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Okładka

Mając na uwadze wielość realizowanych przez Gminę zadań 
i projektów oraz aktualizację informacji o sytuacji w Gminie 

wśród członków lokalnej społeczności pragniemy poinformować 
wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach jakie 
zostały zrealizowane, bądź nad którymi pracowano w minionym 
kwartale (lipiec – wrzesień 2015). Jesteśmy przekonani, że infor-
macje te będą użyteczne i przy zachowaniu ich planowanej kwar-
talnej cykliczności ułatwią Mieszkańcom poznanie najnowszych 
wydarzeń, problemów i sposobów ich rozwiązywania w naszej 
gminie. 

Za najbardziej istotne zrealizowane przez Gminę i jej jednostki 
zadania lub działania minionego kwartału uznajemy:
−  nabycie działki w Mościskach (róg 3 Maja i Estrady) celem umoż-

liwienia wykonania przez Wojewódzki Zarząd Dróg i ZDM w bli-
skiej przyszłości lewoskrętu bądź ronda na tym kluczowym dla 
naszych Mieszkańców skrzyżowaniu

−  uzgodnienie z Powiatem wykonania przebudowy ul. Sienkiewi-
cza i ul. 3 Maja od ul. Sienkiewicza do Tetmajera na rok 2017 
potwierdzone stosowną uchwałą Rady Powiatu

−  przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia rewiru 
policji przy ul. Szkolnej

−  rozpoczęcie kolejnej tury podłączeń do sieci kanalizacyjnej na 
terenie Hornówka

−  opracowanie planu ścieżek rowerowych na terenie gminy w ra-
mach ZIT 

−  wdrożenie systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumenta-
cją (EZD) i Źródło w zakresie USC i Referatu spraw obywatelskich 
w Urzędzie Gminy, aktywacja nowych stron spółki komunalnej 
GPWiK i nowej strony BIP Urzędu Gminy

Wójt i kierownictwo urzędu
−  uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych żołnierzy AK, 

w Truskawiu, Jerzyki w Pociesze, Palmiry i szkoły na Cmentarzu 
Wojennym w Laskach

−  uczestnictwo w 7 Zebraniach sołeckich poświęconych zaplano-
waniu Funduszy sołeckich na 2016 r., uczestnictwo w 2 sesjach 
Rady Gminy, w zebraniach Stowarzyszenia Gmin Kampinos, Ko-
mitetu Sterującego ZIT i RPO oraz Komitetu Monitorującego

−  uczestnictwo w uroczystościach w gminach partnerskich Borken 
(Niemcy) i Mickuny (Litwa)

−  dokończenie prac nad opracowaniem projektu strategii rozwoju 
Gminy Izabelin do 2030 r połączone z przeprowadzeniem kon-
sultacji społecznych i badania ankietowego

−  opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne-
go dla pozyskania środków dla niskoemisyjnych rozwiązań trans-
portowych (np. ścieżki rowerowe) i urządzeń wytwarzających 
energię z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

−  zakup energii na lata 2016-2017 dla wszystkich jednostek gminy 
w ramach grupy zakupowej energii co pozwoli na oszczędność 
ok. 130 tys. zł w skali roku

−  rozpoczęcie współpracy z PGE w zakresie skablowania niektó-
rych linii energetycznych SN (średniego napięcia) w Izabelinie 
i Hornówku

−  rozpoczęcie prac nad utworzeniem CUW (Centrum Usług Wspól-
nych) dla potrzeb prowadzenia spraw jednostek oświatowych 
i kultury w 2016r.

−  rozpoczęcie przygotowań do utworzenia Domu Seniora w ra-
mach programu Senior-Wigor

−  wdrożenie systemu „Źródło” w zakresie USC i spraw obywatel-
skich z dniem 1 września 2015r.

−  rozpoczęcie prac nad budżetem 2016 i WPF 2016-2018
Referat Ogólny 
−  wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
−  budowa i uruchomienie nowej strony internetowej BIP z plano-

wanym zakończeniem procesu kompletowania jej zawartości do 
31 grudnia 2015r.

−  wykonanie elektronicznej ankiety internetowej dla potrzeb wery-
fikacji celów projektu Strategia rozwoju gminy Izabelin do 2030r.

−  modernizacja sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła 
CO w strażnicy OSP Izabelin, wyposażenie OSP Izabelin w kame-
rę termowizyjną i kompresor do ładowania butli powietrznych, 
wymiana stolarki okiennej w strażnicy OSP Laski oraz wymiana 
sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca w strażnicy 
OSP Laski

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
−  przygotowanie i podjęcie uchwał przez Radę Gminy:

•  w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej 
pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, czę-
stotliwością i trybem ich uiszczania 

•  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości

•  w sprawie przyjęcia Zasad odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości gminy Izabelin

•  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Izabelin

−  prace remontowe na drogach asfaltowych i destruktowych, 
utrzymanie pasów drogowych oraz innych obiektów komunal-
nych

−  realizacja uspokojenia ruchu w Hornówku i Laskach
Referat Oświaty, Zdrowia Publicznego i Spraw Pracowniczych 
−  przeprowadzenie procedury nadania stopnia nauczyciela mia-

nowanego
−  przygotowanie i złożenie dwóch wniosków do MEN w sprawie 

dotacji
−  wydanie decyzji w sprawie stypendiów socjalnych
−  złożenie wniosku na dotację podręcznikową
−  udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym – na wypoczy-

nek letni dzieci i młodzieży
−  przeprowadzenie przetargu w sprawie dowozu dzieci niepełno-

sprawnych
Referat Inwestycji 
−  wykonanie remontu budynku przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem 

na uruchomienie Rewiru Policji w Izabelinie w październiku

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach 
realizowanych przez Urząd Gminy IZABELIN 

w III kwartale 2015 roku
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−  rozpoczęcie prac koncepcyjnych przebudowy skrzyżowania  
ul. Estrady z ul. 3 Maja w Mościskach

−  uzgodnienie z Powiatem remontu ul. Sienkiewicza i 3 Maja od 
Sienkiewicza do Tetmajera na 2017 r potwierdzone stosowną 
uchwałą Rady Powiatu

−  uzyskanie wstępnej akceptacji ze strony Urzędu Marszałkowskie-
go dla projektu przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 898 
w Mościskach, ze wskazaniem wariantu skrzyżowania z rondem 
(ul. Sikorskiego i 3 Maja w Mościskach)

−  zakończenie prac projektowych przebudowy ciągu ulic Brzozowej 
– Partyzantów – Poznańskiej wraz z kanalizacją deszczową w ul. 
Brzozowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wieczorka,

−  opracowanie i zgłoszenie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż  
ul. 3 Maja, Sienkiewicza i Sierakowskiej w ramach ZIT (Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne) wraz z przeprowadzeniem kon-
sultacji społecznych proponowanych rozwiązań

−  opracowanie koncepcji parku rekreacji i sportu w Izabelinie 
i poddanie jej konsultacjom społecznym (zakończenie konsulta-
cji w dniu 15 października br.)

−  zakończenie budowy odwodnienia ul. Brzozowej na odcinku  
ul. Wieczorka - Piaskowa oraz ul. Południowej na odcinku od  
ul. Brzozowej w kierunku kościoła w Laskach

−  udział w pracach przy sporządzaniu studium wykonalności 
przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka wodna i zarzą-
dzania przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz 
Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględ-
nieniem obszaru KPN”.

−  rozpoczęcie prac nad skablowaniem sieci energetycznej SN na 
terenie Izabelina i Hornówka we współpracy z PGE

−  wystąpienie do Ministra środowiska o zgody na realizację kana-
lizacji Sierakowa i ul. Jodłowej w Mościskach

Referat Architektury i Geodezji 
−  nabycie w dniu 2 września 2015r. działki w Mościskach (róg 3 

Maja i Estrady) celem umożliwienia wykonania przez Wojewódz-
ki Zarząd Dróg w najbliższych latach lewoskrętu bądź ronda na 
tym kluczowym dla naszych Mieszkańców skrzyżowaniu co po-
winno rozładować zatory poranne i popołudniowe

−  negocjacje i wykup działek pod inwestycje gminne (drogi, ka-
nalizacja, wodociąg) – ul. Szkolna, Działkowa, Łosia, Poznańska, 
Zielona. Starosta PWZ wszczął procedurę wywłaszczenia działek 
pod ul. Łosia w Truskawiu. Nabyte zostały działki w obr. Hornó-
wek u zbiegu ulic: Działkowa, Polna, Wojska Polskiego w pobliżu 
Szkoły Podstawowej

−  złożenie oferty i rozpoczęcie negocjacji z Pocztą-Orange w spra-
wie nabycia pomieszczeń w budynku poczty przy ul. Tetmajera.

−  wszczęcie procedury nabycia od KPN gruntów użytkowanych 
przez Klub Sportowy “Ryś” 

Biblioteka
−  w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

budżet Programu BN “Zakup nowości wydawniczych dla biblio-
tek” pozyskano w tym roku dotację dla Biblioteki w Izabelinie 
w kwocie 11 500,00 zł. Książki są już nabywane

−  powrót do sobót pracujących po przerwie wakacyjnej
−  wznowienie cyklicznej akcji Czytamy Dzieciom (ostatnia środa 

miesiąca)
−  prezentacja nowej wystawy malarskiej naszej gminnej artystki 
Przedszkola
−  aktywny udział w Sieci Szkół Promujących Zdrowie - propagowa-

nie zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez wprowadzanie in-
nowacji w żywieniu dzieci połączone z organizowaniem tygodni 
tematycznych mających na celu promocję zdrowia, kreatywno-
ści i patriotyzmu lokalnego

−  modernizacja wentylacji w kuchni i pomieszczeniach kuchennych
−  rozpoczęcie prac nad kolejnym programem autorskim dla przed-

szkola o tematyce wychowawczej
−  rozszerzenie systemu monitoringu
−  budowa miniparku linowego w Przedszkolu w Izabelinie
−  rozpoczęcie przygotowań do obchodów Dnia Niepodległości 

w Centrum Kultury Izabelin –udział w integracji gminnych przed-
szkoli na terenie boiska „Ryś” w Laskach

−  likwidacja szkody (uszkodzenie instalacji wodnej, wymiana par-
kietu w sali maluchy II) oraz uzyskanie pełnego odszkodowania 
od ubezpieczyciela w przedszkolu w Izabelinie

−  rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową auli 
w przedszkolu w Laskach

Szkoły
−  odnowienie we własnym zakresie: 5 sal lekcyjnych, 4 gabinety, 

kuchnie z zapleczem oraz 200 mb ogrodzenia szkolnego, płytę 
boiska szkolnego

−  zakupienie 31 komputerów – laptopów do pracowni komputero-
wych oraz sal lekcyjnych

−  w celu poprawy bezpieczeństwa rozbudowano system dozoru wi-
zyjnego montując 6 dodatkowych kamer w szatni gimnazjalnej 

−  rozbudowanie sieć Wi-Fi w Szkole przy ul. Wojska Polskiego 5
−  zorganizowanie zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno-psycho-

logicznej i innych zajęć dodatkowych (klasy 1-3, 4-6, Gimnazjum)
−  opracowanie harmonogram konkursów międzynarodowych, 

ogólnopolskich i szkolnych na cały rok szkolny (klasy 1-3, 4-6, 
Gimnazjum) 

−  przystąpienie do projektów: Szkoła z Klasą, Koduj z Klasą, Mi-
strzowie Kodowania i SCRATCH 

−  przygotowanie wrześniowej uroczystości patriotycznej na Cmen-
tarzu Wojskowym w Laskach 

Przychodnia SPZOZ przy ul. Tetmajera 
− zatrudnienie 2 nowych lekarzy internistów
− zwiększenie liczby obsługiwanych pacjentów
− wydłużenie czasu wykonywania pobrań krwi
GPWiK „Mokre łąki”
−  wykonanie wodociągu w ulicy Łabędziej w Truskawiu i Leśnej 

w Hornówku
−  kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w Hornówku
−  renowacja studni zwiększająca możliwości wydobycia wody su-

rowej do 110 m3/h
Centrum Kultury Izabelin
−  zorganizowanie i przeprowadzenie w miesiącu lipcu akcji letniej 

dla dzieci w wieku 7-12 lat oraz wakacyjnych warsztatów tanecz-
nych dla dorosłych

−  zorganizowanie wycieczki do Wilna dla uczestników Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku i seniorów z gminy Izabelin,

−  prezentacja wystawy plakatów artysty Rosława Szaybo,
−  zorganizowanie dnia otwartego Centrum Kultury Izabelin pod-

czas którego zaprezentowano ofertę zajęć w roku szkolnym 
2015/2016,

−  zorganizowanie na boisku ORLIK 2012 w Laskach imprezy inte-
gracyjnej dla przedszkoli z Lasek i Izabelina /współzawodnictwo 
sportowe, taneczne, konkursy, ognisko z pieczeniem ziemnia-
ków, udział strażaków z Izabelina i policji ze Starych Babic/, 

−  odnowienie 4 pracowni i klatki schodowej, remont dwóch cen-
tral wentylacyjnych, wymiana oświetlenia na energooszczędne /
LED/ w sali baletowej CKI,

−  konserwacja i częściowe naprawy płyty boiska ORLIK 2012 w La-
skach, wymiana siatek bramkowych i jednego z łapaczy piłek.

WITOLD MALAROWSKI 
WóJT GMINy IZABELIN

Szanowni Mieszkańcy,
na przełomie października i listopada br. do Państwa skrzynek 
pocztowych trafi nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości zobligowani są do jej wypełnienia 
i złożenia do dnia 30 listopada 2015r. Wszelkie informacje do-
tyczące sposobu wypełnienia i złożenia deklaracji będą zawar-
te w załączonym do deklaracji Komunikacie.
Zmiana wzoru deklaracji podyktowana jest nowelizacją usta-
wy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399).
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Odwodnienie ul. Brzozowa 
i Południowa w Laskach

Firma INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp.k. 
z Warszawy zakończyła roboty budow-
lane w ulicach Brzozowej i Południowej 
w Laskach. W ulicach tych została wy-
budowana sieć kanalizacji deszczowej 
odbierającej nadmiar wód opadowych. 
Wykonano 469 m kolektora grawitacyj-
nego, wpusty deszczowe, przykanaliki 
oraz przyłączenie systemu do systemu 
istniejącego w ul. Wieczorka.  Wartość 
robót wyniosła 295 200,00 zł. 

LECH SIKORSKI

Ogłoszenie
Gminne Przedsiębiorstwo Wo-

dociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” 
wykonuje przyłącza wodociągowe 
i kanalizacyjne. Informacja w Biurze 
Obsługi Klienta w siedzibie firmy ul. 
Mokre Łąki 8 w Truskawiu lub pod 
numerem telefonu 509 407 467 
pan Łukasz Gostomski 
(lukasz.gostomski@mokrelaki.pl)

ZARZąD GPWIK  „MOKRE ŁąKI”

Rewir policji

Firma TRANS-BOR Jan Borczyński 
z Tłuszcza zrealizowała prace remonto-
wo-naprawcze i adaptacyjne w nieuży-
wanym budynku gminnym, położonym 
przy zespole boisk sportowych Zespołu 
Szkół w Izabelinie. Budynek został wy-
posażony w węzeł sanitarny i cieplny 
oraz umeblowanie biurowe. Uporząd-
kowano również teren wokół obiektu. 
W najbliższym czasie przy ul. Szkolnej 
2A w Hornówku zacznie funkcjonować 
placówka administracyjna rewiru poli-
cji w Izabelinie. Wartość robót wynosi 
brutto 93 620,22 zł. 

LECH SIKORSKI
FOTO: MARCIN OLEJNICKI

Trwa Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015!
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 
2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Termin składania wniosków: 5 listopada 2015 r., do godziny 12.00. 
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych 
przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2016 r.  
i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury  
i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2015 roku, do godziny 12.00.
Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku oraz link do formularza wniosku w syste-
mie elektronicznym można obejrzeć pod adresem http://rownacszanse.pl/i4

 

Budowa kanalizacji  
w Hornówku

Zakończenie inwestycji „ Wykonanie 
robót budowlanych, instalacyjnych, 
polegających na wykonaniu kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Hornówek” 
wykonywanej przez Firmę Meliorant 
z Garwolina planowane było na koniec 
września 2015 roku. Projekt zakładał 
wybudowanie jednej przepompowni 
ścieków umiejscowionej w ulicy So-
snowej. Ze względu na roszczenia jed-
nego z mieszkańców ulicy Szkolnej i nie 
dopuszczenie do przejścia kolektora 
ściekowego przez jego posesję (mimo 
wcześniejszej zgody) GPWiK musiało 
dokonać zmiany w projekcie. Został 
zamówiony i wykonany projekt za-
stępczy, polegający na wybudowaniu 
w ulicy Zielonej dodatkowej przepom-
powni ścieków. Projekt został złożony 
w Starostwie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego w celu uzyskania pozwo-
lenia na budowę. Zakładamy, iż prace 
związane z budową dodatkowej prze-
pompowni zakończą się na początku 
listopada 2015 roku. 

Uruchomienie przepompowni w uli-
cy Sosnowej również zostało opóźnio-
ne. Mieszkańcy tej ulicy skutecznie 
wstrzymali prace. Obecnie GPWiK pro-
wadzi z nimi rozmowy, aby wspólnie 
wypracować kompromis, który pozwo-
li na uruchomienie urządzeń. 

Wyżej wymienione przyczyny skut-
kują przesunięciem terminu zakończe-
nia prac na gruncie, zalegalizowania 
oraz uzyskania pozwolenia na użytko-
wanie kolektora i przełączy, a w kon-
sekwencji możliwością podłączania   
mieszkańców do kanalizacji gminnej. 
Za zaistniałą sytuację GPWiK „Mokre 
Łąki” przeprasza.

Jednocześnie informujemy, iż pro-
wadzimy prace polegające na aktuali-
zacji projektów kanalizacji i wodociągu 
w celu uniknięcia podobnych sytuacji 
dla pozostałej części Hornówka.



Pacjent naszym przyjacielem, a jego zdrowie najwyższą wartością…

Z Agnieszką Jeziorską  
– kierownikiem  
przychodni  
w Izabelinie  
rozmawiała  
Iwona Mazurek

W ostatnim czasie wiele się zmieniło na lepsze w naszej 
gminnej służbie zdrowia. Przychodnia została wyremonto-
wana, odnowiona. Co ma do zaoferowania swoim miesz-
kańcom Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie? Jakie na 
tą chwilę mamy podpisane kontrakty z NFZ-tem, a jakie 
chcielibyśmy mieć?

Obecnie mamy podpisany kontrakt na podstawową opie-
kę zdrowotną oraz stomatologię dla dorosłych, a od lipca br. 
mamy podpisaną umowę na stomatologię dziecięcą, która 
się mieści w szkole przy ul. 3 Maja. Staramy się o kontrakt 
na ginekologię, urologię, chirurgię oraz inne specjalności 
w zależności od tego jakie warunki stworzy nam Narodowy 
Fundusz Zdrowia ( NFZ) i jak to będzie współgrało z naszymi 
warunkami lokalowymi. Jak można zauważyć, przychodnia 
nie jest dużym budynkiem. 

Wiem, że wdrażacie Państwo e-przychodnię. Na czym to 
ma polegać?

E-przychodnia polega na tym, że mamy zinformatyzo-
waną dokumentację medyczną. Na razie działamy dwuto-
rowo prowadząc dokumentację w formie papierowej, jak 
również w wersji elektronicznej. Skierowania do laborato-
rium, wyniki badań są już w formie elektronicznej. To bar-
dzo usprawnia pracę lekarzom, paniom pielęgniarkom, pra-
cownikom laboratorium oraz samym pacjentom. W 2017 r.  
ma wejść Rozporządzenie Ministra Zdrowia o dokumenta-
cji elektronicznej i my jesteśmy już na ukończeniu przygo-
towań do spełnienia wymogów ministerstwa. Staramy się 
o pozyskanie środków unijnych, które pozwolą nam na do-
kończenie podjętych działań. 

Jest to duże przedsięwzięcie, nie jest to tylko system działają-
cy w naszej przychodni, ale daje również możliwość współpracy 
z systemami NFZ, ZUS oraz innymi placówkami medycznymi. 

Jak dużo naszych mieszkańców jest Państwa pacjenta-
mi, a jak duży jest odsetek pacjentów z gmin ościennych 
i Warszawy?

Od dwóch lat mamy wzrost liczby pacjentów. Na dzień 
dzisiejszy mamy zadeklarowanych 6700 osób, przy czym są 
to również pacjenci z poza gminy Izabelin. Z miejscowości 
ościennych, Warszawy jest około 1000 osób. Pacjenci wy-
bierając nasza placówkę kierują się krótkim czasem oczeki-
wania na wizytę oraz wyborem wysokiej klasy specjalistów. 
Jak wiemy czas oczekiwania na wizytę w warszawskich przy-
chodniach to 2-3 tygodnie, u nas 2-3 dni, przy czym pacjent 
z gorączką, przyjmowany jest tego samego dnia. 

Mamy nową kadrę lekarzy internistów i stomatologów. 
Co może Pani o nich powiedzieć?

Rzeczywiście, w tej chwili mamy zatrudnioną wysoko wy-
kwalifikowaną, doświadczoną kadrę lekarzy chorób wewnę-
trzach, pediatrów. Wśród nich mamy lekarzy z podwójną 
specjalizacją. Mamy też młodych, prężnych stomatologów. 

Czy całe leczenie uzębienia możemy załatwić na fun-
dusz, bez dodatkowych kosztów?

Jeśli chodzi o dzieci do 18 roku życia, świadczenia stomato-
logiczne są w pełni refundowane przez NFZ. Oczywiście kon-
trakt przewiduje różne ograniczenia i za niektóre usługi trze-
ba zapłacić dodatkowo np.: gdy rodzic nie chce wypełnienia 
amalgamatowego tylko tzw. białą plombę światłoutwardzalną. 
Na tę chwilę jest krótki czas oczekiwania (1-2 dni) na wizytę. 
Gabinet dla dzieci znajduje się w budynku szkoły podstawo-
wej przy ul. 3 Maja 49. Jest bardzo nowocześnie wyposażony. 
Podczas leczenia ząbków dzieci mogą oglądać bajki. Jest to 
możliwe dzięki pomocy Dyrekcji Zespołu Szkół w Izabelinie. 
Żeby skorzystać z usług stomatologicznych, trzeba się zapisać 
na wizytę lekarską. Można to zrobić telefonicznie pod nume- 
rem 22 752-68-75. 

Jeśli chodzi o stomatologię dla dorosłych, wachlarz usług 
nie jest tak szeroki jak w stomatologii dziecięcej. NFZ nie 
wszystko refunduje. Jeśli pacjent chce więcej, niż jest w kontr-
akcie, musi za to zapłacić. Oczywiście pacjent jest rzetelnie 
informowany, co jest na fundusz a co dodatkowo płatne.

Czy oferta dodatkowo płatnych usług stomatologicz-
nych jest konkurencyjna?

Biorąc pod uwagę ceny usług w gabinetach na terenie 
gminy Izabelin, to tak. Jesteśmy konkurencyjni. 

Jakie jeszcze udogodnienia zrobiliście Państwo dla 
swoich pacjentów?

Dobrym przykładem będzie tu punkt pobrań. Od kilku 
miesięcy pacjenci korzystają z niego codziennie w godzi-
nach 7.30 -8.30. Dodatkowo rozszerzyliśmy umowę na od-
biór badań dwa razy dziennie. W sprawach bardzo pilnych 
pacjent może przyjść również o innej godzinie, a laborato-
rium odbierze od nas próbki i w szybkim tempie przekaże 
wyniki badań elektronicznie.

Podobnie z pobraniami u malutkich dzieci, które w tej 
chwili mogą mieć pobieraną krew codziennie od ponie-
działku do piątku, w godzinach między 8.00 a 12.00 na ul. 
Kasprzaka w Warszawie. Dotychczas mieliśmy podpisaną 
umowę tylko na jeden dzień w tygodniu, więc to jest też 
duże udogodnienie dla rodziców i lekarzy. 

W czerwcu br. minęły 3 lata odkąd zaczęła Pani pracę 
w naszej gminie. Jak Pani ocenia ten czas i jakie są Pani 
spostrzeżenia? 

Był to czas ogromnych wyzwań i zmian. Jednakże dobro 
pacjenta jest dla mnie priorytetem.

Czyniąc jakiekolwiek zmiany czy to kadrowe czy wize-
runkowe, zawsze stawiam na dobro pacjenta, by pacjent 
był zadowolony i żeby miał usługę świadczoną na wyso-
kim poziomie.

Podczas tych trzech lat zmieniło się w przychodni bardzo 
dużo. Nasza przychodnia jest teraz zupełnie nowym miej-
scem. Została wyremontowana, a było to możliwe przy 
ogromnym wsparciu Pana Wójta Witolda Malarowskiego 
i pracowników Urzędu Gminy, za co bardzo dziękuję. 

Mamy dużo nowego sprzętu medycznego, informa-
tycznego, stronę internetową aktualizowaną na bieżąco. 
Czas oczekiwania na wizytę umila grająca w tle cicha mu-
zyka. 

Placówka pozytywnie przeszła proces certyfikacji, w mar-
cu 2014 roku uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001:2009. Cer-
tyfikat ISO daje gwarancję wyższej jakości usług, ponieważ 
jest zobligowana do spełniania różnych standardów. Przy-
chodnia nasza jest jedyną placówką medyczną na terenie 
gminy, która posiada certyfikat ISO.

Wiele już zrobiliśmy, ale mamy świadomość, że jeszcze 
dużo jest do zrobienia…….

Dziękuję za rozmowę
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 Sergiusz, dlaczego akurat triathlon?
Sport był od zawsze pasją mojego życia.  Jako dziec-

ko, uczestniczyłem we wszystkich dodatkowych zajęciach 
sportowych. Oczywiście byłem zafascynowany piłką nożną 
i przez wiele lat trenowałem w gminnym klubie piłkarskim 
„Ryś Laski”. Jednak po pewnym czasie zauważyłem, że w tym 
sporcie nie wszystko zależy ode mnie, od mojej  postawy, 
ambicji i poświęcenia na treningach. To sprawiło, iż idąc na 
studia zainteresowałem się sztukami walki, które zacząłem 
trenować. Uprawiałem  tę dyscyplinę ponad 4 lata, zdoby-
wając m.in. tytuł mistrza Polski klubów AZS w kickboxingu. 
Trenując sporty walki poznałem swój organizm na tyle do-
brze, by stwierdzić, że jego mocną stroną jest wytrzymałość. 
Będąc jeszcze na studiach postanowiłem, że co roku będę 
szukał nowych sportowych wyzwań, stawiał sobie coraz wy-
żej poprzeczkę i brał udział w wydarzeniach, które pozostaną 
do końca życia w mojej pamięci. W ten sposób udało mi się 
przebiec maraton i przejechać rowerem polskie Wybrzeże. 
Zawsze podobało mi się też pływanie i ratownictwo wodne. 
Skończyłem kurs ratownika wodnego. W pewnym momen-
cie to wszystko się połączyło w całość, więc wziąłem udział 
w triathlonie w zawodach w Polsce i absolutnie zakochałem 
się w tym sporcie. Triatlon wyzwala ogromne emocje, bo 
oprócz trzech znanych nam już konkurencji dochodzą jesz-
cze strefy zmian pomiędzy tymi dyscyplinami (z pływania na 
rower i z roweru na bieg), stres, dyscyplina, pytania czy aby 
na pewno jestem na to przygotowany. 

Przypomnijmy czytelnikom, co to jest triathlon?
Triathlon to jest połączenie trzech dyscyplin sportu: pły-

wania, jazdy na rowerze i biegania. Jest to sport dla każdego. 
Są różne dystanse np. 450 m pływania, 5 km biegu i 20 km ro-
weru – dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę ze sportem, 
czy typowych sprinterów. Potem można przejść do dłuższych 
dystansów, kończąc na dystansie Ironman czyli 3800 m pły-
wania, 180 km roweru i 42,2 km biegu. Jest jeszcze dystans 
Ultra Man  tj. 10 km pływania, 421 km roweru i podwójny 
maraton, jednak Ultraman to już bardziej walka o osiągnię-
cie, chodzi o sam fakt zameldowania się na linii mety tego 
dystansu, niż o rywalizację z innymi zawodnikami.

Jak długo trenujesz? jak wygląda codzienna rzeczywi-
stość sportowca?

Sam triathlon zdecydowałem się trenować w momen-
cie jak dowiedziałem się, że istnieje dystans Ironman, czyli 
niewiele ponad rok temu. Trzeba powiedzieć, że triatlon ze 
względu na to, że de facto są to 3 dyscypliny sportowe jest 
wymagający, zabiera sporo czasu i kosztuje mnóstwo wyrze-
czeń. Każdą wolną chwilę jaką mam, poświęcam na trening. 
Rano, jeszcze przed pracą o godz. 6.00  idę na basen, a po 
wywiązaniu się z obowiązków zawodowych idę biegać albo 
pojeździć na rowerze. Czasem bywa tak, że kończę pracę 
o 22.00, ale gdy w moich planach był trening, to bezwzględ-
nie idę go wykonać. To jest sport, dzięki któremu możemy 
się dowiedzieć bardzo wiele o sobie, czy aby na pewno je-
stem tą osobą, za którą się uważam. Czy nasza samodyscy-

plina i konsekwencja jest na właściwym poziomie. W życiu 
każdego sportowca bywają trudne chwile. Zimą kiedy za 
oknem jest ciemno, nie chce mi się wstawać, ale określi-
łem sobie cel, który mnie motywuje i pcha do działania. Dla 
mnie sport jest całym moim życiem, dlatego jest mi chyba 
trochę łatwiej. Nie wyobrażam sobie siebie jako osoby, któ-
ra nie mogłaby go uprawiać. 

Jak to się stało, że w tak krótkim czasie zaszedłeś tak 
daleko i dostałeś kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w Au-
stralii w 2016 r na dystansie 1/2 Ironmana?

Sport i forma fizyczna były zawsze ważną częścią mojego 
życia. Trenując różne dyscypliny sportu, dawałem z siebie 
wszystko. Zaczynając przygodę z triathlonem nie zaczyna-
łem od zera, tylko z wyższej półki. Zauważyłem, że moją 
mocną stroną jest wytrzymałość i wydolność organizmu. Po 
pierwszym Ironmanie na zawodach w Malborku postano-
wiłem, że wystartuję w kolejnym „królewskim” dystansie, 
ale najpierw bardzo solidnie się do niego przygotuję wg pla-
nu, pod okiem trenera. Rozpocząłem  intensywne treningi 
triathlonowe, postawiłem  sobie za cel poprawienie wyniku 
w przyszłym roku. W trakcie 10 miesięcy przygotowań, star-
towałem w kilku krótszych dystansach, zdobywając medale 
w swojej kategorii wiekowej, w tym brązowy medal w Mi-
strzostwach Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim. 
Najważniejszym sprawdzianem, przed wrześniowym star-
tem, ponownie w Malborku, był start w oficjalnej i pierw-
szej polskiej edycji triathlonowej „Ironman 70.3” w Gdyni. 
Zająłem tam 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej na dy-
stansie 1/2 Ironman, co dało mi kwalifikacje na Mistrzostwa 
Świata w Australii w 2016 roku na tym właśnie dystansie. 
Było to dla mnie sporym zaskoczeniem, ponieważ nie sądzi-
łem, że na tak prestiżowej imprezie uda mi się odnieść taki 
sukces! Jadąc tam myślałem, że ten start będzie formą prze-
tarcia się i próby przed zawodami w Malborku. Okazało się, 
że moja forma fizyczna (po 2-tygodniowym obozie sporto-
wym w Szklarskiej Porębie) była na tyle dobra, że udało mi 
się zajść tak daleko. Kiedy dowiedziałem się na mecie, że je-
stem drugi i to miejsce daje mi kwalifikacje na Mistrzostwa 
Świata, byłem w totalnym szoku. Dziś, jak sobie przypomnę 

Życie jest darem…

Sergiusz Sobczyk – reprezentant Polski  
w triathlonie na Mistrzostwach Świata – Australia 
2016, od urodzenia mieszkaniec gminy Izabelin, 
chłopak z sąsiedztwa, absolwent AWF-u i 
nauczyciel wychowania fizycznego. 

Dzięki wyrzeczeniom, sportowym ambicjom, systematyczności 
 i wytrwałości osiągnął już sporo, mimo dość krótkiego stażu tre-
ningowego. Zapowiada, że będzie trenował bardzo intensywnie, 
aby osiągnąć poziom, który pozwoli mu rywalizować z najlepszy-
mi w Polsce i na świecie na dystansach 1/2 Ironman oraz Iron-
man, by godnie reprezentować gminę Izabelin i Polskę. 

Jest to cel, który oprócz przygotowania fizycznego i mentalnego 
wymaga sporego nakładu finansowego. Poszukuje sponsora – firmy, 
która wspomoże go w przygotowaniach oraz w organizacji wyjazdu 
do Australii. Jest to duże wyzwanie finansowe, bo z pewnością po-
trzebne będą nie tylko treningi, odżywki, ale również fizjoterapeuta, 
dietetyk, psycholog, być może masażysta. Wszystkich tych, którzy 
chcą wesprzeć Sergiusza w realizacji tego celu zapraszamy wkrótce 
na portal PolakPotrafi.pl, gdzie przedstawia swój projekt i zbiera na 
niego pieniądze. Można także skontaktować się z redakcją. Osoby, 
które chciałyby śledzić jego przygotowania do tych zawodów zapra-
sza na swojego fan page’a na facebook’u. 
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tamtą chwilę, to na całym ciele mam ciarki. Cały ten sezon 
uważam za bardzo udany. Miesiąc później, jeszcze większym 
zaskoczeniem było zdobycie 2 miejsca w triathlonie w Mal-
borku na dystansie Ironman w kategorii open. 

W jakim klubie trenujesz?
Przynależę do Progress Triathlon Team i jest to team zało-

żony m.in przez mojego przyjaciela Sebastiana Karasia, któ-
ry dosłownie dwa tygodnie temu przepłynął wpław Kanał La 
Manche i tym samym pobił rekord Polski. Moim głównym 
trenerem jest jednak mój przyjaciel ze studiów Damian Ry-
chlica. Razem z nim planujemy wszystkie starty i treningi na 
najbliższe miesiące.

Czego potrzebujesz, by osiągnąć swój cel?
Po pierwsze, to moja forma fizyczna. Wiem, że będę musiał 

trenować, ale wiem też, że jestem w stanie to zrobić. Inną kwe-
stią są finanse, które mogą mnie bardzo ograniczyć. Na wyjazd 
do Australii będą potrzebne spore pieniądze. Na sam start, 
przelot, przewóz roweru, na przeżycie 2 tygodni przed zawoda-
mi w Australii, bo tyle też zajmie mi prawidłowa aklimatyzacja. 
Nie chciałbym, żeby moja ciężka wielomiesięczna praca poszła 
na marne tylko dlatego, że nie zdążyłem się zaklimatyzować 
w nowym miejscu. Do tego dochodzą kwestie sprzętu, prze-
glądów, wymiany różnych części. Mam tu na myśli np. rower, 
który wymaga wymiany układu napędowego, bo przy takiej 
ilości kilometrów jaką przejeżdżam, części szybko się  zużywają. 
Niestety to wszystko kosztuje niemałe pieniądze. Oczywiście ja 
ze swojej kieszeni finansuję ile tylko się da, ale nie na wszystko 
mnie stać. Dlatego szukam sponsorów, którzy chcieliby mnie 
wspomóc, czy to w przygotowaniach, czy w przelocie, czy w sa-
mej imprezie. Ja ze swojej strony oferuję promocję – na czep-
ku, rowerze, koszulce, na Fan Page�u. Jestem w trakcie zakła-
dania profilu na portalu Polak Potrafi, na którym zamieszczam 
swój projekt, opowiadam ludziom, o co w nim chodzi i proszę 
o wsparcie finansowe. Mam nadzieję, że uda mi się zebrać 
przynajmniej część pieniędzy na Mistrzostwa Świata  w Austra-
lii, by tam godnie reprezentować naszą Ojczyznę.

Jakie są Twoje marzenia?
Moje marzenia zawsze kręciły się wokół sportu. Od dziec-

ka chciałem być sławnym sportowcem. Wyobrażałem sobie, 
że wychodząc na trening, ludzie będą mnie kojarzyli, rozpo-
znawali, a ja będę mógł im przekazywać swoją wiedzę i mo-
tywację. Wiem, że potrafię to robić i przynosi mi to ogromną 
radość i satysfakcję. Marzę o tym, by w sporcie zajść jak naj-
dalej. Nie mówię o tym, by w przyszłym roku być mistrzem 
świata, ale wiem też, że nie przestanę trenować, nie osiądę 
na laurach. A to być może w przyszłości pozwoli mi stanąć 
na podium w Mistrzostwach Świata. Chciałbym kiedyś prze-
kazać mojej rodzinie, dzieciom, że moje życie miało sens, 
że go nie zmarnowałem, że wykorzystałem wszystkie dane 
mi szanse. Chciałbym być w porządku również przed samym 
sobą, przed swoim sumieniem i żyć ze świadomością, że ro-
biłem to co kochałem, najlepiej jak się dało. 

Jakie słabości ma Sergiusz Sobczyk?
Po starcie w Malborku stwierdziłem, że muszę popracować 

nad swoją głową. Muszę być maksymalnie skupiony i skon-
centrowany od początku do samego końca, mimo wzrasta-
jącego bólu z każdym kolejnym kilometrem. Wiem, że dzięki 
temu będę w stanie motywować się do jeszcze większego wy-
siłku, nie rezygnując z walki mimo, że było tak blisko. Dlatego 
właśnie chciałbym popracować nad głową, by mówiła mi, że 
dam radę. W dłuższych dystansach triathlonowych mówi się, 
że głowa jest najważniejsza, bo kwestie mięśniowe, wydolno-
ściowe pozostają na drugim czy trzecim miejscu. I jeżeli głowa 
powie, że dasz radę, to całe ciało za nią pójdzie. Moją słabo-
ścią są też słodycze, których czasami muszę przyznać,  zjadam 
za dużo. Lubię też sobie pospać i choć mam w sobie ogromną 
samodyscyplinę, to czasem odpuszczam.

Jaka jest wartość przewodnia Twojego życia?
Dla mnie bardzo ważne jest, by wykorzystać życie najle-

piej jak się da. Dziękuję Bogu, że jestem zdrowym, silnym 
mężczyzną i chciałbym się odwdzięczyć i nie zaprzepaścić 
tego życia. Wiem, że są osoby chore, niepełnosprawne 
i mimo swoich chęci nie mogą wykonywać pewnych rzeczy. 
Ja mam wszystko, a i tak czasami zdarza mi się narzekać. 
Dlatego chciałbym mieć czyste sumienie i wykorzystać dar 
życia najlepiej jak to tylko możliwe. 

Co byś polecał dla osób początkujących, które chciałyby 
zacząć przygodę z triathlonem? 

Polecałbym „nie podpalanie się”, tzn. mądre wykorzysta-
nie swoich sił i motywacji. Często osoby zaczynające uprawiać 
jakiś sport, od razu trenują bardzo dużo, a to je w krótkim 
czasie wypala, demotywuje i zniechęca. Na samym początku 
polecam wykonywać kilka treningów w tygodniu i nie tylko 
związanych z triathlonem, ale również z innymi dyscyplina-
mi sportu, które lubimy. Na przykład pograć w piłkę nożną, 
siatkówkę, pojeździć na rolkach czy poboksować. Treningi 
powinny być dłuższe i spokojniejsze, nie krótkie i intensyw-
ne. Najpierw musimy wypracować bazę tlenową, z której po-
tem będziemy mogli rzeźbić naszą intensywność treningową. 
Podstawą jest znalezienie odpowiedniego celu, który będzie 
nas motywował do działania, nadawał sens temu co robimy. 
Ważna jest też świadomość naszego stanu zdrowia. By osoby, 
które zaczynają trenować nie robiły wszystkiego za wszelką 
cenę, tylko pamiętały o swoim zdrowiu, bo ono jest najważ-
niejsze. Chciałbym jeszcze dodać, że jesteśmy ludźmi, którzy 
mogą naprawdę wiele zrobić. Dlatego nie ograniczajmy się, 
nie szukajmy wymówek, próbujmy podjąć każde wyzwanie, 
nie bójmy się, byśmy kiedyś mogli spojrzeć w swoje serce 
i powiedzieć, że mamy czyste sumienie. I to dotyczy całego 
naszego życia, a nie tylko sportu. Życie jest darem, ma być 
piękne i radosne, a my mamy być w nim szczęśliwi.

Dziękuję za rozmowę,  życząc wytrwałości  i miejsca na 
podium 

IWONA MAZUREK
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W samo południe, w sobotę 19.09 mieszkańcy 
Sierakowa po raz drugi włączyli się w akcję 

sprzątania Świata i miejscowości. Tym razem do 
czynu społecznego przyłączyło się więcej osób, 
wśród nich dzieci, młodzież, dorośli. W ciągu 2 go-
dzin dokładnie  uprzątnięto pobocze i las przy ulicy 
Gen.R.Abrahama i części ulicy Sierakowskiej, zebra-
no 10 worków śmieci, każdy po 120 litrów.  Akcja 
przebiegła sprawnie, z wielkim zapałem i zaanga-
żowaniem, uczestnikom towarzyszył dobry humor 
i pogoda. Dobrą prognozą jest to, że coraz więcej 
osób bierze udział w tych spotkaniach.

Popularyzatorem akcji Sprzątanie Świata, Polska 
- Sieraków 2015, był Pan Jacek „Ogrodnik” Murac-
ki. Zapraszamy na kolej edycje, dbajmy o nasze oto-
czenie i środowisko.

B. BIEńKOWSKA

Sprzątanie Świata, Polska – Sieraków 2015

W dniach 1-2 października br. w Kampinoskim Parku 
Narodowym odbyło się spotkanie robocze, w trakcie 

którego omówiono problemy, z którymi spotykają się benefi-
cjenci realizujący w Polsce projekty LIFE. Organizatorem spo-
tkania był Kampinoski Park Narodowy. W spotkaniu udział 
wzięło 20 beneficjentów realizujących łącznie 23 projekty.

Program LIFE jest instrumentem Unii Europejskiej, finan-
sującym projekty z zakresu ochrony środowiska i przyrody, 
w tym w szczególności dotyczące ochrony sieci Natura 2000. 
Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmuje bezpo-
średnio Komisja Europejska. Struktura finansowa i rzeczowa 
programu jest nieco inna niż w przypadku pozostałych pro-
gramów unijnych. Stąd wśród beneficjentów realizujących 
w Polsce projekty LIFE od dawna narastała potrzeba spotka-
nia się i przedyskutowania problemów, które można napo-
tkać przy pracy nad realizacją poszczególnych przedsięwzięć.

W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, który pełni funkcję Krajowej Instytucji Wdrażającej projekty 
LIFE, Krajowego Punktu Kontaktowego instrumentu finansowe-
go oraz współfinansuje realizowane w kraju projekty. Łącznie 
w spotkaniu uczestniczyło 59 osób. Obrady miały charakter ro-
boczy. Uczestnicy podzielili się na grupy omawiające przy osob-
nych stolikach cztery główne zagadnienia związane z realizacją 
projektów. Osobami koordynującymi prace poszczególnych sto-
lików byli: p. Anna Mendel z Fundacji Inicjatyw Ekologicznych 

z Krakowa (stolik finansowy), p. Piotr Niedbał z Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Śląskiego (stolik postępu rzeczo-
wego), p. Lech Krzysztofiak z Wigierskiego Parku Narodowego 
(stolik zmian w projektach i kontaktów z Komisją Europejską), 
oraz p. Katarzyna Barańska z Klubu Przyrodników (stolik raportu 
końcowego i trwałości projektu). Pod koniec pierwszego dnia 
obrad moderatorzy przedstawili tematy omawiane przy po-
szczególnych stolikach. Dzień pierwszy zakończyło krótkie pod-
sumowanie wicedyrektor KPN Anny Wilińskiej oraz kierownika 
Wydziału ds. programu LIFE w NFOŚiGW p. Andrzeja Mutera.

Kolejnego dnia odbyła się wycieczka terenowa i zapo-
znanie uczestników z dwoma projektami LIFE realizowany-
mi w Kampinoskim Parku Narodowym: „ActiveKPN” (LIFE10 
NAT/PL/000655) i „Kampinos Wetlands” („Kampinoskie Ba-
gna”, LIFE12 NAT/PL/000084). Uczestnicy odwiedzili miej-
sca realizacji projektów w okolicach Roztoki, Sowiej Woli 
i Górek, a także byli na Grochalskich Piachach.

Spotkanie w Kampinoskim Parku Narodowym nie wy-
czerpało listy tematów. Wydają się one konieczne do omó-
wienia na drugim spotkaniu, które w podobnej formule 
odbędzie się w Zespole Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Śląskiego. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przy-
jazd do Kampinoskiego Parku Narodowego. Dzięki Państwa 
zaangażowaniu i otwartości mogliśmy wspólnie podzielić 
się cennymi doświadczeniami.

TEKST I FOT: KAROL KRAM

LIFE PRZYRODA
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Zmiana warunków atmosferycznych w odróżnieniu od lipca i sierpnia miała znaczący wpływ na zmniejszenie zagro-
żenia pożarowego, jak również działalność prewencyjna prowadzona przez Dyrekcję Kampinoskiego Parku Naro-

dowego i Urzędu Gminy w Izabelinie. W dniu 2 września straże pożarne brały udział w akcji gaśniczej i przy pożarze 
różnych odpadów nieużytkowych i trawy na terenie Mościsk przy ul. Estrady. W dwóch przypadkach OSP w Izabelinie 
gasiła pożary poszycia leśnego i trawy na terenie gminy Stare Babice i Czosnów. Ponadto wystąpiło pięć tzw. miejsco-
wych zagrożeń, w dwóch przypadkach usunięcie powalonych drzew przy ulicy Tetmajera i Orła Białego, gniazda agre-
sywnie zachowujących się os oraz zdjęcie kotka z drzewa przy ul. Koniecpolskiego. W Łomiankach OSP Laski udzieliła 
pomocy policji i miejscowej OSP w poszukiwaniach zaginionej kobiety. Łącznie zanotowano 8 interwencji.

PŁK MGR INŻ. EDWARD GIERSKI

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Izabelin  
we wrześniu 2015 r. 

BEZPIEcZEńStwO

7 października br. podczas uroczy-
stej konferencji „Szlakiem natural-
nych zmian – fundusze europejskie na 
ochronę przyrody” Kampinoskiemu 
Parkowi Narodowemu został przyzna-
ny prestiżowy dyplom Lidera ochrony 
przyrody. W trakcie konferencji podsu-
mowano efekty projektów zrealizowa-
nych w ramach V osi priorytetowej PO-
IiŚ “Ochrona przyrody i kształtowanie 
postaw ekologicznych” organizowanej 
przez Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych. 

Kampinoski Park Narodowy jest 
jednym z 10 Beneficjentów projektów 
realizowanych w ramach POIiŚ nagro-
dzonych podczas tej konferencji. Park 
został doceniony za wkład w ochronę 
przyrody, profesjonalizm w realizacji 
projektów i dobrą współpracę. Nagro-
dę z rąk Dyrektora CKPŚ Piotra Adam-
skiego odebrała Zastępca Dyrektora 
KPN Anna Wilińska. 

Do tej pory nasz park był bene-
ficjentem 5 projektów z funduszy 
POIiŚ:

–  Jestem sąsiadem parku, okres reali-
zacji 01.09.2009 – 30.06.2012 r., ko-
ordynator ze strony KPN – Grzegorz 
Okołów

–  Ochrona gatunków i siedlisk w Kam-
pinoskim Parku Narodowym – obsza-
rze N2000, poprzez wykup i zagospo-
darowanie gruntów, okres realizacji 
01.01.2011 – 31.12.2015 r., koordy-
nator ze strony KPN – Paweł Dzirba

–  Czynna ochrona rzadkich gatunków 
bezkręgowców i ptaków siedlisk 
otwartych w Kampinoskim PN, okres 
realizacji 01.01.2012 – 31.12.2014 r., 
koordynatorzy ze strony KPN – Danuta 
Pepłowska-Marczak i Dawid Marczak

–  Modernizacja małej infrastruktu-
ry turystycznej KPN – ograniczenie 
antropopresji na ekosystemy, okres 
realizacji 01.01.2013 – 31.12.2015 r., 
koordynator ze strony KPN – Katarzy-
na Mikrut

–  Budowa infrastruktury rekreacyjnej na 
polanie Lipków – ograniczenie antropo-
presji na ekosystemy KPN, okres realiza-
cji 01.10.2013 – 31.12.2015 r., koordy-
nator ze strony KPN – Ewa Siatecka

TEKST: DAWID MARCZAK, FOT. P. DZIRBA

Kpn liderem ochrony przyrody

Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 
roku każdy pieszy, który porusza 

się po zmierzchu po drodze poza ob-
szarem zabudowanym, musi mieć od-
blask umieszczony w sposób widocz-
ny dla kierujących. Za brak elementu 
odblaskowego grozi mandat karny 
w wysokości 100 złotych. Dotych-
czasowe zapisy ustawy – prawo o ru-
chu drogowym nakładały obowiązek 
noszenia elementów odblaskowych 
jedynie na osoby poniżej 15 roku ży-
cia. Teraz ustawodawca rozszerzył go 
na wszystkich, niezależnie od wie-
ku, którzy poruszają się po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym. 
W przepisach przewidziano wyjątek: 
pieszy może poruszać się po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym 

bez elementów odblaskowych, jeżeli 
znajduje się na drodze przeznaczonej 
wyłącznie dla pieszych lub na chodni-
ku. Nowy przepis nie ma zastosowa-
nia w strefie zamieszkania – tam pie-
szy korzysta z całej szerokości drogi 
i ma pierwszeństwo przed  pojazdem. 
Elementami odblaskowymi mogą być 
przedmioty doczepiane do ubrania, 
opaski, kamizelki oraz smycze. Waż-
ne jest ich umieszczenie: odblaski 
zaleca się umieszczać na wysokości 
kolan, dłoni, w okolicy środka klatki 
piersiowej i pleców – wówczas bę-
dziemy mieli pewność, że są dobrze 
widoczne dla innych uczestników ru-
chu drogowego. Warto przypomnieć, 
że po zmroku pieszy ubrany w ciemny 
strój jest widziany przez kierującego 

pojazdem z odległości około 40 me-
trów. Natomiast osoba piesza, mająca 
na sobie elementy odblaskowe, staje 
się widoczna nawet z odległości 150 
metrów. Te dodatkowe metry pozwa-
lają kierowcy wyhamować i bezpiecz-
nie ominąć pieszego.

W uzasadnieniu do projektu nowe-
lizacji prawa o ruchu drogowym pod-
kreślano, że koszty elementów odbla-
skowych są znikome, natomiast koszty 
leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat 
materialnych, są zdecydowanie wyższe 
i trudne do oszacowania. Nowy przepis 
nie powoduje obciążenia dla budżetu 
państwa, może natomiast ocalić życie 
wielu użytkownikom dróg.

PODINSP. EWELINA GROMEK-OćWIEJA
OFICER PRASOWy KPP STARE BABICE

Obowiązkowe odblaski dla pieszych
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Ukończył Pan warszawski AWF. Jak to się stało, że ze 
sportowca stał się Pan muzykiem? 

Urodziłem się i wychowałem na warszawskich Biela-
nach, w sportowej rodzinie. Rodzice również skończyli AWF 
w Warszawie. Być może to, że jestem zodiakalnym bliźnia-
kiem spowodowało, że jednocześnie w moim życiu były dwie 
pasje: muzyka i sport. Chodziłem do prywatnej szkoły mu-
zycznej, uczyłem się grać na instrumentach i czynnie upra-
wiałem sport. Ta symbioza to był proces, który trwał wiele 
lat. W wieku dwudziestu paru lat stwierdziłem, że muszę się 
ukierunkować i zdecydować, co chcę w życiu robić. W decy-
zji pomogła mi kontuzja sportowa i to, że w muzyce zaczęło 
mi coraz więcej wychodzić. Przełomowym momentem był 
występ w „Szansie na Sukces” w 2002 roku. W tamtym cza-
sie byłem studentem AWF-u i pierwszy raz w moim życiu 
wystąpiłem publicznie jako wokalista. Wcześniej uczęszcza-
jąc do szkoły muzycznej brałem udział w koncertach grając 
na instrumentach, ale nie śpiewałem. Po udanym występie 
stwierdziłem, że to jest to, co mi w duszy gra i mam talent, 
dlatego zacząłem uczęszczać na prywatne lekcje śpiewu. Bę-
dąc sportowcem wiele rzeczy robiłem siłowo, brakowało mi 
techniki. To był okres wielu lat ciężkiej pracy, by zapanować 
nad prawidłowym oddechem i mięśniami. Dziś mogę o so-
bie powiedzieć, że bardzo wiele potrafię zaśpiewać, czym 
zaskakuję ludzi na koncertach na żywo, bo mogą usłyszeć 
więcej niż na płytach. Miałem też w życiu szczęście do lu-
dzi. Z Izabelinem jestem związany sentymentalnie, mam tu 
swoich przyjaciół. Przede wszystkim Andrzeja Puczyńskiego 
z Izabelin Studio i Mundka Stasiaka, który przyjął mnie do 
zespołu Emigranci w 2003 roku i dał mi duży kredyt zaufa-
nia. W 2006 roku wydaliśmy płytę, jeździliśmy z koncertami. 
W ciągu zaledwie kilku lat stałem się wokalistą, choć muszę 
przyznać, że kosztem ciężkiej pracy, ogromnej determinacji 

i całkowitego poświęcenia. Po jakimś czasie poznałem Mar-
ka Kościkiewicza z zespołu De Mono i zacząłem z nimi grać. 
A potem przyszedł czas na występy solowe. Znalazłem swo-
je miejsce na rynku i – co najważniejsze – pomysł na siebie 
(jak mam śpiewać, wyglądać, zachowywać się na scenie). 
I to się sprawdziło. W 2011 roku wystartowałem, a w 2012 r. 
ukazała się moja pierwsza płyta. I tak od czterech lat rozwi-
jam się solowo, mam swój cel, by wydawać płyty, śpiewać 
na koncertach, być coraz lepszym.

Wydał Pan 3 albumy studyjne i wiele singli, kiedy fani 
będą się mogli cieszyć kolejnym krążkiem?

Rzeczywiście wydałem 3 albumy, łącznie z albumem świą-
tecznym, który był moim zobowiązaniem po programie The 
Voice of Poland. Muszę przyznać, że wbrew wszystkiemu cał-
kiem nieźle to wyszło. Moje dwie płyty, pierwsza platynowa, 
druga złota i album świąteczny, który świetnie się sprzedał 
w zeszłym roku, wymagały ode mnie całkowitego poświęce-
nia. Szczerze mówiąc chciałem odpocząć, ale w międzyczasie 
pojawiła się możliwość współpracy z Jankiem Borysewiczem, 
z którym nagraliśmy wspólny materiał. Ten album ukaże się 
albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego. Jeśli 
chodzi o mój solowy krążek, to myślę, że to jest kwestia kolej-
nego roku. Chciałbym odpocząć od pracy studyjnej, ciągłego 
życia w trasie i zacząć myśleć o innych kierunkach muzycz-
nych, które pozwolą mi na dalszy rozwój.

Jakie ma Pan marzenia artystyczne i plany na przy-
szłość?

Piosenki, którymi udało mi się zaistnieć na rynku, głównie 
utwór „Tak blisko”, który był i jest wielkim przebojem, wy-
znaczyły kierunek popowy, ale to są piosenki sprzed sześciu 
lat. One zostały wydane w 2012 roku, ale napisane jeszcze 
wcześniej. Teraz nadszedł czas na teksty i piosenki, które ak-
tualnie są w moim sercu. Co innego było dla mnie ważne 15 
lat temu, 10 czy 5 lat temu, a co innego jest teraz. Obecnie 
chciałbym zrobić coś gitarowego, ale nie mocno rockowego, 
bo ciągnie mnie do swingu np. coś w stylu Michaela Buble 
czy Robbiego Williamsa. Chciałbym zrobić album z orkiestrą, 
dlatego teraz bardzo intensywnie się uczę śpiewu. Jestem 
typem, który wszystko czego się podejmuje chciałby robić 
najlepiej jak się da. Nie mówię o sobie, że jestem geniuszem 
wokalnym, ale chcę być naprawdę dobry. Dostałem talent, 
spotkałem ludzi, którzy dali mi szansę rozwoju, więc ja 
z tego po prostu potrafiłem skorzystać i zawalczyć o coś dla 
siebie. Być może to sport nauczył mnie tej umiejętności nie 
poddawania się, nie odpuszczania w połowie drogi, ale też 

z polskim wokalistą Rafałem Brzozowskim 
rozmawiała Iwona Mazurek

WYKORZYSTAłEM  
WSZYSTKIE  

SZANSE 
 OD LOSU...
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szacunku do przeciwnika i zdolności przegrywania, wyciąga-
nia wniosków i zrobienia jeszcze czegoś lepszego. Podobnie 
jak w sporcie, także w muzyce muszę się przygotować do 
koncertu pod kątem fizycznym, psychicznym i mentalnym. 
Tu jest jeszcze jeden aspekt tzn. publiczność, która jest nie-
przewidywalna. Może pokochać artystę z niewiadomych 
przyczyn lub nie interesować się w ogóle, pomimo iż dany 
artysta jest bardzo płodny i wydaje mnóstwo płyt. 

W 2015 roku wygrał Pan nagrodę Super Jedynki w kate-
gorii Super Artysta. Co oznacza dla Pana to wyróżnienie?

Każdy artysta w takiej sytuacji dostaje skrzydeł, czuje się 
potrzebny, bo dostaje informację, że to, co robi jest dobrze 
odbierane. Cały proces, kiedy otrzymuje się wyróżnienie czy 
nagrodę na takim plebiscycie bądź festiwalu daje ogromne-
go kopa i motywuje do dalszej pracy, do działania. Jest też 
poczucie szczęścia, docenienia. Praca w show biznesie nie 
jest prosta, bo jest dużo blichtru, kłamstwa, dwulicowości. 
Wszystko jest OK, gdy zgadza się w słupkach i na koncie, 
wtedy jesteśmy fajni. Zupełnie odwrotnie jest, gdy sytuacja 
się zmienia, ale ja to rozumiem. Teraz bardzo rozwinięte są 
media, jest mnóstwo rozgłośni radiowych, telewizyjnych, 
programów i wszyscy chcą wierzyć, że są najlepsi i mają 
do pokazania najistotniejsze wydarzenie. Nagroda w Opo-
lu spowodowała, że mam otwarty umysł, by zrobić jeszcze 
mnóstwo nowych rzeczy. W zeszłym roku przez 11 tygodni 
uczestniczyłem w programie Super starcie. W finale prze-
grałem z Nataszą Urbańską, ale przez ten cały czas śpiewa-
liśmy różne style i gatunki muzyczne. Wygrałem m.in. odci-
nek jazzowy, wiele się też nauczyłem. Ten program dał mi do 
myślenia i uświadomił, jak wiele jeszcze mogę pokazać, i że 
mogę zaskakiwać publiczność.

Czy podczas któregoś z występów miał Pan jakieś zaska-
kujące zdarzenie?

Tak, oczywiście . Przez te kilka lat zagraliśmy kilkaset kon-
certów w różnych miejscach. Były koncerty w małych klubach, 
na wielkich scenach, w halach sportowych, zamknięte eventy. 
Podszedłem do tego tematu elastycznie, pod warunkiem, że 
wszystkie występy będą na odpowiednim poziomie. Ale życie 
jest życiem, pisze swoje scenariusze i zdarzają się różne nie-
oczekiwane sytuacje. Raz np. wysiadł w całym mieście prąd, 
a agregaty prądotwórcze nie zadziałały i śpiewaliśmy na żywo. 
Innym razem fanki wpadły na scenę i urządziły tańce. Czasami 
zapomnę tekstu, czasem się pomylę. Wczoraj źle wyliczyliśmy 
i źle zaśpiewaliśmy początek piosenki „Tak blisko” (śmiech). 
Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Dziś np. gramy w składzie 
3-osobowym, ja z dwoma kolegami, bo cały skład by się nie 
zmieścił. To też pokazuje, że jesteśmy dostępni i możemy grać 
dla wszystkich, nawet na mniejszych scenach, w kameralnych 
warunkach. Trochę się obawiam dzisiejszego wieczoru, bo jak 
wiemy jest mecz Polska-Irlandia i ludzie mogą wybrać emo-
cje sportowe, a nie koncert muzyczny. Jednak bez względu na 
to, ile ludzi przyjdzie, zagramy tak samo, bo ja szanuję każdą 
publiczność – czy to będą dwie osoby, czy pełna sala koncer-
towa. Mieliśmy taką sytuację, że graliśmy z pełnym zaangażo-
waniem koncert w klubie dla 3 osób, a i tak daliśmy z siebie 
wszystko. Było też klika takich zdarzeń, że występowaliśmy 
w plenerze i padał deszcz. Kilka osób siedziało pod parasol-
kami, a my z pełną parą zaczynaliśmy swój występ. I nagle ze 
wszystkich stron zaczęli przychodzić ludzie i po kilku minutach 
była już skompletowana publiczność. Bardzo miłe są wyrazy 
uznania od fanów, kłopotliwe sytuacje z podpitymi facetami. 
No cóż, w każdej sytuacji trzeba sobie radzić.

Jakie wartości promuje w życiu Rafał Brzozowski?
Ważne są dla mnie wartości, które mogę pokazywać wła-

snym przykładem, swoim zachowaniem. W przeciwnym wy-
padku to nie ma sensu. Bo to jest tak, jakby jeden alkoholik 

próbował powiedzieć drugiemu, że picie alkoholu jest złe. 
Dla mnie ważne jest, by walczyć o swoje, mieć na siebie po-
mysł i nie poddawać się. Trzeba przestawić myślenie na suk-
ces, na to, że jestem w stanie pokonać wszystkie problemy 
w życiu. Niektóre osoby z mojego otoczenia nie wierzyły, że 
mi się uda w muzyce i w dalszym ciągu jest to dla nich szok. 
Trzeba wierzyć, że marzenia się spełniają. Dla mnie ważne 
jest, by być szczęśliwym, bo jak ktoś jest szczęśliwy, to mu 
niczego nie brakuje, ma w sam raz, tyle ile mu trzeba. I to 
się tyczy wszystkiego: zdrowia, pieniędzy, miłości, związ-
ków, relacji. Mnie się udało spełnić wiele z moich marzeń. 
Dziękuję za to Bogu i opatrzności, którzy nade mną czuwali 
i prowadzili dobrą drogą. Chciałbym też w przyszłości stwo-
rzyć szczęśliwą rodzinę. Na ten moment tj. trudne, bo pro-
wadzę życie w drodze, ale za jakieś 10 lat chciałbym zostać 
producentem muzycznym i poprowadzić młodych zdolnych 
ludzi do sukcesu. Chciałbym też zająć się komponowaniem. 
Dużo tych planów i marzeń, ale wierzę, że się uda. Mogę po-
wiedzieć o sobie, że wykorzystałem wszystkie szanse dane 
mi od losu. Starałem się zbierać doświadczenia i wyciągać 
z nich wnioski, dlatego nie mam sobie nic do zarzucenia.

Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia wszystkich ma-
rzeń 

Tak blisko...
Tak blisko swojego idola! Każdy fan Rafała Brzozowskiego mógł po 

koncercie podjeść do niego tak blisko, że niejednemu udało się nawet 
zrobić z nim zdjęcie, zamienić kilka słów, czy wziąć autograf. To duży atut 
koncertów gwiazd w Centrum Kultury Izabelin. Na wielkich koncertach 
nie zawsze mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z artystą... 

„Tak blisko” to również tytuł jednego z hitów Brzozowskiego, który 
wśród wielu innych utworów został wykonany 11 października w Izabeli-
nie. Usłyszeliśmy też „Biegnij”, „Dublin”, „Katrina”, „Disco”, „Nie mam nic”, 
„Za mały świat”, „Gdzieś w nas”, „Na dobre masz zawsze mnie” oraz kilka 
coverów np. „Magiczne słowa” zespołu Ziyo, „Kołysankę dla nieznajomej” 
Perfektu, „Emigranci na falochronie” Kobranocki i „Use somebody” grupy 
Kings of Leon.

Piosenkarz nawiązał świetny kontakt z publicznością. Udało mu się 
rozruszać chyba każdego na sali. Nie tylko rozruszać ale i rozśpiewać! 
A swoich najmłodszych fanów zaprosił nawet na scenę, by mogli wy-
stąpić razem z nim. Do tej pory większość z nas znała go głównie jako 
telewizyjną gwiazdę, a przy bliższym kontakcie okazał się zwyczajnym 
(acz niezwyczajnie utalentowanym), sympatycznym człowiekiem, któ-
ry nie stawia barier między sobą a fanami.

Na swoim facebookowym fanpage’u Rafał Brzozowski napisał póź-
niej: Dzisiaj wspaniała Niedziela. Najpierw super koncert w Izabeli-
nie, za który bardzo wszystkim dziękuję, a potem nieziemskie emocje 
i eksplozja radości po wygranej na Narodowym. Cieszmy się wszyscy 
i pogratulujmy naszym Orłom!!! Mamy Euro we Francji!!! Polska!!!

Tak, to była wspaniała niedziela.
KAROLINA DUBANIEWICZ

FOTO GRZEGORZ NOWICKI
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DATA I GODZNA 

godz. 18:00

godz. 18:00

godz. 10:00

godz. 18:00

godz. 10:00

godz. 16:00

godz. 18:00

godz. 10:00

godz. 18:00

godz. 18:00

godz. 10:00

godz. 18:00

godz. 18:00

KINO ZA ROGIEM

IDA

GABRIEL

BAJKI DLA DZIECI

PINOKIO

JADZIA

godz. 10:00

INFORMACJE

W niedzielę 4 października br. 
o godz. 18.00 w Centrum Eduka-

cji Kampinoskiego Parku Narodowego 
w Izabelinie odbył się Koncert Galowy, 
podczas którego nastąpiło Uroczyste 
Zakończenie XI Edycji Festiwalu Mu-
zycznego „W Krainie Chopina”. Koncert 
rozpoczął krótkim powitaniem dyrek-
tor KPN Mirosław Markowski oraz wójt 
gminy Izabelin Witold Malarowski. 
Krótką historię festiwalu przypomniał 

też dyrektor Artystyczny Mariusz Dżyga. 
Następnie zgromadzeni w sali widowi-
skowej KPN goście obejrzeli krótki film 
przypominający przebieg tegoroczne-
go festiwalu, a w dalszej części wystą-
piła Orkiestra Sinfonia Viva prowadzo-
na przez Tomasza Radziwonowicza. Na 
harfie zagrała Zuzanna Elster. Wśród 
prezentowanych utworów można było 
posłuchać m.in. F. Chopina, W.A. Mo-
zarta, W. Kazaneckiego. Koncert odbył 

się pod patronatem dyrektora KPN 
i wójta gminy Izabelin. Organizatorami 
byli Gmina Izabelin, Kampinoski Park 
Narodowy, Centrum Kultury Izabelin 
i Towarzystwo Muzyczne im. Kazimie-
rza Wiłkomirskiego. Koncert dofinan-
sowany został ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu: 
„Kultura – Interwencje 2015”.

FOT. MAŁGORZATA WAWRySZUK

XI Edycja „KraIny chopIna” za namI
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Pomidory na krzakach w ogródeczku 
Homo Laskusa stawały się coraz mniej-
sze. Dynie nie zdążyły urosnąć. Zrobiło 
się zimniej. Homo Laskus patrzył na 
rośliny i marzył o tym, żeby dynia była 
duża, a pomidory soczyste i czerwone. 
To niemożliwe. Takie marzenia się nie 
spełniają. „Jeżeli marzenia się nie speł-

niają, to wolność istnieje?” – spytał siebie Laskus, bo nie 
miał kogo zapytać. Pamiętał, że usłyszał kiedyś zdanie od 
starego szewca, który powiedział, że wolność na pew-
no istnieje, bo człowiek może wybrać dobro albo zło. 
Zaczęło się Laskusowi mieszać w głowie. To był za duży 
temat dla niego, za trudna sprawa. Wolałby jakieś przy-
jemniejsze rzeczy. Poszedł na grzyby, których nie umie za 
bardzo zbierać, ale bardzo lubi je jeść. I widok grzybów, 
a zwłaszcza ich zapach, sprawiają mu dużą przyjemność. 
Laskusowi wystarczy taka wolność, że pójdzie sobie na 
grzyby. Wielka wolność chyba jest poza zasięgiem jego 
problemów i możliwości. Homo Laskus może iść w lewo, 
a może iść w prawo. Jak chce. Może też iść na grzyby. 
I tyle. Poszedł prosto. Szedł ścieżką w stronę Opalenia 
od ulicy Podleśnej. Las pachniał i dawał radość zmysłom. 
Nagle usłyszał, że za nim jedzie rowerzysta. Odwrócił się 
i zobaczył, że rowerzystów jest pięciu. Zatrzymali się przy 
Homo Laskusie.

– Co panu jest? – spytał najgrubszy z nich.
– Co ma być? Nic – powiedział Homo Laskus.
– Jest pan cały czerwony. Nigdy czegoś takiego nie wi-

działem, sino-czerwony. Pan chyba zaraz umrze albo nie 
wiem co. 

– Nic mi nie jest.
– No jak to nie jest? – spytał najchudszy.
– No nic – upierał się Laskus. – Zupełnie nic.
– Kiepsko, bardzo kiepsko – odezwał się znowu naj-

grubszy.
– Czy pan czuje się wolnym człowiekiem? – spytał na-

gle Laskus – Czy pan jest wolny?
– Kogo pan pyta? – obruszył się chudy.
– Pana.
– Mnie?
– Pana.
– A co to za pytanie?
– Musi być wolność na świecie – stwierdził nagle naj-

mniejszy i spojrzał wymownie na Homo Laskusa – Musi 
być wolność, skoro istnieje na świecie coś takiego jak 
pan. Wolność absolutna musi być. Tylko grom wie, do 
kogo ta wolność należy. Grom wie, czyja to wolność spo-
wodowała, że pan jest na świecie.

Rowerzyści zaczęli się śmiać głośno i odjechali. Homo 
Laskus stał się znowu bledszy na twarzy, jak dawniej, 
właściwie wypiękniał i stał się przyjemnym obrazem dla 
oka. Można powiedzieć nawet, że stał się piękny. Zo-
baczył właśnie grzyba, niedużego podgrzybka. Zerwał 
go i przystawił do nosa. Wąchał i nie mógł się nadziwić 
wszystkiemu, co go otaczało. Był szczęśliwy. 

A wolność? Nie wiedział, co z wolnością. Wiedział tyl-
ko to, że bardzo chce istnieć na tym świecie.

RAFAŁ WOJASIńSKI

Homo Laskus 
chce być wolny

Niebieski ptak, to tylko jedna z wielu fantastycznych 
baśniowych postaci, które pojawiły się na scenie 

Centrum Kultury Izabelin 10 października. Przybyli też 
Czerwony Kapturek i Wilk, Kopciuszek i Książę, Księżniczka 
Florina oraz małe kotki, ptaszki i oczywiście łabędzie, bo nie 
mogło zabraknąć fragmentów najpopularniejszego chyba 
baletu „Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego. To wszystko 
i o wiele więcej pokazali nam profesjonalni tancerze (Ewa 
Budny-Orłowska, Jarosław Zaniewicz i Joanna Drabik) oraz 
grupa uczennic szkoły baletowej Baletka. Malutkie baletnice 
zachwycały wdziękiem, a zawodowcy zrobili na wszystkich 
wrażenie swoimi umiejętnościami i przepięknymi strojami, 
które zmieniali niemal do każdego tańca. Miłą niespodzianką 
dla wszystkich był gościnny występ Moniki Kaszewskiej 
– instruktorki baletu w Centrum Kultury Izabelin. Dzieci 
uczęszczające już na zajęcia mogły podziwiać swoją panią 
na scenie, a te, które jeszcze nie chodzą na balet, mogły 
ją poznać i zapisać się na lekcje tańca. W trakcie spektaklu 
prowadząca – Pani Baletka (czyli Ewa Budny) – opowiadała 
ciekawe rzeczy o życiu balerin i baletmistrzów. Można się 
było dowiedzieć co to są puenty, jak wygląda spódniczka 
TUTU i jak długo trzeba się uczyć, żeby tak pięknie tańczyć. 
Kto oglądał i słuchał uważnie, mógł na koniec wygrać 
nagrodę w konkursie.

KAROLINA DUBANIEWICZ
FOTO JANUSZ MARCINIAK

niebieski ptak, spódniczka TUTU 
i „Jezioro Łabędzie”



Po upadku dyktatury Mariana Langiewicza 19 marca 
1863 r. nastroje apatii i przygnębienia zapanowały w spo-
łeczeństwie popierającym walkę z rosyjskim zaborcą.

I wtedy właśnie na posiedzeniu Rządu Narodowego po-
jawił się zastępca naczelnika miasta Tytus Zienkowicz i prze-
kazał plan Jarosława Dąbrowskiego dotyczący ucieczki więź-
niów politycznych z Cytadeli.

Jarosław Dąbrowski, ps. Łokietek, urodził się 13 listopa-
da 1836 roku w Żytomierzu, w szlacheckiej rodzinie herbu 
Radwan. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego, artyle-
rzysta, kapitan wojsk rosyjskich, uczestnik walk na Kaukazie, 
kwatermistrz VI dywizji piechoty stacjonującej w Warszawie, 
działacz tajnego Koła Oficerów Polskich w Petersburgu, na-
czelnik miasta Warszawy, członek Komitetu Centralnego Na-
rodowego, autor odrzuconego wniosku, aby przygotowywane 
powstanie wybuchło jeszcze w 1862 roku latem. Do Cytadeli 
trafił w wyniku aresztowania 14 sierpnia 1862 roku. Podejrze-
wany był (i słusznie) o przygotowanie zamachu na Wielkiego 
Księcia Konstantego. W czasie przesłuchań dzielnie wypierał 
się udziału w jakichkolwiek pracach spiskowych. Ze światem 
zewnętrznym kontakt utrzymywał za pośrednictwem swojej 
narzeczonej, wkrótce żony, Pelagii Zgliczyńskiej (ślub odbył się 
w Cytadeli). Udało jej się dotrzeć do wysokich urzędników ro-
syjskich, między innymi do policmajstra pułkownika Bergmana 
i za jego protekcją załatwić cotygodniowe widzenia z ukocha-
nym. Podczas wizyt narzeczeni w zmyślny sposób przekazywali 
sobie informacje, najpierw na karteczkach, później za pomocą 
książek. W ten sposób do rąk Zygmunta Padlewskiego trafił na 
jesieni 1862 roku plan zaatakowania Modlina. Wiedzę o tym, 
co się dzieje na zewnątrz X Pawilonu, Dąbrowski czerpał także 
od współwięźniów, a towarzystwo miał wyborne. 

Jego cela numer 72 znajdowała się naprzeciwko celi 57, 
w której osadzony był Bronisław Szwarce. Obok tego ostat-
niego przebywał Karol Majewski i to on zawiadomił współ-
więźniów o wybuchu powstania. Kolejnym towarzyszem nie-
doli był Jan Frankowski, na parterze przebywali ksiądz Rafał 
Drewnowski ps. Pistolet, Henryk Abicht ps. Dżon, Edward Jur-
gens, Witold Marczewski i jego brat Bronisław. Na początku 
kwietnia 1863 roku w Cytadeli przebywało 101 więźniów.

Siedząc bezczynnie w celi (I piętro, cela od podwórza), 
„Łokietek” miał świadomość wagi rozgrywających się na ze-
wnątrz wydarzeń. Postanowił działać. Alfabetem Gordona 
(pukanie w ściany, tzw. telegraf więzienny) porozumiał się 
z resztą więźniów co do szczegółów ucieczki. Pelagia Zgli-
czyńska dostarczyła brzeszczoty do podpiłowania tafli drzwi 
i sznurki, za pomocą których ostrza dostarczono kolegom 
z dolnej kondygnacji. Szwarce twierdził, że zawiasy drzwi od 
swojej celi podpiłował scyzorykiem. 

Przygotowania trwały cały post. Akcja miała być wykonana 
w drugi dzień świąt prawosławnej Wielkanocy, czyli 13 kwiet-
nia 1863 roku. Znając zwyczaje w rosyjskiej armii, Dąbrow-
ski wiedział, że tego dnia oficerowie pojadą hulać do mia-
sta, a żołnierze korzystając ze swobody, będą raczyć się bez 
umiaru gorzałką. Ostatnim poleceniem Łokietka było żądanie 
przysłania rewolweru, mapy północno-zachodnich okolic 

Warszawy, ogólnego szkicu wnętrza Cytadeli oraz żeby stały 
gdzieś gotowe do ucieczki więźniów bryczki i konie. Domagał 
się też, by przygotować w pobliżu Warszawy „dzielną partię 
powstańczą mogącą pomóc w ucieczce przed pościgiem”. Pe-
lagia Zgliczyńska zanotowała w swoim pamiętniku:

Oto szkic awanturniczego planu Jar[sława]. Był zwyczaj, 
że gdy świeca zgasła u więźnia, wchodził żołnierz, aby ją za-
palić, a za nim drugi z bagnetem, zostawiając drzwi otwarte 
na korytarz, gdzie znajdowało się zwykle czterech żołnierzy. 
Otóż Jarosław gasi świecę, na co wchodzą żołnierze. J. strze-
la do nich, co jest tym łatwiej, że korytarz jest oświetlony. Na 
hasło strzału ze wszystkich cel wypadają podpiłowane tafle 
drzwi za uderzeniem nogą. Żołnierze na pierwszym piętrze 
zostają rozbrojeni w jednej chwili i obezwładnieni, na dol-
nym korytarzu dzieje się to samo. Przed X Pawilonem stoi 
dwóch szyldwachów, którym ruszyć się nie wolno, a których 
usunięcie nie przedstawiało trudności.

Raz wydostawszy się z cel rzucają się ku Wiśle – po drodze 
zakładają lont pod prochownie tak obliczony, aby wybuch na-
stąpił, gdy uciekający będą już za Wisłą. Plan szalony, a jed-
nak były okoliczności, które zapewniały powodzenie. Najprzód 
sama śmiałość i szybkość ataku, następnie noc, nieprzygoto-
wanie na atak wewnątrz, rozległość Cytadeli, a więc w pierw-
szej chwili trudność zorientowania się i porozumienia. 

Autorka tych słów za przyczynę niepowodzenia całego 
planu podaje fakt, że oddział, który miał posunąć się pod 
Warszawę w celu osłony ucieczki, zaczęto formować w sa-
mej Warszawie, co spowodowało wzmożoną czujność Ro-
sjan i podwojenie straży w czasie prawosławnej Wielkanocy. 
Może jednak to współwięźniowie odmówili Dąbrowskiemu 
udziału w buncie uważając go za niewykonalny.

Plan ten przedstawił na posiedzeniu Rządu Narodowego 
zastępca naczelnika miasta Tytus Zienkowicz.

Przygotowując materiały do książki rozmawiałem z wie-
loletnimi pracownikami muzeum X Pawilonu. Wyrazili oni 
opinię, że bunt więźniów nie miał szans powodzenia i skoń-
czyłby się tragicznie. Tak się tym razem nie stało. Niestety 
plan sztabskapitana Dąbrowskiego skończył się tragicznie 
dla oddziału „Dzieci Warszawy”, zgromadzonego 12 kwiet-
nia 1863r na folwarku w Lipkowie.

Kilka słów o dalszych losach Łokietka. Rosjanom nie udało 
się poznać prawdziwej roli jaką pełnił w organizacji powstań-
czej. Mimo to w listopadzie 1864 r. został on zesłany na Sy-
berię.

W więzieniu etapowym w Moskwie udało mu się prze-
brać za kobietę ( pomógł niski wzrost) i uciec. Ukrywał się 
jakiś czas w Moskwie i skutecznie przygotował uwolnienie 
z zesłania swojej żony Pelagii. Oboje opuścili Rosję i udali 
się do Paryża. Jarosław Dąbrowski zginął 23 maja 1871r. na 
barykadzie jako generał Komuny Paryskiej.

JAROSŁAW WŁODARCZyK
WARSZAWIAK OD POKOLEń.  

ABSOLWENT INSTyTUTU HISTORyCZNEGO  
UNIWERSyTETU WARSZAWSKIEGO.  

UCZEń PROF. ANDRZEJA ZAHORSKIEGO.  
OBECNIE MIESZKANIEC GMINy STARE BABICE
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Niezwykły plan sztabskapitana Dąbrowskiego
W związku z ukazaniem się w roku ubiegłym książki Jarosława Włodarczyka pt. Szkice z Powstania Warszawskiego w Puszczy 
Kampinoskiej, postanowiliśmy spopularyzować na naszych łamach wiedzę o wydarzeniach sprzed 150 lat na dzisiejszych terenach 
Izabelina. W poprzednim wrześniowym numerze ukazał się artykuł pt. Mogiła Powstańcza w Zaborowie Leśnym. W październiko-
wym możecie Państwo przeczytać drugą część cyklu pt. „Niezwykły plan sztabskapitana J. Dąbrowskiego”. W kolejnych numerach 
ukażą się 3 artykuły: Walery Remiszewski – Dowódca Powstańczej „Partii”, Dzieje oddziału „Dzieci Warszawy”, Bitwa pod Budą 
Zaborowską.
Mamy nadzieję, że zainteresujemy Państwa tematyką powyższych artykułów – jeżeli tak będzie, obiecujemy zorganizować spotkanie 
z autorem książki.



EMOCjE SPORTOWE I PIECZONE   ZIEMNIAKI

W piękne piątkowe popołudnie 25  września br. Cen-
trum Kultury Izabelin zaprosiło do wspólnej zaba-

wy dwa gminne przedszkola z Izabelina i Lasek. Impreza 
odbyła się na terenie kompleksu boisk sportowych Or-
lik w Laskach, a uczestniczyły  w niej nie tylko dzielne 
przedszkolaki, ale również ich rodzice, nauczyciele i cała 
dyrekcja. Podczas sportowej rywalizacji nie zabrakło sil-
nych, ale jakże pozytywnych emocji, śmiechu, radości 
i wspólnego dążenia do celu. Dzieciaki miały mnóstwo 
dobrej zabawy, lekcję współdziałania w grupie rówie-
śniczej, a także czas spędzony z rodzicami. W tym dniu 
wszyscy byli zwycięzcami i zostali nagrodzeni słodkimi 
upominkami. Podczas gdy jedni  brali udział w sporto-
wych konkurencjach, inni  podziwiali wóz strażacki, ra-
diowóz policyjny i tańczyli z animatorem. Po wspólnej 
zabawie wszystkie dzieci zostały zaproszone na gorące 
ziemniaki pieczone w ognisku. 

IWONA MAZUREK
FOTO; GRZEGORZ NOWICKI, JANUSZ MARCINIAK
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…mówią o nim Roy Orbison z nad 
Wisły. To dzięki niesamowitej sile  
i „ciepłej” barwie głosu. Śpiewa gło-
sem o 2,5-oktawowej skali, co w Polsce 
wśród wykonawców „męskich” jest 
wyjątkowo rzadkie. Szybko nawiązuje 
kontakt z publicznością.

Muzyk, artysta, wykonawca estrado-
wy. Swoją miłość do muzyki wyniósł z 
domu rodzinnego. Jak wielokrotnie za-
znaczał w wywiadach, jego głos jest da-
rem, którym chce się dzielić z innymi.

Wszystko to co robi – robi z wia-
rą, zaufaniem i konsekwencją, mając 
ogromne wsparcie najbliższej rodziny 
i przyjaciół…

Mariusz Kalaga – bo to o Nim mowa 
– artysta pochodzący z Dąbrowy Górni-
czej – uczestnik wielu festiwali muzycz-
nych w kraju, jak i zagranicą (Włochy, 
Francja, Algieria, Jugosławia, Turcja, 
Niemcy, Hiszpania, Austria, USA), zna-

ny sympatykom muzyki z programów 
TV: „Piknik Country”, „Imiennik TV 
Dwójki” Zbigniewa Górnego oraz Listy 
Śląskich Szlagierów w telewizji TVS. 
Laureat wielu nagród – jedna z nich 
otrzymana w 2012 roku od Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 
Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Jako jedyny artysta w Polsce nagrał 
w wersji polskojęzycznej znane przebo-
je Roya Orbisona, śpiewa także utwory 
Elvisa Presleya, Shakin Stevensa, ale 
również utwory w wersjach włosko-
języcznych - a także swoje kompozy-
cje. Jego znakiem rozpoznawczym są 
przede wszystkim piosenki takie, przy 
których chce się pośpiewać i potań-
czyć, piosenki romantyczne – nastrojo-

we a niekiedy dowcipne. Wszystko to 
sprawia, że każdy koncert porywa pu-
bliczność do tańca, śpiewu, wspólnej 
zabawy. Własne utwory, dzięki którym 
jest artystą rozpoznawalnym, to np. 
„Jedna z gwiazd”, „Gdy się napełni 
szkło”, „Nie zapomnę tamtej nocy”.

Dlatego już 22 listopada o godz. 
18.00 będziemy mieli ogromną przy-
jemność i zaszczyt gościć Mariusza 
Kalagę w Centrum Kultury Izabelin 
na „Muzycznym Koktajlu Szlagierów”, 
na którym poznamy jego wyjątkowy 
talent muzyczny. Serdecznie Państwa 
zapraszamy na ten wyjątkowy kon-
cert, który będzie na pewno wyjątko-
wym przeżyciem i pozostanie na dłu-
go w Państwa wspomnieniach.

Konkurs Plastyczny 
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

Organizator:
Centrum Kultury Izabelin 
Regulamin konkursu:
Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu plaka-
tu o wymiarach – 50 x70 cm, 70x100 cm. 
Technika plastyczna; dowolna; fotografia, a wiek uczestni-
ków 7–18 lat (kategorie wiekowe I – 7-12; II – 13-18) 
Kryteria oceny:
Zgodność z tematem, pomysłowość, staranność wyko-
nania; Walory artystyczne; samodzielność wykonania; 
Prace będą wyeksponowane na terenie Centrum Kultury 
Izabelin
Terminy i informacje
1* prace /zaopatrzone w metryczkę zawierającą; imię 
i nazwisko; wiek; adres; telefon kontaktowy/ należy do-
starczyć w terminie do 5 listopada 2015 r. Centrum Kul-
tury Izabelin; Izabelin 05-080 ul. Matejki 21, sekretariat;  
tel. /22/ 752 68 28;
2* prace nagrodzone pozostają do dyspozycji organizato-
ra, pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu kon-
kursu;
3* laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rze-
czowe. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, 
publikowania prac nagrodzonych. 
Koordynator konkursu mgr Hanna Kwietniewska

Warsztat malarstwa intuicyjnego
„Kreacja – reaktywacja. Jak odnaleźć wewnętrzną 

równowagę i obudzić siłę własnej kreacji!” 

Tematyka:
Vedic Art. to metoda poszerzania swojej świadomości poprzez ma-
lowanie intuicyjne. To przebudzenie kreatywności we własnym ży-
ciu i powrót do siebie poprzez Tworzenie.
Nie wymaga od uczestnika żadnego przygotowania malarskiego. 
Stwarza przestrzeń do samopoznania. Daje unikalny wgląd do tego, 
co piękne w nas samych.
Kreatywność to nie cecha, z którą trzeba się urodzić. Kreatywność to 
cecha, która warto sobie przypomnieć i odkryć w sobie na nowo.
Na warsztacie ponownie obudzisz w sobie ciekawość i kreatyw-
ność. Nauczysz się jak wyciszyć umysł, logikę i schematyczne my-
ślenie. Dostaniesz do ręki narzędzie do Twórczego rozwiązywania 
problemów i trudnych sytuacji. A przede wszystkim - odzyskasz Siłę 
i Wiarę w samego siebie w atmosferze dobrej zabawy ;-)
Podczas warsztatu: • doświadczysz i przekonasz się jak możesz od-
krywać radość i pasję w codzienności; • w bezpiecznej i twórczej 
atmosferze, będziesz mógł dotrzeć do głęboko ukrytych zasobów 
w sobie samym, które chcą się spontanicznie wyrazić;• zainspiru-
jesz się do tego jak zachować równowagę pomiędzy pracą i życiem 
osobistym; • poznasz praktyczne ćwiczenia, które przyczynią się do 
lepszego radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem; •– i naj-
ważniejsze: będziesz przy tym po prostu dobrze się bawić.
Co zabrać ze sobą: luźny swobodny strój, który można zabrudzić 
farbami. Uczestnicy zabierają ze sobą wykonane przez siebie pod-
czas warsztatu prace.
Termin: 21 listopada godz. 13.00
Czas trwania warsztatu: 3,5 h
Warsztat poprowadzi Justyna Gruszka
Koszt: 86 zł (cena pokrywa koszt materiałów - płótno, pędzle, farby 
akryl, brokaty, folie do zabezpieczenia przestrzeni przed ubrudze-
niem farbami)

Muzyczny Koktajl  
Szlagierów  
– jesienią w Izabelinie
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Zajęcia oferują różnorodne formy pracy 
i środki wyrazu, są oparte na tradycyj-
nych i nowatorskich /niekonwencjonal-
nych/ metodach, technikach, materia-
łach plastycznych, środkach wyrazu. 
Zajęcia odbywają się w przyjaznej at-
mosferze, w małych grupach, co daje 
możliwość indywidualnego podejścia 
do każdego z uczestników, poświęcenia 
mu większej ilości czasu i uwagi, moż-
liwość zdobycia i doskonalenia umie-
jętności, rozwijania zainteresowań, 
przygotowania się do zawodu, a jed-
nocześnie twórczego spędzenia czasu 
wolnego w miłym towarzystwie.
Nasza pracownia to również możliwość 
uczestniczenia w: wystawach /w CKI, 

Pracownia Folkloru Szkła i witrażu

w kraju i za granicą/, konkursach, spo-
tkaniach z innymi twórcami. 
Młodzi uczestnicy zajęć napisali:
„W tej pracowni możemy puścić wodze 
fantazji i robić przeróżne rzeczy! 
Zapraszamy!”
„Jeżeli masz bogatą wyobraźnię,  
wiele pomysłów, lubisz tworzyć 
i chciałbyś ozdobić świat 
wokół siebie, zrobić własnoręczny 
prezent, dzieło sztuki: zapraszamy 
dołącz do nas !”
Uczestnicy zajęć witrażu uczą się 
przede wszystkim pracy techniką Tif-
fany’ego ze względu na jej uniwersalny 
charakter – daje możliwość wykonania 
bardzo małych, precyzyjnych elemen-
tów (biżuteria, drobne ozdoby, lampy), 
jak i dużych form przeszklenia okien, 
drzwi przegród ściennych, a także form 
płaskich i  przestrzennych.
Uczestnicy zajęć decoupage, po zapo-
znaniu się z podstawami tej techniki 
zdobienia, mogą poznać jej bardziej 
skomplikowane tajniki i odmiany.

Centrum Kultury Izabelin zaprasza na zajęcia do Pracowni Folkloru Szkła i Witra-
żu, która na terenie gminy Izabelin działa od 1996 roku. Nasza oferta skierowana 
jest do osób od 3 do 110 roku życia. Jest to wielokierunkowy program zajęć arty-
stycznych i edukacyjnych tzn. praca z papierem, decoupage, malarstwo na szkle, 
mozaika oraz witraż. 
Pracownię prowadzi Hanna Kwietniewska doświadczony  pedagog-pasjonatka.

Na zajęcia zapraszamy w czwartki, 
piątki lub soboty wg harmonogramu 
zajęć CKI.



OGłOSZENIA20

L.p. Nr ewidencyjny 
działki

Powierzchnia 
(ha)

Cena  
wywoławcza Wadium 

1. 571/3 0,0869 399.000,- 20.000,00
2. 572/3 0,1203 599.000,- 30.000,00

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) 
jest ceną brutto.

•  działki nr ew. 571/3 i 572/3 były wystawione na sprzedaż, 
a przeprowadzony w dniu 10 września 2015 r. przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym,

•  dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokoto-
wa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą Nr WA1M/00358439/4,

•  Gmina Izabelin stała się właścicielem działki nr ew. 571/3 
i 572/3 w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wo-
jewody Mazowieckiego Nr 67943 z dnia 30.06.2014 r.

•  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mie-
nie gminne,

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

niami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego wsi Izabelin Północny zatwierdzo-
nego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 
25 czerwca 2003 r. Zgodnie z ustaleniami planu, nieru-
chomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zaś jako prze-
znaczenie dopuszczalne – funkcje handlowo-usługowe, 
rzemiosła usługowego nieuciążliwego dla otoczenia lub 

których uciążliwość nie wykracza poza granice własnej 
działki (oznaczonym symbolem planistycznym MNU),

•  dojazd do nieruchomości od dróg publicznych gminnych: 
działka nr ew. 571/3 od ul. Środkowej i ul. J.K.Chodkie-
wicza, zaś działka nr ew. 572/3 od ul. I. Prądzyńskiego  
i ul. J.K. Chodkiewicza.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 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 

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

•  termin wpłaty wadium: do dnia 7 grudnia 2015 r. (włącz-
nie),

•  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. 9.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00).

Izabelin, dnia 5 października 2015 r.

Ogłoszenie o Drugim Przetargu Ustnym Nieograniczonym
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr V/25/15 z dnia 25 marca 2015 r.

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin
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Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

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

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

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

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

Accepting applications for our Izabelin location. Accepting children ages 2,5 - 6

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W IZABELINIE ZAPRASZA

na kolejne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
23 października (piątek) 2015 r. godz. 17.30

W programie rozmowa o książce 
Madam  Antoniego Libery  oraz 

20 listopada (piątek) 2015 r. godz. 17.30
Lalki w ogniu  Pauliny Wilk

CZYTAMY DZIECIOM
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

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

wierszy, legend, opowiadań.

28 października 2015  godz. 15.00 
Co kraj to obyczaj Doroty Strzemińskiej-Więckowiak

25 listopada 2015  godz. 15.00 
Muminek i pierwszy śnieg Tove Jansson

ZAPRASZAMy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE

zaprasza na wystawę prac malarskich
Grażyny Cholewińskiej 

Obrazy można oglądać w godzinach pracy biblioteki

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę

 

 
ul.Estrady 9,  Mo ciska  05-080 Izabelin 

 

tel/fax (22) 834 10 29 
 

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

Nie pozwól zaskoczy  si  zimie. 
 

Uprana i zaimpregnowana      
w Twojej Pralni  

 

jesienno-zimowa garderoba 
 

otuli Ci   
 

mi kko i delikatnie. 
 

 

Zapraszamy 
 pon.-pt. 8-20    sob. 8-14 

 

Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
 



,,TOBŁySK,, S.C

WyWóZ NIECZySTOŚCI

•  wywóz odpadów poremontowych,  

gabarytowych

• sprzątnie terenu

• wykaszanie trawy, wycinka drzew

tel. 22 722 78 35, 
tel. 600 94 33 34, 
tel. 606 43 33 37
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Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987

Biuro Usług Księgowych

KODA
Agnieszka Kopeć

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

Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS

BIURO RACHUNKOWE
„PRZYJAZNA KSI¢GOWOÂå”

Obsługa firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac 

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

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

Joanna Wronkowska
tel.791 984 484

05-080 Izabelin 
ul.Orła Białego 81 

22 722 76 77
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PIEL¢GNACJA I ÂCINANIE DRZEW,
OGRODY

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

ÂWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR
mgr in˝. Dorota CieÊlak

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

LdS_styczen_2014_Layout 1  1/29/14  9:29 AM  Page 27

REKLAMY 27

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

LdS_styczen_2014_Layout 1  1/29/14  9:29 AM  Page 27

Miejsce  
na Twoją  
reklamę



8 listopada 2015
godz. 19:00

Bilety: 


