
listopad 2015 nr 12(222)



2 Z ŻYCIA GMINY2

WÓJT
GMINY IZABELIN

informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1774) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, 
że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C 
przy ul. 3 Maja 42 wywieszony został wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do dzierżawy. 

Izabelin, dnia 10 listopada 2015 r.
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Okładka

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości 11.11.2015 r. 
w Gminie Izabelin

Foto: G. Nowicki, J. Marciniak,  
G. Piotrowski

Deklaracja
Na początku listopada br. do Państwa skrzynek poczto-

wych trafi nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości zobligowani są do jej wypeł-
nienia i złożenia w Urzędzie Gminy do dnia 30 listopada 
2015r. Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia 
i złożenia deklaracji będą zawarte w załączonym do deklara-
cji Komunikacie.

Zmiana wzoru deklaracji podyktowana jest nowelizacją 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399).

Wzór deklaracji dostępny jest również na stronie interne-
towej: www.gmina.izabelin.pl w zakładce odpady.

Opłaty
Od 1 stycznia 2016r. opłaty za odbiór odpadów komunal-

nych od mieszkańców gminy Izabelin będą wynosiły:
12 zł / osobę miesięcznie dla osób prowadzących selektyw-
ną zbiórkę odpadów
24 zł / osobę miesięcznie dla tych, którzy odpadów nie se-
gregują

Dla posesji, które są zamieszkiwane sezonowo np. działki 
rekreacyjne wprowadzona została stawka ryczałtowa:
144 zł / rok w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki
288 zł / rok jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selek-
tywny.

Zmiana wysokości opłat nastąpiła wskutek dodania przez 
ustawodawcę nowych grup odpadów podlegających obo-
wiązkowemu odbiorowi do zadań samorządu oraz przepro-
wadzonego przetargu publicznego w wyniku którego wy-
łoniony został nowy Operator realizujący odbiór odpadów 
– firma „BYŚ”.

Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca 
za bieżący miesiąc.

Numery rachunków bankowych dla mieszkańców nie 
ulegną zmianie.

Cykle odbioru odpadów wg rodzaju sprzed posesji
W ramach opłaty od Mieszkańców w ilości nielimitowa-

nej odbierane będą :
– odpady zmieszane – co 2 tygodnie,
– selektywna zbiórka:
 > metal, szkło, plastik (worek żółty) – co 2 tygodnie,
 > makulatura, odzież (worek niebieski) – co 4 tygodnie,
–  odpady zielone (worki do 120 l. zapewnia mieszkaniec) – 

co 2 tygodnie (przez cały rok),
–  odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny – 2 razy do roku.

Harmonogram odbioru odpadów
Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2016 wręcza-

ne będą mieszkańcom w momencie składania deklaracji 
w Urzędzie Gminy. Dodatkowo wraz z informacją o płatno-
ści na 2016 rozsyłane będą w styczniu przyszłego roku. Har-
monogramy będą także zamieszczone na gminnej stronie 
internetowej www.gminaizabelin.pl/odpady.

W harmonogramie poza terminami odbioru odpadów 
wskazane będą terminy mycia pojemników oraz zasady od-
bioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Iza-
belin.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) – nadwyżki i pozostałe odpady

Nadwyżki odpadów (poza odpadami zmieszanymi) moż-
na dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych mieszczącego się w Mościskach przy ul. Postępu 5. 

Ponadto do PSZOK będzie można dowieźć:
–  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady ko-

munalne (odbiór limitowany – max. 0,3 MG/rocznie (300 
kg/rocznie) dla gospodarstwa domowego w zabudowie 
jednorodzinnej oraz max. 1 Mg/rocznie (1000kg / rocznie) 
dla posesji w zabudowie wielorodzinnej),

– chemikalia,
– opony,
– przeterminowane leki,
– świetlówki,
– zużyte baterie i akumulatory,

 
Pojemniki na odpady zmieszane

Przy pierwszym styczniowym wywozie odpadów firma BYŚ 
umieści naklejki z logo firmy na dotychczasowych pojemni-
kach, które nowy Operator nabył w drodze umowy kupna od 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.

Nie będzie wymiany pojemników na nowe.

Worki
Worki będą dostarczane przy odbiorach w ilości 1 nowy 

za 1 oddany w dotychczas stosowanych kolorach: żółtym 
i niebieskim.

Marta MerCHel
ZeSPół DS. ODPaDóW

ZMIANY W ODPADACH 
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W obliczu tragedii,  
która miała miejsce  
13 listopada br.  w Paryżu, 
Centrum Kultury Izabelin  
wyraża głębokie współczucie  
i łączy się w bólu  
z rodzinami ofiar,  
wszystkimi Francuzami,  
w tym z mieszkańcami naszej 
partnerskiej gminy Meru. 
Jednocześnie wyrażamy sprzeciw, 
oburzenie i ubolewanie wobec 
aktów terroru, do których 
dochodzi na całym świecie. 

W piątkowy wieczór 6 listopada br. 
w skromne progi Centrum Kultu-

ry Izabelin zawitali niecodzienni goście. 
Z okazji 250. rocznicy urodzin Micha-
ła Kleofasa Ogińskiego zorganizowano 
przepiękny koncert, podczas którego 
artyści Orkiestry Symfonicznej Państwo-
wego Muzycznego Kolegium imienia 
M.K. Ogińskiego w Molodzieczno na Bia-
łorusi wprowadzili publiczność w świat 
muzyki klasycznej. Całość poprowadził 
i historię każdego utworu przybliżył 
Belsky Julian – Członek rady Fundacji 
„Dziedzictwo M.K. Ogińskiego. W skład 
kwartetu smyczkowego „Wirtuoz”, któ-
rego kierownikiem jest Wiktoria Sciepa-
nowa (wiolonczela) wchodzą również 
Sergijusz Szwyrjow (alt), Olga Kozik (1 
skrzypce), Julia abcewicz (2 skrzypce), 
Mikołaj Baranow (kontrabas). Solistami 
(wokalistami) Państwowego Muzycz-
nego Kolegium imienia M.K. Ogińskie-
go w Molodzieczno byli Natalia Szibko 
i Mikołaj Karpijewicz, a na fortepianie 
zagrała tatiana Soroko. W programie 
imprezy znalazły się m.in. G.Handel 
„Fanfare”, W.a. Mozart „Divertimento” 
(B-dur), M.K. Ogiński „Polonez” (G-dur), 
M.K. Ogiński „Polonez” (romans “Piu nie 
desidero, richerre, Onori”), M.K. Ogiński 
Opera „Nieznany portret.” romans Ka-
tarzyny, M.K. Ogiński Opera „Nieznany 
portret” „Gdzie ty moja Ojczyzno”, Ope-
ra Mozarta „Wesele Figara”. recytatyw 

i aria Figara, M.K. Ogiński. Opera „Nie-
znany portret” duet Katarzyna i Ogiński, 
M.K. Ogiński. Polonez a-moll “Pożegna-
nie Ojczyzny”. Na sali koncertowej oprócz 
wspaniałych wykonawców, którzy dali 
popis swojego artystycznego kunsztu nie 
zabrakło izabelińskiej publiczności oraz 
władz gminnych. Naszych zagranicznych 
gości serdecznie przyjęli wójt gminy Iza-
belin Witold Malarowski i przewodniczą-
ca rGI Grażyna Zielińska. Byli też goście 
specjalni m.in. J.e. aleksandr averyanov 
– ambasador Nadzwyczajny i Pełnomoc-
ny republiki Białoruś w rzeczypospoli-
tej Polskiej, Gregory Soroka – Dyrektor 
Państwowego Muzycznego Kolegium 
imienia M.K. Ogińskiego w Molodziecz-
no, główny dyrygent Orkiestry Symfo-
nicznej, Przewodniczący rady Fundacji 
charytatywnej „Dziedzictwo M.K. Ogiń-

skiego”, Sivucha Wladimir – Założyciel 
Fundacji charytatywnej „Dziedzictwo 
M.K. Ogińskiego”, lyashkovich alexandra 
– Dyrektor Fundacji „Dziedzictwo M.K. 
Ogińskiego”, eduard Shvaiko – radca 
ambasady Białorusi w Polsce oraz Dy-
rektor Centrum Kulturalnego Białorusi 
w Warszawie.

Najważniejszą na tym spotkaniu 
okazała się jednak muzyka, która łago-
dzi obyczaje i łączy ludzi. Dla niej, nie 
jest ważne kto skąd pochodzi, jakie 
ma korzenie czy upodobania politycz-
ne. liczy się chęć grania i słuchania, co 
było niezbitym dowodem podczas tej 
niezwykłej godziny spędzonej razem 
pomiędzy nami Polakami i naszymi 
braćmi Białorusinami.

IWONa MaZUreK
FOtO JaNUSZ MarCINIaK

250. rocznica urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego w CKI
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X sesja R ady Gminy izabelin

W dniu 28 października 2015 roku odbyła się X sesja 
rady Gminy Izabelin. Sesję otworzyła, przyjęła porzą-

dek obrad i protokół z poprzedniej sesji oraz sprawozdania 
z prac Komisji rady Gminy w okresie między sesjami – prze-
wodnicząca rG Grażyna Zielińska. Następnie informację 
o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami przekazał  
Witold Malarowski. 

Kolejnym punktem było sprawozdanie wice Wójta ry-
szarda Haczeka o wynikach konsultacji społecznych w spra-
wie Strategii rozwoju gminy Izabelin na lata 2016-2030 oraz 
w sprawie koncepcji parku rekreacyjno-sportowego w Iza-
belinie. Następnie przewodnicząca rady Gminy Izabelin 
przekazała informację dotycząca analizy oświadczeń mająt-
kowych radnych składanych na początek kadencji i za rok 
2014 a Wójt przekazał informację nt. analizy oświadczeń 
majątkowych za rok 2014. Podczas sesji radni uchwalili na-
stępujące uchwały:
• uchwała X/71/15 RGI (11 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzy-
mujące) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Izabelin na lata 2015-2023.
• uchwała X/72/15 RGI (głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymu-
jące) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 
Gminy Izabelin.
• uchwała X/73/2015 RGI (13 głosów za, 0 przeciw,  
1 wstrzymujący) w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), rada Gminy 
w drodze uchwały, określa stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące na terenie danej gminy, z tym że stawki te 
nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych 
przez ustawodawcę. 

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. (M. P. 2015, poz. 640), 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierw-
szym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 
2014 r. wyniósł 98,8% (spadek cen o 1,2 %). Stawki okre-
ślone w uchwale mieszczą się w granicach górnych stawek 
kwotowych podatków określonych w Obwieszczeniu Mini-
stra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. (M. P. 2015, poz. 735) 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2016 roku. 
• uchwała X/74/2015 RGI (14 głosów za – jednogłośnie) 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych. rada Gminy w drodze uchwały, 
określa wysokość stawek podatku od środków transpor-
towych, z tym, że stawki nie mogą być niższe od stawek 
minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych okre-
ślonych przez ustawodawcę. Stawki podatku od środków 
transportowych zaproponowane zmianą mogą przyczynić 
się do zwiększonych dochodów budżetu Gminy Izabelin. 
takie działanie może mieć wpływ na pozyskanie środków 
finansowych w omawianym zakresie i pozytywnie wpłynie 
na rozwój gospodarczy gminy.
• uchwała X/75/15 RGI (14 głosów za – jednogłośnie) 
w sprawie opłaty targowej. W obwieszczeniu zrealizowa-

no dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), zgodnie z którą minister 
właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych 
opłaty targowej (art. 15 i art. 19 pkt 1 lit.a).
• uchwała X/76/15 RGI (14 głosów za – jednogłośnie) 
w sprawie opłaty od posiadania psów. W obwieszczeniu 
zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849), zgodnie z którą minister 
właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych 
opłaty od posiadania psów (art. 19 pkt 1 lit. f.).
• uchwała X/77/15 RGI (14 głosów za – jednogłośnie) 
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Gminy Izabelin. 
Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświa-
ty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Wójt Gminy 
Izabelin przedstawia radzie Gminy Izabelin informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 
szkolny 2014/2015. Przedmiotową uchwałę przyjmuje się 
celem przedstawienia sytuacji oświatowej na terenie Gminy  
Izabelin. 
• uchwała X/78/15 RGI (14 głosów za – jednogłośnie) 
w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Izabelin pro-
jektu uchwały rady Gminy Izabelin w sprawie zasad i wa-
runków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 
W celu przeciwdziałaniu umieszczania w przestrzeni lokal-
nej w sposób praktycznie dowolny i bez żadnych ograniczeń 
tablic i urządzeń reklamowych ustawa z dnia 24 kwietnia 
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnie-
niem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015 poz. 774), 
przyznała radom gmin kompetencję do ustalania w formie 
samodzielnego aktu prawa miejscowego zasad i warunków 
sytuowania na terenie Gminy Izabelin obiektów małej archi-
tektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów mate-
riałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Dotychczas brak było odpowiednich rozwiązań praw-
nych. Samorząd lokalny miał bowiem, do dnia uchwalenia 
ww. ustawy krajobrazowej, bardzo ograniczone możliwo-
ści wpływania na ład reklamowy na swoim terenie. Na te-
renach innych niż obszarowe formy ochrony przyrody, czy 
parki kulturowe, ustalenie zasad i warunków sytuowania 
tablic i urządzeń reklamowych było jedynie możliwe po-
przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
(na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, uchylonego ustawą 
krajobrazową). 

Opracowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego 
obowiązujących na terenie Gminy Izabelin umożliwi podję-
cie próby przyjęcia systemowych rozwiązań, przeciwdziała-
jących negatywnym zjawiskom degradacji przestrzeni gmin-
nej oraz przyczyni się do poprawy estetyki Gminy Izabelin. 
Nowe przepisy umożliwiają m.in. ustalenie zakazu sytuowa-
nia ogrodzeń oraz określenie warunków i terminu dostoso-



wania istniejących ogrodzeń do zakazów, zasad i warunków 
określonych w uchwale rady gminy.

Opracowanie uchwały w sprawie zasad i warunków sy-
tuowania na terenie Gminy Izabelin obiektów małej archi-
tektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wy-
konane, umożliwi również ewentualne podjęcie uchwały 
w sprawie określenia wysokości opłaty reklamowej i jej po-
bieranie od posiadaczy tablic i urządzeń reklamowych. 

Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi rozpoczęcie prac 
przez Wójta Gminy Izabelin nad projektem uchwały o za-
sadach i warunkach sytuowania na terenie Gminy Izabelin 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z ja-
kich mogą być wykonane. 
• uchwała X/79/15 RGI (14 głosów za – jednogłośnie) 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy 
działki ewidencyjnej nr 662/6 położonej w obrębie Iza-
belin na własność Gminy Izabelin. Zgodnie z ustaleniami 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
wsi Izabelin Północny zatwierdzonego Uchwałą rady Gmi-
ny Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. dział-
ka nr ewidencyjny 662/6 położona jest na terenie prze-
znaczonym pod drogę gminną, oznaczonym symbolem 
planistycznym KD ½ (ul. H. Siemiradzkiego). Ulica Henryka 
Siemiradzkiego zgodnie z uchwałą rady Gminy Izabelin  
Nr 219/2001 z dnia 24 stycznia 2001 r. zaliczona została do 
kategorii dróg gminnych. Pozyskanie w/w działki ewiden-
cyjnej jest niezbędne do zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w zakresie gminnych dróg oraz organizacji ruchu 
drogowego należących do zadań własnych gminy.
• uchwała X/80/15 RGI (14 głosów za – jednogłośnie) 
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własno-
ści, w drodze umowy, działki ewidencyjnej nr 536/2 poło-
żonej w obrębie Hornówek gmina Izabelin, w ramach od-
szkodowania. Na wniosek właściciela działki nr ew. 533/1 

położonej we wsi Hornówek, wykonany został podział nie-
ruchomości, w wyniku którego wydzielona została m.in. 
działka ewidencyjna nr 533/4 o pow. 0,0338 ha – podział za-
twierdzony został decyzją Wójta Gminy Izabelin nr 46/2004 
z dnia 27 lipca 2004 r. Wydzielona działka ewidencyjna nr 
533/4 zgodnie z ustaleniami MPZP wsi truskaw i Hornówek 
przeznaczona jest pod drogę gminną. Wydzielona działka 
pod drogę – nr ew. 533/4 przeszła na własność Gminy Iza-
belin z dniem uzyskania przez decyzję podziałową klauzuli 
ostateczności – zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami. Natomiast na podstawie art. 98 ust. 
3 przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, za 
przejętą działkę gruntu, właścicielowi nieruchomości przy-
sługuje odszkodowanie. W ramach odszkodowania, zgodnie 
z art. 131 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właści-
cielowi może być przyznana nieruchomość zamienna. Ma-
jąc na względzie powyższe, właściciele nieruchomości, wy-
razili zgodę, aby w ramach odszkodowania za przejętą przez 
Gminę Izabelin działkę - nr ew. 533/4 przekazana została im 
działka nr ew. 536/2 stanowiąca własność Gminy Izabelin.
• uchwała X/81/15 RGI (14 głosów za – jednogłośnie) 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Zgod-
nie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym 
uchwalenie statutu gminy należy do wyłącznej kompetencji 
rady gminy. W związku z faktem, że obowiązujący Statut 
Gminy Izabelin został przyjęty w dniu 21 stycznia 2004r. 
zachodzi konieczność jego analizy i dostosowania jego po-
stanowień do obowiązujących przepisów prawa oraz pro-
pozycji radnych. 

W myśl § 10 pkt 5 Statutu Gminy Izabelin rada Gminy 
może powoływać komisje doraźne określające jej skład oso-
bowy i zakres działania. Do zadań Komisji Statutowych bę-
dzie należało: dokonanie analizy obowiązującego Statutu, 
zebranie propozycji zmian Statutu Gminy Izabelin, opraco-
wanie projektu zmian bądź projektu nowego Statutu Gminy 
Izabelin, przedłożenie radzie Gminy projektu zmian bądź 
projektu nowego Statutu Gminy Izabelin 

IWONa MaZUreK

W środę 4 listopada br. odbyło się spotkanie władz gmin-
nych z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na terenie gminy Izabelin. 
Spotkanie rozpoczął i gości przywitał Witold Malarowski. 
Zebranie dotyczyło podziału środków finansowych, zasad 
współpracy, szukania nowych kanałów komunikacji pomię-
dzy gminą a jej mieszkańcami. W posiedzeniu udział wzięli: 
Witold Malarowski - wójt, ryszard Haczek – zastępca wój-
ta, Barbara Borys – referat Oświaty, Zdrowia Publicznego 
i Spraw Pracowniczych, elżbieta Szczepkowska – towarzy-
stwo Pomocy św. Brata alberta, Paweł Sielczak – Stowarzy-
szenie DziałajMY, Marek Słoń - Stowarzyszenie Przyjazne Uli-
ce, Joanna tołczyk – Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa 
Miast i Gmin, Olgierd Porębski – rada rodziców Zespołu Szkół 
w Izabelinie oraz Iwona Mazurek – listy do Sąsiada. Barbara 
Borys przekazała zebranym na co zostały przekazane środki 
w 2015 roku. Powiedziała też, że jak do tej pory nie otrzymała 
sygnałów o nowych potrzebach mieszkańców. W 2016 roku 
w planach są środki przeznaczone m.in. na świetlicę szkol-
no wychowawczą, wakacje dla dzieci, sport oraz współpracę 
zagraniczną dla Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa 

Miast i Gmin. Jest także tzw. mały grant – czyli pewna suma 
pieniędzy nieadresowana na razie do żadnej działalności. 
W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja, podczas której 
poruszono bardzo wiele ciekawych tematów. Między innymi 
padła propozycja zorganizowania imprezy dla organizacji po-
zarządowych pod nazwą „Piknik inicjatyw społecznych” oraz 
wymiany szkolnej młodzieży z ich rówieśnikami z gmin part-
nerskich. Uczestnicy zgłosili swoją chęć konkretnej pomocy 
i fachowego wsparcia w różnych dziedzinach życia, której 
mogą udzielić gminie w ramach różnych projektów. Poru-
szono też kwestie wolontariatu w Ośrodku dla Niewidomych 
w laskach, w GOPSie, szkole i gminie. Wspólnie zastanawia-
no się co zrobić, żeby zachęcić mieszkańców, ażeby chciało 
im się aktywnie włączyć w życie naszej wspólnoty. Wice wójt 
poinformował zebranych, że gmina jest na etapie zbierania 
danych od mieszkańców w celu stworzenia bazy, dzięki której 
będzie mogła się z nimi komunikować i przekazywać ważne 
informacje np. o wyłączeniach prądu, remontach, planach, 
zebraniach itp. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem 
wspólnych ustaleń.

IWONa MaZUreK

Rozmowy przy wspólnym stole
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Opis: Zajęcia z programowania dla dzieci w wieku 7-13 lat w uniwersum gry Minecraft 
(ComputerCraftEdu). Wspólnie wyruszymy na wyprawę w kosmos – odkryjemy nieznane 
planety uniwersum Minecraft. Podczas wyprawy naszymi pomocnikami będą specjalne 
roboty. Aby ich użyć, trzeba będzie opanować podstawy programowania. Przy pomocy 
specjalnego wizualnego kodu (opartego o język LUA Script) dzieci stworzą programy, które 
będą dla nich wykopywać diamenty i budować potężne miasta. Każde zajęcia to oddzielna 
misja edukacyjna w grze – wykonując poszczególne zadania uczestnicy poznają podstawo-
we pojęcia informatyczne oraz ich zastosowanie: pętle, instrukcje warunkowe, układy logiczne. W ich zasięgu będzie również: edukacyj-
ny serwer w Minecraft do nauki programowania, praktyczna wiedza informatyczna przekazana poprzez grę, nauka logicznego myślenia 
i rozwiązywania problemów, programowanie za pomocą obrazkowych bloków komend – pętle, warunki, bramki logiczne, rozwijające 
kreatywność i uczące współpracy projekty zespołowe,karty postaci, zbieranie punktów doświadczenia w obszarach: współpraca, progra-
mowanie, konstrukcje, upominki z drukarki 3D oraz dyplomy za ukończenie misji!

Cena zajęć: 650 za cały kurs (12 spotkań x 1,5 godziny) lub 750 przy płatności ratalnej (3x 250 zł). 

Nasze dzieci spędzają godziny przed 
komputerem, konsolą i tabletem. 

Są tzw. cyfrowymi tubylcami – poko-
leniem od małego wychowywanym 
w kontakcie z nowymi technologiami. 
Internet, gry i urządzenia mobline sta-
nowią naturalną część życia młodych 
ludzi, często jednak wirtualne aktyw-
ności kończą się na biernym przyswa-
janiu internetowych treści. Warto 
z rozwagą przyjrzeć się w jaki sposób 
młodzi spędzają czas przed monitora-
mi i jak najwcześniej zachęcić ich do 
aktywnego korzystania z możliwości 
cyfrowego świata. 

Dziecko poruszające się w świe-
cie nowych technologii może budzić 
sprzeczne odczucia dorosłych. Z jednej 
strony korzystanie z gier i internetu 
bywa potencjalnie niebezpieczne dla 
najmłodszych, a z drugiej jest źródłem 
zdobywania cennej wiedzy i umie-
jętności. aby mieć pewność, że czas 
spędzony przed komputerem jest cza-
sem wartościowym, należy świadomie 
ukierunkowywać wirtualne aktywno-
ści najmłodszych. I nie chodzi tu tylko 
o dobór gier odpowiednich dla wieku, 
a wyposażenie dzieci w tzw. cyfrowe 
kompetencje - od umiejętności obsługi 
oprogramowania po bezpieczeństwo 
poruszania się w internecie. Niestety 
szkoła nie nadąża za szybkimi zmia-
nami cywilizacyjnymi – nie radzi sobie 
zarówno z niwelowaniem zagrożeń 
ani nie rozbudza pasji do korzystania 
z możliwości nowoczesnego świata. 
Mimo wielu godzin informatyki, to 
w jaki sposób dzieci korzystają z kom-
putera i internetu zależy głównie od 
postawy wychowawczej rodziców.
PAKIET UMIEJĘTNOŚCI

Komputer jest doskonałym narzę-
dziem do rozwijania zarówno umie-
jętności twardych (programowanie, 

obsługa programów do grafiki, montaż 
filmów) jak i miękkich (redagowanie 
tekstów, komunikacja i współpraca 
w grach zespołowych, podejmowanie 
decyzji, zarządzanie zasobami w grach 
ekonomicznych). rozwój w świecie cy-
frowym powinien być komplementar-
ny z tradycyjną edukacją - uzupełniać 
doświadczenia zwobywane off line. 
Połączenie kompetencji z obu świa-
tów stanie się w ten sposób kluczem 
do sukcesu w przyszłości. Już w chwili 
obecnej rynek pracy poszukuje specja-
listów od It i programowania, którzy 
jednocześnie umieją sprawnie praco-
wać w zespołach. Przewidując dalszy 
rozwój technologiczny – te połączenie 
kreatywnego korzystania z narzędzi 
cyfrowych z rozwiniętymi kompe-
tencjami społecznymi będzie wysoce 
pożądane także w innych branżach. 
Celem rodziców i wychowawców po-
winno być kształtowanie takich po-
staw młodych ludzi, aby komputer nie 
służył tylko do grania i zabawy, a stał 
się polem do eksperymentów i zdoby-
wania doświadczeń. Młody człowiek 
może zacząć tworzyć swoje gry w ję-
zyku programowania Scratch, starsze 
rodzeństwo niech zaprojektuje swoją 
aplikację na androida (appInwentor), 
młodzi majsterkowicze mogą opa-
nować umiejętności projektowania 
grafiki 3D i zacząć drukować modele 
na drukarce 3D. Możliwości jest wie-
le. Coraz popularniejsze na zachodzie 
staje się także wykorzystywanie gier 
w edukacji. rekordy popularności bije 
uwielbiany przez dzieci Minecraft – 
poprzez specjalne modyfikacje można 
w tej grze uczyć programowania, che-
mii czy historii. Czas spędzony przy ulu-
bionej grze staje się w ten sposób war-
tościowy merytorycznie i może pomóc 
utrwalić informacje zdobyte w szkole.

WARTOŚCIOWE DOŚWIADCZENIA
Najważniejszym elementem edu-

kacji cyfrowej jest zaakceptowanie 
nowych technologii jako istotnej 
przestrzeni życia młodych. Odcięcie 
dzieci od tabletu i internetu nie jest 
dobrym rozwiązaniem. Warto wyko-
rzystać naturalną tendencję do sięga-
nia po te urządzenia, aby dostarczyć 
dziecku atrakcyjne treści i zadania. 
tak jak filmy i książki różnią się po-
ziomem wykonania oraz wartością 
przekazu – tak samo gry mogą być 
albo „zapychaczem wolnego czasu” 
albo stać się ciekawym przyczynkiem 
do dyskusji, tworzyć zapadające w pa-
mięć doświadczenia, kształtować po-
stawy i poglądy. rodzice i nauczyciele 
powinni orientować się w treściach, 
które dziecko przyswaja z przestrzeni 
cyfrowej. W tej kwestii nie ma po-
działu na to co off i on line – emocje 
towarzyszące wirtualnym przygodom 
są równie silne, co te przeżywane na 
żywo. Decyzja o wyborze gry jest więc 
de facto decyzją o charakterze wycho-
wawczym. 

Cyfrowe warsztaty dla dzieci
Jak dbać o cyfrowe wychowanie? Edukacja i nowe technologie

Centrum Kultury izabelin zaprasza na 
Kurs Minecraft – misja programowanie 
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Od 1 września 2015r. zaczęło obowiązywać nowe roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 

r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych 
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach syste-
mu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego 
dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2015 poz. 
1256). rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany do-
tyczące żywienia zbiorowego dzieci.

W Gminnym Przedszkolu w Izabelinie już od kilku 
lat promujemy zdrowe żywienie, biorąc udział w ogól-
nopolskim projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz 
kształtując w dzieciach na co dzień nawyki zdrowego 
stylu życia. Oprócz codziennej aktywności fizycznej, sta-
ramy się również, aby nasze przedszkolaki zdrowo się 
odżywiały, dlatego jadłospisy układane są zgodnie z za-
sadami uwzględniającymi zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe i energię, jakich potrzebują dzieci w wieku 
przedszkolnym. Podczas przygotowywania posiłków wy-
korzystujemy różne techniki kulinarne, serwujemy owoce 
i warzywa sezonowe, sami kisimy kapustę białą i czerwo-
ną, a także wprowadzamy nowe, ciekawe smaki, „prze-
mycając” je w zupach-krem (np. jarmuż, cukinia, dynia), 
kolorowych kluskach śląskich (np. szpinak, kurkuma) oraz 
ciepłych napojach (np. goździki, świeży imbir, mięta, cy-
namon). Wciąż staramy się ograniczać stosowanie soli, 
cukrów oraz tłuszczy poprzez, między innymi, podawanie 
napojów słodzonych jedynie naturalnym miodem lub sy-
ropami pochodzenia roślinnego (np. z agawy, klonowym), 
pieczenie ciast na miejscu, osączanie z tłuszczu potraw 
smażonych czy stosowanie soli o obniżonej zawartości 
sodu. Ponadto od kilku lat serwujemy dzieciom zdrowe 
przekąski warzywne oraz prażone ziarna słonecznika 
i dyni między posiłkami, zamiast gotowych soków poda-
jemy wodę oraz robione na miejscu ciepłe napoje niesło-
dzone cukrem, a podczas przedszkolnych konkursów – za-
miast łakoci – dzieci otrzymują zdrowe owoce egzotyczne. 

W naszej kuchni nie stosujemy także półproduktów – każda 
potrawa przygotowywana jest od podstaw, z najwyższej ja-
kości świeżych składników, dzięki czemu nasze przedszkolaki 
uczą się dbać o swoje zdrowie oraz mają możliwość kształto-
wania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Dieta młodego pokolenia jest często nieprawidłowo zbi-
lansowana. Charakteryzuje się zazwyczaj zbyt dużą zawar-
tością niektórych składników pokarmowych, przy wyraźnym 
niedoborze innych składników. taka sytuacja zazwyczaj pro-
wadzi do powstawania nadwagi i otyłości młodych ludzi. 
Nowa inicjatywa Ministra Zdrowia pozwala na wprowadze-
nie zdrowych zasad żywieniowych we wszystkich placów-
kach oświatowych w Polsce. Placówki te są miejscem nie 
tylko zdobywania wiedzy o świecie, ale także kształtowania 
prawidłowych nawyków we wszystkich sferach życiowych, 
również w zakresie zdrowego żywienia. Dzięki wprowadze-
niu w życie tego rozporządzenia każdy przedszkolak i uczeń 
ma szansę na praktykowanie zdrowego odżywiania w doro-
słym życiu.

eWa PrZYGODa
elżBIeta KOZłOWSKa

Co się teraz je w przedszkolu?

to samo dotyczy uczenia dzieci ko-
rzystania z cyfrowych narzędzi twór-
czych. Kultura internetu ma charakter 
społecznościowy. Wiele wartościowych 
poradników, filmików, tekstów jest two-
rzonych przez zwykłych użytkowników. 
Można poprzestać tylko na ich odbiorze, 
o ile jednak bogatsze stanie się korzy-

stanie z sieci, kiedy zachęcimy młodego 
człowieka do napisania i umieszczenia 
własnej recenzji lub nagrania video dot. 
swojej ulubionej gry i zamieszczenia 
go na Yt. Umiejętności twarde zostaną 
przy tych czynnościach zdobyte niejako 
przy okazji – nauka stanie się doskona-
łą zabawą i będzie ukierunkowana na 
konkretny cel. Przy okazji umieszcze-
nia własnych prac w internecie można 
porozmawiać z dzieckiem o poważniej-
szych zagadnieniach dot. bezpieczeń-
stwa haseł, prawa własności intelektu-
alnej czy radzenia sobie z negatywnymi 
komentarzami.

CYFROWE WARSZTATY
Możliwości rozpoczęcia przygody 

z programowaniem, elektroniką czy 
grafiką komputerową jest wiele. Moż-
na poszukać ciekawych aplikacji i pro-
gramów na własną rękę lub skorzystać 
z wiedzy ekspertów. MindCloud to 
firma edukacyjna prowadząca zajęcia 
z nowych technologii dla dzieci. W ra-
mach semestralnych kursów uczestni-
cy w wieku 7-12 lat zdobywają umie-
jętności praktyczne, a także uczą się 
pracy projektowej i współpracy w gru-
pie. Zajęcia prowadzone są w oparciu 
o autorskie metody łączące naukę 
z zabawą (dzieci zdobywają punkty 
i odznaki za wykonane zadania). Kur-
sy mają rozbudzać pasję do nowych 
technologii i pokazywać, że kompu-
ter i internet to wspaniałe narzędzie 
twórcze. Od lutego 2016 zajęcia będą 
realizowane także w Centrum Kul-
tury w Izabelinie. Więcej informacji 
oraz zapisy: www.mindcloud.pl

JUStYNa PłateK
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W ostatnie październikowe popołudnie w Izabelinie po raz 
drugi odbył się „Bal wszystkich świętych” zorganizowany 

wspólnie przez naszą Parafię oraz Zespół Szkół w Izabelinie. Za-
bawę rozpoczęliśmy o godz. 17 od modlitwy dziesiątką różań-
ca Świętego rozważając tajemnicę radosną – Zwiastowanie 
i prosząc Boga, abyśmy tak jak Maryja zawsze z radością od-
powiadali „tak” na Jego propozycje. Modlitwie towarzyszyło 
wiele zachwycających, uroczych, małych i starszych aniołków, 
których było najwięcej na balu. Zanim święci rozpoczęli podry-
gi na parkiecie, nasz proboszcz – ks. Stanisław pobłogosławił 
zebranych życząc udanej zabawy. Z radością odśpiewaliśmy 
„taki duży, taki mały, może świętym być”, a następnie inicjator 
zabawy – wikary ks. Jerzy (św. Jerzy) przy wskazówkach na-
uczyciela przyrody – pana Bartka Kornatowskiego (św. Paweł 
Miki) poprowadził wszystkich świętych do tańca w takt polo-
neza. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Mikołaj Grudziński 
(biskup Mikołaj). entuzjastyczna zabawa odbywała się pod 
okiem pełnej zapału instruktorki zumby – pani Beaty i naszej 
niezawodnej katechetki – pani agnieszki. Wzorem roku ubie-
głego odbył się konkurs na najciekawsze przebranie. Spośród 
świętych, wśród których byli m.in. św. rita, św. Franciszek, 
św. tereska od Dzieciątka Jezus, św. Faustyna Kowalska, ks. 
aleksander Fedorowicz, św. Jan Paweł II i wielu, wielu innych, 
bezkonkurencyjni okazali się: wśród chłopców – leon Wielki, 
Michał archanioł i antoni, wśród dziewczynek: siostra Urszu-
la ledóchowska, Weronika i duchowa siostra patrona naszej 
parafii – Klara. Spośród uczestników balu jury wyłoniło także 
najładniej bawiących się świętych. Wszyscy wyróżnieni otrzy-
mali kubki parafialne z napisem „Bóg jest Miłością”, kalenda-
rze oraz płyty zespołu regau. Podziękowania otrzymali także 
rodzice za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie sali oraz 
wspólnego posiłku. Wszystkim świętym gratulujemy, dziękuje-
my za wspólną zabawę i – jak Pan Bóg pozwoli – do zobaczenia 
w przyszłym roku! 

teKSt I ZDJęCIa: MaGDaleNa KaMIńSKa 

Niedaleko drewnianej kaplicy, 
w lesie, jest mały cmentarz. Na-
grobki z ziemi, niewiele granitu 
i cementu. Drzewa, które wznoszą 
się nad grobami zasłaniają część 
nieba. Kiedy Homo laskus pierwszy 
raz dotarł tam ulicą Brzozową, po-
myślał – „Chciałbym leżeć na tym 

cmentarzu. Nigdzie na świecie nie czułem się tak do-
brze, jak tu.” I nie myślał o śmierci, bo laskus nie rozu-
mie tego, że śmierć istnieje. ludzie wiedzą, że śmierć 
istnieje. Mówią o niej czasami bardzo dużo, ale nic to 
nie zmienia. 

Kiedy Homo laskus spacerował późnym wieczo-
rem pomiędzy grobami oświetlonymi zniczami, pode-
szła do niego starsza kobieta. Miała w dłoniach małą 
plastikową szufelkę i szczotkę. Czyściła grób.

– Co pan tu robi? – Spytała.
– Spaceruję – powiedział Homo laskus.
– Spaceruje pan?
– tak.
– Na cmentarzu?
– Wspaniale się tu czuję.
– Martwi są łaskawsi od żywych.
– łaskawsi? – Spytał laskus.
– Nie oceniają innych. ludzie najbardziej lubią oce-

niać innych.
– Po co?
– Niech pan nie pyta. ale niech pan pamięta, że 

najgorzej oceniano proroków wielu religii. Najlep-
szych często ocenia się najgorzej. ludzie nie potrafią 
bez tego żyć. Pan nie jest człowiekiem i też ocenia in-
nych. Nie ma od tego ucieczki.

– aha! to dlatego tak dobrze czuję się wśród mar-
twych? – Spytał Homo laskus.

– tak – powiedziała staruszka. – Czuje się pan 
bezpiecznie. tu nikt panu nie powie, że pan dziwnie 
wygląda, że jest trochę za mały, trochę za gruby i że 
pan wygaduje dziwne rzeczy. tu nikt nic złego panu 
nie powie.

– a pani?
– Ja? Mnie nie ma – powiedziała tajemnicza sta-

ruszka i szybko ruszyła w stronę furtki.
Zniknęła po chwili w lesie ze szczotką i szufelką w rę-

kach. Homo laskus słyszał jeszcze śmiech. ale nie wie-
dział czyj. Zrozumiał tylko, że śmierć może mieć jakiś 
sens. Przynosi cierpienie, ale daje też prawdę. a praw-
da czasami daje wolność. tak się przynajmniej zdawa-
ło laskusowi. ale laskus nie ufa swoim myślom. „Póki 
wątpię, mogę w coś jeszcze naprawdę uwierzyć”– po-
myślał i zniknął tak samo jak staruszka w lesie. Nie miał 
tylko szczotki i szufelki jak ona. ale zanim zniknął, obie-
cał sobie, że następnego dnia wyczyści groby dwóch 
swoich ulubionych pisarzy, którzy leżą na cmentarzu 
w laskach: Jerzego Zawieyskiego i Zygmuta Kubiaka. 
tylko jak on to zrobi, skoro zniknął?

raFał WOJaSIńSKI

Homo Laskus 
w obliczu  
unicestwienia

B a l  
wszystkich świętych
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Skąd wziął się pomysł na otwarcie biura Travel Ok?
Od wielu lat byłam ciekawa świata, pracowałam w dużym 

biurze podróży, ukończyłam Studium Stewardes, aż wresz-
cie nadszedł czas na otwarcie własnej agencji turystycznej, 
którą prowadzę samodzielnie już ponad 7 lat. Zawsze z wy-
jazdów przywoziłam jakieś pamiątki teraz wiele z nich zdobi 
moje biuro.

Wakacje, wyjazdy i wycieczki jakich biur macie Państwo 
w swojej ofercie?

Jestem w tej chwili Partnerem dużego biura exim tours, 
oferuję również oferty największych biur podróży w Polsce 
m.in. rainbow tours, Wezyr Holidays, Sun & Fun, Net Ho-
lidays, Oasis tours, Fun Club, Best reisen, Viva Club, BUt, 
Karlik, Natura tour, turist Polska oraz wiele innych.

Są to wyjazdy za granicą jak i w Polsce, wycieczki z dojaz-
dem własnym, samolotem i autokarowe.

Wycieczki pobytowe, objazdowe, rejsy, wycieczki łączą-
ce różne formy wypoczynku biernego i aktywnego. Można 
u mnie zarezerwować bilety na loty czarterowe. W ofercie 
mam propozycje wyjazdów także dla dzieci i młodzieży. Po-
magam też przy załatwianiu wyjazdów dla dużych grup po-
wyżej 20 osób.

Kto odpowiada i ponosi odpowiedzialność za ewentual-
ne problemy z biurem, kto płaci ubezpieczenie ?

Gdy są problemy z biurem podróży pełną odpowiedzial-
ność ponosi organizator i jego ubezpieczyciel. teraz biura 
podróży mają coraz większe gwarancje ubezpieczeniowe, co 
zapewnia większe bezpieczeństwo dla turystów. Gdy coś się 
dzieje z biurem podróży, zawsze staram się pomóc klientowi 
w ramach moich możliwości i kompetencji.

Kiedy najlepiej kupować ofertę wakacyjną?
Kilka lat temu bardzo dużo osób kupowało wycieczki tuż 

przed planowanym urlopem, tak zwane last minute – były 
to oferty po okazyjnych cenach. Od 3-4 lat zmieniła się poli-
tyka biur podróży, które oferują np. już w październiku ofer-
ty na kolejny sezon letni w bardzo dobrych cenach, oferując 
dodatkowe bonusy, gratisowe wycieczki fakultatywne, zniż-
ki dla dzieci.

a co za tym idzie kupując wakacje np. pół roku wcześniej 
mamy do wyboru wiele kierunków i cały wachlarz hote-
li, każdy może wybrać coś dla siebie. Polecam kupowanie 
wcześniej na pewno tym wszystkim klientom, którzy chcą 
wyjechać większą grupą osób.

Co oznacza większa grupa osób? 
rozumiem przez to już 4-6 osobowe grupy, np. 2 -3 rodzi-

ny, które chcą razem spędzić wakacje w jednym hotelu. Przy 
próbie wykupienia wycieczki tuż przed planowanym urlo-
pem, może się okazać niemożliwe, z braku tylu miejsc.

Dzisiaj, gdy wszyscy są zabiegani, mają mało czasu na 
urlop czy można zaproponować klientom jakąś inną formę 
wypoczynku niż 14 dniowy urlop?

Biura podróży wyszły naprzeciw potrzebom klientów i pro-
ponują wyjazdy na 5,7,10,12 dni, ale też coraz większym zain-
teresowaniem cieszą się wyjazdy weekendowe na 2-4 dni .

Dysponując wolnym weekendem możemy się znaleźć 
w Paryżu pod wieżą eiflla, amsterdamie na festiwalu tuli-
panów lub w Pradze na moście Karola lub innym uroczym 
zakątku europy.

Co Państwo możecie zaoferować swoim klientom i czym 
różni się Wasze biuro od konkurencji?

W dzisiejszych czasach można wszystko załatwić przez 
internet, jest wiele informacji na temat kierunków i hoteli, 
ale gdy pojawiają się jakieś pytania lub problemy, załatwia 
się wszystkie formalności bezosobowo. Przewagą agenta 
turystycznego takiego jak ja, jest to, że staram się każdego 
traktować indywidualnie, oddaję całe serce i zaangażowa-
nie. Gdy szukam wymarzonej podróży robię to jak dla siebie, 
bo nie zależy mi tylko, by sprzedać wycieczkę i odhaczyć na-
stępnego klienta, nie chcę działać taśmowo. Zdecydowałam 
się na otworzenie biura w Izabelinie i myślę, że był to dobry 
pomysł, ponieważ sama jestem mieszkańcem naszej gminy, 
często znam osobiście lub z widzenia moich klientów, od 7 
lat zdobywam zaufanie u lokalnej społeczności, chociaż moi 
klienci są z całej Polski. Staram się odpowiedzieć na wszyst-
kie nurtujące pytania, nawet te najbardziej błahe. Czuję się 
odpowiedzialna za klienta od momentu rezerwacji wyciecz-
ki w moim biurze, aż po powrót do Polski. Wiem jak ważna 
jest taka „opieka” zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz 
wyjeżdżają za granicę. Cieszę się, gdy klienci wracają z urlo-
pu, opowiadają jak było, czasem przynoszą zdjęcia. Jestem 
szczęśliwa, że oni są zadowoleni. 

Jakie kierunki są teraz najbardziej popularne?
W tej chwili najbardziej popularne kierunki to: Hiszpania 

i Wyspy Kanaryjskie, Grecja i jej wyspy, w okresie zimowym 
– Kuba, Meksyk, Wietnam ,tajlandia. Nadal bardzo dużo 
osób jeździ do egiptu, tunezji i turcji. to piękne kraje z boga-
tą kulturą, historią, zabytkami, oryginalną kuchnią, cudow-
nymi terenami, gorącym klimatem i ciepłym morzem.

W ostatnim czasie wyjazd za granicę okazuje się koszto-
wać podobnie jak urlop spędzony np. nad naszym polskim 
morzem, które jest piękne ze swoimi szerokimi plażami, ale 
nigdy nie wiadomo jaka będzie pogoda.

Mówiła Pani o wyjazdach dla dzieci, gdzie klienci wysy-
łają najchętniej swoje pociechy?

Jeśli chodzi o wyjazdy letnie bądź zimowe, rodzice biorą 
pod uwagę zainteresowania, pasje i hobby swoich dzieci. Są 
kolonie i obozy sportowe, taneczne, językowe, więc każdy 
znajdzie coś dla siebie. Coraz częściej rodzice wysyłają swo-
je dzieci również za granicę.

Chcę podziękować za 7 lat zaufania, jakim obdarzyło 
mnie wielu klientów. Serdecznie zapraszam wszystkich, 
którzy jeszcze nie odwiedzili mojej nowej siedziby przy ul.3 
maja 88 w Izabelinie.

Dziękuję za rozmowę

Staram się każdego traktować indywidualnie…

z agnieszką Malitek  
– właścicielką biura travel Ok 
rozmawiała Iwona Mazurek



Jesteście młodymi muzykami, mieszkańcami gminy Iza-
belin. Jaka jest geneza powstania zespołu Epicor?

„ePICOr narodził się w 2006 r. z inicjatywy naszego wo-
kalisty Maksyma Komara, który pochodzi z Ukrainy. Jego ka-
riera solowa zaowocowała nagraniem dema, wystąpieniami 
na żywo oraz audycjami w radiu. W 2009 roku przyjechał 
do Polski na studia, gdzie się poznaliśmy. W ciągu trzech 
lat muzyka ciągle ewoluowała, nabierając zupełnie nowego 
wyrazu. Dopiero na początku 2012 roku do pełnego składu 
dołączył nasz gitarzysta Bartosz Falkowski i pozostali muzy-
cy. Po niedługim czasie przy współpracy ze Studiem Izabe-
lin dokończyliśmy pracę nad singlem pt. „War In My Mind”. 
Obecnie skupiamy całą uwagę na naszym debiutanckim al-
bumie pt. „From Nightmares to Dreams”

Jaki rodzaj muzyki gracie?
Nasza muzyka to połączenie rytmicznych riffów gita-

rowych z bogatą paletą dźwięków i męskiego wokalu. Ga-
tunkowo nasze kompozycje zawierają elementy zarówno 
gothic, industrial i symphonic metalu, które w połączeniu z 
nowatorskimi rozwiązaniami dają im wyjątkowe brzmienie 
i emocjonalny charakter. Dlatego to, co reprezentuje nasza 
muzyka jest trudne do zaszufladkowania. 

 Jak wyglądała praca nad produkcją Waszego debiu-
tanckiego albumu?

Praca nad albumem rozpoczęła się w 2013 roku od na-
grań partii instrumentów i wokali w zaprzyjaźnionym studiu 
redrum. Wtedy też powstało pytanie, kto powinien zająć się 
miksem i masteringiem, czyli najogólniej mówiąc nadaniem 
nagraniom jak najlepszej jakości i charakteru. Współpracy 
na tej płaszczyźnie podjął się Filip „Heinrich” Hałucha, który 
od lat aktywnie działa w branży muzyki metalowej jako re-

alizator dźwięku oraz światowy muzyk. Jego doświadczenie 
i zaangażowanie w pracę nad tym materiałem zaowocowało 
jakością na wysokim poziomie. Może nasuwać się pytanie 
dlaczego wszystko trwało tak długo? Każdy z nas poza mu-
zyką ma inne zobowiązania i sytuacje losowe, które odbijały 
się również na pracy i relacjach w samym zespole. tamten 
okres był prawdziwym koszmarem, jednak udało się spełnić 
to marzenie.

Wasz teledysk do piosenki „Last Fight” został nagrany w 
naszym Centrum Kultury. Czy możesz opowiedzieć o tym 
przedsięwzięciu? 

Zależało nam, by jako pierwsza do odsłuchu publiczne-
go trafiła piosenka, która w kontekście samej muzyki łączy 
elementy innych kompozycji z płyty. Dzięki uprzejmości dy-
rektora Centrum Kultury Izabelin mieliśmy możliwość wyko-
rzystania wszystkich atrybutów dużej sali. Światła, maszyny 
dymne, komfortowe warunki logistyczne i zaangażowane 
osoby pozwoliły nam na realizację w jak największym stop-
niu wizji, którą chciał przekazać w tym video odpowiedzialny 
za scenariusz Maksym. Wszelkie metafory i ukryte przekazy 
w treści tego teledysku, a przede wszystkim w całej naszej 
twórczości pozostawiam dowolnej interpretacji każdego, 
kto zechce poświęcić czas i chęci, by zapoznać się z tym co  
sobą reprezentujemy. 

Opowiedz o samej płycie, jej promocji i gdzie można 
Was posłuchać?

W dobie Internetu pragnę zaprosić do śledzenia naszej 
strony na portalu społecznościowym Facebook, gdzie na 
pewno będziemy informować o wszelkich nowościach w 
związku z działalnością zespołu i premierą płyty, która naj-
prawdopodobniej odbędzie się jeszcze w tym roku. album 

z Wojciechem Karmańskim – basistą zespołu epicor rozmawiała Iwona Mazurek

n a g r a l i  p ł y t ę …

M i e s z k a ń c y  g m i n y  I z a b e l i n 
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PODZIĘKOWANIE
Dziękuję wszystkim uczestnikom akcji zbierania nakrętek dla Natalki Pataj z Ursusa. akcja trwa już 4 lata (wcześniej 
przez 2 lata zbieraliśmy nakrętki dla Mikołaja Janeczko z Dęblina). rodzice Natalki sprzedają nakrętki,  aby zdobyć 
fundusze na turnusy rehabilitacyjne i indywidualną terapię. Szczególne podziękowania kieruję do: p. Grażynki – wła-
ścicielki Zakładu Fryzjerskiego „ania”, pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Zdrowia, dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Ciechanowie, moim przyjaciołom z Warszawy i najbliższym sąsiadom oraz wszystkim niewymie-
nionym, którzy w odruchu serca zbierają od tylu lat nakrętki dla małej dzielnej dziewczynki. Każda ilość nawet kilka-
naście szt. ma znaczenie. Jestem szczęśliwa i dumna, że mam takich  Sąsiadów. 

Krystyna Sośnierz ul. Prymasowska 1 w Izabelinie

Paryż w Izabelinie

będzie do nabycia zarówno w wersji MP3 oraz na nośniku 
CD. W chwili obecnej mamy patronat kilku muzycznych 
portali internetowych. Mamy również w planach zagrać na 
scenie Centrum Kultury Izabelin nasz premierowy koncert i 
udostępnić kolejny singiel z płyty. „From Nightmares to Dre-
ams” jest dojrzałym i bardzo spójnym materiałem, na który 
składa się dziewięć piosenek. Niektóre pomysły i kompozy-
cje zawarte na płycie zmieniały się i czekały na swoją osta-
teczną formę nawet kilka lat. Dlatego osobiście uważam, że 
warto każdą piosenkę posłuchać przynajmniej kilka razy, by 
odkryć w sobie zapomniane emocje, pytania pozostawione 
bez odpowiedzi, czy móc zamknąć oczy albo otworzyć je na 
nowo.

Dziękuję za rozmowę 

rok 2015 jest we Francji rokiem edith 
Piaf. 19 grudnia 2015 roku przypa-

da dokładnie setna rocznica jej urodzin. 
to jedna z największych legend piosen-
ki francuskiej. Jej piosenki poznał cały 
świat. Z tej właśnie okazji, Iris Munos, 
francuska aktorka i piosenkarka przy-
gotowała recital oparty o największe 
przeboje edith Piaf. Magia pianina 
i niezwykły, charakterystyczny głos Iris 
Munos przeniosły zebraną publiczność 
w klimat Paryża lat 50 i 60. Iris Munos 
zaśpiewała kilkanaście piosenek edith 
Piaf. W przerwach między piosenkami 
artystka opowiadała w naszym języku 
anegdoty z życia edith Piaf oraz różne 
historie związane z piosenkami. Pod-
czas koncertu usłyszeliśmy m.in. takie 
utwory jak: „Non, je ne regrette rien”, 

„l’hymne à l’amour”, „l’accordéoni-
ste”, „la fille et le chien”, „la foule”, 
„la vie en rose”, „Dans ma rue”, „Mon 
Dieu”, „Milord”. Na bis artystka z całą 
salą zaśpiewała wielki przebój – „Pa-
dam, Padam”. artystce akompaniował 
– świetny młody poznański pianista 
jazzowy i rozrywkowy, kompozytor – 
Mateusz Urbaniak.

IrIS MUNOS – francuska aktorka i piosenkarka 
urodzona w Perpignan na południu Francji. Od 
najmłodszych lat interesowała się aktorstwem 
i piosenką. Kilka lat później zadecydowała o tym, 
że to właśnie teatrowi poświęci swoje życie. Przez 
wiele lat występowała w lyonie oraz na najwięk-
szym na świecie festiwalu teatralnym w avignon. 
Wielokrotnie występowała w spektaklach mu-
zycznych. W 2012 roku poświęciła się piosence 
francuskiej tworząc swój pierwszy, solowy recital. 

teKSt I FOtO: J. MarCINIaK



„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,  
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości  
i nie ma prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski, 21 czerwca 1914

ta ponad stuletnia maksyma tak długo będzie aktualna, 
jak długo będą istnieć narody i państwa. Pomni tej praw-
dy, co roku 11 listopada spotykamy się, aby uczcić pamięć 
twórców Polski Niepodległej. W tym roku na deskach Cen-
trum Kultury Izabelin mogliśmy podziwiać program w wyko-
naniu przedszkolaków z Gminnych Przedszkoli w Izabelinie 
i laskach. Godzinny koncert pełen tańca, śpiewu i recytacji 
(!) wzruszył licznie zgromadzoną widownię nie tylko swoimi 
treściami, ale również wspaniałym wykonaniem 4- i 5-lat-
ków. Słowa uznania należą się wychowawczyniom za wkład 
pracy w przygotowanie tego spektaklu. to m.in. dzięki ich 
pracy dzieci poznają, czym jest współczesny patriotyzm, by 
z serca zaśpiewać:

„Jesteśmy Polką i Polakiem,  
dziewczynką fajną i chłopakiem. 
Kochamy Polskę z całych sił.  
Chcemy byś również kochał Ją i ty.”

Obchody Narodowego    Święta Niepodległości 11.11.2015

tego samego dnia w godzinach popołudniowych sceną 
zawładnęli nasi mieszkańcy – zespół Wokaliza, Chór Seniora 
echo oraz uczestnicy zajęć Studia Piosenki w przygotowa-
nym specjalnie na ten dzień repertuarze. Dziękujemy i gra-
tulujemy młodym i starszym artystom oraz ich opiekunkom: 
Karolinie Dubaniewicz, Patrycji Modlińskiej, Oli troczyńskiej 
oraz Małgorzacie romańskiej.  W drugiej części koncertu 
wystąpili zawodowi artyści – duet: aleksandra Matryba i Ka-



Obchody Narodowego    Święta Niepodległości 11.11.2015

mil Dominiak oraz artystyczna grupa w składzie aleksandra 
Okrasa-Wachowska, Natalia Kaczorowska, anna Wolnie-
wicz, andrzej Wiśniewski, roman Kogut, ewa Budny-Orłow-
ska, Bartłomiej Marszałek. Wiele osób na widowni podśpie-
wywało wraz z wykonawcami znane i bliskie sercu pieśni 
i piosenki wojskowe, ale Marsz Pierwszej Brygady kończący 
nasze obchody śpiewali już wszyscy jednym głosem. 

teKSt: MarYla łUKaSIńSKa FO
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W niedzielę 8 listopada br. obcho-
dziliśmy Dzień Seniora. Z tej 

okazji w Centrum Kultury Izabelin 
została zorganizowana impreza, pod-
czas której wystąpili seniorzy z naszej 
gminy. Jako pierwszy zaśpiewał Chór 
echo pod kierunkiem Małgorzaty ro-
mańskiej. Następnie swój nowy pro-
gram zaprezentował Kabaret trema. 

Dzień Seniora

Huczny Sylwester z wybuchami petard 
i pokazami fajerwerków może być atrak-
cją dla balowiczów, ale jest też koszma-
rem dla naszych domowych pupili i dzi-
kich zwierząt zamieszkujących lasy.

Każdego roku tysiące zwierząt w ca-
łej Polsce (w naszej gminie również) 
cierpi już na tydzień przed i tydzień po 
Sylwestrze z powodu hałasu strzelają-
cych petard i sztucznych ogni. Chodzi tu 
zarówno o naszych domowych czworo-
nożnych przyjaciół, jak i bezdomne psy, 
koty, ptaki a także dzikie zwierzęta za-
mieszkujące Puszczę Kampinoską. Może 
warto o nich pomyśleć?

Niestety, wiele osób co roku kupu-
je okazałe fajerwerki i odpala je przed 
domem, na ulicy, w pobliżu lasu. Sporo 
osób w tym samym czasie, wyprowa-
dza psa na spacer ryzykując, że wy-
straszone zwierzę zerwie się ze smyczy 
i ucieknie. Weterynarze odnotowują 
w tym okresie większą liczbę pacjentów 
z obrażeniami kończyn, przestraszo-
ne hukiem psy zrywają się ze smyczy, 

często wpadając pod koła samochodu. 
Wiele zwierząt przeżywa ogromny lęk 
słysząc wystrzały, bardzo źle to znoszą, 
zarówno psychicznie, jak i fizycznie. 
Nie wiedzą, o co chodzi, potrafią się 
bardzo bać. Wiele gatunków ma słuch 
znacznie lepszy niż ludzki i hałasy to-
warzyszące fajerwerkom są dla nich 
jeszcze gorsze niż dla nas. taki bardzo 
natężony hałas może je fizycznie boleć. 
Zwierzęta w tym czasie mogą się bar-
dzo nerwowo zachowywać i przez to 
płoszyć, np. przeskakiwać ogrodzenia. 

Co możemy zrobić? lepiej zostać 
z psem w domu niż wyprowadzać go 
na zewnątrz. Jeżeli musimy z nim wyjść, 
to powinien być on na smyczy. Zanim 
rozpocznie się sylwestrowa strzelanina, 
należy zamknąć w domu okna i puścić 
jakąś muzykę. Nie powinniśmy też za-
mykać zwierzęcia w jednym pomiesz-
czeniu, ponieważ lepiej, żeby samo 
wybrało dla siebie najbardziej odpo-
wiednie miejsce. W trakcie kanonady 
nie powinniśmy także nadmiernie gła-

skać swoich pupili. Właściciele powinni 
zachowywać się spokojnie i w sposób 
naturalny. Chodzi o to, by zwierzę miało 
przykład, że nie jesteśmy zdenerwowani.  
towarzystwo Obrony Zwierząt rP propo-
nuje ponadto długi spacer w ciągu dnia, 
aby zmęczyć pupila. Sugeruje również 
zostawienie na wierzchu zabawek, żeby 
zwierzę miało zajęcie, a także zrobienie 
kryjówki pod stołem np. z koca. ekolodzy 
proponują też rozmowę, atrakcyjny po-
częstunek, wspólne gry czy zabawy, aby 
odwrócić uwagę zwierzęcia. Zdaniem 
ekologów szczególnie bojaźliwym zwie-
rzętom można podać odpowiednie środ-
ki uspokajające. trzeba jednak pamiętać, 
aby udać się w tej sprawie do wetery-
narza. leki, które zażywają ludzie, mogą 
być szkodliwe dla naszych pupili.

Zróbmy wszystko, by złagodzić stres 
zwierząt, które w tej sytuacji są zupeł-
nie bezbronne. to od nas, myślących 
ludzi zależy, jaki będzie ich los i jak się 
będą w tym czasie czuły!

IWONa MaZUreK

Pomyśl o zwierzętach, nie strzelaj w Sylwestra

W odróżnieniu od dużej ilości interwencji straży pożarnych jakie miały miejsce w III kwartale br. podczas niezwykle upal-
nego lata, początek IV kwartału tj. w październiku zanotowano tylko cztery zdarzenia, w tym jeden pożar, dwa miej-

scowe zagrożenia i jeden alarm fałszywy spowodowany nieumyślnie. Wymienić można wypadek drogowy w Hornówku przy 
ul. Szkolnej, gdzie samochód osobowy uderzył w drzewo, w truskawiu usunięcie drzewa, które upadło na linię średniego 
napięcia oraz niewielki pożar kompostownika w Izabelinie przy ul. Chodkiewicza. Korzystna sytuacja operacyjna pozwoliła 
na przeprowadzenie ćwiczeń taktyczno bojowych na terenie Bazy Paliw Płynnych „Orlen” w Mościskach oraz w Zakładzie dla 
Niewidomych Dzieci w laskach. Zabezpieczono również przebieg 55 Centralnego Zlotu Młodzieży.

PłK MGr INż. eDWarD GIerSKI  

Interwencje OSP w gminie Izabelin w październiku 2015 r. 

Obie grupy działają przy Centrum 
Kultury. Byli tez seniorzy z Domu Kul-
tury Praga zaproszeni na gościnne 
występy, którzy dali koncert piose-
nek o Warszawie pt. ”Praskie Małma-
zyje”. Po oficjalnej części programu 
artyści udali się na wspólne biesia-
dowanie do kawiarni Sweet Home, 
gdzie mogli spokojnie porozmawiać 

i wymienić się doświadczeniami. Bar-
dzo się cieszymy, że starsze pokolenie 
naszych mieszkańców uczy młodzież 
i dzieci jak ważny jest wspólnie spę-
dzony czas i wspólne pasje.

IWONa MaZUreK 
FOtO HaNNa KWIetNIeWSKa



15ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W dzisiejszych czasach prawie każde gospodarstwo do-
mowe posiada przynajmniej jeden samochód. Nie-

stety taka powszechna dostępność pojazdów ma też swo-
je negatywne konsekwencje, a mianowicie co raz łatwiej 
o stłuczkę na drodze, czy też uszkodzenie pojazdu powstałe 
nie z naszej winy, a wywołane innymi okolicznościami.

Odszkodowanie wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe 
z polisy OC sprawcy w wielu przypadkach nie wystarcza na 
fachową naprawę pojazdu. Ubezpieczyciele wypłacają co 
prawda większe pieniądze, ale dopiero wtedy, gdy poszko-
dowany zacznie się o nie upominać. Podpowiadam, jak so-
bie radzić by dostać pełną wartość odszkodowania.

Co należy zrobić w przypadku kolizji drogowej?
W pierwszym rzędzie trzeba wymienić się numerami te-

lefonów, nr polis OC, adresami zamieszkania, a także spisać 
protokół szkody (opisujący co zostało uszkodzone w wyniku 
zdarzenia), ewentualnie, gdy kierowcy nie mają wątpliwości, 
kto zawinił sprawca spisuje oświadczenie, że poczuwa się do 
odpowiedzialności. Oprócz opisu zdarzenia, np. „Kierując 
autem marki Fiat, o nr rej (…), uderzyłem samochód marki 
audi, o nr rej (…). Widoczne uszkodzenia to...”, powinny być 
także podane takie dane jak: nr pesel, seria i nr dowodu toż-
samości, nr i termin ważności prawa jazdy wraz z przyznany-
mi kategoriami, data i miejsce zdarzenia. W przypadku, gdy 
któryś z uczestników zdarzenia wydaje się być pijany, bądź 
pod wpływem innych substancji psychotropowych albo np. 
nie ma prawa jazdy, wzywamy policję. to dopiero początek 
drogi do uzyskania odszkodowania. W dalszej kolejności 
trzeba zgłosić zdarzenie do ubezpieczyciela i umówić się na 
spotkanie z rzeczoznawcą wskazanym przez firmę ubezpie-
czeniową w celu dokonania wyceny szkody. ten moment 
jest jednym z pierwszych kluczowych etapów na drodze do 
uzyskania pełnej kwoty odszkodowania.

Co warto wiedzieć o wycenach?
Po pierwsze, rzeczoznawca pracujący z reguły na zlecenie 

ubezpieczyciela kieruje się interesem swojego pracodawcy, 
a po drugie, przygotowany przez niego dokument nie jest 
rzeczywistym kosztem naprawy, a jedynie szacunkowym, 
technicznym wyliczeniem. Sposobów na zaniżanie kosz-
tów naprawy jest zresztą dużo – choćby przyjęcie, że zde-
montowanie i zamontowanie błotnika zajmie pół godziny, 
choć w praktyce potrwa to dwa razy dłużej. Inne sposoby 
sprowadzają się do zaniżania cen i stawek za roboczogodzi-
nę w warsztacie naprawczym lub proponowania tanich za-
mienników zamiast oryginalnych części zamiennych. Częstą 
okolicznością jest też sytuacja, w której część usterek wy-
chodzi na jaw dopiero po demontażu elementów zewnętrz-
nych maskujących powstałe w wyniku kolizji uszkodzenia 
i koszt naprawy pojazdu po prostu się zwiększa.

Kalkulację naprawy musimy zweryfikować.
O ile nie udajemy się do autoryzowanego warsztatu na-

prawczego, który z reguły nie zgadza się z kalkulacją przy-
gotowaną przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela i dokonuje 
własnych kalkulacji kosztorysowych, o tyle musimy zlecić 
przeprowadzenie ekspertyzy prywatnemu rzeczoznawcy 
samochodowemu, posiadającemu stosowne uprawnienia, 
który zweryfikuje i ustali realne koszty przywrócenia uszko-
dzonego pojazdu do stanu sprzed kolizji.

Właściciel uszkodzonego pojazdu może następnie prze-
słać kosztorys naprawy sporządzony przez warsztat napraw-
czy, lub przez naszego rzeczoznawcę, który wycenił koszt 

naprawy pojazdu na dużo wyższy niż rzeczoznawca wyzna-
czony przez ubezpieczyciela i czekać na weryfikację decyzji 
ubezpieczyciela, co do przyznanej kwoty odszkodowania. 
Niestety zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe weryfikują 
swoją decyzję podwyższając wartość przyznanego odszko-
dowania jedynie o nieznaczne kwoty. W efekcie nadal pozo-
stajemy z uszkodzonym pojazdem, którego nie możemy na-
prawić za kwotę przyznaną od ubezpieczyciela. Nie oznacza 
to jednak, iż jesteśmy skazani na niepowodzenie. Poszkodo-
wanemu przysługuje, bowiem droga sądowa, dochodzenia 
należnych mu roszczeń, a Sądownictwo ma już ugruntowa-
na linię orzeczniczą w tym zakresie.

Pamiętajmy także o tym, że firmy ubezpieczeniowe mają 
obowiązek zwrócić koszty związane z:
1. Samochodem zastępczym

Obecnie każdemu właścicielowi, którego pojazd jest 
w naprawie z powodu kolizji, spowodowanej z winy innego 
kierowcy, przysługuje prawo wynajęcia podobnego pojazdu 
na koszt ubezpieczyciela i nie musi udowadniać, że potrze-
buje go do pracy. Należy jednak zwracać uwagę na to, by 
stawka najmu pojazdu zastępczego była ceną rynkową – po-
wszechną i nie zawyżoną, a długość najmu odpowiadała ko-
niecznemu i uzasadnionemu okresowi naprawy pojazdu.
2. Wynagrodzeniem powołanego przez nas rzeczoznawcy

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość 
dochodzenia kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy działa-
jącego na zlecenie poszkodowanego, o ile w okolicznościach 
danej sprawy okaże się, że taka opinia była niezbędna do 
uzyskania całości odszkodowania.
3. Za części zamienne

Ubezpieczyciel ma obowiązek zapłacić za nowe części za-
mienne potrzebne do naprawy auta, ma jednak prawo do 
potrąceń w sytuacji, gdy części były niewątpliwie uszkodzo-
ne przed kolizją, a także wtedy, gdy wykaże, że po naprawie 
wzrosła wartość pojazdu. Obecnie firmy ubezpieczeniowe 
próbują takie okoliczności dowodzić za pomocą danych 
rejestrowanych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym, gdzie odnotowywane są wszelkie kolizje zgłaszane 
wszystkim ubezpieczycielom.
4. Przywróceniem pojazdu do stanu sprzed szkody

Pamiętajmy o tym, że każdy właściciel ma prawo swo-
bodnego decydowania i dysponowania swoim pojazdem, 
zatem nie musi go wcale naprawiać, a odszkodowanie i tak 
mu się należy.

Wszystkim tym z Państwa, którzy mają problem z ubez-
pieczycielem, który pomimo Państwa starań i składanych 
odwołań nie chce wypłacić należnego odszkodowania słu-
żę jedną radą – nie składajcie broni. Firmy ubezpieczenio-
we tylko na to czekają. Państwa roszczenia przedawniają 
się najpóźniej z upływem 3 lat od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie objęte ubezpieczeniem, jest więc trochę czasu na 
podjęcie skutecznych działań.

SEBASTIAN MILEJ – adwokat, członek Izby adwokackiej 
w Warszawie. Od urodzenia mieszka w Hornówku.  
tutaj się wychował, ukończył szkołę podstawową,  
a swoje dalsze kroki skierował w kierunku pobliskiej Warszawy, 
gdzie ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim  
na kierunku Prawo, a po odbyciu aplikacji adwokackiej 
pomyślnie zdał egzamin zawodowy i uzyskał wpis na listę 
adwokatów Izby adwokackiej w Warszawie.
Swoją praktykę prowadzi w formie indywidualnej  
Kancelarii Adwokackiej na terenie naszej gminy  
w miejscowości Hornówek, przy ul. Ks. W. Kurowskiego 96,  
tel. 530-858-296.

KOLIZJA DROGOWA, ODSZKODOWANIE OD UBEZPIECZYCIELA – JAK SOBIE RADZIĆ?
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Przez wiele lat nie było wiadome, gdzie i kiedy urodził się 
późniejszy dowódca powstańczego oddziału, poległy  

14 kwietnia 1863 r. pod Budą Zaborowską. W 2000 r. w archi-
wum lubelskim udało mi się znaleźć jego metrykę urodzenia. 
Walerian remiszewski, takie imię zapisane jest w metryce, 
przyszedł na świat 9 grudnia 1824 roku w Krasnymstawie. 
Ojciec Waleriana Karol, rocznik 1788, pochodził z Hryniowa 
w gminie Bóbrka, odległej kilkanaście kilometrów na połu-
dnie od lwowa znajdującego się wtedy w zaborze austriac-
kim. rodzicami jego byli tomasz i Katarzyna z raciborskich. 
Młody Karol zaciągnął się w 1809 roku do 7. pułku jazdy 
galicyjsko-francuskiej (661 koni), który w grudniu 1809 
roku przemianowano na 16. pułk ułanów, obie jed-
nostki pod dowództwem Marcina tarnowskiego. 
Piękny był szlak bojowy tego oddziału: Nur, Bo-
rodino, Berezyna w 1812, lipsk 1813. Młody 
ułan awansował na podporucznika w 1813 
roku, na porucznika trzy lata później. Po 
utworzeniu Królestwa Polskiego 16. pułk 
ułanów został zlikwidowany, a porucznik 
remiszewski wraz z dowódcą Marcinem 
tarnowskim dołączają do 3. pułku strzel-
ców konnych – szaserów. 24 grudnia 1817 
roku Karol dostaje przydział do korpusu żan-
darmów. Służbę pełnić będzie do 1830 roku 
w Krasnymstawie. Oto opis wyglądu oficera 
tej formacji: Kurtka błękitna z wyłogami karma-
zynowymi, krojem podobna do kurtki strzelców 
konnych, z wyjątkiem wyłogów i łapek na rękawach, 
które były jak u strzelców pieszych. Guziki z wyobrażeniem 
granatów. Na lewym ramieniu akselbanty srebrne. Spodnie 
paradne białe sukienne, u oficerów mogły być łososiowe. 
Buty długie z ostrogami. Imponujący wygląd!

Karol remiszewski w związek małżeński wstąpił 19 listo-
pada 1818 roku. Wybranką była dziewiętnastoletnia miesz-
kanka Krasnegostawu, panna Wiktoria Horochówna, córka 
alojzego Horocha, kasjera kasy połączonych powiatów hru-
bieszowskiego i krasnostawskiego i eleonory z łuczyckich, 
nieżyjącej w chwili wychodzenia córki za mąż. Metryka uro-
dzenia panny młodej pochodziła z ksiąg cerkiewnych Woło-
skiej Woli, co może świadczyć, że oblubienica była unitką. 
remiszewscy mieli czworo dzieci: leokadię (ur. 9 XII 1819), 
Wiktora Juliana (27 V 1822), Waleriana (9 XII 1824) i Ma-
riannę, która urodziła się w 1830 roku prawdopodobnie po 
przeprowadzce rodziców do Sandomierza. 

Z metryk urodzenia wynika, że rodzina remiszewskich po-
czątkowo mieszkała w klasztorze bazyliańskim, na kwaterze 
nr 100. Drugie i trzecie dziecko urodziło się w domu zwanym 
Bursa pod nr 38. Nie wiemy, kiedy zmarła dwójka starszego 
rodzeństwa. W dokumentach z lat czterdziestych XIX wieku 
są tylko informacje o Walerianie i Mariannie. Warto nadmie-
nić, że od grudnia 1821 roku przez kilka miesięcy służył w Kra-
snymstawie major 4. pułku piechoty Walerian łukasiński. Nie 
ulega wątpliwości, że obaj oficerowie musieli się poznać. Nie 
jest wykluczone, że nadanie imienia trzeciemu dziecku remi-
szewskich mogło być inspirowane tą znajomością. 

Ze swoich obowiązków Karol wywiązywał się wzorowo, 
o czym świadczy odznaka honorowa za 15 lat nieskazitel-

nej służby nadana mu 24 maja 1830 roku. W czasie powsta-
nia listopadowego ponownie w wojsku, został wysłany do 
Sandomierza dla odbioru koni, tzw. remonty*. Po upadku 
powstania przybył 12 listopada 1831 roku do Warszawy, 
gdzie stawił się przed Komisją Spraw Wojskowych. Ponowił 
przysięgę wierności carowi i wrócił do Sandomierza. Inten-
sywne życie frontowe w latach 1809 – 1814, śmierć dwój-
ki dzieci, przegrany zryw listopadowy poderwały zdrowie 
czterdziestoośmioletniego mężczyzny. Karol remiszewski 
zmarł 2 października 1833 roku o 7 wieczorem. Pochowany 
został w miejscu swojego ostatniego przydziału służbowego 

w Sandomierzu.
Nic nie wiemy o życiu codziennym rodziny 
remiszewskich. W chwili śmierci ojca Walery 

miał niespełna dziewięć lat. Można sobie 
tylko wyobrazić, jakie wrażenie na ma-
łym chłopcu wywierał ojciec w pięknym 
mundurze oficera żandarmerii. Opowie-
ści o przygodach z kampanii napoleoń-
skich musiały mieć ogromny wpływ na 
wyobraźnię chłopca, kształtować jego 
dumę narodową i patriotyzm. losy ojca 
Walerego podobne były do dziejów bo-
haterów Popiołów Stefana żeromskiego, 

a wątki snutych przez niego opowieści od-
naleźć pewnie by można w pamiętnikach 

Trzy po trzy aleksandra Fredry.
Domem zgodnie z ówczesną tradycją zajmo-

wała się matka. O poziomie jej opieki może świad-
czyć fakt, że Walery został zakwalifikowany od razu do klasy 

drugiej gimnazjum lubelskiego, gdyż program klasy I opano-
wał w domu. Po śmierci ojca rodzina nie powróciła do ro-
dzinnej miejscowości Wiktorii, ale przeniosła się do lublina. 
Musiało to nastąpić w pierwszych miesiącach 1834 roku, bo 
już od września dziesięcioletni Walery został uczniem dru-
giej klasy Gimnazjum Gubernialnego o kierunku filologicz-
nym. Mieściło się ono w kamienicy, w której w 1586 roku 
uruchomiono kolegium jezuickie. Dzisiaj budynek zajmuje 
archiwum Państwowe. Na wszystkich dokumentach szkol-
nych remiszewskiego jest wpisane imię Walery. Po śmierci 
ojca pozycja materialna rodziny gwałtownie się pogorszyła. 
Młody Walery zmuszony był złożyć świadectwo ubóstwa, co 
zwolniło go od opłaty czesnego. W roku szkolnym 1839/40 
znalazł się na liście stypendystów w I i II półroczu. Jego do-
kumentacja szkolna jest niepełna, wyłania się z niej jednak 
obraz ucznia słabego, z trudem uzyskującego promocję 
z klasy do klasy. Oceny ze sprawowania zapewne spędzały 
sen z powiek opiekunów młodzieńca. Powtarzał klasę trze-
cią i siódmą. W roku 1842 przystąpił do egzaminu matural-
nego, który zdał. Po ukończeniu szkoły perspektywy mło-
dego absolwenta nie wyglądały najlepiej. Dla młodzieńców 
takich jak on znalezienie pracy zaspakajającej tylko podsta-
wowe potrzeby graniczyło z cudem. Choć lublin w tamtych 
czasach był drugim co do wielkości miastem Królestwa Pol-
skiego, to większość absolwentów lubelskiego gimnazjum 
klepała biedę, stanowiąc świetną bazę dla wszelkich rewo-
lucyjnych i spiskowych organizacji. Z miastem tym związani 
byli tacy polscy działacze niepodległościowi tamtych cza-

Walery Remiszewski 
– dowódca oddziału „Dzieci Warszawy”
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sów, jak aleksander Karpiński, Henryk Kamieński, edward 
Dembowski. Warto wspomnieć, że znany historyk Dominik 
Szulc uczył Walerego w klasie piątej historii powszechnej 
i łaciny. Kilku spośród kolegów szkolnych zostało spiskowca-
mi ściganymi przez władzę za działalność antypaństwową, 
np. Ksawery Stobnicki, Jan Warchowski, aleksander lisow-
ski, antoni rayterer, Franciszek Dębowczyk. Nastrój oporu 
przeciw zaborcy rosyjskiemu utrzymywał się także w latach 
czterdziestych XIX wieku. Spisek księdza Ściegiennego roz-
przestrzenił się z kieleckiego na lublin, radom i Warszawę. 
Wybuch powstania w Kielcach miał nastąpić 27 października 
1844 roku. Na czele spiskowych w lublinie stanął wymienio-
ny już Seweryn Sawicki. Przygotowania przerwały areszto-
wania w różnych zakątkach kraju. Władze wdrożyły drobia-
zgowe śledztwo. W śród podejrzanych znalazł się Walery.

Komisja śledcza Storożenki badająca całą sprawę wezwa-
ła na przesłuchanie 152 osoby. W dniu 22 lipca 1845 roku 
przekazano pod sąd wojenny 25 podejrzanych, wśród nich 
było 8 absolwentów gimnazjum lubelskiego. Pozostałym 
wymierzono kary administracyjne lub zwolniono. Wyrok za-
padł 5 kwietnia 1846 roku, dwanaście dni później zatwier-
dził go namiestnik. W wyniku tej całej głośnej sprawy Wale-
ry, dwudziestodwuletni młodzian, został zesłany do służby 
wojskowej w batalionie wartowniczym tambowskiej guber-
ni. Wydarzenia te wpłynęły niekorzystnie na zdrowie matki 
Walerego. Zmarła 17 kwietnia 1845 roku. Po pogrzebie zwo-
łano radę familijną, by podjąć decyzję w sprawie przyszłości 
Walerego i jego młodszej, piętnastoletniej siostry Marian-
ny. Postanowiono opiekę nad rodzeństwem powierzyć oj-
czymowi Stanisławowi Czernickiemu. Niestety, już wkrótce 
opiekę nad Walerym przejąć miał dowódca tambowskiego 
batalionu wartowniczego. Kiedy dokładnie trafił on do ro-
syjskiego wojska nie wiadomo. Przypuszczać należy, że stało 

się to w roku 1846 lub 1847, bo w dokumencie z 22 marca 
1849 roku o wpisie Waleriana w poczet szlachty wylegity-
mowanej w Guberni lubelskiej w kolumnie „urząd, stopień” 
podano, że jest on żołnierzem tambowskiego wewnętrzne-
go garnizonowego batalionu. Do sierpnia 1862 roku, kiedy 
to według Przyborowskiego otrzymał dymisje z wojska jako 
kapitan ukraińskiego pułku piechoty, nie udało mi się uzy-
skać żadnych wiadomości o naszym bohaterze. Źródłem 
nieznanych materiałów o Walerym może być jego teczka 
personalna znajdująca się w archiwum Historyczno - Wo-
jennym w Moskwie. Wtedy możliwe będzie ustalenie prze-
biegu służby remiszewskiego, drogi awansów, jak i przyczy-
ny opuszczenia szeregów rosyjskiego wojska. Wiemy tylko 
tyle, że Walery jak wielu innych zesłańców politycznych brał 
udział w walkach na Kaukazie. W latach 1833–59 wybuchło 
tam powstanie sunnickich miuridów pod dowództwem 
charyzmatycznego Szamila (1799–1871). Objęło ono całe 
Zakaukazie, a w stutysięcznej armii rosyjskiej było 20–30 
tysięcy żołnierzy polskich. Dawny przestępca polityczny 
o ile wyróżniał się odwagą, albo talentem organizacyjnym, 
stosunkowo łatwo mógł awansować na podoficera, a jeśli 
posiadał odpowiednie wykształcenie lub status społeczny 
to i na oficera. los zesłańców na Kaukaz zelżał w roku 1850, 
kiedy car Mikołaj świętował dwudziestą piątą rocznicę wstą-
pienia na tron. Od tego roku wielu Polaków awansowano na 
podoficerów i oficerów na zasadzie praw szlachectwa lub 
odznaczenia się w boju. awansowany na oficera zobowią-
zany był odsłużyć 10 lat na Kaukazie. Polakom jednak nie 
ufano do końca i podlegali oni różnym ograniczeniom. Kore-
spondencja ich obowiązkowo była cenzurowana, o każdym 
słano comiesięczne raporty do władz zwierzchnich, na urlop 
nie mogli jeździć do Królestwa Polskiego, „zabranego kraju” 
(ziemie rzeczypospolitej wcielone bezpośrednio do rosji), 
Petersburga i Moskwy. Ogólnie jednak ich los uległ znacznej 
poprawie. Warto pamiętać, że to z armii rosyjskiej najlicz-
niejsza grupa żołnierzy będzie walczyć później w szeregach 
powstańczych w latach 1863–64. Wśród nich kaukazczycy 
stanowili pokaźną grupę: Jarosław Dąbrowski, Zygmunt 
Sierakowski, Bolesław Dłuski, Józef Hauke-Bosak, edmund 
różycki, Julian Surzycki, Władysław Kononowicz, Hipolit Ja-
worski, Mateusz Gralewski, ludwik Narbutt i wielu innych.

Ciężki musiał być los powracającego w rodzinne strony, 
po szesnastu latach tułaczki, kapitana ukraińskiego pułku 
piechoty. rodzice i starsze rodzeństwo nie żyli. O młodszej 
siostrze, kobiecie w tym czasie trzydziestodwuletniej, brak 
jakichkolwiek wiadomości. Prawdopodobnie zamieszkał 
u wuja w Puławach. W pierwszych miesiącach powstania 
działał na terenie Puszczy Kozienickiej. W marcu 1863 r. za-
meldował się w Warszawie i na rozkaz rządu Narodowego 
zajął się formowaniem oddziału dzieci Warszawy. Dzieje 
oddziału opisałem w innym miejscu. Przypomnę tylko, że 
14 kwietnia 1863 r. około godz. 13,30 Walery remiszewski 
major wojsk powstańczych zginął na polu walki pod Budą 
Zaborowską.

Wśród mieszkańców truskawia i Wierszy krąży nastę-
pująca opowieść. Co jakiś czas szczególnie na wiosnę spo-
tkać można błąkającego się po puszczy dziwnie ubranego 
mężczyznę. Podchodzi czasem do wędrowców i pyta, czy 
jest teraz Polska? Gdy zdziwieni rozmówcy potwierdzają na 
znękanej twarzy mężczyzny pojawia się uśmiech. Oddala się 
i znika w gęstwinie. Niektórzy tylko słyszą jak mówi do sie-
bie: „Muszę odnaleźć mój oddział, muszę odnaleźć moich 
chłopców”.

JarOSłaW WłODarCZYK
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DATA I GODZINA 

3.12.2015 (czwartek) 
godz. 19:00

godz. 18:00

5.12.2015 (sobota) 
godz. 17:00

5.12.2015 (sobota) 
godz. 10:00

8.12.2015 (wtorek) 
godz. 18:00

godz. 19:00
12.12.2015 (sobota)
godz. 10:00

15.12.2015 (wtorek)
godz. 18:00

godz. 18:00

19.12.2015 (sobota) 
godz. 18:00

KINO ZA ROGIEM

ZNIEWOLONY.
12 YEARS A SLAVE

MAMA

MANDARYNKI

ZACZNIJMY OD NOWA

GDZIE JEST GWIAZDKA

MARLEY - ONE LOVE

godz. 20:00

godz. 19:30 LEWIATAN

WARSZTATY 

R Y T M U
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ANIESZKA ŻAK-BIEŁOWA
Urodziła się w 1982 r. w Warszawie. Studiowała na accademia di Belle arti di Brera w Mediolanie (2004-2005). 
absolwentka akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w 2007 r. na Wydziale Malarstwa w pracowni 
prof. Jarosława Modzelewskiego oraz aneks do dyplomu w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej u prof. 
Mirosława Duchowskiego, który obroniła z wyróżnieniem. laureatka „Dyplomu 2007 im. Prof. Józefa Szajny” 
ufundowanego przez Wojewodę Mazowieckiego z inicjatywy prof. Józefa Szajny i Galerii Studio w Warszawie. 
Nagrodzona stypendium ufundowanym przez Inicjatywę entry. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego (2010 r.). Obecnie studiuje na III roku studiów doktoranckich aSP w Warszawie. Mieszka 
i pracuje w Warszawie.

WYSTAWY INDYWIDUALNE:
2015 Galeria Mito, Warszawa ; 2014 Hotel Bristol, Warszawa; 2014 Pienkow Gallery, USa;
2013 Galeria Pieńków, żmudź; 2011 Galeria Mostra, Warszawa; 2010 Galeria Promocyjna, Warszawa; 2007 Galeria Katarzyny Napiór-
kowskiej, Warszawa; 2006 Galeria rio, „apocalipsiss”, Warszawa; 2005 Galeria Frida, „My Milan”, Mediolan

WYSTAWY ZBIOROWE:
2014 Galeria Styk, Wystawa doktorantów Wydziału Malar-
stwa aSP, Warszawa; Galeria eS „Co ich łączy?”, Międzyrzec 
Podlaski; Galeria Stalowa „Strange Stories”, Warszawa; 
Galeria Stalowa „Salon letni”, Warszawa; 2013 Galeria 
Wozownia, 9 triennale Małych Form Malarskich, toruń; 
Galeria Stalowa „Salon letni”, Warszawa, 2012 Bochen-
ska Gallery „artyści z Pracowni Wschodniej”, Warszawa; 
„Warschau Gemalt”, Berlin, 2010 Galeria Promocyjna „Sa-
lon letni”, Warszawa; X Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
„experyment 2010”, Zbąszyń; VI Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Wizualnej inSPIraCJe 2010, Szczecin; 2007 wystawa 
dyplomowa, Budynek rektoratu aSP, Warszawa; Galeria 
Wizytująca, Magazyn Sztuki (Store art), Warszawa; 2004 
Piazza di San lorenzo, wystawa studentów prof.Nicola Sa-
lvatore, Mediolan; „Symetria”, wystawa studentów Prac. 
Malarstwa prof. J. Modzelewskiego, Warszawa, Galeria 
Wilanowska, wystawa studentów Pracowni Sztuki w Prze-
strzeni Publicznej prof. M. Duchowskiego, Warszawa

CENTRUM KULTURY IZABELIN
20 listopada - 12 grudnia 2015

11 grudnia 2015    godz. 18.00
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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
W programie rozmowa o książce 

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

18 grudnia (piątek) 2015 r. godz. 17.30
Białe-Zimna wyspa Spitsbergen  Ilony Wiśniewskiej

CZYTAMY DZIECIOM
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

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

wierszy, legend, opowiadań.

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

ZaPraSZaMY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE
zaprasza do oglądania prac malarskich

P. Grażyny Cholewińskiej do 19 listopada 2015 r.
Natomiast w grudniu gościć będziemy wystawę ikon 

prezentowanych przez różnych artystów.
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   
 

WI TECZNE PORZ DKI 
 

Dla Twojego domu 
wypierzemy i wyczy cimy: 

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

  firany, zas ony, chodniki, dywany … 

 

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

 

Praca dla lekarza w POz
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zatrudni 
lekarza w przychodni POZ w Laskach. 
Poszukujemy specjalisty medycyny rodzinnej  
lub specjalisty chorób wewnętrznych  
(lub lekarza w trakcie tych specjalizacji).

Kontakt: 
przychodnia@laski.edu.pl 
tel.: 22 752 32 46, 508 398 430



,,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

22 REKLAMY

REKLAMY26

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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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
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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
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Szkoła Rodzenia w Izabelinie
Informacje i zapisy:

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




