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W niedzielę, 10 maja 2015 roku odbędą się wybory Prezydenta RP. W naszej 
gminie głosowanie będzie odbywać się w następujących lokalach wybor-

czych:
•	 	dla mieszkańców Mościsk i Lasek – w przedszkolu w Laskach, przy ul. 3 Maja 43
•	 	dla mieszkańców Izabelina B – w szkole w Hornówku, przy ul. Wojska Polskiego 5,
•	 	dla mieszkańców Hornówka – także w szkole przy ul. Wojska Polskiego 5, 
•	 	dla mieszkańców Izabelina C – w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 
•	 	dla mieszkańców Sierakowa i Truskawka – w szkole w Izabelinie, przy ul. 3 Maja 49.

Lokale wyborcze otwarte są w godzinach 7.00–21.00.

Kto może głosować?
Każdy wyborca, który jest wpisany do stałego rejestru wyborców w Gminie 

Izabelin może głosować w obwodzie właściwym dla swojego miejsca zamiesz-
kania ( jak podano wyżej). Ale głosować u nas mogą także te osoby, które wcze-
śniej w swoich gminach zaopatrzyły się w zaświadczenie o prawie do głosowania, 
ponieważ przewidziały, że w dniu wyborów będą przebywać poza swoim stałym 
miejscem zamieszkania. Z takim zaświadczeniem mogą pójść do dowolnej komi-
sji i zostaną tam dopisane do spisu wyborców. Komisja zatrzyma zaświadczenie 
i wyda wyborcy kartę do głosowania. 

Mogło się zdarzyć, że ktoś z Państwa pobrał już takie zaświadczenie w naszym 
Urzędzie Gminy i zmienił w ostatniej chwili swoje plany wyjazdowe. Ponieważ 
przepisy zezwalają głosować z zaświadczeniem w dowolnym obwodzie, oznacza 
to, że taki wyborca może przyjść głosować także do swojego stałego obwodu i po 
oddaniu zaświadczenia otrzyma kartę do głosowania. 

Nie zaleca się natomiast zgubienia wydanego zaświadczenia, bo w takim przy-
padku... przepadło, nie zagłosujemy w tych wyborach.

Zaświadczenie o prawie do głosowania mogą Państwo otrzymać w Urzędzie 
Gminy nawet w ostatniej chwili przed wyborami, to znaczy nawet w piątek  
8. maja przed godziną 16.00.

Jak głosujemy?
Te wybory będą pod względem technicznym najprostsze z możliwych: na kar-

cie do głosowania wyszczególnieni są w kolejności alfabetycznej wszyscy kandy-
daci. Stawiamy jeden i tylko jeden krzyżyk w kratce przy nazwisku tego kandyda-
ta, którego chcemy wybrać. 

Głosowanie przez pełnomocnika
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-

sprawności, dysponujący stosownym zaświadczeniem, może udzielić pełnomoc-
nictwa do głosowania w swoim imieniu osobie bliskiej, która jest również wybor-
cą w naszej gminie. Uwaga! Organem przed którym udziela się pełnomocnictwa 
jest wyłącznie wójt lub upoważniony przez niego urzędnik w gminie, a nie na 
przykład notariusz. 

Głosowanie korespondencyjne
W wyborach Prezydenta można głosować korespondencyjnie i dotyczy to każde-

go wyborcy, a nie tak, jak w wyborach samorządowych, kiedy korespondencyjnie 
mogli głosować tylko wyborcy niepełnosprawni. W tym celu należy w terminie do 
25 kwietnia zgłosić taki zamiar w Urzędzie Gminy (może być telefonicznie, pisemnie 
lub ustnie) i oczekiwać na przesłanie pod wskazany adres tzw. pakietu wyborczego 
zawierającego kartę do głosowania i stosowną instrukcję. Jeśli wyborca zgłosi taką 
chęć, to może pakiet wyborczy odebrać osobiście w Urzędzie Gminy.

Podałem Państwu te informacje, które są odpowiedzią na najczęściej zada-
wane pytania. Jeśli mają Państwo inne pytania lub wątpliwości zapraszam do 
kontaktu telefonicznego z Urzędem Gminy.

RySZARd ŁUCZAK, SeKReTARZ GMINy 
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Panie Jerzy, podczas Jubileuszu 20 - lecia naszej gminy 
otrzymał Pan honorowy tytuł Izabelińczyka Roku 2014. 
Jak się Pan z tym czuje i co to dla Pana oznacza ?

Czuję się bardzo wyróżniony, bo jest to dla mnie waż-
ne odznaczenie. Podczas uroczystości była pełna sala ludzi 
i było to dla mnie ogromne przeżycie, jedno z tych, które 
pamięta się do końca życia. To odznaczenie jest dla mnie 
cenniejsze, niż gdybym dostał platynowy order czy krzyż 
zasługi, bo jest to odznaczenie lokalne, naszej wspólnoty, 
a więc ludzi, z którymi dzielę radości i problemy związane 
z życiem w naszej gminie, ludzi którzy mnie znają. Bardzo 
się wzruszyłem, kiedy wszyscy obecni na sali, spontanicznie 
wstali i zaśpiewali mi sto lat, a gminny chór „Wokaliza” wy-
śpiewał mi życzenia „Wszystkiego najlepszego”. Poczułem 
pozytywną energię, którą dziś mógłbym nazwać sympatią, 
życzliwością, a nawet uczuciem, jakie nazywamy miłością 
bliskich. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt, 
choćby ze względu na to, że przez całe życie nigdy nie by-
łem wyróżniony, ani w PRL-u, ani w wolnej Polsce. Jedyne 
odznaczenie jakie otrzymałem to był medal „Zasłużony dla 
Służby Zdrowia” od byłej Minister Zdrowia – ewy Kopacz. 
Tytuł Izabelińczyka Roku 2014 odebrałem jako podsumo-
wanie mojej 20 letniej pracy dla tej gminy. Jestem bardzo 
wdzięczny za to odznaczenie panu Wójtowi, przewodniczą-
cemu Kapituły i całej Kapitule, osobom, które zgłosiły moją 
kandydaturę i wszystkim ludziom, z którymi pracowałem 
i dla których pracowałem, bo to dzięki nim mogłem realizo-
wać siebie i swoje zadania, robić z sercem to co robiłem.

Wspomagał Pan naszą gminę od początku jej powsta-
nia. Przez 20 lat pełnił Pan funkcję przewodniczącego Rady 
Gminy Izabelin, pracował Pan z uzależnionymi mieszkań-
cami, brał Pan udział w wielu akcjach charytatywnych. Co 
Pana skłoniło do tak oddanej pracy?

Jeśli chodzi o Radę Gminy to był czysty przypadek. Kiedy 
25 lat temu sprowadziłem się do Hornówka, w 1990 roku, 
było niewiele, za to było bardzo dużo do zrobienia. Brak 
drogi, brak gazu, brak telefonu, prąd o napięciu 160–180 V  
i częste jego wyłączenia. Nadszedł 1994 rok, rok wyborczy, 
wybory samorządowe, w Starych Babicach. Moi sąsiedzi, 
rdzenni mieszkańcy przyszli do mnie z prośbą, bym kandy-
dował do Rady Gminy, reprezentował naszą społeczność 
i dbał, by żyło nam się lepiej. Na początku byłem do tego 
nastawiony sceptycznie, bo ja się na tym zupełnie nie zna-
łem, w życiu nie interesowałem się polityką, nie bardzo 
wierzyłem, że coś można zmienić w naszej okolicy. Sąsiedzi 
próbowali mnie przekonać, że można, więc postanowiłem 
podejść do tego zadaniowo, by „wkupić się” w tę społecz-
ność i nie czuć się obcym. Nie chciałem, by uważali mnie 
za „ważniaka” z Warszawy, który się wywyższa. I tak to się 
wszystko zaczęło. A potem, to już samo się kręciło. W 1994 
roku zostałem radnym gminy St. Babice, a nowa Rada Gmi-
ny wybrała mnie wice przewodniczącym Rady, bym repre-
zentował północną część, która teraz jest terenem gminy 
Izabelin. Pan Jan Żychliński (obecny starosta naszego powia-
tu) reprezentował południową część, bo 2/3 tego terenu to 
były Stare Babice i to on został przewodniczącym Rady Gmi-

ny Stare Babice. Na wójta gminy Stare Babice został wtedy 
wybrany Stanisław Zając, a wice wójtem został „nasz”, pan 
Witold Malarowski, z którym się poznałem i rozpocząłem 
współpracę. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że 
podjąłem dobrą decyzję i myślę, że moi wyborcy nie zawie-
dli się na mnie. Na początku 1995 r. wskutek podziału gminy 
St. Babice, została wyodrębniona północna jej część, jako 
samodzielna gmina Izabelin. Znowu wybory, tym razem do 
nowopowstałej Rady Gminy Izabelin. Nie trzeba mnie było 
namawiać do startowania w wyborach samorządowych, bo 
coś już zacząłem, coś zrozumiałem i czegoś się nauczyłem. 
Ponadto miałem wsparcie radnych ze St. Babic, którzy re-
prezentowali północną część byłej gminy Babice, w tym na-
szego obecnego Wójta, z którym zdążyłem się zaprzyjaźnić, 
a przyjaźń ta trwa do dzisiaj. Podobnie czuliśmy i myśleli-
śmy, dobrze rozumieliśmy się, jak to się dziś mówi „praco-
waliśmy na tej samej częstotliwości”. Obydwaj wygraliśmy 
wybory do nowej gminy Izabelin, a wkrótce Witek został 
Wójtem, a ja Przewodniczącym Rady Gminy Izabelin. I tak 
w tym samym duecie przetrwaliśmy 20 lat. Sądzę, że wiele 
nam się udało zrobić dla naszej małej ojczyzny, dla gminy 
Izabelin, dla naszych sąsiadów i dla nas samych. Przykładów 
można mnożyć wiele, ale te będące słupami milowymi, to 
budowa naszego Urzędu Gminy, budowa nowoczesnego 
Centrum Kultury Izabelin, gaz, telefon, drogi, wodociąg 
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i stacja uzdatniania wody, kanalizacja i oczyszczalnia ście-
ków, rozbudowa starej szkoły w Izabelinie i budowa nowej, 
w Hornówku, modernizacja przedszkola w Laskach i budo-
wa nowego w Izabelinie, utworzenie Centrum Sportowego 
w Laskach, opracowanie i uchwalenie wielu planów zago-
spodarowania przestrzennego naszych miejscowości, co 
było w dużej części możliwe dzięki bardzo dobrej współpra-
cy z dyrekcją KPN i wiele innych. dzięki temu żyje nam się 
lepiej, choć sporo jeszcze jest do zrobienia. Nie sposób nie 
wspomnieć o nawiązaniu współpracy z gminą Borken w He-
sji, w Niemczech, gminą Meru we Francji i gminą Mickuny 
na Litwie. Współpraca ta przekłada się bezpośrednio na 
bardzo dobre relacje między naszymi mieszkańcami, szcze-
gólnie młodzieżą, a partnerami zagranicznymi. To wszystko 
o czym powiedziałem, te wymienione osiągnięcia na polu 
działalności samorządowej, zachęcały mnie do dalszej pra-
cy, do większej aktywności, bo mimo wielu trudności, cza-
sem niepowodzeń, w sumie bilans był na plus, duży plus. 
Wszystko starałem się robić jak najlepiej, jak to się mówi jak 
dla siebie, z sercem. 

Jeśli chodzi o pracę z uzależnionymi, to robiłem to już 
wcześniej zanim sprowadziłem się do naszej gminy. Gdy 
powstała nasza gmina Izabelin, pan wójt, zgodnie z Ustawą 
o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholi-
zmowi, powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz zaproponował mi, żebym zorgani-
zował i poprowadził na naszym terenie punkt konsultacyjny 
dla ludzi uzależnionych. Zgodziłem się, bo bardzo chciałem 
pomóc osobom uzależnionym i ich rodzinom z naszej gmi-
ny. Przecież robiłem to zawodowo w poradni uzależnień 
w Warszawie na Woli (na Bemowo przeszedłem w 2001 r.) 
i widziałem ile zła i nieszczęść bierze się z nałogu. do punktu 
konsultacyjnego zgłaszały się najpierw rodziny, żony, matki, 
a potem też sami pijący problemowo z prośbą o pomoc wyj-
ścia z nałogu. Pracy było sporo i to trudnej pracy, a na pozy-
tywne efekty nieraz trzeba było długo czekać. dziś czasami 

spotykam moich byłych pacjentów z Izabelina B, Izabelina C 
czy Hornówka, którzy nie piją od 1995 roku i są szczęśliwi. 
Choć na początku nie wierzyli, że im się uda, a terapię uwa-
żali za coś, co nie przyniesie rezultatów i nieraz myśleli tyl-
ko o tym, by znowu się napić, to w głębi serca pojawiła się 
nadzieja na normalne, zdrowe życie. Choć im samym było 
trudno, to uwierzyli, że istnieje Siła Wyższa, która może im 
pomóc. Bardzo wielu udało się, dzięki ich pracy nad sobą, 
dzięki terapii i wsparciu bliskich wygrać nowe trzeźwe ży-
cie. Takie przemiany moich pacjentów dodawały mi sił, mo-
tywowały do dalszego działania. Mówiąc o motywacji do 
pracy, o pomaganiu innym, pragnę dodać coś co bardziej 
szczegółowo jest napisane w wywiadzie ze mną w Listach 
do Sąsiada z października 2009 roku, a mianowicie własne 
przeżycia. Oprócz tego, że jestem specjalistą terapii uzależ-
nień, jestem także chemikiem. Pracowałem naukowo w In-
stytucie Chemii Organicznej PAN, gdzie zajmowałem się 
związkami biologicznie czynnymi. Po ukończeniu Studium 
doktoranckiego wyjechałem na stypendium naukowe do 
Szwajcarii. Gdy wróciłem do Polski, do mojej dawnej pra-
cy, zaczęły się problemy. To były trudne czasy, inny ustrój, 
stan wojenny. W 1983 roku musiałem zwolnić się z Instytu-
tu. Było mi ciężko, smutno i żal po stracie pracy, która była 
moją pasją. Wtedy znaleźli się ludzie, którzy bezinteresow-
nie podali mi rękę. Musiałem zmienić zawód, ukończyć ko-
lejne studia, przekwalifikować się, jak to dziś się mówi. Zo-
stałem terapeutą uzależnień. dość szybko odnalazłem się 
w nowej życiowej roli i poczułem, że jestem potrzebny in-
nym ludziom. Pomagałem przecież osobom, którzy pogubili 
się, stracili sens życia, którym zawalił się ich dawny świat, 
tak jak mnie kiedyś, w Instytucie. A co ważniejsze, niektórzy 
wracali do zdrowego życia i to dawało mi ogromną satys-
fakcję i radość. Tak jak dawniej odkrywałem nowe związki 
chemiczne, tak teraz odkrywałem meandry duszy ludzkiej, 
czy jak kto woli - psychiki. Było to dla mnie nowe, bardzo 
frapujące zajęcie. Wtedy obiecałem sobie, że oddam tę po-
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moc wszystkim ludziom, którzy będą jej potrzebowali. I to 
także było moją motywacją do pracy, do tego co robiłem 
i nadal staram się robić. 

Jeśli chodzi o akcje społeczne czy też jak Pani powiedzia-
ła charytatywne, w gminie Izabelin, to mile wspominam 
„sprzątanie świata”, kiedy mieszkańcy naszych miejscowo-
ści, wraz z dziećmi z naszej szkoły, a także ówcześni radni, 
wspólnie sprzątali ze śmieci „swój” przydzielony kawałek 
lasu lub terenu naszej gminy. Potem wspólnie na polanie 
przy ognisku jedliśmy kiełbaski i dzieliliśmy się wrażeniami. 
Pamiętam, kiedy przyjechał do nas w tym czasie na zapro-
szenie Wójta ś.p. Marszałek Sejmu Maciej Płażyński i po-
wiedział, że jeśli Polska miałaby w Sejmie takich posłów, jak 
nasi radni w naszej Radzie Gminy, to byłoby dobrze. To było 
miłe (śmiech…) dziś, dzięki nowej ustawie „śmieciowej” 
lasy są znacznie mniej zanieczyszczone, a my możemy się 
szczycić, że to nasza gmina, pierwsza w Polsce wprowadziła 
w życie tę ustawę. 

Z akcji charytatywnych wspominam zbiórkę odzieży dla 
osób potrzebujących, współpracę z domem Samotnej Mat-
ki w Laskach, czy pracę z dziećmi w ogniskach TPd, które 
były prekursorem dzisiejszych gminnych świetlic i ognisk 
opiekuńczo-wychowawczych. Robiliśmy to wszystko wspól-
nie z potrzeby serca, z poczucia dobrze spełnionej powin-
ności wobec przyrody, dzieci, czy innych ludzi będących 
w trudnej sytuacji. 

Mieszka Pan w gminie Izabelin od 1990 roku, przepro-
wadził się Pan z Warszawy. Co się Panu spodobało, że zde-
cydował się Pan na życie w naszej małej ojczyźnie ?

Szczerze mówiąc to niewiele mi się podobało, nawet tu 
wcześniej nie przyjeżdżałem, nie znałem tych okolic, ale 
przypadek sprawił, że mój teść budował w Hornówku dom, 
który my pomagaliśmy w weekendy wykańczać. To było do-
syć trudne zadanie z braku czasu, dlatego moja żona i jej 
rodzice nalegali, byśmy się sprowadzili i na bieżąco po pracy 
robili to, co jeszcze zostało do skończenia. I tak, zdecydo-
waliśmy się przeprowadzić z Warszawy do tego niewykoń-
czonego domu. Z biegiem lat udało nam się stworzyć ciepłą 
przestrzeń do życia. I wpadłem jak śliwka w kompot, wsią-
kłem w tę społeczność i nie myślałem już o Warszawie, ale 
o naszej gminie i o tym, co można dla niej zrobić, jak można 
ułatwić i polepszyć nam wszystkim zwyczajne życie.

Jest Pan świadkiem przemiany naszej gminy na prze-
strzeni tych 20 lat. Jakie zmiany ceni Pan najbardziej, a co 
wspomina z rozrzewnieniem ?

Och, tych zmian jest bardzo wiele. Jak się sprowadziłem 
to paliłem węglem, chodziłem po błocie, albo zamykałem 
okna, bo były tumany kurzu, kiepskie napięcie prądu, lo-
dówki się paliły. A dziś mamy wszystko jak w Warszawie, 
asfaltowe ulice, chodniki, gaz, wodę, kanalizację, prąd o na-
pięciu 220 – 230 V. Mamy prężnie działającą gospodarkę 
śmieciową, jako pierwsi w Polsce, dzięki której nasza gmina 
jest czysta i zadbana. Właściwie niczym się nie różnimy od 
stolicy, a mamy nawet więcej. Las, zwierzęta, powietrze, 
spokój i ciszę, to wszystko jest naszą codziennością. Oczy-
wiście z małymi wyjątkami, ale te zdarzają się w każdej 
wspólnocie.

 Z rozrzewnieniem wspominam stare czasy, kiedy nasza 
społeczność była bardzo solidarna. Ludzie sobie pomaga-
li, sąsiedzi byli dla siebie wsparciem, wspólnie robili wiele 
rzeczy. Ja pomagałem budować płot sąsiada, a potem on 
pomagał budować mój. Teraz to jest rzadkością, właściwie 
tego się nie spotyka. Pamiętam z opowiadań rodziców mo-
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jej żony, (jeszcze tu nie mieszkaliśmy i nie było jeszcze na-
szej gminy), że z inicjatywy pierwszego proboszcza Lipkowa 
ks. Kurowskiego powstał wodociąg. Ksiądz zmobilizował 
do tej pracy firmę kosmetyczną „Inko”, która działała na 
terenie Hornówka i użyczyła mieszkańcom swoich maszyn 
i urządzeń do kopania. Ci zaś społecznie, zupełnie za darmo 
pracowali przy budowie wodociągu. On był co prawda pry-
mitywny (cementowo-azbestowy), ale jako pierwsi miesz-
kańcy naszej dzisiejszej gminy mieliśmy wodę. Woda była 
niedostatecznie odżelaziona i oczyszczona jak na dzisiejsze 
standardy, ciśnienie w wodociągu wystarczało, aby woda 
dochodziła na parter. Aby mieć wodę na piętrze, trzeba było 
zamontować hydrofor, który ją pompował do góry. Zresztą 
już za moich czasów, tj. w latach 90-tych, większość domów 
posiadało własne studnie z własnym hydroforem, a woda 
w większości tych studni wiele pozostawiała do życzenia.

Z radością wspominam ludzi, którzy byli chętni do pracy 
dla wspólnego dobra, dla wspólnych korzyści. Kiedy w na-
szej nowopowstałej gminie zaczęto pracować nad planami 
miejscowego przestronnego zagospodarowania, gdy wy-
kładano te plany do wglądu mieszkańców przed ich uchwa-
leniem przez radę gminy, często była potrzeba rozwiązań 
kompromisowych, np. cofnięcia ogrodzeń posesji, aby prze-
prowadzić ulicę o szerokości pozwalającej na położenie wo-
dociągu, gazociągu, czasem kabli telefonicznych lub ener-
getycznych, a w ostatnich latach kanalizacji. Bywały różne 
sytuacje, nawet zamiana działek, jak choćby w przypadku 
rozbudowy szkoły w Izabelinie. W zdecydowanej większości 
ludzie robili co trzeba, negocjowali warunki z pozytywnym 
nastawieniem mając na uwadze dobro publiczne. Znam 
wiele przypadków, gdzie właściciele posesji przesuwali swój 
płot o 2 metry, a czasem o 5 metrów, jeśli była taka po-
trzeba. Często robili to na własny koszt i to było piękne, bo 
my czuliśmy się wtedy jedną wspólnotą. Zdarzały się także 
osoby uparte, na szczęście rzadko.

Pamiętam też, że wielu ludzi miało chęć do pracy społecz-
nej. Mimo skromnych środków finansowych jak na potrze-
by rozwijającej się nowej gminy, zarówno rada gminy, urząd 
gminy, jak i mieszkańcy naprawdę dużo robili. Powstawały 
na przykład komitety społeczne, które zbierały pieniądze 
od ludzi na różne inicjatywy. Jeden z nich zbierał na tele-
fony stacjonarne. Mieszkańcy, którzy nadpłacili na ten cel, 
nie żądali zwrotu pieniędzy, których jak zawsze brakowało, 
lecz zgadzali się aby Telekomunikacja Polska zwracała nad-
płatę w formie bezpłatnych rozmów przez rok czy pół roku. 
Przy budowie kanalizacji reakcja ludzi była podobna. Nikt 
się nie wzbraniał przed wpłatą za przyłącze, ludzie chętnie 
płacili za przyłącza, niektórzy nawet za dwa, do przyszłego 
budynku. Część ludzi robiła przyłącza sobie sama, a innym 
robiła gmina. Każdy kto płacił za przyłącze wiedział i czuł, że 
władza gminna jest w uczciwych rękach i te pieniądze nie 
przepadną, że dzięki nim szybciej ukończona będzie kanali-
zacja i niezbędna oczyszczalnia ścieków. 

To wszystko zmieniło się po 2000 roku, bo wiele starych 
mieszkańców po prostu umarło, albo dzieci zabrały swoich 
starych rodziców do miasta, gdzie łatwiej było im się nimi 
opiekować. W miejsce starych, rdzennych mieszkańców, 
którzy posprzedawali swe działki, pojawili się nowi, czę-
sto stosunkowo młodzi, często zamożni, ale też nierzadko 
roszczeniowi, patrzący na nowe miejsce zamieszkania tyl-
ko z perspektywy własnych potrzeb i interesów, bez brania 
pod uwagę dobra sąsiadów czy dobra publicznego. Przykła-
dem jest Truskaw, gdzie część starych mieszkańców popro-
siła, by najmniejsza działka budowlana miała 850 metrów, 
aby mogli sprawiedliwie podzielić swój majątek między 



dzieci, i wówczas zaprotestowali ich nowi sąsiedzi, którzy 
nie chcieli, żeby ktoś się pobudował za blisko nich. Mieli 
oczywiście prawo do protestu, ale świadczy to, że ci nowi 
byli skierowani przede wszystkim na siebie, a nie na dobro 
wspólne, bo praktycznie, proponowane zmniejszenia me-
trażu działek, nie wpływały na komfort ich życia. Na szczę-
ście są to nieliczne przypadki. Takie są znaki czasu, zmiana 
pokoleń, zmiana realiów zarówno ekonomicznych jak i kul-
turowych. Jednak zdecydowana większość nowoprzybyłych 
mieszkańców, potrafiła zintegrować się z resztą. 

Prywatnie jest Pan szczęśliwym mężem, ojcem i dziad-
kiem. Z perspektywy przeżytych lat co jest dla Pana w ży-
ciu najważniejsze ? 

Tak sobie myślę, że to jest najtrudniejsze pytanie. Uwa-
żam jednak, że najważniejszy jest szacunek od ludzi oraz 
szacunek do ludzi, by w każdym widzieć człowieka, nawet 
w tym najbardziej upadłym. Ogromnie ważna jest miłość 
do ludzi, do własnej rodziny, ale także zaufanie od i do 
drugiego człowieka. To zaufanie jest tak ważne również 
z tego powodu, że samemu nie da się zrobić wszystkiego. 
Tak naprawdę gdyby nie ci wszyscy ludzie na mojej drodze 
życia, to ja nie byłbym dziś Izabelińczykiem Roku 2014, bo 
dzięki nim, dzięki moim sąsiadom, instytucjom gminnym, 
urzędnikom gminnym, koleżankom i kolegom radnym z ko-
lejnych kadencji w jakich przyszło mi pracować oraz pani 
eli Petrykowskiej – szefowej Biura RGI, członkom Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na czele 
z jej przewodniczącą, panią Marylą Łukasińską, z którą od 
wielu lat współpracuję jako Koordynator Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, 
dzięki wielu osobom z terenu naszej gminy, ja mogłem to 
wszystko robić, o co Pani pytała, o czym rozmawialiśmy. 
I właśnie za to chciałem serdecznie podziękować wszystkim 
z którymi było mi dane pracować, przyjaźnić się, słuchać 

ich, wspólnie działać, czerpać siłę i korzystać z ich wspar-
cia w trudnych chwilach. Przede wszystkim bardzo dziękuję 
Panu Witoldowi Malarowskiemu, Wójtowi naszej gminy, za 
20 lat wspólnej pracy, czy jak kto woli współpracy, za wspól-
ne sukcesy i nieraz niepowodzenia, za życzliwość, za dobre 
rady i wsparcie, za optymizm, który był potrzebny nam 
obu, ale Witold miał go więcej. We wspomnianym już dziś 
wywiadzie z października 2009 roku mówiłem, że nie mia-
łem odwagi przyjąć propozycji dyrektora nowopowstałego 
SZPZLO Warszawa Bemowo, który zaprosił mnie do zorga-
nizowania nowej poradni leczenia uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia, no i oczywiście do kierowania tą pla-
cówką. Brakło mi odwagi i wiary, że się uda. I wówczas, tu 
cytuję mój wywiad z października 2009: „Muszę przyznać, 
że pomógł mi w podjęciu tej trudnej decyzji i zachęcił, dodał 
odwagi, mój dobry kolega, za co jestem mu bardzo wdzięcz-
ny. do dziś jestem kierownikiem tej poradni, jak się teraz 
okazuje, jednej z najlepszych w Warszawie. Mam ogromną 
satysfakcję z tej pracy”. Wtedy nie mówiłem, ale dziś po-
wiem: dziękuję raz jeszcze dobry kolego, Panie Wójcie, dro-
gi Witku, za twoje wsparcie i optymizm. Bardzo dziękuję też 
mojej rodzinie, tym których najbardziej kocham i wiem, że 
i oni mnie kochają. dziękuję mojej żonie Mirusi, synowi Łu-
kaszowi, synowej Monice i ukochanej wnusi Marysi, którzy 
cierpliwie znosili fakt, że tak często nie było mnie w domu, 
że często brakło mi czasu dla nich, a mimo to, wiele razy 
wspierali mnie w mojej pracy i w moich wyborach. 

To daje siłę i chęć do pracy. Bardzo ważna jest też solid-
ność, fakt, że można na kogoś liczyć, że cię nie zawiedzie, 
że dotrzymuje słowa i to co robi, robi dobrze. Bo tak cię 
postrzegają, jak cię widzą. 

Istotna w wielu religiach czy filozofiach życiowych jest mi-
łość do zwierząt, roślin, natury. dla mnie osobiście też ma 
to ogromne znaczenie. Myślę też, że ważna jest umiejętność 
słuchania, czyli skupienie na tym, co ma mi do przekazania 
drugi człowiek. To jest z jednej strony bardzo dla nas kształ-
cące, a z drugiej możemy się dowiedzieć, co gra w duszy 
naszego rozmówcy. Starałem się i staram, słuchać ludzi, aby 
usłyszeć i zrozumieć co mówią, bo jak przekazuje desiderata 
– nawet głupcy i ignoranci mają swoją opowieść. 

Nie powiedziałem jeszcze o jednym, najważniejszym, bo 
dla mnie wydaje się to oczywiste, ale warto to podkreślić, 
BÓG. ON jest najważniejszy. Jeżeli budujesz swoje życie na 
trwałym, niezniszczalnym fundamencie, na jakiejś filozofii 
czy idei, w którą bardzo wierzysz, na Sile Wyższej od czło-
wieka albo po prostu na Bogu, jakkolwiek GO pojmujesz, 
to gmach twego życia będzie trwały, mocny, odporny na 
wszelkie zawieruchy i burze jakie mogą wydarzyć się w ży-
ciu każdego. Jeśli oddajesz się w opiekę Bogu, po prostu 
MU ufasz, to ON zawsze będzie przy tobie, a w najtrudniej-
szych, najcięższych chwilach twego życia, poniesie Cię na 
swoich ramionach. Pod warunkiem, że będziesz dostrzegał 
Boga w każdym człowieku, w tym co cię otacza, w żywych 
stworzeniach, roślinach i martwej naturze, a jeśli GO nie 
dostrzegasz teraz, to szukając znajdziesz, albo ... pozwolisz 
MU znaleźć siebie. Ja zaufałem i nigdy się nie zawiodłem. 
Podsumowując to pytanie odpowiadam w 3 słowach: wia-
ra, nadzieja i miłość. 

Czego można Panu życzyć ?
Zdrowia, bo z tym nie najlepiej, delikatnie mówiąc (śmiech)

Dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia. 
Z JeRZyM PIeTRZAKIeM 

ROZMAWIAŁA IWONA MAZUReK
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V sesja R ady Gminy izabelin

dnia 25 marca 2015 roku w Centrum Kultury Izabelin odbyła 
się V sesja Rady Gminy Izabelin. Sesję otworzyła, przyjęła po-

rządek oraz protokoły obrad z poprzednich sesji przewodnicząca 
Rady Gminy Izabelin Grażyna Zielińska. Następnie przewodni-
czący zdali sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie 
między sesjami. Informacje o pracy Urzędu Gminy i Wójta mię-
dzy sesjami przekazał Witold Malarowski. Na sali obrad było 13 
radnych, 2 radnych było nieobecnych usprawiedliwionych.

Radni podjęli następujące uchwały:
•	 	Uchwałę nr V/17/15 RGI (8 głosów „za”, 5 „wstrzymują-

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

•	 	Uchwałę nr V/18/15 RGI (9 głosów „za”, 4 „wstrzymu-
jących”) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2015 Gminy Izabelin.

•	 	Uchwałę nr V/19/15 RGI (13 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w bu-
dżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
W związku z wejściem w życie ustawy o funduszu sołec-
kim, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 
2014r. o funduszu sołeckim (dz. U. z 2014r. poz. 301) rada 
gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki do 31 marca roku 
poprzedzającego rok budżetowego podejmując uchwałę, 
w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyod-
rębnienie funduszu sołeckiego. Zmiana polega na tym, że 
wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych nastę-
pujących po roku, w którym została podjęta. W przypad-
ku nie wyrażenia zgody, uchwała taka ma zastosowanie 
wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku 
w którym została podjęta. 

•	 	Uchwałę nr V/20/15 RGI (13 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Roz-
woju Gminy Izabelin na lata 2016-2030.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych, 
w tym również strategii rozwoju. Strategia jest jednym 
z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi pod-
stawę do prowadzenia przez władze samorządu długo-
okresowej polityki rozwoju gminy w szczególności w sferze 
społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, przestrzennej, 
ekologicznej i dziedzictwa kulturowego. 

Rada Gminy Izabelin uchwałą Nr XXVI/ 154 /2000 z dnia 
14 czerwca 2000 r. przyjęła „Strategię zrównoważonego 
rozwoju Gminy Izabelin do 2015 r.”. Z upływem bieżącego 
roku przestanie ona obowiązywać, dlatego też należy przy-
stąpić do uchwalenia nowej strategii. Przyjęcie nowej stra-
tegii uzasadnione jest także nowym okresem programowa-
nia środków pochodzących z Unii europejskiej. Posiadanie 
przez gminę takiego dokumentu, jak strategia, pozwoli na 
pozyskiwanie środków finansowych na realizację planowa-
nych zamierzeń inwestycyjnych.
•	   Uchwałę nr V/21/15 RGI (13 głosów „za” jednogłośnie) 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpie-
nia Gminy do Stowarzyszenia jednostek samorządu teryto-
rialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich”. 
Przedstawiony projekt uchwały o przystąpieniu Gminy Iza-

belin do Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin 
Kampinoskich” wynika z aktualnej sytuacji Związku Międzyg-
minnego „Kampinos”, do którego w swoim czasie przystąpiła 
również gmina Izabelin. 

Związek ten realizował ówczesną politykę państwa, zmie-
rzającą do nakłonienia samorządów, aby łączyły się w większe 
jednostki organizacyjne w formie związków komunalnych, co 
miało ułatwić zainteresowanym samorządom ubieganie się 
o środki unijne. Formuła ta jednak nie do końca sprawdziła 
się w praktyce. W międzyczasie zrodziła się koncepcja Lokal-
nych Grup działania, które działają w formie stowarzyszeń. 
Taka forma organizacyjna okazała się o wiele bardziej konku-
rencyjna: pozbawione obciążeń, które na związki komunalne 
nakłada ustawa samorządowa, a które są w warstwie formal-
nej i finansowej nie mniejsze, niż te, z którymi boryka się każ-
da gmina, stowarzyszenie jest formą organizacyjną prostszą 
i skuteczniejszą, niż związek komunalny.

W ramach działalności Związku Międzygminnego „Kampi-
nos” dojrzewała od pewnego czasu idea zastąpienia trudnej 
do utrzymania struktury związku komunalnego formą sto-
warzyszenia. Na posiedzeniu Zarządu Związku, które odbyło 
się w dniu 24 lutego 2015 roku podjęta została przez wszyst-
kich obecnych decyzja o rozwiązaniu Związku, ale jednocze-
śnie powszechnie wyrażona została wola kontynuowania 
współpracy w nowej, prostszej formie organizacyjnej. 
•	 	Uchwałę nr V/22/15 RGI (13 głosów „za” jednogłośnie) 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Izabelin na 2015 rok.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bez-

domności zwierząt, należy do zadań własnych gminy. Na pod-
stawie z ustawy o ochronie zwierząt art. 11a ust. 1 ustawy 
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (dz. U. 2013 
poz. 856, z późn. zm.), Rada Gminy wypełniając obowiązek, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, 
corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt art. 11a ust. 7 usta-
wy o ochronie zwierząt przekazano do dnia 1 lutego Projekt 
Programu w celu zaopiniowania:

dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego, Powia-
towemu Lekarzowi Weterynarii, Towarzystwu Opieki nad 
Zwierzętami. Środki finansowe potrzebne na realizację za-
dań określonych w niniejszej uchwale zostały zaplanowane 
i zarezerwowane w budżecie gminy w wysokości 87 000 zł 
(dział 900 rozdział 90095 paragraf 4300). Realizacja niniejszej 
uchwały nie spowoduje wzrostu zaplanowanych wydatków.
•	 	Uchwałę nr V/23/15 RGI (13 głosów „za” jednogłośnie) 

w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykona-
nia zadań w roku 2014. 
Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej 

kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy 
coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przed-
stawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
•	 	Uchwałę nr V/24/15 RGI (13 głosów „za” jednogłośnie) 

w sprawie zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w gminie na lata 2015-2017. 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity dz. U. z 2013r. 
poz. 135) w art. 176 – 179 szczegółowo określa zadania gmi-
ny w zakresie wspierania rodziny. 

W artykule 176 w/w ustawy przedstawione są zadania wła-
sne gminy, do których należy zapisane w punkcie 1 „opraco-
wanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania 
rodziny”. Artykuł 179 natomiast mówi: w ust. 1: „W terminie 
do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy rocz-



Wiosna żartobliwie mówiąc u strażaków zaczęła się pożara-
mi łąk, suchej trawy i zarośli. To bardzo podatne na ogień 

materiały polne i nawet przy niewielkim wietrze pożar się szyb-
ko rozprzestrzenia stwarzając zagrożenie dla budynków, ob-
szarów leśnych i wszystkich obiektów znajdujących się na kie-
runku jego rozwoju. Trzy pożary traw miały miejsce w dniu 12 
marca br. w Truskawiu i w dniu 26 marca w Hornówku oraz 25 
marca w Laskach, przy ul. Trenów. 25 marca w Truskawiu przy 
ul. 3 Maja i ul. Bociana podczas prowadzenia prac ziemnych 
koparka uszkodziła przewód gazowy. Powstało duże zagro-
żenie wybuchem i pożarem, stwarzające niebezpieczeństwo 
dla mieszkańców. Jednostki OSP postawiły kurtynę wodną na 
kierunku rozprzestrzeniania się obłoku gazowego. Zarządzono 
ewakuację ludzi z kilku budynków mieszkalnych, wezwano po-
gotowie gazowe w celu zamknięcia dopływu gazu oraz pogo-

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w marcu 2015 r. 
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ne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.” oraz 
w ust. 2: „Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby o których 
mowa w ust. 1, uchwala gminne programy wspierania rodzi-
ny”. Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Izabelin są środki własne gminy.
•	 	Uchwałę nr V/25/15 RGI (12 głosów „za”, 1 „przeciw”) 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie prze-
targu nieograniczonego nieruchomości stanowiących 
działki ewidencyjne nr 571/3 i nr 572/3 położonych 
w obrębie Izabelin gmina Izabelin. 
działka nr ew. 571/3 i działka nr ew. 572/3 stanowią 

własność Gminy Izabelin. Nieruchomości objęte są ustale-
niami obowiązującego planu: miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Izabelin Północny zatwierdzo-
nego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 
26.06.2003 r. Przedmiotowe działki położone są na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
•	 	Uchwałę nr V/26/15 RGI (12 głosów „za”, 1 „przeciw”) w spra-

wie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieogra-
niczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 
nr 1736/2 położonej w obrębie Laski gmina Izabelin. 
działka nr ew. 1736/2 stanowi własność Gminy Izabelin. 

Nieruchomość objęta jest ustaleniami obowiązującego pla-
nu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Laski część B zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin 
Nr XLIV/284/2001 z dnia 7 listopada 2001 r. Przedmiotowa 
działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabu-
dowę mieszkaniowo-usługową.
•	 	Uchwałę nr V/27/15 RGI (13 głosów „za” jednogłośnie) 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mościska. 
Rada Sołecka Mościsk wystąpiła z wnioskiem o nadanie 

ulicy biegnącej od ul. estrady w kierunku zachodnim nazwy 
„Sasanki”. Przyjmowana nazwa związana jest tematycznie 
z przyjętym nazewnictwem sąsiednich ulic.
•	 	Uchwałę nr V/28/15 RGI (13 głosów „za” jednogłośnie) 

w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Izabelin. 
Ustawa o działalności leczniczej nakłada na Radę Gminy, 

która utworzyła SPZOZ, obowiązek powołania rady społecznej, 
pełniącej funkcję organu inicjującego i opiniodawczego wobec 
Rady Gminy oraz organu doradczego kierownika SPZOZ-u.

Zgodnie ze statutem SPZOZ Izabelin kadencja dotychcza-
sowej rady społecznej upłynęła wraz z upływem kadencji 
Rady Gminy. Skład rady społecznej i liczbę jej członków okre-
śla Rada Gminy stosowną uchwałą, z tym zastrzeżeniem, że 
w składzie tym musi znaleźć się wójt lub wyznaczona przez 
niego osoba, która będzie pełnić funkcję przewodniczące-
go rady społecznej oraz przedstawiciel wojewody. Wójt na 

swojego przedstawiciela wyznaczył sekretarza gminy Ry-
szarda Łuczaka. Z ramienia wojewody mazowieckiego w ra-
dzie społecznej zasiądzie pani Renata Grzesik.

Rada Gminy zobowiązana jest również zwołać pierwsze 
posiedzenie rady społecznej.
•	 	Uchwałę nr V/29/15 RGI (8 głosów „za”, 5 „wstrzymu-

jących”) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Izabelin w 2015 roku.
Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Gminy Izabelina Rada Gmi-

ny przyjmuje corocznie plan pracy określający m.in. terminy 
sesji na dany rok. Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycję 
wskazaną w wyżej wskazanym przepisie. 
*  Uchwałę nr V/30/15 (13 głosów „za” jednogłośnie) w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym 

komisja rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez radę 
w zakresie kontroli. Natomiast § 70 ust. 1 Statutu Gminy 
Izabelin stanowi, że Rada Gminy zatwierdza plan pracy Ko-
misji Rewizyjnej. Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycję 
ww. przepisów i zatwierdza plan pracy Komisji, który został 
przyjęty na jej posiedzeniu.

L.p. Przedmiot prac Komisji Rewizyjnej Termin wykonania
1. Kontrola przetargu nieograniczonego na 

sprzątanie przystanków autobusowych 
oraz opróżnianie koszy ulicznych zlokali-
zowanych na terenie gminy 
ZP/U/02/ROŚ/2014

marzec–kwiecień 

2. Wydanie opinii dotyczącej wykonania 
budżetu Gminy za rok 2014 oraz wniosek 
do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium Wójtowi

kwiecień–maj 

3. Remonty cząstkowe dróg gminnych na te-
renie gminy Izabelin  ZP/B/03/ROŚ/2014

czerwiec–wrzesień 

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hor-
nówku ZP/B/15/RI/2014

październik–listopad

5. Omówienie budżetu na 2016r. grudzień 

*  Uchwałę nr V/31/15 RGI (12 głosów „za”, 1 os. opuściła 
salę obrad) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy Izabelin na 2015 rok.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym komi-

sje rady przedkładają Radzie Gminy plany pracy. Ponadto Rada 
może dokonać stosownych zmian w przedłożonych planach –  
§ 57 ust. 2 Statutu Gminy Izabelin. Niniejsza uchwała wypełnia 
dyspozycje wskazane w wyżej wskazanych przepisach. 

Kolejna sesja Rady Gminy Izabelin odbędzie się 6 maja 
2015 r. o godz. 13.00.

IWONA MAZUReK

towie elektryczne w celu wyłączenia napięcia elektrycznego, 
co niezwłocznie zostało wykonane. W dniu 7 marca OSP w La-
skach na ul. Brzozowej usunęła drzewo zagrażające upadkiem 
na chodnik i jezdnię. W dniu 26 marca OSP w Izabelinie na ul. 
Langiewicza udzieliła pomocy załodze karetki pogotowia ratun-
kowego w zdjęciu chorej osoby z dachu budynku mieszkalnego 
o trzech kondygnacjach naziemnych. Pragnę czytelnikom przy-
pomnieć, że wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw jest 
czynnością zabronioną prawem w.g. Rozporządzenia MSWiA 
z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków 
i innych obiektów budowlanych i terenów (dz.U. nr 109 poz. 
719). Ogółem w marcu jednostki OSP interweniowały siedmio-
krotnie, w tym przy 3 pożarach, 3 miejscowych zagrożeniach 
i jeden alarm fałszywy spowodowany nieumyślnie.

PŁK MGR INŻ. edWARd GIeRSKI 



Wyobraź sobie, że dźwięk chrupa-
nego paluszka doprowadza cię do sza-
łu, dotyk zwykłej bawełnianej bluzki 
sprawia ci ból, a zapach gotowanego 
mleka wytrąca z równowagi, twoje 
zmysły szaleją. Tak czują się osoby 
z zaburzoną integracją sensoryczną. 

dzięki zaangażowaniu i dbałości 
pana wójta o wysoki poziom oświaty 
w naszym przedszkolu dzieci otrzy-
mały szansę i możliwość na lepszy 
rozwój w postaci bogato wyposażonej 
sali integracji sensorycznej w specja-
listyczny sprzęt taki jak: podwieszane 
platformy, hamaki, deskorolki, równo-
ważnie, a także materiały różnej faktu-
ry do stymulacji dotykowej, materiały 
do stymulacji wzrokowej, węchowej, 
smakowej oraz słuchowej. Terapia SI 
polega na aktywności i ćwiczeniach 
ruchowych stymulujących wszystkie 

układy zmysłów. Terapeuta SI bazu-
jąc na swoim doświadczeniu i wiedzy, 
dostosowuje poziom trudności zadań 
i ćwiczeń do poziomu możliwości oraz 
rozwoju dziecka, a także jego samo-
poczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia 
nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt 
trudne dla dziecka. Terapia integra-
cji sensorycznej ma postać zabawy, 
w której dziecko chętnie uczestniczy 
i ma przekonanie, że kreuje zajęcia 
wspólnie z terapeutą. Głównym za-
daniem terapii SI jest dostarczenie 
dziecku, podczas jego aktywności 
ruchowej, kontrolowanej przez tera-
peutę ilości bodźców sensorycznych, 
wywołujących w konsekwencji popra-
wę integracji bodźców docierających 
do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. 
dzięki starannie dobranym, celowym 
i sprawiającym przyjemność czynno-

ściom w ramach terapii dziecko może 
poprawić, między innymi: funkcjono-
wanie emocjonalne; uwagę i koncen-
trację; zdolności wzrokowe i słuchowe; 
sprawność w zakresie dużej i małej mo-
toryki; samoświadomość i samoocenę 
oraz funkcjonowanie w życiu. 24 mar-
ca 2015 nasza sala została poświęcona 
przez księdza Jerzego Jastrzębskiego 
w obecności wójta gminy Izabelin, 
pana Witolda Malarowskiego; skarb-
nik gminy, pani Marty Wojtachnio; 
wicedyrektora Gminnego Przedszkola 
w Izabelinie, pani doroty Kowalczyk; 
nauczycielki i terapeutki integracji sen-
sorycznej, pani Moniki Strakowskiej 
oraz dyrektora przedszkola, pani Beaty 
Podgajnej. dzięki takim przedsięwzię-
ciom zapewniamy lepszy start naszym 
najmłodszym mieszkańcom.

BeATA POdGAJNA
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W poniedziałek 16 marca 2015 
w naszej placówce gościliśmy delega-
cje z miast partnerskich współpracu-
jących z Gminą Izabelin: niemieckiego 
Borken i francuskiego Meru. Borken 
reprezentował burmistrz Bernd Hes-
sler zaś Meru Mer Nathalie Ravier.

Otrzymaliśmy wiele ciepłych i pełnych 
uznania słów dla naszego przedszkola. 

Achy i ochy dotyczyły głównie 
uśmiechniętych i szczęśliwych dzieci, 
wyposażenia w sprzęty „wspinaczko-
we”, wystroju oraz sympatycznego 
personelu. Na pożegnanie przedstawi-
ciele delegacji otrzymali pamiątkowe 
prace plastyczne wykonane przez dzie-
ci z grupy „Promyczki”, które powstały 
z inicjatywy pani Justyny Piróg. 

Spotkanie zakończyło się wpisem do 
księgi pamiątkowej przedszkola i zapro-
szeniem do odwiedzenia Borken i Meru.

BeATA POdGAJNA

Niecodzienne spotkanie 
w przedszkolu w Izabelinie CZYTAMY DZIECIOM

W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Izabelinie

czytane są książki dla dzieci.

Zapraszamy do słuchania  
baśni, bajek,  

wierszy, legend, opowiadań.

29 kwietnia 2015   
godz. 15.00 

Krzyś, niania i ja  
Małgorzaty Górnej

27 maja 2015   
godz. 15.00 

Przysłowia polskie  
doroty Strzemińskiej

24 czerwca 2015   
godz. 15.00 

Łatuś  
dobos edit

ZAPRASZAMy

Sala do terapii sensorycznej 
w gminnym przedszkolu w izabelinie
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Tak śpiewają nasze przedszkolaki, 
gdy omawiamy temat rodziny, ży-

cia przedszkolnego, naszej małej oj-
czyzny, a także temat bycia Polakiem. 
Jakie jest to nasze przedszkole tutaj 
w podwarszawskich Laskach? Jak dłu-
go tu jest? I czy rzeczywiście warto tu 
przychodzić? Na te pytania odpowie 
ten artykuł.

Początki naszego przedszkola to 
czasy międzywojenne. Ksiądz Stefan 
Wyszyński zorganizował tu ochronkę, 
której celem było dożywianie dzieci 
i profilaktyka zapobiegająca szerze-
niu się chorób zakaźnych. Po II wojnie 
światowej w prywatnym domu zało-
żona została półkolonia, którą potem 
przeniesiono do świetlicy wiejskiej. 
Była to jednodziałowa placówka, nad 
którą opiekę sprawowało Państwo. 
W latach 50 tych placówkę zamienio-
no na Państwowe Przedszkole i prze-
niesiono do prywatnego drewnianego 
budynku. Niestety budynek ten spło-
nął w 1977 roku. Przez 7 lat trwała bu-
dowa nowego 3-oddziałowego przed-
szkola. W 2002 roku władze już teraz 
Gminy Izabelin podjęły decyzję o zmo-
dernizowaniu budynku. I tak powstała 
5-oddziałowa placówka oświatowa.
dynamiczny rozwój gminy przyczynił 
się do kolejnej rozbudowy i moderni-
zacji przedszkola. dobudowano szkla-
ny łącznik i nowe skrzydło budynku. 
Obecnie nasze przedszkole posiada 7 
oddziałów, z czego jeden oddział mie-
ści się kameralnie, na parterze. Salę tę 
zajmują nasi najmłodsi podopieczni, 

dzieci 2,5-3 letnie. Ta najmłodsza gru-
pa ma własny ogródek dostosowany 
do ich potrzeb.

Nasze przedszkole posiada wspa-
niały, duży ogród o zróżnicowanym 
i naturalnym terenie. Rośnie tu dużo 
parkowych drzew i krzewów, mamy 
też małą zalesioną górkę. Założyliśmy 
również mini sad do obserwacji przy-
rodniczych. W naszym ogrodzie jest 
wiele sprzętów do zabaw i rozwijania 
sprwności ruchowej. Na terenie tego 
wspaniałego ogrodu rośnie piękny, 
rozłożysty stary dąb. Właśnie to uni-
katowe drzewo stało się inspiracją do 
nadania naszemu przedszkolu nazwy 
„Akademia pod dębowym Liściem“. 
Uroczystość nadania nazwy miała 
miejsce 25 marca 2009 roku.

Głównym celem działalości nasze-
go przedszkola jest jak najlepsze przy-
gotowanie dzieci do dalszego etapu 
edukacji. Chcemy to osiągnąć, dając 
dzieciom możliwość doświadczenia 
tego, co przedszkolaki lubią najbar-
dziej – wspaniałej zabawy. Zabawy tak 
zorganizowanej, by służyła rozwojowi 
i edukacji. dla prawidłowego wszech-
stronnego rozwoju dziecka konieczne 
są wspólne oddziaływania zarów-
no rodziny, jak i przedszkola. Nasze 
przedszkole podejmuje wiele działań 
wspierających rodziców w wychowa-
niu, opiece i edukacji. Jesteśmy także 
organizatorami wielu przedsięwzięć, 
w których wykorzystujemy zaangażo-
wanie rodziców w edukację naszych 
przedszkolaków. Oprócz codziennej 

statutowej pracy organizujemy wie-
le integracyjnych spotkań, takich jak 
adaptacje, pogadanki, bale, festyny 
i inne, w których uczestniczą wszyst-
kie społeczności przedszkolne, czyli 
dzieci, ich rodziny, nauczyciele, a także 
pracownicy obsługi.

Nasz zespół, w skład którego wcho-
dzą nauczyciele wychowawcy, specja-
liści, instruktorzy zajęć dodatkowych, 
a także pomoce nauczyciela, panie ku-
charki, pracownicy administracji i ob-
sługi bardzo się starają, aby codzienny 
pobyt dzieci w naszym przedszkolu 
był wspaniały. Organizujemy szereg 
zajęć, dzięki którym dzieci zdobywają 
nowe umiejętności i wiedzę. Staramy 
się mieć indywidualne podejście do 
każdego z dzieci, żeby zapewnić im ich 
potrzeby i aby wszystkie były szczęśli-
we. dbamy też o rozwój zaintereso-
wań i talentów.

Raz w miesiącu uczestniczymy 
w koncertach muzycznych i teatrzy-
kach. Co roku odbywa się wewnątrz 
przedszkolny Konkurs Wokalny i Kon-
kurs Recytatorski. W naszym przed-
szkolu dbamy także o rozwój fizyczny. 
Oprócz gimnastyki ogólnej, gimna-
styki korekcyjnej i zabaw ruchowych 
uczestniczymy w edycjach Ligii Przed-
szkolaka.Współpracujemy w tym celu 
z Integracyjnym Centrum dydaktycz-
no-Sportowym w Łomiankach. 

Nasze przedszkole przy wsparciu 
rodziców uczestniczy w wielu akcjach 
charytatywnych. Od 2005 roku orga-
nizujemy zbiórki na rzecz bezdomnych 

„Mój drugi dom przedszkole,
gdzie dzieci razem są.
Tu bawię się wesoło,
tu jest mój drugi dom…”

Przedszkole w Laskach
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zwierząt. Nasze przedszkolaki uczest-
niczą też w różnych akcjach zbiórki dla 
potrzebujących dzieci. Pomogliśmy 
dzieciom uchodźców czeczeńskich, 
polskim dzieciom z domów dziecka 
na Litwie, dzieciom z polskich domów 
dziecka, przyłączamy się także do akcji 
„Szlachetna Paczka“. Uczestniczymy 
również w zbiórce korków z plastiko-
wych butelek, dzięki którym osoby 
niepełnosprawne mogą otrzymać wó-
zek inwalidzki lub pieniądze na reha-
bilitację. 

W przedszkolu organizowane są 
cykliczne „galerie”. Prace plastyczne 
wykonywane są przez dzieci, ich ro-
dzeństwo i rodziców, a także przez 
dzieci pod kierukiem nauczycieli. Ce-
lem tych wystaw jest szerzenie wy-
chowania przez sztukę, a także inte-
gracja rodzin naszych wychowanków 
z przedszkolem. Tematami wystaw 
były „Koty”, „Mamo tato wolę wodę”, 
„Galeria Jesienna, Wiosenna” i inne. 
Wraz z rodzicami organizujemy kier-
masze świąteczne, podczas których 
zbieramy pieniądze na potrzeby na-
szych dzieci. Głównie są to wycieczki 
autokarowe. 

Jako przedszkole dołączyliśmy do 
programu partnerskiego-Akcja 1% 
prowadzonego pod patronatem Sto-
warzyszenia „Przyjazna Szkoła”. Ze-
brane pieniądze są przeznaczane na 
cele edukacyjne ,a naszym celem jest 
danie możliwości naszym przedszko-
lakom tego, co lubią najbardziej, czyli 
wspaniałej zabawy. dlatego postano-
wiliśmy zbierać na sprzęt wzorowany 
na sprzęcie w profesjonalnych salach 
zabaw. Sprzęt taki w atrakcyjny spo-
sób usprawnia umiejętności ruchowe 
dzieci.

Każdy rok szkolny rozpoczynamy 
wyborem tematu przewodniego. Był 
już temat „Piękna nasza Polska cała”, 
„Z muzyką przez świat”. Obecny te-
mat to – „Badam, szukam, poszukuję”. 
W ramach realizacji tych tematów or-

ganizujemy zajęcia dydaktyczne, wyj-
ścia zewnętrzne, występy artystyczne. 

Życie naszego przedszkola to pro-
ces. Pomimo wielu osiągnięć zdaje-
my sobie sprawę, jak wiele rzeczy 
należy jeszcze wykonać. Mamy wiele 
planów dotyczących zarówno sfery 
dydaktyczno-wychowawczej, jak i na-
szej bazy lokalowej. Praca w naszym 
przedszkolu to wielka satysfakcja. 
Z dumą obserwujemy jak nasze po-

ciechy witają nas codzień z wielką 
radością. energia, krórą zarażają nas 
przedszkolaki wciąż motywuje nas do 
dalszego działania.

eLŻBIeTA PAWŁOWSKA
dyReKTOR GMINNeGO PRZedSZKOLA W LASKACH

W  gminie  Izabelin  funkcjonują  dwa 
przedszkola. Jedno z nich to przedsta-
wione  powyżej  Gminne  Przedszkole 
w Laskach.

21 marca na kolejnym spotkaniu z cyklu „Wieczory z kulturami świata”  
w Centrum Kultury Izabelin rozbrzmiewały melodie francuskie. Głównym 
punktem Wieczoru Francuskiego był  bowiem koncert pt. „Pod dachami Pa-
ryża” w wykonaniu zespołu „Machowska Kopietz Małachowski TRIO”. Usły-
szeliśmy popularne utwory z repertuaru edith Piaf, melodyjne walce muset-
te, utwory współczesnego mistrza akordeonu i akordiny – Richarda Galliano, 
kompozycje poety i pieśniarza – Jacques’a Brela, jak również autorskie opra-
cowania kompozycji francuskich klasyków oraz muzyki filmowej. Można 
było także spróbować francuskich specjałów i wygrać nagrody biorąc udział  
w quizie.

KAROLINA dUBANIeWICZ

Wieczór Francuski
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We wtorek, 24 marca br. grupa 
studentów Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku przy Centrum Kultury 
Izabelin wybrała się na wycieczkę do 
Seroczyna. O 8.15 spod Centrum Kul-
tury Izabelin wyruszył pełen autokar 
mieszkańców naszej gminy. Pierwszym 
przystankiem na trasie podróży był ko-
ściół w Zembrowie pod wezwaniem 
Najświętszego Zbawiciela oraz kaplica 

grobowa rodziny Tębickich. Następ-
nym punktem programu była wizyta 
w gospodarstwie agroturystycznym, 
prowadzonym przez panią ewę Mitow-
ską. To tam była przerwa na kawę, her-
batę i ciastko oraz zwiedzanie wystawy 
pamiątek regionalnych i pisanek. Po 
krótkim odpoczynku, studenci UTW 
wyruszyli w dalszą podróż do oddalo-
nego nieopodal Sanktuarium Maryjne-

go w Łazówku, którego historię przy-
bliżył wszystkim ks. kan. mgr Robert 
Krasowski. Następnie wszyscy wrócili 
do gospodarstwa, gdzie odbywały się 
przygotowania do pieczenia sękacza, 
rozpalanie ogniska, wyrabianie ciasta 
i opiekanie go nad ogniem. Podczas 
gdy jedni piekli ten regionalny przy-
smak, drudzy zajęli się malowaniem pi-
sanek. I w pierwszej i w drugiej grupie 
wszyscy dobrze się bawili. 

Po pewnym czasie uczestnicy wy-
cieczki spotkali się na wspólnym obie-
dzie, by potem z pełnym zapałem udać 
się na warsztaty tworzenia palmy wiel-
kanocnej. Bogaci w nowe doświadcze-
nie i wiedzę, zmęczeni po całym dniu 
pełnym wrażeń wrócili do Izabelina.

GRZeGORZ NOWICKI

Muzyczny 
powiew wiosny
20-go marca w CKI powiało wiosną. 
A to za sprawą pięknego koncertu 
operetkowo-operowego w wyko-
naniu dominiki Matusiak (sopran) 
i Jakuba Oczkowskiego (tenor) oraz 
Mariusza Kłubczuka (fortepian). 
Wykonawcy to dobrze zapowiada-
jący się muzycy młodego pokole-
nia, odnoszący sukcesy na scenach 
zarówno polskich, jak i zagranicz-
nych. Usłyszeliśmy najładniejsze 
i najpopularniejsze arie z takich 
operetek i musicali jak: Skrzypek 
na dachu, West Side Story, Księż-
niczka czardasza, Baron Cygański, 
Wesoła wdówka, Hrabina Marica.  
Młodzi wokaliści zaśpiewali pięk-
nie, radośnie i z lekkością wiosen-
nego wietrzyku.

KAROLINA dUBANIeWICZ

Wycieczka do Seroczyna
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Przed nami XV Międzynarodowy 
Konkurs im. Juliusza Zarębskiego, 

który odbędzie się w dniach 21-27 
kwietnia 2015 r. w sekcjach: fortepian 
solo, duet fortepianowy, wiolonczela 
i zespół kameralny. W sali koncertowej 
Centrum Kultury Izabelin od 23 do 25 
kwietnia br. odbędą się następujące 
przesłuchania: sekcja zespół kameral-
ny, sekcja fortepian solo, sekcja duet 
fortepianowy. Serdecznie zapraszamy. 
Wstęp jest wolny na wszystkie przesłu-
chania.

Organizatorem XV Konkursu jest 
Fundacja Kultury i edukacji im. Juliu-

sza Zarębskiego, współorganizatorem 
Szkoła Muzyczna w Łomiankach, któ-
rych celem jest m.in. propagowanie 
twórczości naszego wybitnego kompo-
zytora i wielkiego pianisty Juliusza Za-
rębskiego. W jury zasiądą także wybit-
ni muzycy – pedagodzy i koncertujący 
artyści z Polski i zagranicy.

W związku z jubileuszem 15-lecia zo-
stanie ufundowana specjalna nagroda: 
recital w sali koncertowej w Brukseli 
dla najbardziej interesującego pianisty 
tegorocznego Konkursu.

A Koncert Laureatów tegorocz-
nego Konkursu odbędzie się w Sali 

Koncertowej Filharmonii Narodowej 
w Warszawie. 

XV Konkurs Zarębskiego został wpi-
sany do Kalendarza imprez Centrum 
edukacji Artystycznej Ministerstwa 
Kultury i dziedzictwa Narodowego.

dzięki Konkursowi udało się stwo-
rzyć miejsce muzycznych spotkań – 
dla uczniów, pedagogów, miłośników 
dziecięcego i młodzieńczego muzyko-
wania – prawdziwe forum wymiany 
myśli i doświadczeń. dziś, po 15 latach 
wiemy już, że dla niektórych Konkurs 
stał się etapem ich międzynarodowej 
kariery.

21-27 kwietnia 2015
Na przesłuchania wstęp wolny

XV Międzynarodowy KonKurs Muzyczny 
iM. Juliusza zarębsKiego
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Zapraszamy do Kina za Rogiem na cykl filmów polskich, 
w ramach którego będziemy prezentowali Państwu klasy-
kę polskiego kina, a więc filmy uznawane za najwybitniej-
sze i szczególnie wartościowe w historii naszej kinemato-
grafii. Wymagającym widzom na początek proponujemy:

Polowanie na muchy (1969)
Fabularny, komedia

reżyseria: Andrzej Wajda, scenariusz: Janusz Głowacki,  
zdjęcia: Zygmunt Samosiuk, muzyka: Andrzej Korzyński,  
obsada: Małgorzata Braunek, Zygmunt Malanowicz, ewa Skarżanka, 
Hanna Skarżanka, Józef Pieracki, daniel Olbrychski
wiek.: od 16 lat, czas trwania:1 godz. 43 min.

Polska końca lat 60. Trzydziestoparoletni Włodek, niedoszły 
rusycysta, mąż i ojciec, czuje się zmęczony nudną biuro-
wą pracą i życiem rodzinnym toczącym się w M-4 teściów 
w rytmie programów telewizyjnych, odgłosów kuchennych 
i kombatanckich opowieści dziadka. Przypadkowa znajo-
mość z atrakcyjną studentką polonistyki Ireną otwiera przed 
nim szansę na zmianę: ambitna dziewczyna planuje dlań 
wielką karierę, na początek tłumacza literatury pięknej. Ire-
na jak Pigmalion usiłuje ukształtować swoją męską Galateę 
na miarę własnych aspiracji, wkrótce jednak okazuje się, że 
próby „ustawienia” kochanka dzięki wpływowym ludziom 
okazują się bezowocne. Przerażony Włodek zaczyna ma-
rzyć o powrocie do domu i poprzedniego, nudnego życia... 
Adaptacja opowiadania Janusza Głowackiego. Satyryczne 
spojrzenie na „środowiska twórcze”, groteskowo ujęta wojna 
płci i wielka kreacja Małgorzaty Braunek jako współczesnej 
modliszki w najsłynniejszych – obok tych Zbyszka Cybulskiego 
– filmowych okularach.

14
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Szukasz oryginalnego pomysłu na urodziny dla dziecka? 
Centrum Kultury Izabelin ma trzy propozycje:

• urodziny w kinie 
Zapraszamy do naszego „Kina za Rogiem”. dzieci spędzą 
dwie radosne godziny oglądając film i bawiąc się z anima-
torami. Będą konkursy, zagadki, rebusy, kalambury, zaję-
cia plastyczne… a wszystko to wokół wybranej tematyki 
przyjęcia. do wyboru m.in.: Filmowe księżniczki, Filmowi 
ninja, Mały kaskader, Podróż do Hollywood, Charaktery-
zacja filmowa

• urodziny z eksperymentami (Funiversity)
Każdy gość aktywnie uczestniczy w eksperymentach, wy-
konywanych pod opieką doświadczonego animatora. Wy-
różniamy jubilata angażując go do asystowania przy wy-
konywaniu trudniejszych eksperymentów pokazowych. 
Ponadto w trakcie urodzin wszystkie dzieci przygotowują 
zabawkę naukową, którą mogą zabrać do domu. Przykła-
dowe tematy do wyboru: Niezwykłe reakcje, Newtonow-
skie atrakcje, Wielkie przy(e)jęcie!, Wampirze urodziny.

• urodziny z robotami (NOWOŚĆ!)
Urodzinowa zabawa polega na budowie robotów, ich pro-
gramowaniu oraz, co najważniejsze, zabawie nimi. Zapew-
niamy też dodatkowe atrakcje i konkursy, a opiekę nad go-
śćmi sprawują doświadczeni instruktorzy, pasjonaci LeGO 
robotyki. Przykładowa tematyka warsztatów to Misja Ko-
smiczna, Piraci z Karaibów lub Zdobywcy Dżungli.

dowiedz się więcej i zarezerwuj termin w sekretariacie 
CKI 22 752 68 28
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ul.Estrady 9,  Mo ciska  05-080 Izabelin 

 

tel/fax (22) 834 10 29 
 

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

 

PIERZEMY I CZY CIMY 
 

DLA TWOJEGO DOMU: 
 

bielizn  sto ow , po cielow , zas ony, 
firany, ko dry, poduszki, wyk adziny, 
dywany, chodniki, materace, kilimy, 

pokrowce na wszystko, aluzje… 
 
 

 

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

 

Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
 

Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

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

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

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

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

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

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę
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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

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę

Nauka języków obcych

(angielski, francuski, 
niemiecki)  

u najlepszej lektorki  
w Warszawie

Tel. 696 137 381
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PIEL¢GNACJA I ÂCINANIE DRZEW,
OGRODY

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

ÂWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR
mgr in˝. Dorota CieÊlak

tel. 509-661-030, www.audor.pl
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Układanie kostki brukowej
Kompleksowo, z gwarancją

Tel. 601-301-866




