Sochaczewie, SP nr 8 
w Sochaczewie, SP w Starej Wsi, PSP „Eu-
reka” w Ustanowie, SP w Uniecku, SSP nr 
13 w Warszawie, SP nr 82 w Warszawie, 
SP nr 84 w Warszawie, SP nr 88 w War-
szawie, SP nr 273 w Warszawie, SP nr 289 
w Warszawie, SP nr 301 w Warszawie, SP 
nr 312 w Warszawie, SP w Zaborowie, SP 
nr 2 w Zielonce, SP w Izabelinie. 

Finaliści podzieleni na grupy wiekowe 
pisali prace konkursowe w sali gimnastycz-

nej, sali konferencyjnej oraz siedmiu innych 
salach lekcyjnych. Po godzinnym łamaniu 
głowy, był czas na poczęstunek i relaks na 
seansie fi lmowym. Po raz pierwszy pogo-
da sprzyjała piszącym – jak nigdy padał 
deszcz… o spacerze po Kampinoskim Parku 
Narodowym – można było jedynie poma-
rzyć… W tym projekcji fi lmów nauczyciele 
– opiekunowie fi nalistów, którzy jak zawsze 
nie zawiedli (przyjechało ich ok. 70), w kil-
kunastoosobowych zespołach sprawdzili 
prace konkursowe, wyłaniając laureatów 
w sześciu kategoriach wiekowych. 

O godzinie 12:45 – ogłoszono wyni-
ki konkursu. Nagrody i wyróżnienia Mi-
strzom wręczali: Pani Marta Wojtachnio – 
Skarbnik Gminy Izabelin, Pan Antoni Zych 
– Dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie oraz 
Pani Barbara Szummer – Wicedyrektor 
ds. kształcenia zintegrowanego w ZS.

W jubileuszowej – X edycji konkursu 
nagrody stanowiły: aparaty fotografi cz-
ne Benq GH650, mini wieże Kruger & 
Matz KM0133, tablety, zegarki na rękę, 
albumy i książki, gry planszowe: Biznes 
oraz Scrabble, pendrivy, smycze do klu-
czy, torby, kosmetyki pielęgnacyjne fi rmy 
Joanna, batony. Każdy uczestnik fi nału 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz dłu-
gopis z logo konkursu i wafel teatralny.

Fundatorami nagród i oprawy konkur-
su byli: Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego – Pan Jan Żychliński, Wójt 
Gminy Izabelin – Pan Witold Malarow-
ski, Dyrekcja Zespołu Szkół w Izabelinie, 
Państwo Magdalena i Daniel Opiłowscy, 
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Izabeli-
nie, Dyrektor TVP.INFO – Pan Sławomir 
Majcher, Prezes Zarządu Grupy E.Lec-
lerc – Pani Barbara Pawłowska, Prezes 
Hipermarketu E.Leclerc Bielany – Pan 
Krzysztof Gajewski, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego – Pan Wojciech Białas, Pani Marta 

Jubileuszowa – X edycja wojewódzkiego konkursu matematycznego 
w Szkole Podstawowej Izabelinie WIELKI FINAŁ – DLA NAS – ORGANIZATORÓW – WIELKI JUBILEUSZ



15EDUKACJA

Stachowicz, Pani Agnieszka Trojanow-
ska, Pani Agnieszka Bagieńska Petryka, 
Wydawnictwo Grupa Edukacyjna S.A. 

Szczególne podziękowanie pragnie-
my złożyć Pani Agnieszce Kopeć za po-
moc fi nansową oraz niezwykle owocne 
zaangażowanie w pozyskiwanie nowych 
sponsorów nagród dla matematycznych 
mistrzów. Specjalne podziękowania za 
nieocenioną pomoc i wsparcie przy or-
ganizacji konkursu składamy Paniom: 
Marcie Wojtachnio – Skarbnik Gminy 
Izabelin, Beacie Pilaszek – Radnej Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego, Magda-
lenie Kamińskiej – rzeczniczce prasowej 
KPN i Pani Beacie Wawrzynieckiej – spe-
cjalistce ds. uczniowskich SP w Izabelinie 
oraz Panom: Ryszardowi Szymczakowi 
– Właścicielowi AMAD Sp. z o.o. i Miro-
sławowi Szymczakowi – Kierownikowi 
Logistyki AMAD Sp. z o.o. Składamy go-
rące podziękowania Dyrektorowi Zespo-
łu Szkół w Izabelinie – Panu Antoniemu 
Zychowi, Wicedyrektor d/s Kształcenia 
Zintegrowanego – Pani Barbarze Szum-
mer, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
– Pani Anicie Fieducik, Wicedyrektorowi 
Administracyjnemu – Panu Ryszardowi 
Górce – za rzeczową i merytoryczną po-
moc oraz wspieranie naszych inicjatyw. 

Za współpracę oraz włożony wysiłek 
serdecznie dziękujemy naszym wspania-
łym koleżankom i kolegom: Annie Kan-
dziora, Monice Morel, Michałowi Guzko-
wi, Ewelinie Sławek, Agnieszce Andrzejuk. 
Specjalne podziękowania składamy Pani 
Annie Ordon, pełniącej opiekę medycz-
ną nad uczestnikami konkursu. Głębokie 
ukłony i podziękowania ślemy w kierunku 
nauczycieli i opiekunów fi nalistów, którzy 
tak cudownie współpracowali z nami przy 
sprawdzaniu prac i opiece nad uczestnika-
mi konkursu, a w swoich szkołach włożyli 
wiele pracy i wysiłku w przygotowanie 
młodych mistrzów matematyki do współ-
zawodnictwa. 

Wielu z nich już zapowiedziało udział 
w przyszłorocznej edycji...

Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy: BEATA WIECZOREK, 
BEATA BRZOZOWSKA, ANNA SZYMCZAK, 

MAGDALENA MAJDAŃSKA KOZAK, ANNA BYKOWSKA

NapisaŁa: BEATA WIECZOREK

Mistrzami zadań tekstowych IX edycji wojewódzkiego konkursu zostali:
Kategoria: Klasy pierwsze:
I miejsce:  Piotr Jęczmiński – SP nr 312 w Warszawie
II miejsce:  Jan Pawłowski – SP nr 8 w Sochaczewie
III miejsce:  Marcel Krysiak – SP w Chotomowie 
Wyróżnienia: Nina Garbacz – SP nr 8 w Sochaczewie,
  Piotr Matuszewski – PSP Eureka w Ustanowie, 
  Stefan Jemioło – SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim,
  Amelia Ryszkowska – SP nr 82 w Warszawie
Kategoria: Klasy drugie:
I miejsce:  Adam Kopański – SP nr 301 w Warszawie
II miejsce:  Jakub Zawistowski – SP w Chotomowie
III miejsce:  Mikołaj Lejkowski – SSP nr 13 w Warszawie
Wyróżnienie:  Weronika Rychlik – SP w Izabelinie, 
  Julia Gers – SP nr 7 w Sochaczewie, 
  Daniel Nowakowski – SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
Kategoria: Klasy trzecie:
I miejsce:  Kacper Truszkowski – SP nr 7 w Sochaczewie
II miejsce:  Kacper Smolarek – ZSP w Józefosławiu
III miejsce:  Hubert Radzio – SP nr 7 w Sochaczewie
Wyróżnienie:  Adam Kaźmierczak – SP w Zaborowie, 
  Bartosz Kruszyński – SP nr 2 w Błoniu, 
  Michał Osuch – SP nr 82 w Warszawie
Kategoria: Klasy czwarte:
I miejsce:  Radosław Ślęzak – SP nr 82 w Warszawie
II miejsce:  Marek Zbysiński – ZSP nr 1 w Legionowie
III miejsce:  Małgorzata Grzybek – SP nr 1 w Pruszkowie
Wyróżnienie:  Weronika Majcher – SP w Izabelinie, 
  Piotr Trześniowski – SP nr 1 w Łomiankach, 
  Dygas Dominik – SP nr 301 w Warszawie, 
  Kamil Mądrzyk – SP w Kazuniu Polskim, 
  Mateusz Przemyłski – SP nr 8 w Sochaczewie
Kategoria: Klasy piąte:
I miejsce:  Konrad Czarnecki – SP nr 289 w Warszawie
II miejsce:  Gaweł Trojanowski – SP w Izabelinie
III miejsce:  Bogdan Błędziński – SP nr 312 w Warszawie
Wyróżnienie:  Dominik Mandes – ZSP w Borzęcinie Dużym, 
  Natalia Stępień – SP nr 3 w Sochaczewie, 
  Jakub Witczak – SP nr 289 w Warszawie, 
  Jakub Kozak – SP nr 301 w Warszawie, 
  Karolina Kozieł – ZSP w Borzęcinie Dużym, 
  Jakub Wyrzykowski – SP nr 82 w Warszawie
Kategoria: Klasy szóste:
I miejsce:  Grzegorz Zakrzewski – SP w Starej Wsi
II miejsce:  Kacper Juźwiak – SP nr 1 w Pruszkowie
III miejsce:  Jakub Narowski – SP w Starej Wsi
Wyróżnienie:  Mateusz Chojnacki – ZSP nr 2 w Legionowie, 
  Patrycja Stepień – SP nr 3 w Sochaczewie, 
  Janusz Michalik – SP nr 82 w Warszawie, 
  Jakub Muszyński – SP w Chotomowie, 
  Zuzanna Żakowska – SP nr 3 w Sochaczewie, 
  Tomasz Siudalski – SP nr 82 w Warszawie
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Książka o Miejscach Pamięci Narodowej w PWZ

CZYTAMY DZIECIOM
W każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 15.00

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

czytane są książki dla dzieci.

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

25 czerwca 2013 – będziemy czytać fragmenty książki

Bajki przedszkolaka

ZAPRASZAMY

Otwarcie 
placu zabaw 
w Truskawiu
Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców na otwarcie placu 
zabaw oraz boiska w Truskawiu 
przy Oczyszczalni Ścieków 
Mokre Łąki.
Otwarcie odbędzie się w sobotę 
24 maja br. o godz. 11.00
W programie m.in. 
•  Dzień otwarty w Oczyszczalni 

Ścieków od godz. 10.00 – 
możliwość zwiedzania

• mecz piłki nożnej
•  malowanie buziek i wiele 

innych atrakcji

WÓJT GMINY IZABELIN
SOŁTYS I RADA SOŁECKA TRUSKAWIA

3

Tereny powiatu warszawskiego zachodniego są szczegól-
nie doświadczone wydarzeniami historycznymi związa-

nymi z II Wojną Światową. Tu żołnierze Wojska Polskiego 
toczyli krwawe bitwy w obronie Ojczyzny, ginęła ludność 
cywilna mordowana przez hitlerowskiego okupanta, a żoł-
nierze Armii Krajowej i innych konspiracyjnych ugrupowań 
walczyli z wrogiem... Te wszystkie wydarzenia rozegrały 
się ponad 70 lat temu, mimo upływu czasu pozostawiły 
w okolicach trwałe ślady. W powiecie nie brakuje również 
wcześniejszych pamiątek związanych z Powstaniem Stycz-
niowym. W naszym terenie jest blisko 100 Miejsc Pamięci 
Narodowej. Ich historię opisano w książce Marcina Łady pt. 
„ Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Warszaw-
skim Zachodnim”.

Książka będzie bezpłatnie dostępna w urzędach gmin, Sta-
rostwie, a także w bibliotekach gminnych i powiatowej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Pu-
blikacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013.Publikacja opracowana przez Powiat Warszaw-
ski Zachodni w ramach operacji pn. „Szlakiem Miejsc Pamię-
ci Narodowej w Powiecie Warszawskim Zachodnim – przy-
gotowanie publikacji”.

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013 Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gminna biblioteka publiczna w Izabelinie
zaprasza na wystawę prac

Joanny Pragacz i Marty Lasoty.
Fotografi e można oglądać

od 2 czerwca do 29 sierpnia 2014 r.
Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki
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Rodzinny Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka
1 czerwca 2014 godz. 12.00–15.00

Kompleks boisk sportowych, Laski, ul. Wieczorka 50
Organizatorzy: LKS Ryś Laski, Wójt Gminy Izabelin, Centrum Kultury Izabelin
W programie: tor przeszkód dla dzieci i dorosłych, konkurs żonglerki piłką, 

turniej piłkarski dzieci i młodzieży, turniej rodziców.

KLUB FILMOWY 
w Centrum Kultury Izabelin 

zaprasza
10 i 24 czerwca

godz. 20.30
wstęp wolny

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” 
rozpoczyna realizację projektu „Senior 
zdrowy i aktywny”, który otrzymał do-
fi nansowanie Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych  (ASOS) na lata 
2014–2020. 

W okresie od maja do listopada br.  
na terenie wybranych gmin Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego zostaną 
zorganizowane regularne zajęcia nor-
dic walking, gimnastyka na basenie, 
gimnastyka rekreacyjna/joga – zdrowy 
kręgosłup. Zaprosimy również na spo-
tkania ze specjalistami – kardiologiem, 

rehabilitantem, dietetykiem i innymi 
w zależności od potrzeb benefi cjentów 
projektu. Planujemy rajdy nordic wal-
king w Puszczy Kampinoskiej oraz spły-
wy kajakowe rzekami Mazowsza. Pro-
jekt skierowany jest do osób w wieku 
60+. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Więcej informacji można uzyskać 
pod nr tel. 606 225 863, e-mail: senior@ 
fundacjakim.pl

Joga we wtorki o godz. 11.00 w Cen-
trum Kultury Izabelin

Nordic Walking w poniedziałki 
o godz. 12.00 Start z polany Jakubów

31.05.2014
Dzień Dziecka godz. 12.00–18.00
Wstęp wolny

31.05.2014
„Serce dla Polski” koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca Politechniki Warszawskiej, aukcja 
dzieł sztuki godz. 19.00, wstęp wolny

2.06.2014 
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Włochy – recital piosenek podróżniczych 

3.06.2014
Teatr profi laktyczny – Szkoła Podstawowa 
w Izabelinie godz. 10–14

5.06.2014
Warsztaty teatralne dla klas III 
– godz. 8:00–12:00

6.06.2014
Warsztaty teatralne dla klas III 
– godz. 8:00–12:00

6.06.2014
Wieczór indyjski godz. 19:00
Wstęp wolny

7.06.2014
Koncert muzyki hip-hop, połączony 
z pokazami tańca jazzowego oraz hip hop, 
godz. 18:00, wstęp wolny

8.06.2014
Izabelińskie Spotkania z Książką
Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej 
w wykonaniu Agnieszki Konarskiej 
godz. 10:00–15:00
Pokaz fi lmu w reż. K. Zanussiego 
„Persona non grata”
Wstęp wolny

9.06.2014
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Tamara de Lempicka 
Aniela Mikula historyk sztuki 
Stowarzyszenie Grupa Leonarda przy Zamku 
Królewskim

KALENDARZ IMPREZ CENTRUM KULTURY IZABELIN
13.06.2014 
Powitanie Lata – występ kabaretu Trema, 
koncert uczniów Studia Piosenki Izabelin 
i pokazy taneczne uczestników CKI, 
godz. 17.00, wstęp wolny

14.06.2014
„Pogoda na jutro” – piosenki Danuty Rinn 
w wykonaniu damskiego kwintetu 
„Monday Girls”, godz. 19:00
Bilety: 20 zł norm., 15 zł ulg.

21.06.2014
Anima Music Festi val
Międzynarodowy Dzień Muzyki 
Godzina 19:00
Wstęp wolny

24.06.2014
Koncert charytatywny 
„Szanujemy się i wspieramy” 
godz.14:00
Wstęp wolny
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Izabelin, dnia 11 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXXII/276/13 
z dnia 27 listopada 2013 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin

L.p.
Nr 

ewidencyjny 
działki

Powierzchnia 
(ha)

Cena 
wywoławcza Wadium 

1. 12 0,1192 800.000,- 50.000,00

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) zostanie 
doliczony podatek VAT.

•  dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, 
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 
WA1M/00513801/8,

•  Gmina Izabelin stała się właścicielem działki nr ew. 12 
w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 67623 z dnia 24.09.2013 r.

•  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie 
gminne,

• nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań,
•  nieruchomość położona jest na terenie objętym ustalenia-

mi obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego wsi Izabelin Północny zatwierdzone-
go uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 
czerwca 2003 r.. Zgodnie z ustaleniami planu, nieruchomość 
znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę jed-
norodzinną o charakterze rezydencyjnym (oznaczonym 
symbolem planistycznym MNZ),

•  dojazd do nieruchomości od drogi publicznej gminnej: ulicy 
Mariana Langiewicza, 

•  bezpośredni dostęp do mediów: wodociąg, kanalizacja, ga-
zociąg, energetyka, telekomunikacja,

•  działka graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Przetarg odbędzie się 
w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 1200 

w sali nr 124 (I p.) w Centrum Kultury Izabelin 
przy ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C

• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,
•  warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wa-

dium w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gmi-
ny Izabelin II Oddział PKO BP S.A. w Warszawie Nr konta 32 
1020 1026 0000 1502 0023 6208,

•  termin wpłaty wadium: do dnia 12 czerwca 2014 r. (włącznie)
•  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchy-

lenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umo-
wy sprzedaży.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ar-
chitektury i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin – Maciej Patrycy 
i Agnieszka Kamińska, pok. nr 2 (tel. 022 722–89–62, e-mail: 
geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać 
nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 
42, 05-080 IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 900–1800, wt.–pt. 
800–1600).

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu 

wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r., Nr 102, poz.651) niniejszym podaje się do 
publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 wywie-
szony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

Izabelin, dnia 08 maja 2014 r.
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Izabelin, dnia 11 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXXIV/292/14 
z dnia 26 lutego 2014 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości położonej w obrębie Mościska gmina Izabelin

L.p.
Nr 

ewidencyjny 
działki

Powierzchnia 
(ha)

Cena 
wywoławcza Wadium 

1. 202/3, 202/4, 
204/5, 204/6 0,1773 540.000,- 40.000,00

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) 
zostanie doliczony podatek VAT.
•  dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mo-

kotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi 
wieczyste Nr WA1M/00399699/3, WA1M/00299077/6, 
WA1M/00389762/3,

•  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mie-
nie gminne,

• nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań,
•  nieruchomość położona jest na terenie objętym usta-

leniami obowiązującego Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego wsi Mościska etap III 
część A zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin 
Nr XXXII/271/13 z dnia 27 listopada 2013 r.. Zgodnie 
z ustaleniami planu, nieruchomość znajduje się na tere-
nie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną (wol-
nostojącą i bliźniaczą), zabudowę usługową (w zakresie 
handlu detalicznego, ochrony zdrowia i opieki społecz-
nej, oświaty turystyki, gastronomii, łączności, obsługi 
nieruchomościami, pośrednictwa fi nansowego, admi-
nistracji, rzemiosła i techniki) – oznaczonym symbolem 
planistycznym 1 MU,

•  dojazd do nieruchomości od drogi dojazdowej wewnętrz-
nej oznaczonej symbolem planistycznym 1 KDW, która 
stanowi własność Gminy Izabelin,

•  przez nieruchomość wzdłuż jej wschodniej granicy prze-
biega sieć kanalizacyjna ks90,

•  bezpośredni dostęp do mediów: wodociąg, kanalizacja, 
gazociąg, telekomunikacja,

•  Działki nrnr ew. 202/3, 202/4, 204/5, 204/6 nie są obciążo-
ne, jednakże w księdze wieczystej Nr WA1M/00299077/6 
w dziale III ujawnione są służebności ustanowione na 
rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Zakładu 
Energetycznego Warszawa-Teren Sp.A. obciążające inne 
działki opisane w powołanej księdze. Do aktu notarial-
nego przedłożona zostanie zgoda wydana przez Opera-
torów na bezciężarowe odłączenie działki nr ew. 202/4 
z księgi wieczystej Nr WA1M/00299077/6.

•  Przez działki nrnr ew. 204/5 i 204/6 przebiega kanalizacja 
sanitarna – ks90. W dniu podpisywania aktu notarialne-
go z nabywcą nieruchomości, ustanowiona zostanie na 
przedmiotowych działkach odpowiednia służebność na 
rzecz właściciela sieci kanalizacyjnej. Ustanawiana słu-
żebność ma na celu zapewnienie prawidłowej eksploata-
cji i ewentualnych napraw sieci kanalizacji sanitarnej.

Przetarg odbędzie się 
w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 1300 

w sali nr 124 (I p.) w Centrum Kultury Izabelin 
przy ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C

• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,
•  warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

wadium w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Gminy Izabelin II Oddział PKO BP S.A. w Warszawie Nr 
konta 32 1020 1026 0000 1502 0023 6208,

•  termin wpłaty wadium: do dnia 12 czerwca 2014 r. 
(włącznie)

•  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku 
uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawar-
cia umowy sprzedaży.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu 

Architektury i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin – Maciej Pa-
trycy i Agnieszka Kamińska, pok. nr 2 (tel. 022 722–89–62, 
e-mail: geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe moż-
na uzyskać nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Iza-
belin, ul. 3 Maja 42, 05-080 IZABELIN, w godzinach pracy 
(pon. 900–1800, wt.–pt. 800–1600).
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SERWIS KOMPUTEROWY

Naprawa laptopów, tabletów, telefonów, nawigacji

691-025-452 www.ap-komp.pl

Kominy kwasoodporne montaż 501-647-354
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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)

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

True MonteTrue Monteessori essoriTrue Montessori
ininessoo eons condde ens conns con ttesso s c desso s c dducteductell ddAll lessons condll lessons co ducted inuAA tedA iiAll lessons conducted in

extra curricularra curricular aextra curriculartra curricular tivititivitiextra curriculaextra curricula acacxt ctivitiesiar act extra curricuurricul tivitii itiii esesexextxttrara currrricular acttiivvitties
jitsu, muu, muusic, balleusic, ball(yoga, juj(yoga, juj ,,, ,, , sic, basic, baa, jujitsa, jujits ic, balleic, balleitsu, mitsu, m baoga e( j jit iij jij ji(y(yoga, jujujitstsu, music, balle

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

Accepting applications for

Prace ziemne, usługi koparką, 
koparko-ładowarką, transport

Tel. 502-062-810
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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




