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20 czerwca o godz. 17:00 w Centrum Kultury Izabelin odbędzie się zebranie wsi Truskaw  
w sprawie propozycji podziału budżetu sołeckiego oraz w sprawach różnych. 
Gościem spotkania będzie Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski.
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Szanowni 
Mieszkańcy 

Pragniemy poinfor-
mować, że od dnia 13 
kwietnia 2015 r. Zespół 
ds Odpadów przyjmu-
je interesantów w sie-
dzibie Urzędu Gminy 
Izabelin przy ul. 3 Maja 
42 w pok. 9, w godzi-
nach pracy urzędu. 
Jednocześnie w związ-
ku ze zmianą miejsca 
urzędowania z dniem 
1 kwietnia 2015 r.  
w Zespole ds Odpa-
dów przestała działać 
kasa. W związku z tym 
winni Państwo doko-
nywać wpłat w banku 
przy urzędzie (bez pro-
wizji) bądź przelewem 
na konto. 

Agnieszka Sobczak
Zastępca Wójta

Zespół ds. Strategii  

uprzejmie informuje 
mieszkańców, że w 

dniu 15 czerwca  
o godz. 18:00  

w sali koncertowej  
Centrum Kultury 

izabelin  
przy ul. Matejki 21  

w izabelinie  
odbędą się  
warsztaty  
w związku  

z prowadzeniem  
prac nad  
strategią  
rozwoju  

gminy Izabelin  
na lata  

2016–2030. 

Serdecznie  
zapraszamy  
do udziału

Agnieszka Sobczak
Przewodnicząca 

Zespołu ds. Strategii

Okładka

Finał IV Mazowieckiego 
Festiwalu Piosenki 
„izabelin 2015” 

Fot.  Grzegorz Nowicki
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WÓJT
GMINY IZABELIN

informuje o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U.  
z 2014 r. poz. 518) niniejszym po-
daje się do publicznej wiadomo-
ści, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Izabelin we wsi Izabelin C przy 
ul. 3 Maja 42 wywieszony został 
wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy. 

Izabelin, dnia 07 maja 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ) oraz art. 39, 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 6 maja 2015 r.  
uchwały Nr VI/35/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B oraz o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb 
przedmiotowego planu miejscowego.

Obszar objęty projektem planu ograniczony jest:
–  od północy: od zachodniego narożnika działki Nr 1095 (ul. Kołłątaja) dalej 

południową granicą działki Nr 526 (ul. 3 Maja) do południowo-wschodniego 
narożnika działki Nr 526;

–  od wschodu: północno-wschodnią granicą działek Nr 1167/2, 1168/1, 
1168/2, 1169, 1170, 1171, 1172, 1824, 1825, 1877, 1177/1, 1177/2, 1178, 
1179, 1180, 1181, 1182/1, 1182/2, 1164 (fragment ul. Słowackiego), a na-
stępnie wschodnią granicą działki Nr 1164 (fragment ul. Słowackiego), na-
stepnie północno-wschodnią,wschodnią i południowo-zachodnią granicą 
działki Nr 1729, dalej wschodnią granicą działek Nr 1164 (fragment ul. Sło-
wackiego) i 1290/5 (fragment ul. Podbipięty) po granicy ewidencyjnej do 
zachodniej granicy działki 1678 i dalej północną granicą działek 1678, 1679, 
1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1692, 1694 
(ul. Halszki), dalej północną i wschodnią granicą działki 1719/5 i wschodnią 
granicą działki 1719/4 (fragment ul. Szymanowskiego);

–  od południa: południową granicą działek Nr 1719/4 (fragment ul. Szyma-
nowskiego), 1714/3, 1714/4, 1714/5 (ul. Jana Kazimierza),1433/4 (ul. Sien-
kiewicza), 1525 (ul. Charłampa), dalej południową granicą działek Nr 1524, 
1523, 1522, 1521, 1520, 1519/2, 1519/1, 1518, 1517, 1516, 1515, 1514, 
1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1362, 1361, 1360, 1359, 
1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352/1; 

–  od zachodu : zachodnią granicą działki Nr 1352/1 do południowo-zachod-
niego narożnika działki Nr 1183/2 i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki 
1183/2 (ul. Lubomirskiego) do południowo- zachodniego narożnika działki 
1095 (ul. Kołłataja) a następnie południowo-zachodnią granicą działki Nr 
1095 (ul. Kołłątaja) do zachodniego narożnika działki Nr 1095.

Granice obszaru objętego projektem planu oznaczone zostały na załączniku 
graficznym do w/w uchwały, który dostępny jest na stronie internetowej Gmi-
ny Izabelin pod adresem: www.izabelin.pl/bip2 w zakładce „zagospodarowanie 
przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejsco-
wego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz numer działki, 
której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 
262) na adres: Wójt Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, e-mail:  
izabelin@izabelin.pl lub k.stanczyk@izabelin.pl w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 lipca 2015r.

Osoby składające wnioski drogą elektroniczną otrzymają informację zwrotną 
potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie wniosku w dzienniku korespondencyj-
nym Urzędu Gminy Izabelin.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 
Wójt Gminy Izabelin

/-/ Witold Malarowski

WÓJT
GMINY IZABELIN

woj. mazowieckie

L. dz. UAG. 6722.9.2015

Izabelin, dnia 12 maja 2015 r.

W kwietniu br. jednostki OSP 
interweniowały w 13 różnych 

zdarzeniach,  w tym siedmiokrotnie 
na terenie naszej gminy i w sześciu 
przypadkach na terenie gminy Ło-
mianki i Stare Babice,  udzielając 
podczas pożarów wsparcia taktycz-
nego miejscowym jednostkom Stra-
ży Pożarnych. W większości przy-
padków pożary stwarzały niewielkie 
zagrożenie, paliło się poszycie le-
śne, odpady tworzyw sztucznych 
i trawy, które ugaszono podejmując 
szybkie i skuteczne działania. Na 
uwagę zasługuje pożar budynku 
mieszkalnego będącego pustosta-
nem przy ulicy Krasińskiego i Ponia-
towskiego. W akcji gaśniczej były 
zaangażowane 4 zastępy OSP w Iza-
belinie i Laskach. Pożar ze względu 
na kierunek wiatru stwarzał za-
grożenie dla sąsiedniego budyn-
ku. W dniu 12 i 15 kwietnia miały 
miejsce dwa wypadki drogowe na 
rondzie im. Prymasa Wyszyńskiego 
w Laskach i w pobliżu sklepu „Fa-
milijny”. W obydwu przypadkach 
akcję ratowniczą prowadziły dwa 
zastępy OSP w Laskach udzielając 
pomocy przed medycznej polega-
jącej na opatrzeniu ran, stabilizacji 
(usztywnienie) kręgosłupa szyjnego 
i tlenoterapii. Dwie poszkodowane 
osoby zostały odwiezione do Szpi-
tala Bielańskiego przez karetkę po-
gotowia ratunkowego. 

PŁK MGR INż. EDWARD GIERSKI 

Interwencje  
Ochotniczych Straży 
Pożarnych w gminie 
Izabelin 2015 r. 
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Jak Pani wspomina Izabelin z perspektywy 20 lat, kiedy 
nagrywała Pani swoją debiutancką płytę Gemini? 

Podczas nagrywania tej płyty, mieszkałam w domu przy 
ul. Sapiehy, który znajdował się bardzo blisko Studia An-
drzeja Puczyńskiego i był podnajmowany przez wytwórnię, 
dla której nagrywałam tę płytę. Było to dla mnie bardzo wy-
godne.

Pamiętajmy, że 20 lat temu ja nadal mieszkałam z rodzi-
cami w podwarszawskim Sulejówku, czyli po drugiej stronie 
Warszawy, nie miałam samochodu, więc pomieszkiwanie 
w Izabelinie było super rozwiązaniem. Wspominam z tam-
tych czasów słoneczne dni, kiedy były pootwierane okna 
i duże drzwi na taras, z tyłu widziałam tylko las, a po bokach 
był pustostan i sąsiedzi z psem. Panował totalny spokój, co 

dawało idealne warunki do tworzenia i pisania. Dodatko-
wym plusem była odległość. Gdy kończyłam sesję późno 
w nocy, to powrót do tego domu zajmował mi 2 minuty.

Kiedy Pani fani mogą spodziewać się nowej płyty?
Kiedyś wydawałam płyty częściej, z częstotliwością co 

półtora roku lub co dwa lata. To wytwórnia naciskała na 
ich nagrywanie. W pewnym momencie życia, żeby coś wy-
dać, trzeba to przemyśleć i chcieć coś powiedzieć ludziom. 
Jak człowiek jest młody, wrażliwy to ma problemy emocjo-
nalno-sercowe wynikające np. z nieudanych związków czy 
nieszczęśliwych miłości. Wtedy częściej sięga się po papier 
i przelewa na niego swoje przemyślenia. Kiedyś pisałam pa-
miętnik, w którym opisywałam swoje dni, ale dziś już tego 
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Wywiad z Kasią Kowalską 

W niedzielny wieczór 26 kwietnia 
br. Centrum Kultury Izabelin roz-

brzmiewało cudownym wokalem Kasi 
Kowalskiej. Ta polska gwiazda muzyki 
pop i rock wraz z zespołem odwiedzi-
ła nasze Centrum, które znalazło się 
na trasie koncertowej artystki. Występ 
był powrotem do przeszłości sprzed 
20 lat, kiedy wokalistka rozpoczynała 
swoją karierę muzyczną, nagrywając 
w Studio Izabelin debiutancką płytę 
Gemini. Fani, którzy zjechali na kon-
cert nie tylko z naszej gminy, ale rów-
nież z Warszawy i innych miast Polski 
z wypiekami na twarzach i ze słowami 
piosenek na ustach, wysłuchali ulu-
bionych utworów w odświeżonych 
wersjach oraz bardziej rockowych 
aranżacjach. Dźwięk i wokal brzmiały 
niemalże jak z płyty. W wykonaniu Kasi 
usłyszeliśmy spokojne ballady i mocno 
brzmiący rock. Wśród piosenek zna-
lazły się: Wyrzuć ten gniew, Coś opty-
mistycznego, Domek z kart, Cukierek 
mój dawca słodyczy, Czekam - boję się, 
Dlaczego nie, Spowiedź, Anhedonia, 
Pieprz i sól i wiele innych. To niesa-
mowite, że świat się zestarzał, a Kasia 
Kowalska zatrzymała się w czasie. Mło-
dzieńczy urok, wdzięk i temperament, 
a przy tym pewność siebie i swojej 
pasji, robi ogromne wrażenie. Dlatego 
ten niedzielny wieczór na długo pozo-
stanie w naszej pamięci. Po koncercie 
wokalistka wyszła do swoich fanów, by 
podpisać płyty, plakaty i zrobić wspól-
ne zdjęcia. Dziękujemy i prosimy o wię-
cej.

IWONA MAZUREK

XX-lecie twórczości Kasi Kowalskiej  
– koncert w Izabelinie
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nie robię z braku czasu i wielu obowiązków. Jak ma się dwój-
kę dzieci, to ma się wrażenie, że doba jest za krótka. Jest 
tyle rzeczy, które chciałabym zrobić dobrze a nie po łebkach, 
ale to wymaga czasu, konsekwencji, poświęcenia oraz rezy-
gnacji z innych rzeczy. Ciężko to wszystko pogodzić. Myślę 
jednak, ze przyjdzie taki moment, że będzie to możliwe.

Czy Pani dzieci odziedziczyły talenty po mamie?
Moja córka bardzo fajnie rysuje. Kiedy była mała przy-

chodziła do niej pani od pianina i córka miała pretensje, że 
każe jej grać. Teraz tego żałuje i kiedy po kilkunastu latach 
przychodzi ta sama pani, to Ola czerpie satysfakcję i pod-
grywa swoje ulubione kawałki z filmów. Jeśli chodzi o syna, 
to staramy się, żeby dostał się do szkoły muzycznej do klasy 
perkusji, bo ma świetne poczucie rytmu. Uważam, że edu-
kacja muzyczna jest bardzo ważna a to, że nie ma jej przez 
kilka lat w szkole, że są dwie godziny religii, a nie ma rytmi-
ki, to jest po prostu skandal. Wiadomo, że muzyka bardzo 
rozwija, że dzieci w pewnym wieku są plastyczne i niewiele 
trzeba, by poszerzyć ich horyzonty, a to procentuje w innych 
dziedzinach. Dlatego ja zrobię wszystko, by moje dziecko do-
stało się do szkoły muzycznej. Na szczęście wielu rodziców 
myśli podobnie, że muzyka jest bardzo istotnym elemen-
tem rozwoju, uruchamia się niesamowita wrażliwość, super 
koncentracja, a to daje dziecku wiele korzyści na przyszłość. 
Nawet jeśli po szkole muzycznej pierwszego stopnia nie bę-
dzie chciało kontynuować nauki. Oczywiście trzeba to nasze 
dziecko zachęcić. Na przykład w moim domu, rodzice nie 
interesowali się czy któreś z dzieci jest muzykalne czy nie. Ja 
bardzo chciałam się rozwijać muzycznie i w tajemnicy przed 
rodzicami na koniec podstawówki dostałam się do szkoły 
muzycznej, ale moi rodzice się nie zgodzili, bym do niej cho-
dziła, bo nie miałby kto ze mną dojeżdżać, nie było też na to 
pieniędzy. Czułam wtedy bunt, bo wiedziałam, że ja chcę to 
robić. Dlatego dziś wiem, że warto pokazać dzieciom świat 
muzyki. Nie narzucać im gry na fortepianie czy flecie, ale 
być otwartym na to, co ich zainteresuje, który instrument 
wywoła w nich pasję. 

Jaka dziś jest Kasia Kowalska ? Czym się różni od tej 
sprzed 20 lat?

W dużym procencie jestem podobną osobą. Na pewno 
dziś staram się być bardziej asertywna i mieć więcej dystan-
su niż kiedyś. Mój zawód nie jest przypadkiem i to co do-
prowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem dziś, to 
cechy charakteru, które nie ulegną zmianie. Staram się być 
pogodną osobą. Ludziom, którzy mają w sobie wrażliwość 
jest trudniej funkcjonować, bo widzą i przeżywają rzeczy, 
na które inni nawet nie zwrócą uwagi. Taka wrażliwość jest 
pewnego rodzaju upośledzeniem, ale w przypadku tworze-
nia czy występowania na scenie jest potrzebna. Dla mnie 
to nie jest tylko wejście i zagranie jakieś pozy, ale pewnego 
rodzaju ekshibicjonizm, bo ja pisząc teksty, tworząc muzykę 
otwieram się i daję kawał siebie.

Gdyby nie była Pani wokalistką, jaki inny zawód chcia-
łaby Pani wykonywać?

Marzyłam, żeby studiować anglistykę, ale nie miałam 
szans, bo nie było pieniędzy na korepetycje. Nie mam 
pretensji do swoich rodziców, po prostu wtedy były inne 
czasy. Dziecko po prostu rosło, nikt nie sterował jego roz-
wojem. Trochę jednak żałuję, że rodzice nie pomogli mi 
w tej kwestii, bo wykształcenie i znajomość języków jest 
bardzo ważna, by potem w dorosłym życiu mogły się czuć 
swobodnie w każdym miejscu na ziemi.
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Czy wierzy Pani w energię, moc większą od człowieka?
Wiara w cokolwiek pomaga, jest lżej żyć. Ja na co dzień 

nie chodzę do kościoła, ale kiedy trzęsie w samolocie, któ-
rym lecę, natychmiast zaczynam się modlić. Wierzę też, 
że bardzo wiele sami kreujemy, a siła naszego umysłu jest 
ogromna. Jeśli umielibyśmy wykorzystać nasz mózg choćby 
w 10 procentach, to dużo więcej udałoby nam się osiągnąć. 
Bardzo ważna jest wiara w siebie, nie liczenie, że ktoś nam 
coś załatwi, tylko wzięcie spraw w swoje ręce. 

Coraz częściej myślę jednak, że ludziom najlepiej wy-
chodzi niszczenie i zatruwanie samych siebie oraz wszyst-
kiego dookoła. Im robię się starsza, tym więcej w ludziach 
mi przeszkadza. Nieczęsto można znaleźć osobę, która jest 
fajna i dobra. My nie staramy się być dla siebie dobrzy. 
Może to jest cecha naszego narodu, że Polacy szkodzą 
najwięcej sobie. Byłam przez miesiąc w Kolumbii, w miej-
scach niedostępnych dla turystów, u rodowitych Indian. 
Niesamowite było to, jak niewiele jest im potrzebne do 
życia. Oni nadal potrafią wyhodować jedzenie dla swo-
ich rodzin, nie zaśmiecając przy tym środowiska. Nie są 
ofiarami konsumpcjonizmu. Ludzie zachodu tylko kupują 
i wciąż chcą więcej, zapominając tak naprawdę, co jest 
w życiu najważniejsze. Indianie są na pewno bliżej energii 
wszechświata czy Boga. Powrót do miasta i cywilizacji był 
dla mnie szokiem. 

Czego można Pani życzyć?
Wiary w siebie i zdrowia (śmiech).

W takim razie życzę Pani dużo wiary w siebie i dużo 
zdrowia 

Z KASIą KOWALSKą ROZMAWIAŁA IWONA MAZUREK
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Panie Andrzeju od czego zaczęła się Pana przygoda z muzyką?
W zasadzie można powiedzieć, że od wczesnego dzieciństwa. 

Moja babcia była pianistką, wszyscy domownicy grali na instru-
mentach. W moim domu była taka teza, że artysta to nie jest 
zawód na owe czasy, dlatego skończyłem studia techniczne, z za-
wodu jestem mgr inż. budownictwa. Jednak cały czas zajmowa-
łem się muzyką od szkoły, poprzez ruch studencki aż do teraz.

Jest Pan naszym mieszkańcem od ponad 30 lat. 
 Moja sympatia do Izabelina i okolic pochodzi również z mło-

dzieńczych lat. Kiedy byłem małym chłopcem i chodziłem do 
szkoły, to wiele obozów zuchowo-harcerskich odbywało się na 
tych terenach. Zawsze mówiłem, że chciałbym tu mieszkać, bo 
puszcza już wtedy bardzo mi pasowała.

Czyli marzenie się spełniło.
Tak, co prawda nie tak od razu, ale się spełniło.
Co Pana skłoniło do założenia studia nagrań w Izabelinie? 
To był dla mnie naturalny bieg rzeczy. Jak grałem w zespole 

Exodus, którego byłem współzałożycielem i jedną z central-
nych postaci, jeśli chodzi o organizację muzyczną, to wszystko 
nagrywałem. Koledzy śmiali się ze mnie, że przychodzę ze swo-
im walkmanem, czyli magnetofonem wielkości stolika kawiar-
nianego. Najpierw nagrywałem nasze próby, koncerty, a póź-
niej zaczęli mnie prosić o to znajomi z innych zespołów i tak już 
zostało (śmiech). To przyszło bardzo płynnie. 

Co Pan najbardziej lubi w swojej pracy?
Ta praca, sama w sobie, jest fascynująca. Dzięki niej poznałem 

mnóstwo ludzi i jestem szczęśliwy, że stanęli na mojej drodze ży-
cia. Często są to osoby bardzo ciekawe. Dziś niektórzy z nich to 
najwybitniejsi artyści, a ja byłem przy ich kompletnych począt-
kach. Mogę sobie przypisać malutki sukcesik, że byłem pierwszą 
osobą, która dostrzegła ich talent. Fascynujące jest poznawanie 
ludzi, to że można z nimi porozmawiać, zdiagnozować ich po-
tencjał, zapał, pomóc w pierwszym etapie twórczości i rozwoju. 
A potem jest ogromna przyjemność współpracy z dojrzałymi ar-
tystami. Praca producenta jest szalenie różnorodna. Jak państwo 
wiecie, prawa które się tworzą przy muzyce, obejmują wszyst-
kich uczestników tego procesu. Są prawa autora i kompozytora, 
prawa wykonawcy i prawa producenta. Ja jestem w tej trzeciej 
grupie, aczkolwiek często też komponuję i jestem wykonawcą, 
bo niektórzy zapraszają mnie do współpracy. Praca producenta 
nie polega tylko na samym czynniku muzycznym, ale również 
na ogarnięciu całości. Zakres obowiązków jest bardzo szeroki. 
Zaczynając od tego, żeby wiedzieć, którego kompozytora i auto-
ra przypisać do którego wykonawcy, potem organizacja całego 
cyklu produkcyjnego tzn. studia, całej obsługi, odpowiednich 
muzyków, żeby zagrali z tym wykonawcą. Oprócz tego znale-
zienie środków finansowych (co jest zupełnie innym aspektem 
sprawy), potem znalezienie metody, jak to podać publiczności, 
by było to dla niej jak najbardziej strawne (dziś nazywa się to 
marketingiem czy PR-em). Oczywiście dziś takich ludzi co ogar-
niają wszystko jest bardzo mało, ale są tacy, którzy panują nad 
wszystkim tzn. nad techniką nagrania, tekstami, muzyką i służą 

pomocą. Producent nie powinien narzucać artyście swojej wizji, 
ale znaleźć jak najbardziej korzystne rozwiązania dla artysty, któ-
ry w przyszłości podpisze tę płytę swoim nazwiskiem. 

W dużych wytwórniach te obowiązki dzieli się na szereg 
osób, które są odpowiedzialne za jakiś mały odcinek pracy 
producenckiej. 

Z jaką wokalistką/wokalistą najmilej się Panu współpracowało?
Właściwie ze wszystkimi pracowało mi się bardzo dobrze … 

Trzeba tu dodać że dobieramy się do takiej pracy z własnej woli 
i w zasadzie nigdy nie zdarzyło mi się, aby praca w studio była 
udręką. Ciekawym doświadczeniem dla mnie jako dla dojrzałe-
go człowieka była i jest współpraca z bardzo młodymi ludźmi 
(czasem młodszymi o dwa pokolenia), bo to pozwala się trzy-
mać w całości (śmiech).

W Pana studio nagrywała swoją debiutancką płytę Kasia Ko-
walska, która w kwietniu br. wystąpiła w CKI. Z tego co wiem był 
Pan na koncercie. Jakie wspomnienia się w Panu obudziły?

Z Kasią też bardzo dobrze się pracowało. Pamiętam, kiedy po 
raz pierwszy przyjechała do Izabelina, była bardzo młodą osobą 
i przechodząc przez nasze podwórko do studia 5 razy mówiła 
„dzień dobry panu” (śmiech…). Dziś jest znakomitą wokalistką, 
jedną z najlepiej śpiewających w Polsce. A wracając do wspo-
mnień, to pamiętam, że była grzeczną dziewczynką, ale jedno-
cześnie upartą, szalenie niezależną i broniącą zaciekle swojego 
zdania i artystycznej niezależności . Nie zawsze to było do koń-
ca rozsądne, ale generalnie trzeba przyznać, że już od początku 
swojej drogi miała bardzo dobrą intuicję i muzyczny gust. Produ-
centem, który pracował nad płytą Kasi był Grzegorz Ciechowski 
(wokalista Respubliki, potem Republiki), który znakomicie ogar-
niał większość spraw. Oczywiście nie wszystko szło jak po maśle, 
ponieważ i Kasia i Grzegorz mieli swoje odrębne spojrzenie na 
wiele spraw, więc wiele razy musiałem interweniować, by wy-
pracować wspólne artystyczne kompromisy (śmiech). 

Czasem warto przy tworzeniu wielkich rzeczy wybrać silne 
osobowości i „zetrzeć się”, a potem znaleźć wspólne rozwiąza-
nia, niż wybrać dwie mierne i stworzyć coś byle jakiego. Two-
rzenie muzyki wymaga czasem ostrego starcia.

Czego można się nauczyć od młodych wokalistów? 
Myślę, że od młodych ludzi można się nauczyć innego poj-

mowania muzyki, innych śmiałych rozwiązań aranżacyjnych 
czy harmonicznych. W dzisiejszych czasach, mają oni przede 
wszystkim dużo lepsze warunki do grania w porównaniu do 
moich czasów, mają dużo lepsze instrumenty. Moją pierwszą 
gitarę „wystrugałem” sobie sam. Przerobiłem zwykłą akustycz-
ną na elektryczną, wszystko w niej działało na słowo honoru, 
aż w końcu ku uciesze publiczności na jakimś koncercie się zła-
mała. Jednostki kulturalne dysponują dziś o wiele lepszym za-
pleczem muzycznym, instrumentalnym. W sumie ja nie mogę 
narzekać, bo Dom Kultury na ul. Próchnika na żoliborzu, w któ-
rym stawiałem pierwsze kroki był jedną z lepszych placówek. 
Oprócz tego w Liceum im. J. Lelewela, do którego chodziłem 
był kabaret i zespół muzyczny, w którym graliśmy głównie roc-
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Wywiad z Andrzejem Puczyńskim 
Muzyk, realizator dźwięku, kompozytor, producent, lider legendarnej 
grupy Exodus, dyrektor generalny Polygram Polska/Universal Music 
Polska, prezes zarządu ZPAV – w dwóch słowach człowiek orkiestra. 
W 1985 roku założył pierwsze prywatne studio nagrań dźwiękowych 
Izabelin. Współpracował  z największymi gwiazdami polskiego  
i zagranicznego rynku muzycznego.  
Od kilku lat współpracuje z Jurkiem Owsiakiem i Fabryką zespołów.
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ka i rock’n’rolla. Czasami zdarzały się śmieszne sytuacje. Raz na 
szkolnej akademii z okazji Powstania Listopadowego zagraliśmy 
„Jak to na wojence ładnie”, i wtedy cała sala (znając nasz re-
pertuar) położyła się ze śmiechu. Dziś jest inaczej, wszystko się 
skomercjalizowało. Młodzi ludzie narzekają, że nie mają miej-
sca do prób. Kiedyś w domach kultury nie było sprzętu, ale sale 
do grania były, dziś jest odwrotnie. Sale są zajęte albo trzeba za 
nie płacić, a młode zespoły mają z tym poważny kłopot. 

Wracając jeszcze do koncertu Kasi Kowalskiej w Centrum Kul-
tury Izabelin – brzmienie było tak znakomite jak na płycie, bo 
sala jest po prostu świetnie wykonana. Mam porównanie, bo 
dwa dni temu w Operze Krakowskiej wręczałem zespołowi Kroke 
złotą płytę i brzmienie było takie samo, a może nawet lepsze. 
Młode zespoły mają czasem problem, bo świetnie grają, ale nie 
wiedzą co mają grać, jakie teksty, muzykę, by znaleźć swoje miej-
sce i repertuar, który przemówi do ludzi. Nadal wśród młodych 
jest mało naprawdę dobrych wokalistów, ale panie wiodą prym. 
Ostatnio przyszła do mnie do studia 16-letnia Zuzia, która śpiewa 
rewelacyjnie. Jest to kwestia znalezienia dobrych współpracow-
ników i pokazania jej talentu. Oczywiście ja nie jestem za tym, 
żeby w wieku 16 lat być zawodowcem. Uważam, że najpierw 
trzeba skończyć szkoły i dopiero potem wejść w ten świat. 

Co Pan sądzi o obecnym rynku muzycznym w Polsce?
Rynek w Polsce jest trudny. Oczywiście ja nikogo nie krytyku-

ję. Pierwszą diagnozę jaką stawiam, to głównie diagnoza ekono-
miczna. Kiedyś w latach dziewięćdziesiątych, kiedy Studio Izabe-
lin nie tylko nagrywało, ale było też wydawnictwem, które potem 
przeszło w PolyGram czy później Universal, generalnie dosyć 
dużo inwestowało się w nowych artystów. Wówczas świat muzy-
ki to nie był świat księgowych, tylko świat artystów. Dziś podlicza 
się słupki, a one nie zawsze są wymierne. Ostatnie badania ryn-
ku pokazują, że weszliśmy w mamonizm tzn. „lubię te piosenki, 
które znam”, a przecież trzeba pokazać coś nowego. Jest kłopot 
ze zwrotem inwestycji, nawet jeśli jest sukces zespołu, to on się 
nie przekłada na sukces ekonomiczny, bo na koncerty ludzie ow-
szem przychodzą, ale nie kupują płyt, ponieważ ściągają muzykę 
z Internetu. W wyższych kategoriach muzyki np. Kasia Kowalska 
czy Anna Maria Jopek, ludzie myślą inaczej. Odbiorcy chcą mieć 
własną płytę, a nie grzebać w Internecie i szukać jakiejś piosenki, 
by przy okazji złapać wirusa. Jest to sprawa trudna, ale do roz-
wiązania. Z jednej strony internetowe media są fenomenalnym 
pośrednikiem pomiędzy artystą a odbiorcami, z drugiej stały się 
początkiem nowej roszczeniowej ideologii polegającej na tym, 
że skoro jesteśmy tacy fajni, to wszystko należy nam się za dar-
mo. Część ludzi, którzy tworzą tą ideologię, nie zastanawia się 
nad tym, że ich ulubiony artysta też musi z czegoś żyć i utrzymać 
swoją rodzinę. Młodzi ludzie myślą, że firmy fonograficzne są 
złe, bo zarabiają pieniądze, a firmy internetowe są dobre, bo nie 
każą płacić. A prawda jest zupełnie inna, bo media internetowe 
nie inwestują w młodych artystów, nic nie wnoszą do sprawy, 
jednocześnie same na tym dobrze zarabiają, a wszystkich innych 
„robią w dynię” (śmiech). Rynek muzyczny w tej chwili jest róż-
norodny np. zespół Kroke, o którym wcześniej wspominałem 
tworzy wielowymiarową, przestrzenną muzykę, której chce się 
słuchać. Jest dużo projektów młodych wykonawców np. Dawida 
Podsiadło, zespołów jak Clock Machine , Chico, czy Materia. Gra-
ją świetną muzykę, ale osiągnąć sukces z wymienionych przeze 
mnie powodów jest niezmiernie trudno.

Jest Pan przewodniczącym zarządu Związku Producentów 
Audio Video. Jaka jest Pana misja w tej organizacji?

Genezą powstania tego związku było zjednoczenie firm, pro-
ducentów działających w Polsce w celu ochrony naszego rynku 
muzycznego. Moją rolą było to, aby wspólnie z moimi kolegami 
i konkurentami znaleźć zakres wspólnych działań ,ustalić ramy 
działania naszej organizacji. I mogę powiedzieć, że to się udało. 
Związek zbudował swoją pozycję. Naszym zadaniem jest walka 
z piractwem ,ochrona praw wykonawców i producentów oraz 

współdziałanie z ZAiKS-em, który chroni autorów i kompozyto-
rów. Artyści , zajęci swoimi sprawami potrzebują organizacji, 
które będą dbały o ich interesy, o ochronę rynku muzycznego, 
organizacji budujących solidarność branży. ZPAV stara się te 
rzeczy realizować poprzez działalność antypiracką, akcjami na 
rzecz rozwoju prawa autorskiego, organizowanie sympozjów 
z różnymi partnerami na związane z rynkiem muzycznym tema-
ty, popieranie legalnej kultury, a ostatnio sprawy opłat z tzw. 
„czystych nośników”. Staramy się ten nasz muzyczny świat za-
bezpieczyć przed tym wszystkim złym co przyniosło „nowe” 
a jednocześnie zagospodarować te dobre rzeczy. 

Jaka jest rola ZAiKSu?
ZAiKS jest organizacją chroniącą autorów i kompozyto-

rów, jako organizacja zbiorowego zarządzania pobierająca też 
opłaty za wykorzystywanie ich muzyki w miejscach publicz-
nych (tak jak ZPAV dla producentów) . Uważam za słuszne po-
bieranie takich opłat , choć czasami forma w jakiej to jest ro-
bione budzi wątpliwości. Znamy z mediów przypadki sporów 
z niektórymi małymi przedsiębiorcami skarżącymi się na te 
opłaty traktując je jako dodatkowy podatek. A z drugiej strony 
te stawki są naprawdę minimalne (ok. 20 zł rocznie) często 
mniejsze niż jakiekolwiek inne miesięczne koszty, które firmy 
ponoszą. Ja wiem, że nikomu się nie przelewa, bo nadal jeste-
śmy krajem na dorobku, ale z drugiej strony z czegoś ci artyści 
muszą żyć. Płyt ludzie nie kupują, zostały jeszcze koncerty, bo 
artystów nie da się podrobić na szczęście. Dlatego liczy się 
każdy grosz z innych źródeł, ale on musi być adekwatny do 
kieszeni płacącego. Pamiętajmy, że jeżeli robimy koncert i te 
stawki będą oszałamiająco wysokie, to następnym razem nie 
zdecydujemy się na organizację takiej imprezy. Rozsądek jest 
tu mile widziany po obu stronach. 

Jak powstał i jaki ma cel projekt „Fabryka Zespołów”? 
Autorami projektu jest młode małżeństwo z Poznania, Mar-

cin Nejman i Małgosia Kaczmarek. Jest to projekt ogólnopolski. 
Pierwotnym pomysłem było kojarzenie ze sobą artystów, ale to 
poszło dalej i zaczęli robić eliminacje do Woodstocku. Zapro-
sili mnie do współpracy i zaczęliśmy myśleć, by stworzyć pew-
nego rodzaju ruch muzyczny, który będzie organizował młode 
zespoły w jakąś grupę, by łatwiej się im było przebić. Długo to 
trwało, ale w tej chwili mamy sponsora strategicznego, którym 
jest Lech – producent piwa. I wygląda na to, że ten ruch ruszy. 
Zamysł jest taki, by tworzyć koncerty, na których te grupy mło-
dych artystów, by grały i pokazywały światu tę nową muzykę. 
Oczywiście kulminacyjnym punktem jest Woodstock, ale chce-
my, żeby po drodze było kilka ważniejszych przystanków. 

W takim razie zapraszamy do Izabelina.
Będę o was pamiętał, bo w sali CKI jest bardzo dobra aku-

styka, chyba najlepsza w całym powiecie. I myślę, że będziemy 
z niej korzystać. 

Czy ma Pan jakąś pasję oprócz muzyki?
Tak! Jazdę na rowerze po Puszczy Kampinoskiej, którą zje-

chałem wszerz i wzdłuż, a i tak zawsze coś nowego znajdę. Moja 
radość mieszkania tutaj polega na tym, że nie muszę przebijać 
się przez Warszawę, tylko wsiadam na rower i jestem w lesie. 
Słucham odgłosów natury, lubię też robić zdjęcia, fotografu-
ję przyrodę. To jest dla mnie ogromna odskocznia, a z drugiej 
strony ładuję akumulatory.

Jaki prywatnie jest Andrzej Puczyński?
Nie wiem, trudno mi jest siebie ocenić, bo się nad tym nie 

zastanawiam. Staram się mieć dystans do swojej osoby. Staram 
się ciekawie żyć, pracować, pomagać komu mogę i tyle. 

Czego można Panu życzyć?
Myślę, że zdrowia i samozaparcia, bym mógł to wszystko 

realizować.
Właśnie tego Panu życzę 

Z ANDRZEJEM PUCZyńSKIM ROZMAWIAŁA IWONA MAZUREK
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izabelin znalazł się na liście 38 gmin, które przystąpiły do trze-
ciej edycji akcji „Listów dla Ziemi” – jednej z największych ini-

cjatyw ekologicznych w Polsce. Nasza szkoła jest jedną z 568 
placówek edukacyjnych, które wzięły udział w pisaniu tego 
rodzaju listów. W naszej szkole wzięło w tym przedsięwzięciu 
udział blisko 360 uczniów z klas I-III. Akcja, której ogólnopolskim 
organizatorem jest Fundacja Ekologiczna ARKA, ma charakter 
edukacyjny. Towarzyszyły jej liczne eventy w całej Polsce, a tak-
że konkurs na najbardziej ciekawy i zachwycający list. W dniach 
od 14 do 30.04.2015 r. zaplanowano akcję pisania przez dzieci 
w szkołach listów na papierze wykonanym z makulatury. Mogły 
być to listy indywidualne lub grupowe całych klas. W listach tych 
dzieci namawiały dorosłych do działań proekologicznych. Tego-
roczna edycja poświęcona była ograniczeniu ilości śmieci oraz 
ekokonsumpcjonizmowi. W naszej szkole pisanie listów było po-
przedzone lekcjami tematycznymi przygotowanymi specjalnie na 
tę okazję. Po napisaniu listów dzieci przekazały je dorosłym (ro-
dzicom, dziadkom) i wspólnie z nimi będą próbowały realizować 
zadeklarowane działania. Chętni do pochwalenia się swoimi osią-
gnięciami i podjętymi zmianami ku ekologii mogą przesłać relacje 
w formie zdjęć lub opisów na portal społecznościowy Facebook 
pod adres: www.facebook.com/listydlaziemi.

Spośród napisanych przez dzieci listów redakcja Listów do Są-
siada zgodziła się opublikować najciekawsze listy, co stanowi za-
pewne wielkie wyróżnienie dla ich autorów.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które przekonały swoich 
bliskich oraz ich rodzinom, które zdecydowały się za pośrednic-
twem listów od swoich dzieci podjąć próby zmian dotychczaso-
wych nawyków w kierunku ekologicznym.

 EDyTA PONIATOWSKA ORAZ IWONA ZALESKA-ROLEWICZ
(KOORDyNATORZy AKCJI W SZKOLE W IZABELINIE)

Ogólnopolska Akcja Ekologiczna 
„Listy dla Ziemi”!

Kontakt z książką i poezją w przedszko-
lu stanowi ogromnie ważny obszar, 

wokół którego organizuje się bardzo dużo 
różnego rodzaju zajęć dla dzieci. Poezja 
kształtuje postawy i pozwala zrozumieć 
dziecku wartości uniwersalne, takie jak 
piękno, dobro, prawda czy miłość. 23 
kwietnia w Gminnym Przedszkolu w Iza-
belinie odbył się Finał Konkursu Recyta-
torskiego. Konkurs recytatorski organizo-
wany jest w naszym przedszkolu po raz 
siódmy. W tym roku odbywał się pod ty-
tułem Bajkowy las i był częścią obchodzo-
nych Dni Przyjaciół Lasu 2015. W związku 
z tym wśród celów organizowania kon-
kursu w tym roku oprócz propagowania 
literatury dziecięcej i pokonywania wła-
snej nieśmiałości było kształtowanie więzi 
emocjonalnych z przyrodą i przybliżanie 

dzieciom wiedzy o polskich lasach.Uro-
czysty finał poprzedzały konkursy w gru-
pach, gdzie dzieci prezentowały swoje 
umiejętności. Finaliści mieli trudniejsze 
zadanie, ponieważ ich recytację oceniała 
Komisja konkursowa oraz publiczność zło-
żona z wszystkich przedszkolaków. Skład 
Komisji był następujący:
1.  Małgorzata Konopka – Dyrektor Gmin-

nej Biblioteki Publiczej w Izabelinie, 
2.  Marta Merchel – przewodnicząca Rady 

Rodziców przedszkola,
3.  Małgorzata Wawryszuk – Kierownik 

Centrum Edukacji Kampinoskiego Par-
ku Narodowego. 
Ocenie podlegały głównie opanowanie 

pamięciowe, donośność głosu oraz ogólne 
wrażenie artystyczne. Przedszkolaki spisały 
się na medal. Recytowały wiersze głośno 

i wyraźnie, a publiczność mogła podziwiać 
wspaniałe przebrania zrobione przy pomocy 
Rodziców. W tym roku pierwszy raz w dzie-
jach konkursu przyznano nagrodę specjalną 
Grand Prix za wyjątkowo dojrzałą recytację 
wiersza Jana Brzechwy Żuraw i czapla dla 
Mateusza M. z grupy „żabki”, którą wręczy-
ła Pani Małgorzata Wawryszuk z KPN.
Zwycięzcami konkursu w kategorii 
3–4-latki zostali:
1.  Matylda S.(Rybki) z wierszem Doroty 

Gellner Mrowisko
2.  Julia Pi. (Rybki)z wierszem Jana Brze-

chwy Jeż
3.  Zosia Z. (Tygryski)z wierszem Elżbiety 

Jones Przygoda Wojtusia w lesie
W kategorii 5–6-latki:
1.  Maja D. (Stokrotki) z wierszem Juliana 

Tuwima Spóźniony słowik
2.  Dominik P. (Promyczki) z wierszem Ju-

liana Tuwima Rozmowa ptaków
3.  Karolina K. (Jagódki) z wierszem Dą-

browa
W konkursie wzięło udział około 69 dzie-

ci ze wszystkich grup wiekowych. Wszystkie 
dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. Na ko-
niec pragnę podziękować wszystkim Rodzi-
com za zachęcanie dzieci do uczestnictwa 
w konkursie i pomoc w przygotowaniach 
strojów. życzymy dalszych sukcesów i kon-
tynuacji obcowania z poezją.

DOROTA KOWALCZyK

BAJKOWY LAS



„DNI PRZyJACIÓŁ LASU” to ogólno-
polska akcja organizowana przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Lasu i Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
pod patronatem Prezydenta Polski Bro-
nisława Komorowskiego mająca na celu 
przybliżenie wszystkim wiedzy o polskich 
lasach oraz ludziach, którzy o nie dbają. 

Towarzystwo Przyjaciół Lasu za po-
średnictwem Kampinoskiego Parku 
Narodowego już wczesną wiosną za-
prosiło naszą szkołę w Izabelinie do 
udziału w „DNIACH PRZyJACIÓŁ LASU 
2015”. W odpowiedzi na to zaproszenie 
klasy I-III (360 osób) w porozumieniu 
z Gminnym Przedszkolem w Izabelinie 
(250 osób) przystąpiły do akcji tworząc 
obszerny plan działań ekologicznych. 
Liczba młodych uczestników zgłoszo-
nych do naszych lokalnych obchodów 
„DNI PRZyJACIÓŁ LASU 2015” w Gminie 
Izabelin wg organizatorów z SGGW była 
jedną z największych w kraju. Tak duże 
zaangażowanie młodych ludzi w tę ini-
cjatywę jest dla organizatora najlepszym 
dowodem wielkiej potrzeby budowania 
proekologicznych inicjatyw oraz two-
rzenia płaszczyzn do edukacji i rozwoju 
dla najmłodszych przyjaciół lasu.

Głównymi wykonawcami działań 
zaplanowanych w tej akcji były dzieci. 
Uczniowie biorący udział zdobywali 
i pogłębiali wiedzę o lesie i przyro-
dzie, uczestnicząc w konkursach, pro-
mując działania związane z ekologią, 
współpracując ze sobą . Opiekunowie 
i nauczyciele organizowali dla nich 
spotkania, lokalne konkursy i zajęcia 
terenowe, wystawy, galerie, wycieczki 
i wszelkie inne formy promowania te-
matyki leśnej, a także współpracowali 
z innymi placówkami. W naszym przy-
padku współpracowaliśmy z Centrum 
Edukacji KPN oraz Urzędem Gminy, 
które wspierały finansowo, rzeczowo, 
organizacyjnie i merytorycznie wszel-
kie inicjatywy jakie zostały podjęte 
przez nasze placówki oświatowe w ra-
mach DPL 2015.

Projekt obchodów Dni Lasu zapla-
nowany był na 8 tygodni. Największa 
kumulacja działań, które miały na celu 
szerzenie wiedzy o lesie i jego miesz-
kańcach zaplanowana została w ostat-
nim tygodniu tzw. ekologicznym, kiedy 
trwały także obchody Święta Ziemi. 
Wśród nich znalazły się m.in.:
•  Konkursy Rysunkowe: „Drzewa Na-

szych Lasów” i „Bajkowy Las” 
•  Galeria prac pokonkursowych zorga-

nizowana w holu placówek
•  Konkurs literacki „ Opisuję drzewo”, 

konkurs fotograficzny i recytatorski
•  Zajęcia „W lesie o lesie” ze wspar-

ciem edukatorów z KPN
•  Wycieczka piesza do najpiękniejsze-

go Rezerwatu Puszczy Kampinoskiej 
czyli „Sierakowa” 

•  Sprzątanie fragmentu lasu 
•  Plebiscyt na NAJPOPULARNIEJSZE 

DRZEWO wg dzieci z naszej szkoły
•  Zielnik lub leksykon DRZEW naszych 

lasów 
•  Prace plastyczne w wielkim formacie 

„Zwierzęta lasu”
•  Plakat „Ciekawostki z Polskiego 

Lasu”
•  Plakat lub folder „PROŚBy LASU” 
•  Plakat lub folder „10 ZALET LASU” 
•  Nauka piosenek o lesie 
•  Inwentaryzacja drzew na terenie 

przyszkolnym

•  Sadzenie roślin z podszytu lasu wokół 
szkoły i przedszkola (jarzębiny, kaliny, 
trzmieliny).
W piątek 24 kwietnia na polanie Ja-

kubów zaplanowano Wielkie Spotkanie 
Przyjaciół Lasu z naszej szkoły, izabeliń-
skiego przedszkola i pracowników KPN 
kończące obchody i podsumowujące 
działania wszystkich dzieci i zdobytą 
wiedzę. W programie zaplanowano: 
bieg przełajowy duktami leśnymi na 
600 m, quiz z wiedzy o lesie, prezentację 
piosenek o tematyce leśnej. Na zakoń-
czenie przyznane zostały dyplomy i na-
grody dla wyróżnionych dzieci i wszyst-
kich grup biorących udział w projekcie. 
Nagrodę za najlepszą pracę plastyczną 
w konkursie rysunkowym „Drzewa Na-
szych Lasów” zdaniem jury z KPN otrzy-
mała Maja Kieniewicz z klasy 2a. Najcie-
kawszy opis drzewa napisała: Karolina 
Kurus z kl. 3e, Zosia Grohman z kl. 2a 
i Ania Lesiak z kl. 2b. Ich treść zostanie 
opublikowana w kwartalniku ”Łoszak” 
oraz w lokalnym periodyku „Listy do Są-
siada”. Na spotkanie przyjechała także 
stacja telewizyjna POLSAT, która prze-
prowadziła wywiady z dziećmi, dyrekcją 
oraz rzecznikiem Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Całe wydarzenie stało się 
świetną platformą do działania osób 
małych i dużych, które kochają przyrodę 
i którym jest ona bliska.

Przy okazji chcę podziękować Dyrek-
cji i pracownikom KPN a szczególnie p. 
Małgorzacie Wawryszuk i p. Katarzynie 
Fidler, Wójtowi Gminy Izabelin p. Witol-
dowi Malarowskiemu i Urzędowi Gminy 
Izabelin a szczególnie p. Agacie Barto-
szewicz, Dyrekcji Gminnego Przedszkola 
w Izabelinie a szczególnie Pani Dorocie 
Kowalczyk oraz Dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej w Izabelinie a szczególnie p. Bar-
barze Szummer i p. Ryszardowi Górce 
za olbrzymią pomoc w organizacji Dni 
Przyjaciół Lasu 2015 w naszej lokalnej 
społeczności, jaką jest Izabelin.

EDyTA PONIATOWSKA

9EDUKACJA

Dni Przyjaciół Lasu 2015 w Izabelinie
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W cieniu obchodów 20-lecia Gmi-
ny, niemal niezauważenie minę-

ła piętnasta rocznica powołania Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Izabelinie. 

W poniedziałek 13 kwietnia odbyła 
się w Urzędzie Gminy skromna uro-
czystość poświęcona temu miłemu 
jubileuszowi. Zaproszeni przez wójta 
pracownicy Ośrodka oraz przedsta-
wiciele Rady Społecznej spotkali się 
z kierownictwem Urzędu Gminy przy 
herbacie i ciastku. Była okazja do wrę-
czenia okolicznościowych dyplomów. 
Wśród wyróżnionych znalazły się czte-
ry pielęgniarki, które od powstania 
gminy Izabelin, czyli od dwudziestu 
lat, w zdrowiu i chorobie (częściej 
w chorobie) opiekują się małymi i du-
żymi mieszkańcami gminy. Są to panie: 
Alina Rokicka, Maria Wawrzuła, Jadwi-
ga Godlewska i Wiesława Kanarek. 

Była także okazja do wspomnień 
– jak to z tą naszą Przychodnią było? 
A było tak:

Mieszczący się w parterowym bu-
dynku przy ul. Tetmajera 3 Ośrodek 
powstał w 2000 roku, a właściwie... 
No to może zacznę od początku.

Koniec lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia był okresem za-
sadniczych zmian w systemie opieki 
zdrowotnej w naszym kraju. Tak zwa-
na „reforma służby zdrowia”, jedna 
z czterech najważniejszych reform 
o charakterze ustrojowym (obok re-
formy administracyjnej, emerytalnej 
i oświatowej) polegała z grubsza na 
zmianie sposobu finansowania przez 
państwo świadczeń lekarskich, należ-
nych każdemu z tytułu powszechnego 
ubezpieczenia i na zrównaniu znacze-
nia publicznej i niepublicznej służby 
zdrowia.

W Izabelinie istniała wówczas przy-
chodnia lekarska, będąca zamiejsco-
wą placówką ogromnego ZOZ-u na 
żoliborzu. Ta położona na uboczu 
wiejska przychodnia, słabo wyposa-
żona, kłopotliwa dla lekarzy z uwagi 
na uciążliwy dojazd i zbyt mało mają-
ca zapisanych pacjentów, aby mogła 
sama na siebie zarobić, stała się dla 
ZOZ-u przysłowiowym piątym kołem 
u wozu, generującym jedynie koszty. 
Samorząd otrzymał więc od dyrektora 
ZOZ-u propozycję nie do odrzucenia: 
albo likwiduję tę waszą nierentow-
ną, nieefektywną i słabą placówkę, 
a pacjenci zostaną przepisani do przy-
chodni na Bielanach i żoliborzu, albo 
bierzcie sprawy w swoje ręce i zakła-
dajcie dla swoich mieszkańców własny 
ośrodek zdrowia. Nie było łatwo pod-
jąć decyzję, bo z tą samodzielnością 
na dwoje babka wróżyła: jak coś nie 
wyjdzie, a zwłaszcza jeśli mieszkańcy 

nie okażą zaufania i nie zapiszą się jako 
pacjenci do nowo utworzonej gminnej 
placówki, to grozi jej klapa. Nie będzie 
wystarczającego finansowania z Mazo-
wieckiej Kasy Chorych, a koszty utrzy-
mania przejąć będzie musiała gmina. 
Czy nas będzie na to stać? Z drugiej 
strony zlikwidowanie lokalnej przy-
chodni pozbawi mieszkańców w miarę 
szybkiego dostępu do podstawowej 
opieki medycznej. Też niedobrze. 

Ostatecznie w dyskusji na temat 
„przejmujemy czy odpuszczamy” zwy-
ciężyło zdanie Komisji Zdrowia Rady 
Gminy Izabelin, że jednak należy prze-
jąć upadającą placówkę i podjąć pró-
bę postawienia jej na nogi w nowej, 
samorządowej formie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-

nej. Ani przewodniczący Komisji dr Wi-
told Galczak, ani jej członkowie, mię-
dzy innymi dr Barbara Stanisławska 
– Eisler, dr Bronisław Petsch, dr Marek 
Szkiłłądź i radny Edward Ciećwierz nie 
ukrywali, że ryzyko niepowodzenia 
istnieje, ale przekonywali, że zasady 
reformy dają szansę na istnienie i roz-
wój tego ośrodka, jeśli tylko będzie on 
dobrze zarządzany. 

No i stało się. Po podjęciu niezbęd-
nych uchwał przez Radę Gminy Izabe-
lin i Radę Warszawy, po przebrnięciu 
przez liczne uciążliwości związane 
z rejestracją, odbiorami i „dopuszcze-
niami” Gminny Ośrodek w Izabelinie 
rozpoczął swoją działalność, a pierw-
szym jego szefem została dr Małgorza-
ta Zbyszyńska-Borowska, pediatra pra-

Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Izabelinie ma już 15 lat
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cująca dotychczas w Ośrodku. Pod jej 
kierownictwem Przychodnia okrzepła 
w nowych warunkach i na stałe wpisa-
ła się w gminną społeczność.

Drugi oddech Ośrodek złapał 
w roku 2012, kiedy to na skutek zmia-
ny w ustawach dotyczących funkcjo-
nowania niepublicznych placówek 
służby zdrowia zaszła konieczność 
przeprowadzenia konkursu na kierow-
nika Ośrodka. Do konkursu zgłosiła się 
między innymi mgr Agnieszka Jezior-
ska, która nie będąc lekarzem, lecz 
specjalistą w zakresie zarządzania pla-

cówkami służby zdrowia, komisję kon-
kursową ujęła swoją energią i śmiało-
ścią wizji dalszego rozwoju Ośrodka 
i ... konkurs wygrała. 

Od razu po objęciu stanowiska 
przystąpiła do gospodarowania „po 
swojemu”. Z dzisiejszej perspekty-
wy minione trzy lata Ośrodka nale-
ży obiektywnie uznać za najlepsze 
w jego dotychczasowym życiu. Wy-
posażenie Ośrodka w wysokospe-
cjalistyczny sprzęt jest już na bardzo 
przyzwoitym poziomie: supernowo-
czesny unit stomatologiczny wraz 

z aparatem rentgenowskim, działa-
jącym w systemie radiofizjografii, 
wysokiej klasy aparat EKG, aparat do 
szybkiej diagnostyki stanów zapal-
nych, pozwalający unikać zbędnej te-
rapii antybiotykowej i inne urządze-
nia poprawiające komfort pacjentów 
są w codziennym użyciu.

W odnowionych i zmienionych 
niemal nie do poznania wnętrzach 
pacjentów przyjmuje całkiem spore 
grono lekarzy: troje internistów, czwo-
ro pediatrów, trzy panie dentystki. Ga-
binet zabiegowy codziennie pobiera 
materiał do badań laboratoryjnych, 
a wyniki lekarz i pacjent otrzymują już 
następnego dnia. 

Nawet na zewnątrz widać zmiany na 
lepsze – duży, wygodny parking, zadbana 
elewacja i gustownie urządzona zieleń 
z elementami małej architektury wręcz 
zachęcają do odwiedzenia placówki.

Nic dziwnego, że liczba pacjentów 
Ośrodka stale rośnie – od 1 stycznia 
2014 roku do dzisiaj wzrosła o ponad 
850 osób i na obecną chwilę liczy ich 
sobie 6500. 

Przyłączając się do życzeń, które 
z okazji jubileuszu zostały już wypowie-
dziane, ja także naszemu jubilatowi, 
Ośrodkowi, życzę, aby w dobrej formie 
pozostał przez wiele jeszcze lat, a jego 
personelowi – szefowej, lekarzom, 
pielęgniarkom i pracownikom obsługi 
– satysfakcji z pracy i dalszego uznania 
ze strony pacjentów.

RySZARD ŁUCZAK
FOTO ANNA LEWANDOWSKA

W słoneczny sobotni poranek (9 maja br.) 
spod siedziby CKI odbył się spacer krajo-

znawczy z przewodnikiem KPN-u p. Anną Andrze-
jewską. Organizatorem nowego cyklu spotkań 
jest Centrum Kultury Izabelin, które współpracuje 
z przewodnikami z Kampinoskiego Parku Narodo-
wego. Spotkania mają na celu rodzinne i przyja-
cielskie wypady do lasu oraz zebranie informacji 
o miejscach i terenach, na których żyjemy. Pani 
Ania opowiedziała wycieczkowiczom o genezie 
powstania Puszczy Kampinoskiej, o zwierzętach 
zamieszkujących nasze lasy, o roślinkach tych po-
żytecznych i tych, które „atakują” inne zielone 
istoty. Dzieci i dorośli z zaciekawieniem słuchali 
też o urządzeniach pomiarowych, którymi posłu-
gują się pracownicy KPN, by wiedzieć „co w pusz-
czy piszczy”. Dwugodzinny spacer jest cudownym 
sposobem spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu , w przeciwieństwie do siedzenia przed 
komputerem czy telewizorem. 

Kolejna wyprawa 13 czerwca o godzinie 10.00, 
na którą serdecznie zapraszamy całe rodziny. 

IWONA MAZUREK 

Rodzinny spacer z przewodnikiem
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VI  sesja R ady GmIny IzabelIn
VI sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się w dniu 6 maja 

2015 roku. Sesję tradycyjnie otworzyła i przyjęła porządek 
obrad oraz protokoły z poprzednich sesji Przewodnicząca 
RGI Grażyna Zielińska. Następnie przewodniczący poszcze-
gólnych komisji złożyli sprawozdania z prac Komisji Rady 
Gminy w okresie między sesjami, a wójt Witold Malarowski 
złożył informację o pracy Urzędu Gminy i swojej między se-
sjami.

Potem radni podjęli następujące uchwały:
Uchwała VI/32/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023.
Uchwała VI/33/15 w sprawie zmiany uchwały budżeto-

wej na rok 2015 Gminy Izabelin. Na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin 
Nr IV/10/15 z dnia 14 stycznia 2015 r. wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 44.861.823,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 
 1) dochody bieżące w kwocie 43.219.923,00 zł,
 2) dochody majątkowe w kwocie 1.641.900,00 zł.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2.Wydatki budżetu w wysokości 42.966.823,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 1) wydatki bieżące w kwocie 40.934.361,00 zł,
  3) wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne 

w kwocie 2.032.462,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
  „§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.895.000,00 zł 

przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i poży-
czek.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:
  „§ 5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 950.000 zł, 

rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.845.000 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 4.”;

5)  Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnio-
nych rachunków dochodów, oświatowych jednostek bu-
dżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

Uchwała VI/34/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej dla Województwa Mazowieckiego. Pomoc rzeczowa dla 
Województwa Mazowieckiego poprzez realizację zadania 
inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji 
technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 898 na 
odcinku od przepustu rurowego (km4+545) do skrzyżowa-
nia z ul. 3 Maja (km 4+998) w miejscowości Mościska na 
terenie Gminy Izabelin.

Przygotowanie dokumentacji przez gminę spowoduje 
przyspieszenie realizacji robót budowlanych przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich związanych z przebudową drogi woje-
wódzkiej nr 898 w Mościskach.

Uchwała VI /35/15 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Izabelin B. Przystąpienie do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin 

B, w obszarze objętym projektem planu jest wynikiem ko-
nieczności aktualizacji zapisów planu w stosunku do zmie-
niających się przepisów oraz wniosków właścicieli działek 
i mieszkańców wsi. Głównym celem jest uporządkowanie 
ustaleń związanych z udzielonymi tzw. zgodami leśnymi, 
dostosowaniem zapisów planu do obowiązujących zapisów 
studium oraz wprowadzenie korekty zasad zagospodaro-
wania i zabudowy terenów, w tym rozgraniczeniu poszcze-
gólnych funkcji i obsługi komunikacyjnej. Obszar objęty 
uchwałą położony jest na południe od ul. 3 Maja w części 
wsi Izabelin B, wyłączając teren znajdujący się w granicach 
Kampinoskiego Parku Narodowego, obejmuje powierzchnię 
ok. 89 ha. Obecnie na obszarze tym obowiązują następujące 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
a)  Część terenu objęta jest Miejscowym Planem Zago-

spodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Południowy 
część „A”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin  
Nr LIX/446/2002 z dnia 09.10.2002 roku, opublikowanym 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
Nr 280/2002 z dn. 29.10.2002 r. poz.7349, 

b)  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Izabelin Południowy część „B”, zatwierdzony Uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr L/318/2002 z dnia 06.03.2002 
roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego Nr 90/2002 z dnia 07.04.2002 r.  
poz.1878.
Podjęcie prac planistycznych ma na celu również zapew-

nienie realizacji celów polityki przestrzennej wynikającej 
z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Izabelin zatwierdzo-
nego Uchwałą Nr XXIX/240/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 
3 lipca 2013 r. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt 
gminy Izabelin wykonał analizę zasadności przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru wsi Izabelin B. Analiza wykaza-
ła zasadność przewidywanych aktualizacji ustaleń obowią-
zujących na tym terenie miejscowych planów z ustaleniami 
Studium jak również z przepisami. Aktualizacja granic tere-
nów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospo-
darowania oraz zasad kształtowania ładu przestrzennego 
i zabudowy wraz z weryfikacją wydanych zgód na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na zmianę przeznaczenia 
oraz uzyskanie nowych i wprowadzenie ich do ustaleń 
planu, będzie służyła uporządkowaniu struktury prze-
strzennej omawianego obszaru w tym poprawie struktury 
sieci komunikacyjnej. W związku z powyższym podjęcie 
uchwały uważa się za uzasadnione. Po podjęciu uchwały 
Wójt Gminy Izabelin poinformuje w prasie miejscowej, na 
tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych gminy 
o podjęciu uchwały oraz o możliwości składania wniosków 
do projektu planu, równolegle Wójt Gminy Izabelin do-
kona wyboru wykonawcy. Po opracowaniu projekt planu 
zostanie poddany opiniom i uzgodnieniom z organami i in-
stytucjami wskazanymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a na-
stępnie wyłożony do publicznego wglądu.O ostatecznym 
kształcie planu zadecyduje Rada Gminy Izabelin po stwier-
dzeniu, że ustalenia w nim przyjęte nie naruszają ustaleń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego gminy Izabelin, zatwierdzonego uchwałą 
Nr XXIX/240/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 03.07.2013 r. 

Uchwała VI/36/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za rok 2014. Stosow-
nie do art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.217 z późn.zm.), podstawą 
gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika. W myśl 
art. 121 ust. 1 wymienionej ustawy, nadzór nad podmiotem 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot 
tworzący. Nadzór ten między innymi obejmuje kontrolę 
i ocenę gospodarki finansowej (art. 121 ust. 4 pkt 3). Gospo-
darkę tę, w myśl ustawy, samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej prowadzi na zasadach określonych w ustawie. 
Do ustaw stosowanych w zakresie gospodarki finansowej sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej należy 
zaliczyć między innymi przepisy o finansach publicznych oraz 
o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, 
zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o ra-
chunkowości(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.330, z późn. zm.), podle-
ga zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 
miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 1 pkt 7 wymienio-
nej ustawy definiuje organ zatwierdzający między innymi jako 
organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami 
prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest 
uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego 
jednostki. Analiza i ocena rocznego sprawozdania finansowe-
go pozwala na jego zatwierdzenie. Z tych względów podjęcie 
uchwały było uzasadnione.

Uchwała VI/37/15 w sprawie zmiany uchwały Nr 
IV/13/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015r. 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w po-
stępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli pro-
wadzonych przez Gminę Izabelin. Zgodnie z art. 20 c ustawy 
o systemie oświaty, organ stanowiący ma obowiązek usta-
lenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które 
znajdą zastosowanie w procesie rekrutacyjnym wówczas, 
gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów 
określonych w ustawie. Przepis ten upoważnia radę gminy 
do określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia. Natomiast ustalenie treści oświadczeń 
zgodnie z art. 20 zf pkt 2 ustawy o systemie oświaty należy 
do kompetencji organu wykonawczego. 

Na sesji w dniu 14 stycznia 2015r, Rada Gminy Izabelin 
podjęła uchwałę nr IV/13/15 w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabe-
lin. Uchwała wzbudziła zastrzeżenia organu nadzoru Woje-
wody Mazowieckiego ze względu na przepis § 2 uchwały, 
który przewidywał, że dokumentem potwierdzającym speł-
nienie kryteriów przez dziecko jest oświadczenie rodzica. 
Oświadczenie stanowiło załącznik do uchwały. W efekcie 
Wojewoda Mazowieckiego skierował skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na przedmio-
towy przepis § 2. Niniejsza uchwała w całości uwzględnia 
zastrzeżenia organu nadzoru. 

Uchwała VI/38/15 w sprawie zatwierdzenia i realizacji 
3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gmi-
nie na lata 2015-2017. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2013r. poz. 135) w art. 176 – 179 szczegółowo 

określa zadania gminy w zakresie wspierania rodziny. W ar-
tykule 176 w/w ustawy przedstawione są zadania własne 
gminy, do których należy zapisane w punkcie 1 „opracowa-
nie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania 
rodziny”. Artykuł 179 natomiast mówi: w ust. 1: „W termi-
nie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy 
roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją za-
dań.” oraz w ust. 2: „Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby 
o których mowa w ust. 1, uchwala gminne programy wspie-
rania rodziny”. Uchwała w sprawie Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Izabelin na lata 2015–2017 zo-
stała uchwalona na poprzedniej sesji. Niemniej jednak Wo-
jewoda Mazowiecki działając jako organ nadzoru stwierdził 
nieważność uchwały nr V/24/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 
25 marca 2015 w sprawie zatwierdzenia i realizacji 3-let-
niego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Izabelin na lata 2015–2017. Jedynym zarzutem był przepis 
uchwały przewidujący konieczność jego publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W związku 
z faktem, że Gminny Program nie jest aktem prawa miej-
scowego, albowiem nie zawiera przepisów normatywnych 
i nie musi być publikowany w Dzienniku Urzędowym. Tym 
samym istnieje konieczność podjęcia nowej uchwały. Źró-
dłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodzi-
ny w Gminie Izabelin są środki własne gminy.

Uchwała VI/39/15 w sprawie Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej na rok 
2015.

W myśl art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) rada gminy corocz-
nie uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Jednocześnie zgodnie z art. 10 
ust. 2 i 3 wójt, w celu realizacji zadań gminy, do których na-
leżą: m. in. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem; udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. Gminny Program stanowi część gminnej strate-
gii rozwiązywania problemów społecznych. Program uchwa-
la rada gminy. Ponadto art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewiduje, że do zadań 
własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminne-
go systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 
opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie. Niniejszy Program ma za zadanie regulować za-
gadnienia związane z rozwiązywaniem problemów społecz-
nych na terenie gminy. Jego unormowania mają umożliwić 
podjęcie kompleksowych działań w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkoma-
nii, jak również przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz 
udzielenia pomocy jej ofiarom. 

Kolejnym punktem obrad VI sesji RGI była informa-
cja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 
w 2014 r. oraz interpelacje i wnioski, sprawy różne, zapyta-
nia i wolne wnioski. Na zakończenie obrad przewodnicząca 
RGI zaprosiła wszystkich zebranych na kolejną VII sesję Rady 
Gminy Izabelin, która odbędzie się 3 czerwca 2015 roku. 

IWONA MAZUREK
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Firma MOVE LIFE SPORT serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na obóz 
rekreacyjno-sportowy, który odbędzie się w terminie 5-15 lipca 2015 roku. 
To już czwarta edycja naszego obozu. Tym razem wyjeżdżamy do malowni-
czej miejscowości Nadrzecze koło Biłgoraju. Będzie nas gościł „Zajazd Nad-
rzecze” (www.zajazdnadrzecze.pl). 

Oferta obozu obejmuje: transport, pełne wyżywienie, zakwaterowanie 
w pokojach 2-4 osobowych, 1-2 treningi dziennie prowadzone przez wy-
kwalifikowaną kadrę, gry i zabawy integracyjne, gry i zabawy terenowe, gry 
na xbox 360, tenis stołowy, kino letnie,  ubezpieczenie NNW.
Koszty obozu:
Obóz piłkarski –  1500zł – dodatkowo paint ball, spływ kajakowy
Obóz piłkarski – 1400zł 
Obóz taneczny – 1400zł
Obóz tenisowy – 1500zł

Dlaczego warto pojechać z nami? 
Naszych uczestników uczymy samodzielności, odpowiedzialności za sie-

bie i zespół, który tworzą, budowania relacji, szacunku do siebie i innych, 
stawiania sobie celów i ich osiągania, a także nauki nowych umiejętności 
oraz doskonalenia tych poznanych.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół MLSPORT

„Rajd Szlakiem Naszej Historii” to wspólne wędrowanie 
do miejsc ważnych, to pamięć o bohaterach wydarzeń, to 
niepowtarzalna okazja do rozmowy i obcowania z wybitny-
mi osobowościami, żołnierzami, naocznymi świadkami tam-
tych dni.

8 kwietnia 2015 r. na terenie Gminy Izabelin i Kampino-
skiego Parku Narodowego odbyła się pierwsza edycja „Rajd 
Szlakiem Naszej Historii im. por. hm. Jana Cierlińskiego”.

W sobotni poranek o godzinie 9:00 na Cmentarzu Wojen-
nym w Laskach Prezes Środowiska AK „Grupa Kampinos” Pan 
Marcin Biegas i Pan Krzysztof Markiewicz przywitali uczest-
ników rajdu: żołnierzy-kombatantów, mieszkańców gminy, 
nauczycieli i młodzież ze szkoły podstawowej w Izabelinie. 
Wszyscy razem wyruszyliśmy do miejsc historii. Trasa wiodła 
przez las do Zakładu dla Ociemniałych, gdzie znajdują się gro-
by pierwszego dowódcy „Grupy Kampinos” AK kapitana Józe-
fa Krzyczkowskiego i łączniczki Haliny Ciążkiewicz. Potem do-
tarliśmy do Pomnika Pięciu Poległych w Sierakowie i Pomnika 
Leśników przy dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. 
W każdym z tych miejsc zostały przypomniane wydarzenia 
historyczne, oddano hołd poległym, zapalono znicze.

Nie lada atrakcją a jednocześnie niespodzianką podczas 
rajdu, był pokaz Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wolf” 

i Grupy Młodzieżowej AK „Kampinos”, poczęstunek pyszną 
„grochówką”, a także przejazd na furmankach.

Po zakończeniu Rajdu w Centrum Edukacji KPN odbyła się 
konferencja „Izabelin w okresie okupacji niemieckiej” oraz 
pokaz filmu „Grupa Kampinos”. Wydarzeniom towarzyszyła 
wystawa malarstwa żołnierza, dokumentalisty, porucznika 
Tadeusza Budzyńskiego.

BRONISŁAWA BIEńKOWSKA

INFORMACJE DODATKOWE:
Organizatorzy Rajdu Szlakiem Naszej Historii:
Środowisko „Grupy Kampinos” Armii Krajowej ( www.ak-
kampinos.pl), Wójt Gminy Izabelin, Dyrektor Kampinoskie-
go Parku Narodowego.
Współpraca:
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Wolf”; Grupa Młodzie-
żowa Armii Krajowej „Kampinos”’; Paweł Ptaszyński – wła-
ściciel zabytkowego motocykla; „Fundacja Niepodległa 
Rzeczpospolita Kampinoska”, wytwórnia filmowa Leszka 
Gizińskiego „Polish Military Channel – Wadera” ;
Kamil Świątkowski – przejazdy bryczkami i furmankami 
(www.bryczki-kampinos.pl).

„XXX Rajd Szlakiem Naszej Historii 
im. por. hm. Jana Cierlińskiego”

Sieraków posprzątany
W dniu 1 maja br, w Sierakowie 

przeprowadzono akcję sprzątania miej-
scowości. Mieszkańcy, którzy chętnie 
włączyli się w to wydarzenie przeszli 
wzdłuż ul. Gen. R. Abrahama zbierając 
20 worków śmieci. Pomysłodawcą i ko-
ordynatorem tych działań był Pan Jacek 
Muracki. GRATULUJĘ mieszkańcom i p. 
Jackowi. Takie przedsięwzięcie i posta-
wa są godne do naśladowania. Dbajmy 
o wygląd i porządek miejsc, w których 
przebywamy lub mieszkamy.

Pochwalajmy takie inicjatywy, NIE 
POCHWALAJMy wandalizmu i zaśmie-
cania!

BB
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W słoneczny piątek 8 maja 2015 r. w siedzibie Nowo-
dworskiego Ośrodka Kultury odbyła się XX jubile-

uszowa edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego „Co 
w Puszczy piszczy”. Wzięli w nim udział uczniowie 12 szkół 
podstawowych oraz 9 gimnazjów z gmin puszczańskich 
oraz Nowego Dworu Mazowieckiego. Od dwudziestu lat 
konkurs cieszy się niesłabnącym powodzeniem, mimo że 
zakres wiedzy potrzebny do udziału w nim znacznie wykra-
cza poza program szkolnego nauczania. Kluczem do sukcesu 
są chęci dzieci, ich autentyczne zainteresowanie przyrodę, 
dobra pamięć, refleks w kojarzeniu faktów oraz ogromna 
praca i zaangażowanie pedagogów w przygotowanie swo-
ich podopiecznych. Nauczyciele, których dzieci biorą udział 
w konkursie, organizują koła zainteresowań przyrodniczych, 
wspólne wycieczki do Kampinoskiego Parku Narodowego, 
a swoim zapałem i wiedzą „zarażają” przyszłych laureatów 
konkursu. W jubileuszowym finale zmierzyło się łącznie 21 
drużyn. Zmagania były niezwykle emocjonujące. Wśród py-
tań z zakresu wiedzy przyrodniczej, historycznej było wiele 
łatwych, ale i o wysokim stopniu trudności. Młodzi uczest-
nicy dopingowani przez swoich opiekunów zastanawiali 
się m.in. Na jakich terenach rośnie kosaciec żółty? Dlacze-
go grzyby są organizmami cudzożywnymi? Jakie drzewa są 
charakterystyczne dla krajobrazu Mazowsza? Po zliczeniu 
punktów zdobytych w kolejnych etapach zmagań konkurso-
wych i dogrywkach w kategorii szkół podstawowych, I miej-
sce zdobyła Szkoła Podstawowa w Kampinosie uzyskując 

80 pkt., II miejsce: SP w Izabelinie – 79 pkt., III miejsce SP 
w Brochowie – 73 pkt. Natomiast w kategorii gimnazjów: 
I miejsce zdobyło Publiczne Gimnazjum w Leoncinie uzysku-
jąc 77 pkt. II miejsce PG w Kampinosie – 64 pkt. III miejsce 
PG w Koczargach Starych – 62 pkt. 

Ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego. Jego 
tegoroczne hasło brzmiało: „Ciekawe kształty i barwy owa-
dów Puszczy Kampinoskiej”. Komisja dokonała oceny 82 na-
desłanych prac. Na pierwszych miejscach w poszczególnych 
kategoriach uplasowali się: 

W kategorii szkół podstawowych kl. I-III: Maria Rutkow-
ska, kl. I SP nr. 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. W kate-
gorii szkół podstawowych kl. IV – VI: Julia Porębska, kl. IV 
SP w Lesznie. W kategorii szkół gimnazjalnych: Tamara Pio-
trowicz kl. III PG w Izabelinie. Triumfatorzy obu konkursów 
otrzymali cenne nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. 
Nagrody wręczali m.in. dyrektor Nowodworskiego Ośrodka 
Kultury Krzysztof Baranowski, dyrektor KPN Mirosław Mar-
kowski, zastępca dyrektora KPN Małgorzata Mickiewicz, 
obecni przedstawiciele lokalnych samorządów. Podzięko-
wano także wszystkim osobom, które przez dwadzieścia 
lat wspierały konkurs merytorycznie i organizacyjnie. Za 
tegoroczne wsparcie dziękujemy wszystkim sponsorom, 
a uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do wspólnej zaba-
wy za rok!

TEKST I FOT. MAGDALENA KAMIńSKA

JUbILEUsZowY fINAł „Co w PUsZCZY PIsZCZY”
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Już po raz czwarty wspólnie z Funda-
cją Młodzi Artyści z Zielonej Góry za-

prosiliśmy do Centrum Kultury Izabelin 
uzdolnionych wokalnie młodych ludzi 
z całego Mazowsza.

Przesłuchania do IV Mazowiec-
kiego Festiwalu Piosenki – Izabelin 
2015 odbyły się w Centrum Kultury 
Izabelin 18 kwietnia. Przyjechało do 
nas aż 90 (!) młodych wykonawców. 
Widać, że festiwal się rozwija i po-
doba wokalistom. Cztery lata temu, 
na pierwszym festiwalu mieliśmy 39 
osób, dziś jest ich ponad dwukrotnie 
więcej. Tak duża liczba uczestników 
jest dla nas potwierdzeniem, że to 
co robimy ma sens. Cieszymy się, że 
możemy pomagać utalentowanym 
dzieciom i młodzieży w rozwijaniu 
wokalnej pasji.

W tym roku przyjechali do nas repre-
zentanci najróżniejszych ośrodków kul-
tury i szkół Mazowsza: z Błonia, Otwoc-
ka, Józefowa, Piastowa, Bożej Woli, 
Kwirynowa, Klaudyna, Ciechanowa, 
Sochaczewa, Płońska, Mławy, Jabłonny, 
Sulejówka, Baboszewa, Grabowa nad 
Pilicą, żuromina, Woli Duckiej, Legio-
nowa, Goławina, Cempkowa, Zielonej, 
Wieliszewa, Płochocina, Belska Dużego, 

Radziejowic, Bieniewic a także z Warsza-
wy i oczywiście z Izabelina. Powoli nasz 
Festiwal staje się mazowieckim centrum 
śpiewu i młodości. A rangi dodają mu 
patronaty. W tym roku, podobnie jak 
w latach ubiegłych, patronatem hono-
rowym objęli go: Wojewoda Mazowiec-
ki, Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego, Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego oraz wójtowie gmin Stare 
Babice i Izabelin. Wśród patronów me-
dialnych znalazły się: TVP Warszawa, 
Polskie Radio RDC, Gazeta Mazowiecka, 
Bielański Informator Samorządowy, Ga-

zeta Babicka, Express Wieczorny i Listy 
do Sąsiada. Dziękujemy także Staroście 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
oraz firmie „Joanna” za ufundowane 
nagrody.

Przesłuchania trwały 7 godzin, a pre-
zentacje młodych artystów (od 7 do 25 
lat) oceniało jury w składzie: Krzysztof 
Mroziński – kompozytor, aranżer, na-
uczyciel śpiewu rozrywkowego oraz 
Paweł Słoniowski – muzyk, menedżer 
i Karolina Dubaniewicz – muzyk, in-
struktor wokalny CKI. Po wysłuchaniu 
wszystkich piosenek, jury podjęło de-

IV MAZowIECKI fEsTIwAL PIosENKI 
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KULTURA

cyzję o zakwalifikowaniu do Festiwalu 
23 solistów oraz jednego zespołu. 

16 i 17 maja Ci, którzy okazali się 
najlepsi, wzięli udział w festiwalu, któ-
ry rozpoczął się w sobotę 16 kwietnia 
od profesjonalnych warsztatów wo-
kalnych z Pauliną Kujawską – wokalist-
ką jazzową, trenerem wokalnym tech-
niki Mix. Ponadto każdy z uczestników 
odbył próbę z orkiestrą festiwalową, 
która później akompaniowała wokali-
stom podczas Wielkiego Koncertu Fi-
nałowego w niedzielę. Koncert Finało-
wy miał charakter konkursu, a w jego 
jury zasiedli: Danuta Błażejczyk – jed-

na z najbardziej oryginalnych polskich 
piosenkarek, autorka tekstów i propa-
gator kultury, Andrzej Puczyński – mu-
zyk, realizator dźwięku, kompozytor, 
producent, lider legendarnej grupy 
Exodus, dyrektor generalny Polygram 
Polska/Universal Music Polska, pre-
zes zarządu ZPAV, właściciel studia 
nagrań dźwiękowych Izabelin oraz 
wspomniana wyżej Paulina Kujawska. 
Podczas obrad jury wystąpiła Gwiazda 
Festiwalu, czyli Monika Urlik – młoda 
polska wokalistka, Finalistka The Vo-
ice of Poland, laureatka TOP TRENDy 
2006 oraz wielu innych festiwali i kon-

kursów, a akompaniował jej na gitarze 
Konrad Skowroński. 

Występom młodych uczestników 
konkursu towarzyszyło jak zwykle 
wiele emocji, ale były to emocje pozy-
tywne. Finaliści Festiwalu dostarczyli 
wszystkim wielu miłych, wzruszają-
cych przeżyć artystycznych i, pomimo 
że konkurowali o nagrody, stworzyli 
między sobą i na scenie dobrą, ser-
deczną atmosferę. A było o co walczyć. 
Grand Prix Festiwalu to czek na 1000 
zł (Nagroda Europejskiej Fundacji 
Wspierania Talentów Dzieci i Młodzie-
ży „Młodzi Artyści”) oraz zaproszenie 
do udziału w ogólnopolskim Festiwa-
lu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej FUMA 2015 w Zielonej Górze. To 
szczęście przypadło w udziale Zuzan-
nie Jabłońskiej. Nagrody rzeczowe 
przyznali także Wójt Gminy Izabelin – 
Sarze Zaniewskiej, Dyrektor Centrum 
Kultury izabelin – Alicji Szemplińskiej 
oraz Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego – również Alicji Szem-
plińskiej. Przyznano także siedem wy-
różnień. Otrzymali je: Aleksandra Si-
wek, Anna Siwek, Adam Siwek, Maja 
Jabłońska, Tomasz Baracz, zespół 
AMICO i Zuzanna Bomze. Szkoda, że 
nie wszyscy uczestnicy mogli zostać 
nagrodzeni, bo każdy miał w sobie coś 
niepowtarzalnego. Zwycięzcom gratu-
lujemy, a pozostałym życzymy powo-
dzenia za rok.

KAROLINA DUBANIEWICZ
CENTRUM KULTURy IZABELIN

XV Międzynarodowy Konkurs 
im. Juliusza Zarębskiego

W dniach 22-25 kwietnia 2015 w Centrum Kultury Izabelin już kolejny rok z rzędu odbywały się przesłuchania konkur-
sowe w sekcjach: fortepian solo, duet fortepianowy, wiolonczela i zespół kameralny. W tegorocznych zmaganiach wzięło 
udział ponad 200 osób z różnych krajów, m.in. Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Estonii, a nawet Chin, Japonii, Taiwanu oraz 
USA i Meksyku. Organizatorem XV Konkursu jest Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego, a współorganizato-
rem – Szkoła Muzyczna w Łomiankach, których celem jest m.in. propagowanie twórczości naszego wybitnego kompozytora 
i wielkiego pianisty Juliusza Zarębskiego. XV Konkurs Zarębskiego został wpisany do Kalendarza imprez Centrum Edukacji 
Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W jury zasiedli wybitni muzycy – pedagodzy i koncertujący artyści z Polski i zagranicy. Koncert Laureatów tegorocznego 
Konkursu odbył się w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie 27 kwietnia 2015. Więcej informacji na stro-
nie: www.konkurs-zarebski.eu 

KAROLINA DUBANIEWICZ

– Izabelin 2015 już za nami
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Szanowna Pani Przewodnicząca,
Bazując na naszych dotychczasowych obserwacjach pracy Rady 

Gminy VI Kadencji oraz mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy 
Izabelin wnioskujemy następujące sprawy:
1. Strategia Gminy Izabelin. Obecna strategia obowiązuje do końca 
roku 2015.
• Wnosimy o zobligowanie Pana Wójta do pilnego przedstawienia Ra-
dzie Gminy planu pracy nad strategią na kolejne lata. W szczególności 
chodzi nam o przedstawienie: uczestników całego procesu, terminów 
realizacji, zakresu prac, kosztów z tym związanych, pozyskanych ze-
wnętrznych środków finansowych, wizji końcowego efektu (jakie ele-
menty strategia będzie zawierać).
• Wnosimy o zobligowanie Pana Wójta do zaprezentowania na Radzie 
Gminy (w formie jednolitego dokumentu elektronicznego) dotychczaso-
wego rozliczenia obecnie obowiązującej strategii (2004-2015). Jakie były 
cele postawione vs. jak zostały zrealizowane? Co się udało, a co się nie 
udało? Jakie z tego wnioski płyną na przyszłość? Co się zmieniło? Ten 
element powinien być naturalnym składnikiem pracy nad nową strategią 
(coś się kończy, a coś się zaczyna). Wprawdzie w tej chwili mamy marzec 
2015 i okres obowiązywania strategii nie został zakończony, ale nie może-
my czekać do grudnia 2015. Wnioski i doświadczenia płynące z realizacji 
aktualnej strategii pozwolą na stworzenie nowej, realnej wizji zrównowa-
żonego rozwoju gminy, zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców. Szczegól-
nie istotne wydaje się zapewnienie szerokich konsultacji społecznych w 
tej kwestii.
Uzasadnienie:

Planowanie budżetu powinno opierać się na dokumencie wyznacza-
jącym kierunki działania gminy (strategii). Przygotowanie dokumentu bu-
dżetowego naszej Gminy trwa ok. 1,5 miesiąca (zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy Izabelin nr XLI/359/10 oraz zarządzeniem Wójta Gminy Izabelin 
nr193/2010). Zgodnie z tymi dokumentami wszystkie zapotrzebowania 

finansowe spływają do dnia 30 września, a Wójt przedstawia Radzie 
Gminy budżet do dnia 15 listopada. Abyśmy mogli rzetelnie pracować 
nad budżetem, chcielibyśmy zestawić propozycję budżetu 2016 z długo-
falowymi planami dla naszej Gminy (Strategia Gminy Izabelin). Bez tego 
nie ma, naszym zdaniem, możliwości właściwej oceny budżetu, gdyż nie 
widać czy realizuje on cele Gminy, czy też nie. Przy pracy nad budżetem 
2015 (grudzień 2014 – połowa stycznia 2015) w żaden sposób budżet 
2015 nie został odniesiony do obowiązującej strategii – ani razu nie zo-
stała ona nawet przywołana jako punkt odniesienia. Pismo w tej sprawie 
już po głosowaniu nad budżetem (z 15 stycznia 2015) od radnej Katarzyny 
Wiater oraz radnego Ryszarda Szymczaka do Pani Przewodniczącej Rady 
pozostało całkowicie bez odpowiedzi (domyślamy się, że to dlatego, że nie 
zawierało słowa „interpelacja”, a takowa powinna być rozpatrzona zgod-
nie ze Statutem Gminy Izabelin w ciągu 21 dni).
2. Praca Komisji
• Wnioskujemy o zdyscyplinowanie Przewodniczących Komisji do 
przygotowania i przedstawienia rocznych planów pracy komisji. 
Zgodnie ze Statutem Gminy Izabelin Przewodniczący Komisji powinni 
przedstawić roczne plany pracy swoich Komisji  Radzie. Do dnia napi-
sania tego pisma nie mamy planu pracy Komisji Finansowo-Gospodar-
czej (do tej pory tylko 2 spotkania merytoryczne) oraz Komisji Zdro-
wia, Profilaktyki i Opieki Społecznej (do tej pory żadnego spotkania 
merytorycznego). Prosimy o zmobilizowanie obu Przewodniczących 
do bardziej aktywnego działania.

Głęboko wierzymy, że przedstawione przez nas powyżej postula-
ty są zgodne z interesem mieszkańców, czemu w pierwszej kolejności 
winny służyć władze gminy powołaneprzez mieszkańców w demokra-
tycznych wyborach.

W oczekiwaniu na odpowiedź pozostajemy z poważaniem.
Joanna Białas, Bronisława Bieńkowska, Katarzyna Krukowska-Wiater, 
Artur Mączka-Leonhardt, Jacek Sobiecki, Ryszard Szymczak

Izabelin, 9 marca 2015 Sz. P. Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin
Grażyna Zielińska
DW: Wójt Gminy Izabelin
Witold Malarowski
DW: Radni Gminy Izabelin

Interpelacja Radnych

W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 marca 2015 r. uprzejmie 
informuję, co następuje:

W związku z dobiegającym końca okresem obowiązywania „Stra-
tegii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2001 – 2015” 
Rada Gminy Izabelin podjęła w dniu 25 marca 2015 r. uchwałę Nr 
V/20/15 w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii Rozwoju 
Gminy Izabelin na lata 2016 – 2030. 

Zarządzeniem Nr 11/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r.  (w załączeniu) 
powołałem Zespół ds. Strategii, którego zadaniem jest koordynowanie 
prac związanych z opracowaniem projektu strategii. Przewodnicząca 
Zespołu Pani Agnieszka Sobczak opracowała ramowy harmonogram 
opracowania strategii (w załączeniu). Opracowanie dokumentu zleco-
no, w drodze umowy o dzieło, Panu Remigiuszowi Górniakowi i Grze-
gorzowi Maślochowi.

W trakcie opracowywania projektu strategii będą przeprowadzone 
co najmniej trzy warsztaty, na które zostaną zaproszeni przede wszyst-
kim, przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji poza-
rządowych, przedsiębiorcy, sołtysi i mieszkańcy gminy. 

Następnie, zgodnie z uchwałą Nr Nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji 
społecznych”, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. 

Odnosząc się do drugiej części Państwa pisma i do zawartych w niej 
pytań pozwolę sobie przedstawić następujące stanowisko:

Ocena realizacji strategii rozwoju gminy, obejmującej tak długi, bo 
aż piętnastoletni okres, nie jest chyba zadaniem na jedno sprawoz-
danie wójta, przygotowane w dodatku na życzenie grupy radnych w 
trybie odpowiedzi na interpelację, czyli w bardzo krótkim terminie. Ja-
kakolwiek próba oceny strategii przez jednego tylko uczestnika proce-
su jej realizacji, a więc wójta, byłaby jedynie subiektywnym poglądem 
jego i tylko jego, a przecież uczestników tego procesu było wielu.  

Rok 2015, ostatni rok dotychczasowej strategii, jest na pewno naj-
właściwszym czasem do podjęcia wspólnie przez władze samorządo-
we, a więc Radę Gminy i wójta, oraz mieszkańców próby oceny doko-
nań gminnej wspólnoty przez ostatnie piętnaście lat.  Projekcja tych 
dokonań na pisany wówczas dokument, wyrażający ówczesny stan 
naszej świadomości i wiedzy, zamierzeń i ambicji – mówię tu o nas 
wszystkich, mieszkańcach gminy Izabelin – niewątpliwie będzie waż-
nym przyczynkiem do stworzenia nowej strategii dla gminy na kolejne 
piętnaście lat. 

Jednocześnie zwracam się do Państwa, a za Państwa pośrednic-
twem do mieszkańców Gminy Izabelin o aktywne uczestnictwo w 
obecnie trwających badaniach ankietowych, będących elementem 
opracowania Strategii. 

Z poważaniem    
Witold Malarowski

Wójt Gminy Izabelin

Izabelin, dnia 23 marca 2015 r.
WG-0003.1.2015

Pani Grażyna Zielińska    
Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin 
w/m

dotyczy: Interpelacji Radnych z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Izabelin
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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 TWOJEJ FIRMY: 
 

odzie  pracownicz , rolety,  
wertykale, firany, zas ony,  

 meble tapicerowane, pokrowce, 
wyk adziny, dywany … 

 
 

 

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE 
ZAPRASZA

na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

29 maja (piątek) 2015 r. godz. 17.30

W programie rozmowa o książce 
Erica-Emmanuela Schmitta Trucicielka

CZYTAMY DZIECIOM
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

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

27 maja 2015  godz. 15.00 
Przysłowia polskie

24 czerwca 2015  godz. 15.00 
Łatuś

ZAPRASZAMy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W IZABELINIE

zaprasza  

na wystawę malarską

Marianny Górskiej 
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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

Żłobek Maluchy 
w laskach  

otrzymał dotację i pełen pakiet  
z wyżywieniem to 690 zł

Tel. 502-325-525

 www.maluchy wlaskach.pl

Miejsce na  
Twoją reklamę
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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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  ���Poszukuję osoby do prasowania oraz sprzątania  

domu 130 m2 raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie,  

Izabelin C  

Tel. 601 74 18 28

DAM PRACĘ




