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ZŁÓŻ WNIOSEK  
I ODDAJ ZA DARMO 

AZBEST
Trwa nabór wniosków na 
odbiór i unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych  
zawierających azbest  
w 2015 r.
Mieszkańcy gminy, którzy 
mają na swojej posesji zeskła-
dowane odpady niebezpiecz-
ne zawierające azbest, mogą 
składać w Urzędzie Gminy 
Izabelin wnioski o sfinansowa-
nie odbioru (pakowanie  
i załadunek), transportu  
i utylizacji (unieszkodliwiania) 
tychże odpadów. Gmina nie 
finansuje demontażu pokryć 
dachowych.
W 2014 r. w ramach prowa-
dzonej akcji na koszt gminy 
unieszkodliwiono 64 tony 
odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest.

Dodatkowych informacji 
udzielają pracownicy Referatu 
Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, Urząd Gminy 
Izabelin, pokój nr 3  
w godzinach:  
pon. 9.00–18.00,  
wt.–pt. 8.00–16.00,  
tel. (22) 722-89-31.

Agnieszka Czarnecka

ZAPROSZENIE  
Szanowni Mieszkańcy,
w związku z trwającymi pra-
cami nad sporządzeniem 
„Strategii Rozwoju Gminy 
Izabelin na lata 2016–2030” 
Zespół ds. Strategii ser-
decznie zaprasza do udzia-
łu w warsztatach w dniu 
15 czerwca 2015 r. o godz. 
18.00 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury Izabelin 
przy ul. J. Matejki 21 w Iza-
belinie C. Na spotkaniu zo-
staną przedstawione wyniki 
dotychczasowej pracy oraz 
przeprowadzona będzie dys-
kusja nad celami i wyzwania-
mi, jakie stoją przed Gminą 
w najbliższych 15 latach.

Przewodnicząca Zespołu
ds. Strategii

Agnieszka Sobczak

Okładka

Piknik rodzinny na Orliku

Foto (okładka oraz str. 3-4-5)
Hanna Kwietniewska, 
Janusz Marciniak

Strategia Zrównoważonego roZwoju gminy iZabelin
Szanowni Mieszkańcy,

W bieżącym roku upływa termin obowiązywania dotychczasowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Iza-
belin, która jest podstawowym dokumentem określającym kierunki stałego i harmonijnego rozwoju gminy. Strategia 
bazuje na jej wewnętrznym potencjale przy jednoczesnym uwzględnieniu wewnętrznych słabości. Określa cele Gmi-
ny, ich hierarchię i kolejność realizacji. Zmierza do ciągłego rozwoju Gminy i poprawy życia jej mieszkańców. Strate-
gia stanowi podstawę działania gminy, tworzonych programów i przedsięwzięć. Gmina, chcąc skorzystać z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania, musi dysponować takim dokumentem.  

Od stycznia bieżącego roku trwają prace nad opracowaniem nowej strategii, która będzie obowiązywać do 
2030 roku. W styczniu Wójt powołał Zespół ds. Strategii, którego celem jest przeprowadzenie procedury opraco-
wania i przedłożenia radzie gminy projektu nowej strategii. 

Proces budowy strategii jest procesem wieloetapowym. Pierwszy etap to zebranie informacji o obecnym sta-
nie gminy, analiza dostępnych danych statystycznych oraz obowiązujących dokumentów. Tym etapem zajmuje 
się wykonawca strategii. Drugim etapem są warsztaty.  Do tej chwili odbyły się dwa warsztaty robocze. Na pierw-
szym z nich, który odbył się w kwietniu br., przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarcza. Wszystkie 
wnioski stały się materiałem wyjściowym do analizy zasobów własnych i otoczenia (tzw. analiza SWOT). Drugie 
warsztaty odbyły się w maju tego roku. Zostały na nich określone cele strategiczne i operacyjne oraz zapoznano 
się z ankietami wypełnionymi przez mieszkańców. 

W tym miejscu należą się słowa podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy poświęcili swój czas  
i wypełnili ankietę. Badania ankietowe stanowią cenne źródło informacji na temat Państwa oceny obecnego stanu 
Gminy, jej słabych i silnych stron oraz oczekiwań na przyszłość. 

W czerwcu br. planowane są kolejne, trzecie warsztaty, tym razem z udziałem organizacji pozarządowych oraz miesz-
kańców gminy. Na tych warsztatach zostaną przedstawione dotychczasowe wyniki prac (analiza problemów, analiza 
społeczno-gospodarcza, wyniki ankiet, wstępny zarys celów i najważniejszych wyzwań dla gminy do 2030 roku). Plano-
wana jest również dyskusja, składanie uwag i sugestii do przedstawionego materiału. 

Kolejne dwa etapy tworzenia strategii tj. konsultacje społeczne oraz przedstawienie projektu strategii pod obrady 
rady gminy są jeszcze przed nami. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie konsultacji społecznych planowane jest na 
połowę lipca br., zaś przedłożenie projektu strategii radzie gminy na przełomie października i listopada 2015 roku. 

PRZEWODNICZąCA ZESPOłU DS. STRATEGII
AGNIESZKA SOBCZAK 

ZaSaDy oDbioru oDPaDów ZielonyCH:
1.  Odpady zielone należy gromadzić we własnych workach o pojemności do 120l. (nie mogą to być worki dostar-

czane przez MPO do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – odpady wystawione w tych workach nie 
będą zabierane).

2.  Odbiorowi podlegają odpady zielone tj. skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie (jeśli gałęzie nie znajdują się wor-
kach powinny być związane) oraz inne odpady roślinne (darń nie jest odpadem roślinnym i nie podlega odbiorowi).

3.  Worki należy wystawiać przed posesję (nie w altance śmietnikowej) w wyznaczonych dniach (patrz na odwro-
cie) najpóźniej do godz. 6:00.

4.  Poza terminami wywozu odpady zielone można samodzielnie dowieźć do punktu zbiórki odpadów zielonych – 
Mościska, ul. Estrady (działka przed budynkiem pralni), od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–18:00, sobota 
w godz. 10:00–14:00.

Uwaga!!! Dowóz odpadów obejmuje jedynie mieszkańców gminy Izabelin. Firmy świadczące usługi ogrodnicze 
nie mogą korzystać z systemu.

Ogólne wskazówki:
1.  W okresie czerwiec–grudzień 2015r. odpady „zielone” odbierać będzie firma BYŚ z siedzibą Warszawa ul. Wól-

czyńska 249, 01-919 Warszawa.
2.  Odpadów zielonych nie powinno się przechowywać zbyt długo w workach, z uwagi na zachodzące wówczas 

procesy gnilne.
3.  Pracownicy odbierający odpady zielone są upoważnieni do prowadzenia wyrywkowej kontroli zawartości wor-

ków. W przypadku stwierdzenia w workach przeznaczonych na odpady zielone innych odpadów worki te nie 
zostaną zabrane a informacja o tym będzie przekazana do służb komunalnych.

Zapytania i uwagi dotyczace odbioru odpadów należy zgłaszać do Zespołu ds. odpadów:
tel. (22) 722-86-24

Terminy odbioru odpadów zielonych w 2015 roku:
Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

LASKI / MOŚCISKA 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8
HORNÓWEK 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8
IZABELIN B 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8
TRUSKAW / SIERAKÓW 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 12, 25 9
IZABELIN C 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 12, 25 9
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W dniu 17 maja br. odbyła się 
uroczystość z okazji Międzyna-

rodowego Dnia Strażaka. Spotkanie 
rozpoczęło się mszą świętą w parafii 
p.w. Matki Boskiej Królowej Meksyku 
w Laskach. Uroczystość celebrował 
ksiądz proboszcz Grzegorz Jankowski. 
We mszy uczestniczyli liczni mieszkań-
cy Mościsk, Lasek i Klaudyna, władze 
gminy oraz Ochotnicze Straże Pożarne 
z Lasek i Izabelina. Po mszy na placu 

apelowym w Laskach odbyła się uro-
czysta zbiórka OSP. Raport płk. Edwar-
da Gierskiego, dowódcy uroczystości 
przyjął wójt gminy Izabelin Witold 
Malarowski, po czym nastąpiło pod-
niesienie flagi państwowej i odegranie 
hymnu. W czasie zbiórki odczytano 
skierowane do strażaków w całej Pol-
sce listy Prezydenta RP B. Komorow-
skiego, komendanta głównego PSP 
gen. W. Leśniakiewicza oraz prezesa 

Zarządu Głównego OSP W. Pawlaka. 
Strażacy obydwu OSP wyróżniający 
się pracą społeczną i uzyskaniem wyż-
szego stopnia wyszkolenia, otrzymali 
wyższe stopnie funkcyjne. Gratulacje 
i życzenia dalszych sukcesów złożyli: 
przewodnicząca RGI Grażyna Zielińska, 
wójt gminy Izabelin Witold Malarowski 
i dyrektor KPN-u Mirosław Markowski. 

TEKST: IWONA MAZUREK
FOTO: MARYLA łUKASIńSKA

Prawie co drugi dzień w maju br. jednostki OSP były 
alarmowane o różnych zdarzeniach uczestnicząc 

w działaniach ratowniczych przy czterech pożarach, 
ośmiu miejscowych zagrożeniach i jednym fałszy-
wym alarmie spowodowanym nieumyślnie. Dwukrot-
nie zabezpieczano przebieg imprez sportowych oraz 
czterokrotnie jednostki uczestniczyły w ćwiczeniach 
na obiektach organizowanych przez Oddział Gminny 
Związku OSP i Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej. Wśród wszystkich zdarzeń należy wymienić 
groźny pożar w dniu 8 maja br. w budynku mieszkal-
nym w Mościskach przy ul. Sikorskiego, gdzie spłonę-
ło poddasze budynku. W akcji brały udział 4 zastępy 
z OSP w Laskach i Izabelinie i inne jednostki z sąsied-
nich gmin. W Truskawiu w dniu 7 maja spłonął nieza-

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Izabelin w maju 2015 r. 
mieszkały drewniany budynek, który przypuszczalnie 
został podpalony przez osobę o nieustalonym nazwi-
sku. W akcji gaśniczej brały udział jednostki osp z Lasek 
i Izabelina. W dniach 21, 22 i 30 b.m. jednostki OSP 
prowadziły wspólnie z policją długotrwałe działania 
poszukiwawcze zaginionych osób na terenie Lasek i ob-
szarów leśnych KPN. W dniu 31 maja b.r. miały miejsce 
dwa nietypowe zdarzenia. W Truskawiu przy ul. Lip-
kowskiej udzielono pomocy załodze karetki pogotowia 
ratunkowego w wejściu do budynku, gdzie w miesz-
kaniu znajdowała się chora kobieta. W Izabelinie przy 
ul. Projektowanej w budynku mieszkalnym w garażu 
popełnił samobójstwo mężczyzna przez powieszenie. 
Zwłoki zdjęła załoga OSP w Izabelinie.

PłK. MGR INż. EDWARD GIERSKI

Międzynarodowy Dzień Strażaka
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Poniedziałek 1 czerwca br. był dla 
dzieci dniem wyjątkowym. Ko-

menda Powiatowa Policji dla Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego przy 
współudziale Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego zor-
ganizowały obchody Powiatowego 
Dnia Dziecka. Piknik pn. „BEZPIECZNY 
UŚMIECH” odbył się przy komendzie 
w Starych Babicach.

Specjalnie dla dzieci zostało przy-
gotowanych wiele atrakcji i zabaw. 
Podczas pikniku można było zobaczyć 
pokaz sprzętu oraz wyposażenie służb 
mundurowych i ratowniczych, prze-
prowadzony został pokaz samoobrony, 
tresury psa oraz pokaz ratownictwa 
drogowego, gdzie przedstawiona zo-
stała inscenizacja wypadku drogowego 
z pokazem zasad udzielania pierwszej 
pomocy.

Powiatowy Dzień Dziecka „BezPieczny Uśmiech”

Dzieci zapoznały się z pracą po-
licjanta m.in. przewodników psów 
służbowych, którzy omówili zacho-
wanie się dziecka podczas ataku psa. 
W obchodach Dnia Dziecka udział 
wzięli również przedstawiciele Stra-
ży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowe-
go, Okręgowego Inspektoratu Służby 

Więziennej w Warszawie, Kampino-
skiego Parku Narodowego oraz Stra-
ży Gminnej w Starych Babicach.

Przedszkolaki, uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych chętnie 
brali udział w konkurencjach sporto-
wych, grach zespołowych i konkur-
sach. Na zwycięzców czekały nagrody, 

a głodni i spragnieni mogli skorzystać 
ze zdrowego stołu pełnego owoców 
i soków.

Impreza cieszyła się ogromnym po-
wodzeniem, a uśmiech z dziecięcych 
buzi nie schodził ani przez chwilę.

TEKST I FOTO: IWONA MAZUREK



W poniedziałek 25 maja br. w Cen-
trum Edukacji KPN odbyła się 

konferencja prasowa pt. „Bóbr – wróg 
czy przyjaciel Kampinoskiego Parku 
Narodowego”.

Na konferencję przybyło wielu gości, 
a także specjaliści, którzy ją poprowa-
dzili . Zebranych przywitał i zaprosił do 
obejrzenia diaporamy dyrektor KPNu 
Mirosław Markowski. Następnie głos 
zabrał Michał Miazga z Polskiego Biura 
REC, który omówił i scharakteryzował 
działania realizowane w ramach pro-
jektu „Kampinoskie bagna”. Projekt po-
wstał w 2012 roku i ma na celu ochronę 
siedlisk mokradłowych w Kampinoskim 
Parku Narodowym. Partnerami przed-
sięwzięcia są: KPN, REC Polska, Instytut 
Technologiczno Przyrodniczy, SGGW 
a także Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

Zanik rolnictwa i postępujący wy-
kup gruntów prywatnych w KPN po-
wodują, ze wybudowana w przeszłości 
sieć melioracyjna, w wielu miejscach 

straciła już swe znaczenie. Mimo tego 
nadal drenuje ona bagna w KPN przy-
czyniając się do obniżania poziomu 
wód gruntowych. W związku z tym 
zaplanowano szereg działań, których 
głównym celem jest taka przebudo-
wa sieci wodnej KPN, by lepiej odpo-
wiadała ona aktualnym potrzebom 
Puszczy Kampinoskiej. Najważniejsze 
działania prowadzone w projekcie 
to m.in. zatrzymywanie wód na ob-
szarach mokradłowych KPN, wykupy 
najniżej położonych gruntów, ochrona 
terenów zabudowanych, monitoring 
przyrodniczy, strategia dla bobra oraz 
komunikacja społeczna. 

Kolejnym punktem programu kon-
ferencji była prelekcja prof. Jerzego 
Romanowskiego nt. „Bóbr – przeciw-
działanie szkodom i ochrona gatunku”. 
Profesor opowiedział wiele ciekawo-
stek na temat życia bobra oraz o jego 
dobrej i złej współpracy z człowiekiem. 

Następnie cała grupa gości udała 
się na sesję terenową, gdzie mogła 

w realu zobaczyć to, czego się do-
wiedziała na spotkaniu. Na począ-
tek przeszła ścieżką Wokół Roztoki, 
potem zatrzymała się na skraju łąk 
na obszarze ochrony krajobrazowej 
łubiec-Kępiaste. Fragment tych łąk 
zostanie wykupiony, a przecinający je 
rów zatamowany. Dzięki temu zostaną 
zachowane podmokłe łąki i turzyco-
wiska. Następnie wszyscy podeszli do 
miejsca, w którym niedawno bytowały 
bobry. Obejrzeli pozostałości po tamie 
bobrowej. Niestety bobry wyniosły 
się z tego miejsca po 2010 roku, kiedy 
zbyt wysoki poziom wody spowodował 
zalanie ich nor i żeremi. Jednak w dal-
szym ciągu spaceru wycieczkowicze 
mieli okazję obejrzeć piękne czynne 
żeremie bobrów niedaleko Truskawia, 
a także zobaczyć działalność bobrów 
w postaci zgryzów. 

Pełni wrażeń i nowych informacji 
wróciliśmy pod siedzibę KPNu.

TEKST: IWONA MAZUREK
FOTO: ANNA ANDRZEJEWSKA

Kampinoskiego Parku Narodowego

B ó B r
wróg czy przyjaciel 
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Wiosna w pełni. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Iza-
belina chcących aktywnie spędzić czerwcowe popołu-

dnie do korzystania z nowo udostępnionej kładki na ścieżce 
edukacyjnej „Wokół Opalenia”. Obiekt o długości 320 metrów 
został wybudowany ze środków Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko w ramach projektu „Czynna ochrona 
rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych 
w Kampinoskim PN”.

Kładka jest zlokalizowana na odcinku ścieżki, która przebie-
ga przez ekosystemy łąkowe. Została ona wybudowana w celu 
ograniczenia presji turystycznej na najcenniejsze gatunki bezkrę-
gowców – myrmekofilne motyle z rodzaju modraszek: chodząc 
po drewnianym pomoście, nie wydeptujemy trawy, nie tworzy-
my nowych ścieżek, w ten sposób pomagamy przetrwać mro-
wiskom mrówek wścieklic, w gniazdach których żyją larwy mo-
draszka alkona i telejusa. Motyle te swoją biologią są związane 
z mrówkami: wylęgłe z jajeczek larwy motyli początkowo żerują 
na roślinach pokarmowych, ale szybko opuszczają je i schodzą 
na ziemię. Tam są znajdowane przez robotnice wścieklic. Wy-
glądem przypominają larwę mrówki, która zapodziała się gdzieś 
w okolicy mrowiska, a dodatkowo wydzielają słodkie substancje 
chętnie zlizywane przez robotnice. Przechodzące mrówki zabie-
rają larwy i przenoszą je do mrowiska. Tam gąsienice modraszka 
albo są karmione przez mrówki, podobnie jak własne mrówcze 
potomstwo (modraszek alkon) lub żyjąc bezkarnie w mrowisku 
zjadają jaja i larwy mrówek (modraszek telejus). Każdy z tych 
myrmekofilnych gatunków motyli rozpoczyna życie larwalne 
na innej roślinie. Modraszek telejus rozwija się na krwiściągu 
lekarskim, a modraszek alkon na goryczce wąskolistnej. Warto 
podkreślić, iż te trzy gatunki podlegają ścisłej ochronie gatun-
kowej z wymogiem ochrony czynnej, a modraszek telejus jest 
dodatkowo chroniony w ramach sieci Natura 2000. Zobaczenie 
tych pięknych motyli nie jest trudne. Wystarczy skorzystać ze 
zdjęć umieszczonych na tablicach edukacyjnych, stojących przy 
kładce, a następnie rozejrzeć się po łące. Modraszków szukamy 
od czerwca do sierpnia.

Spacer kładką, to także okazja do obserwowania kampino-
skich ptaków. W pobliżu kładki, lęgi wyprowadzają gąsiorki, 
pokrzewki, w tym kapturka i cierniówka. Na szczytach krzewów 
pięknie już od marca śpiewają trznadle, w maju pojawiają się 
żółte wilgi. Zimą na suchych łodygach traw i ziołorośli zaobser-
wujemy przepięknie ubarwione szczygły, na skraju lasu nato-
miast, w koronach drzew, czyże i gości z północy jery.

Zapraszamy do spacerowania po nowym obiekcie i podziwia-
nia piękna kampinoskich łąk, szczególnie rozpoczynającą się wio-
sną gdy kwitną przepiękne kuliste głogi i kwiaty.

INFO: MAGDALENA KAMIńSKA/KPN

Wiosną, gdy przyroda budzi się do życia w wo-
dach Kampinoskiego Parku Narodowego zaczynają 
pojawiać się stworzenia rodem z dawnych epok, 
podobne do tych, które zamieszkiwały Ziemię jesz-
cze przed dinozaurami.

Są to dziwogłówki wiosenne (Siphonophanes gru-
bei) – niewielkie (2-3 cm), dość prymitywne w uję-
ciu ewolucyjnym skorupiaki wodne. Zaliczamy je do 
tzw. skorupiaków niższych i reprezentują nieliczny 
w gatunki (przynajmniej w Polsce) rząd skorupiaków 
bezpancerzowych. Ciało dziwogłówki wiosennej jest 
wąskie i wydłużone oraz jak przystało na przedstawi-
ciela skorupiaków bezpancerzowych nie jest okryte 
sztywnym karapaksem. Na głowie, szczególnie sam-
ce posiadają silnie rozwinięte czułki II pary w postaci 
listkowatych tworów – służą one do przytrzymywa-
nia samicy podczas kopulacji. Oprócz czułek na gło-
wie znajdują są także proste oczy na umieszczone na 
specjalnych stylikach. Na części tułowiowej ciała tego 
skorupiaka znajduje się kilkanaście odnóży. Blaszko-
wate odnóża wytwarzają charakterystyczny dla tych 
zwierząt falowy ruch, którego fala przenosi się od tyłu 
ku przodowi. Ruch ten powoduje poruszanie się zwie-
rzęcia, oddychanie i naganianie pokarmu. Samice dzi-
wogłówek noszą jaja w końcowej, napęczniałej części 
jajowodu wyglądającej jak „worek lęgowy”. Falujące 
ruchy odnóży samic oprócz poruszania i oddychania 
powodują także obieg natlenionej wody do jaj. 

Aby z jaj złożonych przez dziwogłówki wylęgły się 
larwy musi nastąpić ich przesuszenia, stąd skorupia-
ki te spotykane są wyłącznie w zbiornikach okreso-
wych. Wiosną gdy napełnią się wodą, z jaj wylęgają 
się larwy, które bardzo szybko rosną i przekształca-
ją się w dorosłego skorupiaka. Bardzo często gdy 
jeszcze lód skuwa górną warstwę wody, pod lodem 
pływają już dziwogłówki. Warto podkreślić, że jaja 
dziwogłówek mogą przetrwać bez wody nawet 3 do 
5 lat nie tracąc przy tym zdolności rozwojowych.

Dziwogłówki pływają grzbietową stroną do dołu, 
a jako napę służy rytmiczny, regularny falujący ruch 
odnóży tułowiowych. Są filtratorami i odżywiają się 
martwą materią organiczną. Skorupiaki te żyją wy-
łącznie w wodach zimnych – stąd spotykane są wy-
łącznie wiosną. W wodzie o temperaturze ok. 5°C 
potrafią przeżyć nawet do 90 dni, ale gdy tempera-
tura wody podniesie się do około 12°C ich przeży-
walność spada do około 50 dni. 

TEKST I ZDJęCIA: DR. DAWID MARCZAK/KPN

Zapraszamy 
na spacer

Stwory z głębin

wokół 
Opalenia



EDUKACJA10

Piętnasta, jubileuszowa edycja kon-
kursu Tomik Literacki Młodych 

Autorów spotkała się z wielkim zain-
teresowaniem wśród uczniów mazo-
wieckich szkół podstawowych.

Głównym założeniem konkursu 
ogłoszonego w 2000 roku było inspi-
rowanie uczniów do działań literac-
ko-plastycznych. Organizatorzy chcieli 
kształtować postawy proekologiczne, 
a jednocześnie zachęcić dzieci do czy-
tania książek przyrodniczych oraz wy-
powiadania się poprzez sztukę, wy-
rażania myśli w formie literackiej 
i plastycznej. Pragnęliśmy, aby obok 
celów dydaktycznych konkurs rozwijał 
wrażliwość na piękno przyrody, a tak-
że uczył miłości do ziemi ojczystej oraz 
budził uczucia patriotyczne. Zależało 
nam również na zachęceniu młodych 
twórców do odnajdywania i przyswa-
jania uroków otaczającego świata, do 
bezpośredniego kontaktu z przyrodą, 
która jest pierwotnym źródłem wszel-
kiej twórczości.

Z perspektywy minionych piętnastu 
lat mogę stwierdzić, że spełniły się na-
sze oczekiwania. Świadczą o tym prace, 
które napływały do nas w tym czasie. 
Z wielką satysfakcją należy odnotować 
fakt, że nasz konkurs zmobilizował wie-
le szkół do zgłębiania tematu szeroko 
pojętej ekologii. Każdego roku liczba 
uczestników sukcesywnie wzrastała.

Poziom konkursu był coraz wyższy, 
co wypracowali sami uczniowie, którzy 
tworzyli coraz ciekawsze formy książek.

XV edycja wojewódzkiego konkursu
Tomik Literacki 

Młodych Autorów

Nastawienie dzieci do przyrody po-
winno cieszyć wszystkich mieszkańców 
naszej planety już nieco zniszczonej 
przez niewłaściwą gospodarkę człowie-
ka. Młodzi ludzie w sposób naturalny 
uznają priorytet harmonijnego współ-
życia z przyrodą, ponieważ chcą dać 
sobie szansę przetrwania w niszczeją-
cym środowisku. Zdają sobie sprawę 
z tego, że wszystko, co szkodzi naturze 
obraca się przeciwko człowiekowi.

W czasie konkursu młodzież miała 
okazję do wymiany doświadczeń. Nasi 
młodzi twórcy starali się opisać pięk-
no przyrody, a tym samym odkrywali 
w sobie głębokie poszanowanie dla 
otoczenia. W swych pracach z ogromną 
szczerością ukazywali piękno różnorod-
nego krajobrazu i bliski kontakt z dziką 
przyrodą. Nie zabrakło tutaj również 
troski o własną małą ojczyznę. W pra-
cach plastycznych uczestnicy wykazali 
ogromną pomysłowość. Warto pod-
kreślić, że to właśnie najmłodsi często 
okazywali się dojrzałymi odkrywcami, 
którzy potrafili swoje obserwacje i do-
znania trafnie wyrazić. Wszyscy młodzi 
autorzy przywoływali piękno polskie-
go krajobrazu, zachwycali się kalejdo-
skopowo zmieniającymi się barwami 
kolejnych pór roku. Niektórzy okazali 
się prawdziwymi mistrzami poetyckich 
miniatur, inni potrafili ze znakomitym 
wyczuciem plastycznym pokazać nie-
zwykłe pejzaże.

Każdego roku prawdziwe perły dzie-
cięcej twórczości publikowane były 

w kolejnych tomikach. Podobnie stało 
się również teraz. Jestem przekonana, 
że utwory zawarte w najnowszej an-
tologii będą bliskie zarówno młodzie-
ży, jak i dorosłym. Efektem wszystkich 
edycji konkursu stała się niepowtarzal-
na biblioteczka gromadząca wyjątko-
we prace. Kolejne wydania finałowych 
tomików sławiących piękno Mazow-
sza bardzo często były prezentowane 
w kraju i za granicą. A oto ważniejsze 
wystawy promocyjne: w Gmachu Sej-
mu Rzeczpospolitej, w Bibliotece Uni-
wersytetu Warszawskiego, w Ogrodzie 
Botanicznym w Powsinie, w Bibliotece 
Królewskiej w Kopenhadze, w Kura-
torium Oświaty w Warszawie, w Mu-
zeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie, w Muzeum Władysława 
Broniewskiego w Warszawie, w Mazo-
wieckim Samorządowym Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli w Warszawie, 
w Ośrodku Rozwoju Edukacji w War-
szawie, w Galerii „Zadra” w Warszawie, 
w bibliotekach północnych Włoch: Bol-
zano, Lana, Brixen, Verona, Bruneck, 
w bibliotekach i centrach multimedial-
nych w Austrii i Słowenii, na Targach 
Książki Edukacyjnej w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie, na Targach Książ-
ki we Frankfurcie, na międzynarodowej 
sesji naukowej Books and Reading for 
Intercultural Education Barfie w War-
szawie, na Ogólnopolskim Forum Na-
uczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
w Warszawie, Bydgoszczy i Słupsku, na 
Targach Książki w Krakowie, na Między-
narodowych Targach Poznańskiej Książ-
ki Dla Dzieci i Młodzieży, na Targach 
Edukacyjnych w Kielcach oraz  Jury do-
konało oceny prac w trzech kategoriach: 
literackiej, plastycznej i edytorskiej. 



Jakie rodzaje rowerów można kupić w Państwa sklepie?
Sprzedajemy rowery różnego rodzaju, mamy szeroki zakres oferty. Zaczynając od ro-

werów dla dzieci, które ledwo zaczynają chodzić, do rowerów dla osób powyżej 2 metrów 
wzrostu. Przekrój oferty możemy również podzielić pod kątem jakości tych rowerów. W tym 
roku wprowadziliśmy firmę Romet, jako rowery z tańszej półki cenowej, gdzie ceny zaczynają 
się od 900 zł dla osób dorosłych i 500 zł dla dzieci. Mamy jeszcze kilka innych marek tzw. 
lepszych. Nasza główna marka to Specialized (amerykańska) specjalizująca się w rowerach 
wyższej klasy, ale oferująca również rowery tańsze w cenie do 2 tysięcy złotych. Podobną 
ofertę prezentuje Trek (również amerykańska firma) oraz firma Cannondale (rowery wyższej 
klasy, nie mają w ofercie tańszych odpowiedników). Sprzedajemy również tandemy, rowery 
miejskie, holenderskie, terenowe, elektryczne. W zasadzie wszystko co jest na rynku można 
u nas nabyć, a to czego nie mamy na miejscu, możemy sprowadzić na zamówienie. 

Czy prowadzicie Państwo serwis rowerowy? Jaki jest koszt przeglądu i jak często trzeba 
go wykonywać?

W naszej ofercie są trzy rodzaje przeglądów. Podstawowy tzw. regulacyjny kosztuje 80 zł, 
przegląd regulacyjny z czyszczeniem – 120 zł. Warto wspomnieć, że do czyszczenia używamy 
profesjonalnych kosmetyków, nabłyszczamy lakier, usuwamy drobną rdzę, która się pojawiła. 
Mamy jeszcze przegląd pełny, który składa się z wyczyszczenia roweru, rozebrania go na czę-
ści pierwsze, obejrzenia dokładnie wszystkich części, czy któraś nie wymaga wymiany. Jeśli 
coś jest do wymiany czy naprawy, to działamy, po czym składamy, smarujemy, regulujemy 
i rower jest gotowy na cały sezon. Jeśli chodzi o częstotliwość robienia przeglądu, to zależy 
od wielu czynników m.in. ile kto jeździ, jaką ma wagę, jaki ma styl jazdy. Przyjęta średnia jeśli 
chodzi o przeglądy to raz na rok, ale np. dla zawodników rowerowych, to będzie między 2-4 
przeglądy w ciągu roku, a jeśli ktoś mało jeździ, to może robić taki przegląd raz na dwa lata.

Czy można kupić u Państwa w sklepie akcesoria rowerowe związane z bezpieczną jazdą 
(światła, kaski itp.)?

Mamy w ofercie wszelkie akcesoria rowerowe, również takie rzeczy jak światła ( od ma-
lutkich sygnalizacyjnych lampek, do dużych lamp, które świecą jak światła w samochodzie). 
Mamy trzy typy kasków dla dzieci. Kluczem bezpieczeństwa jest kask dobrze dobrany do 
naszego kształtu czaszki. Jeśli będzie źle dobrany nie spełni swojego zadania w sytuacji kry-
zysowej. W ofercie mamy kaski zaczynające się od 100 zł. Inne akcesoria wpływające na bez-
pieczeństwo to taśmy odblaskowe, błotniki, okulary przeciwsłoneczne. U nas to wszystko 
można nabyć.

Kto kupuje rowery u Państwa, czy są to tylko nasi mieszkańcy czy ludzie z Warszawy?
Nasz sprzęt i rowery sprzedajemy na całą Polskę. Głównymi naszymi odbiorcami są klienci 

z naszej gminy i okolic, ale zdarzają się sytuacje, że ludzie przyjeżdżają z drugiego końca Pol-
ski, bo my akurat mamy taki rower, którego nikt inny nie ma, a klient chce go mieć. Myślę tu 
o rowerach z wyższej półki. 

W jakich godzinach będzie czynny sklep w wakacje?
Sklep działa cały rok w tych samych godzinach tzn. w tygodniu od 11.00-19.00, a w sobotę 

od 10.00-15.00.
Czy propagujecie Państwo rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy?
Na swój skromny sposób propagujemy. Chcielibyśmy robić więcej, ale nie jest to łatwe. 

Mamy wypożyczalnię rowerów, która dosyć dobrze prosperuje. Co prawda wypożyczeń in-
dywidualnych nie jest zbyt wiele, ale obsługujemy firmy, które wypożyczają więcej rowerów. 
Oczywiście turysta np. z Warszawy odwiedzając nasze okolice, może do nas zawitać i taki 
rower wypożyczyć.

Jaki jest koszt wypożyczenia roweru?
Koszt to 10 zł/h i 60 zł/dobę. Oferujemy również mapki do wypożyczenia i kupienia z ak-

tualnymi szlakami rowerowymi. 
Czy oferujecie Państwo jeszcze jakieś usługi?
Dodatkową usługą, którą prowadzimy w naszej firmie jest odkupowanie rowerów zaku-

pionych u nas. Jeśli np. ktoś kupi u nas rower dla dziecka za 1tys. zł i dziecko pojeździ nim 3 
czy 4 lata, a potem z niego wyrośnie to my go zawsze odkupimy i odliczymy ustaloną kwotę 
od nowego roweru. Z kolejnym zrobimy to samo. To odciąża klienta od pozbywania się sprzę-
tu, albo magazynowania go w garażach czy piwnicach. Ta usługa z każdym rokiem rozwija się 
coraz bardziej i klienci sobie to chwalą. Poza tym jest to oszczędność dla klientów, którzy chcą 
kupić dobry, używany rower za mniejsze pieniądze, bo nie chcą wydawać za nowy.
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ROWER 
zdrowy transport …

Przy wyborze utworów nagrodzo-
nych i wyróżnionych kierowano się 
przede wszystkim oryginalnością 
wierszy i opowiadań, wyobraźnią, 
wrażliwością i odwagą wypowie-
dzi. Natomiast w kategorii pla-
stycznej i edytorskiej brano pod 
uwagę pomysłowość, innowacyj-
ność i staranność prac.

W piętnastej edycji konkursu 
wzięło udział 652 uczniów, spo-
śród których Jurorzy wyłonili 42 
laureatów, wyróżnili zaś 268 osób 
w dwóch grupach wiekowych: 
klasy I-III, klasy IV-VI.

Ponadto Jury przyznało puchary 
dla najbardziej aktywnych szkół: 
•  Szkoła Podstawowa im. płka Sta-

nisława Królickiego w Izabelinie
•  Szkoła Podstawowa w Kaliszkach
•  Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 21 w Radomiu
Pierwsze miejsca zdobyli ucznio-
wie:
•  Michalina Chrobak kl. V – Szko-

ła Podstawowa im. Stanisława 
Królickiego w Izabelinie

•  Julia Oszczyk kl. III – Szkoła Pod-
stawowa w Kaliszkach

•  Bartłomiej Tomczyk kl. III – 
Szkoła Podstawowa Nr 21 w Ra-
domiu
Tegoroczna, piętnasta antolo-

gia miała szansę zaistnieć dzięki 
wsparciu Sponsorów. Szczególne 
podziękowania składamy: Panu 
Witoldowi Malarowskiemu – 
Wójtowi Gminy Izabelin, Pani 
Marcie Wojtachnio – Skarbniko-
wi Gminy Izabelin, Panu Janowi 
Żychlińskiemu – Staroście Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego, 
Panu Antoniemu Zychowi – Dy-
rektorowi Zespołu Szkół w Izabe-
linie oraz Panu Ryszardowi Górce 
– Wicedyrektorowi ds. Ekonomicz-
no-Administracyjnych.

Dzięki zaangażowaniu tych 
osób młodzi twórcy mogą czuć się 
docenieni. Finałowe Tomiki Lite-
rackie Młodych Autorów o tematy-
ce przyrodniczej szeroko promują 
twórczość dziecięcą. Młodzi poeci 
i plastycy zyskują wiarę we własne 
siły, a w konsekwencji motywację 
do rozwijania własnych pasji.

Konkurs honorowym patrona-
tem objęli: Pan Jacek Kozłowski – 
Wojewoda Mazowiecki, Pan Adam 
Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Pan Karol Semik – 
Mazowiecki Kurator Oświaty, Pan 
Jan żychliński – Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego.

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
STANISłAWA FADROWSKA-ADAMCZYK

Z GERARDEM MAlITKIEM WłAŚCICIELEM SKLEPU ROWEROWEGO COZMO BIKE 
W IZABELINIE PRZY UL. 3 MAJA ROZMAWIAłA IWONA MAZUREK
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S t a j n i a  S a w a n k a 
z a p r a s z a …

Od kiedy działa stajnia Sawanka?
Od 11 lat, w zeszłym roku obchodziliśmy dziesięciolecie.
Skąd się wziął pomysł na jej powstanie?
Od najmłodszych lat zakochana byłam w koniach. Dawniej sport ten, nie był 

tak popularny i dostępny jak teraz, ale mimo tego dostałam od rodziców karnet 
na 10 jazd w jednej z warszawskich stajni. Tak się to wszystko zaczęło. Wiedzia-
łam, że konie to jest to, co przynosi mi radość. Szczęście niestety nie trwało zbyt 
długo, bo nie było stać nas na dalszą naukę. Jakiś czas później niedaleko naszego 
domu otworzyła się nowa stajnia, którą zaczęłam odwiedzać. Początkowo poma-
gałam i w zamian za to, jeździłam na koniach. Miłość do koni zaszczepiłam w mo-
jej siostrze i tacie, którzy zaczęli jeździć do stajni razem ze mną. Po jakimś czasie 
tata stwierdził, że najwyższy czas na kupno konia i takim oto sposobem do naszej 
rodziny dołączyła Sawanka. Początkowo mieszkała w stajni, w której uczyliśmy 
się jeździć, jednak później tata stwierdził, że skoro mamy spory teren koło domu, 
to czemu nie wybudować małej stajni. Jak łatwo można się domyśleć, chwilę póź-
niej pod oknem naszego domu stała drewniana stajenka z dwoma boksami, która 
służy nam po dziś dzień. Koń to zwierzę stadne, więc niedługo potem do Sawanki 
dołączył Eryk, mój prezent ślubny. Tata złapał bakcyla i postanowił wybudować 
murowaną stajnię na 12 boksów, tak profilaktycznie, gdyby ktoś chciał trzymać 
u nas swojego konia. Skończyło się na 30 boksach... (śmiech). Tak się to wszystko 
zaczęło, od miłości do koni.

Ile koni liczy stajnia, jakiej są rasy i maści?
W chwili obecnej mamy 29 koni różnych ras, od kucyków po duże konie. Prze-

ważają konie szlachetnej półkrwi, ale mamy również konie rasy małopolskiej, 
wielkopolskiej czy huculskiej. Jeśli chodzi o maści to są przeróżne, od siwych, 
karych, gniadych i kasztanów po srokate i tarantowate.

Jak wygląda dzień powszedni w stajni?
Nasza stajnia zatrudnia obecnie dwóch stajennych, którzy opiekują się końmi 

przez całą dobę. Do ich obowiązków należy karmienie, sprzątanie boksów i tere-
nu stajni. Dzień powszedni zaczyna się u nas o godzinie 7.00, kiedy konie dosta-
ją śniadanie, następnie wyprowadzane są na padoki, tu warto wspomnieć o tym, 
że konie na padokach dzielone są na grupy względem ich charakterów, tempera-
mentów i płci, staramy się dobierać grupy padokowe tak, by każdemu z naszych 
podopiecznych było jak najlepiej. O godzinie 12.00 sprowadzamy je do boksów 
i o 13.00 dostają obiad, po posiłku znów wychodzą na padoki. Większość swojego 
czasu spędzają na świeżym powietrzu. Praca stajennego wymaga ogromu zaanga-
żowania i miłości do koni. Ja z siostrą zajmujemy się naszymi końmi, czyścimy je, 
jeździmy i opiekujemy najlepiej jak tylko potrafimy. Nasza stajnia prowadzi również 
pensjonat dla koni, więc właściciele koni przyjeżdżają do nich, jeżdżą na nich i pie-
lęgnują. W tygodniu po południu odbywają się jazdy w szkółce, jednak to weeken-
dy są prawdziwym wyzwaniem. W soboty i niedziele w stajni od samego rana jest 
mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżają na jazdy rekreacyjne, wobec tego praca w stajni 
musi być bardzo dobrze zorganizowana.

Jak dużo osób korzysta z Państwa usług i czy wśród nich są mieszkańcy naszej gmi-
ny? Czy trzymają u Państwa swoje konie?

Myślę, że ok 50% naszych klientów to mieszkańcy gminy, którzy przychodzą 
na jazdy rekreacyjne, ale również trzymają u nas swoje konie. Obecnie pensjonat 
zamieszkuje 12 koni prywatnych.

W Państwa ofercie jest szkółka jeździecka, oprowadzanki dla najmłodszych, 
jazdy indywidualne, hotel dla koni. Czy macie Państwo jakąś ofertę wakacyjną 
dla naszych najmłodszych mieszkańców?

Sezon jeździecki trwa u nas cały rok, posiadamy halę namiotową, która w dużym 
stopniu ułatwia nam pracę zimą, jednak prawdziwy sezon zaczyna się mniej więcej 
w marcu, kiedy robi się trochę cieplej. Obecnie posiadamy 10 koni rekreacyjnych, na 
których prowadzimy naukę jazdy. Oferta jazd jest bardzo zróżnicowana i myślę, że 
każdy znajdzie coś dla siebie. Prowadzimy oprowadzanki dla najmłodszych, naukę 
jazdy na lonży, jazdy grupowe dzielone poziomami zaawansowania, jazdy indywidu-
alne czy wyjazdy w teren, wszystko oczywiście odbywa się pod okiem instruktora. 
Obecnie posiadamy 4 kucyki, a najmniejszy z nich ma niespełna 120cm w kłębie 
i wśród dzieci robi furorę. Przebywanie z końmi ma właściwości terapeutyczne, dzieci 
i nie tylko otwierają sie przy nich, stają się bardziej śmiałe i odważne.

Właścicielki stajni Sawanka
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Jeśli chodzi o ofertę wakacyjną, to już po raz drugi będziemy organizować pół-
kolonie jeździeckie. W ubiegłym padł pomysł zrobienia jednego próbnego turnusu, 
który się przyjął i bardzo spodobał. W związku z tym w tym roku mamy aż 3 turnusy 
6-dniowe. Zaczynamy o godzinie 9.00 a kończymy ok. 18.00. Program dnia jest bar-
dzo napięty i dzieciaki mają zajętą prawie każdą minutę pobytu w stajni. Podczas 
półkolonii uczą sie czyścić, siodłać, pielęgnować konie, ale przede wszystkim jeździć 
na nich. Otrzymują sporą dawkę wiedzy teoretycznej o koniach, którą staramy się 
przekazać im w jak najbardziej przystępny dla nich sposób, np. anatomii konia uczy-
my się malując go farbami, każda część ciała ma inny kolor. Mamy przygotowaną 
też całą „armię” gier terenowych, które dzieciaki uwielbiają, a my przy tym bawimy 
się równie dobrze. Podczas pobytu w stajni dzieci mają zapewnione 3 pyszne posił-
ki (II śniadanie, obiad i podwieczorek). Po tygodniowym turnusie dzieciaki wracają 
do domów zmęczone, ale szczęśliwe i pełne nowych doświadczeń. W tym roku 
mamy 3 turnusy i właściwie nie mamy już miejsc.

Wiem, że organizujecie różne imprezy na terenie waszego ośrodka. Co pla-
nujecie w najbliższym czasie?

Jesteśmy współorganizatorem cyklu zawodów KSJ- Kampinoskie Spotkania 
Jeździeckie, które odbywają się na terenie gminy Stare Babice i gminy Izabelin. 
Najbliższe spotkanie z cyklu będzie miało miejsce 20-21.06 w naszej stajni, Sa-
wance. Kolejne we wrześniu w Stajni Zielonki i ostatnie, finałowe spotkanie w SKJ 
Poczernin pod Płońskiem w październiku.

Pierwsze spotkanie z tegorocznego cyklu odbyło się 16-17.05 w stajni Horse Works 
w Koczargach Nowych. KSJ to zawody towarzyskie dla osób, które dopiero zaczynają 
swoją przygodę z jeździectwem i nie są jeszcze gotowe na udział w oficjalnych zawo-
dach. KSJ to dla nich taki etap przejściowy, który pomaga w odnalezieniu się w świe-
cie zawodów. Na takich zawodach można sprawdzić swoje umiejętności, ale przede 
wszystkim świetnie się bawić. Kampinoskie Spotkanie Jeździeckie organizujemy już 
trzeci rok, i na każdym spotkaniu widzimy coraz większą frekwencję, nie tylko za-
wodniczą. Z roku na rok mamy coraz więcej osób, które chcą z nami współpracować. 
Wszyscy zainteresowani mogą wejść na stronę ksj.waw.pl i dowiedzieć się więcej.

Czy każdy jeździec może się zgłosić na te zawody?
Tak, każdy kto jeździ konno może zgłosić się na te zawody. Oczywiście wy-

magamy pewnych dokumentów, ale nie wymagamy licencji, które potrzebne są 
w oficjalnych zawodach. Naszym celem było to, by jak największa liczba jeźdźców 
z okolic, mogła sprawdzić się na tego typu imprezie jeździeckiej. Koszty udziału 
w zawodach są niewielkie, a stajnie, w których odbywają się zawody oddalone są 
od siebie maksymalnie o 7 km.

W zeszłym roku na każde z 4 spotkań otrzymaliśmy dofinansowanie z UE. Zwy-
kle jest tak, że sobota jest dniem ujeżdżeniowym, a niedziela skokowym. W roku 
ubiegłym jeden z tych dni był bezpłatny, co przyciągnęło sporą liczbę zawodni-
ków, którzy mimo braku dofinansowania w tym roku chcą dalej u nas startować. 
Jak już wcześniej mówiłam, najbliższe spotkanie KSJ odbędzie się 20-21.06 w na-
szej stajni, na które serdecznie wszystkich zapraszam. KSJ to zawody połączone 
z piknikiem rodzinnym, mamy wiele atrakcji dla najmłodszych. 

Czy „człowiek z ulicy” może przyjść i wykupić sobie godzinkę jazdy?
Nie do końca. Najpierw należy umówić się na jazdę próbną, abyśmy mogły zoba-

czyć na jakim poziomie zaawansowania jest dana osoba. W naszej stajni, ze względu 
na bezpieczeństwo konia i jeźdźca nie ma możliwości wypożyczenia konia, wszystkie 
jazdy odbywają tylko i wyłącznie pod okiem instruktora.

Czy jest u Państwa możliwość wolontariatu dla młodzieży, która za opiekę 
i pomoc przy koniach może sobie z zamian pojeździć za darmo? 

Oczywiście, jest taka możliwość, jednak nie przyjmujemy „ludzi z ulicy”. Najczę-
ściej są to osoby, które jeździły u nas w stajni, ale okazało się, że w domu brakuje 
pieniędzy na dalszą naukę. Nie ma co ukrywać, że jazda konna to drogie hobby. 
Czemu osoby, które znamy? Z bardzo prostej przyczyny. Dzieciaki te znają nas, wie-
dzą czego wymagamy, znają konie i okolicę. Koń to duże i płochliwe zwierze, które 
zupełnie nieświadomie może zrobić krzywdę, w związku z tym musimy dobrze znać 
daną osobę i wiedzieć, że w kryzysowej sytuacji nie zachowa się bezmyślnie. Mamy 
dwie młode instruktorki, które jako 12-letnie dziewczynki zaczęły przychodzić na 
jazdy, później pracować w zamian za jazdy, a teraz tak się rozwinęły, że same uczą 
innych jeździć konno. Towarzystwo koniarzy to bardzo zgrani ludzie, którzy dobrze 
się rozumieją. Tak naprawdę jesteśmy jedną wielką rodziną.

To ogromne szczęście mieć pasję, kochać to co się robi i jeszcze na tym zara-
biać. Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia

Z WIOLą MILCZAREK WłAŚCICIELKą STAJNI SAWANKA W TRUSKAWIU 
ROZMAWIAłA IWONA MAZUREK

FOTO: WIOLETTA MILCZAREK, JANUSZ MARCINIAK

Wioletta Milczarek
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Dyrektor, pracownicy oraz wychowankowie  
Gminnego Przedszkola w Izabelinie  

serdecznie dziękują: 
 

Wójtowi Gminy Izabelin, Panu Witoldowi Malarowskiemu 
Skarbnikowi Gminy Izabelin, Pani Marcie Wojtachnio 

 

Firmom: 
 
 
 

          
          Pan Szczepan Obarski       Pani Anita Hetman           Pan Łukasz Konarski 
 

Sklep Wielobranżowy „Maja”, Państwo Renata i Sławomir Andziak 
Tobłysk S. C., Pani Krystyna Nowik 

Piekarnia „Grzelak”, Państwo Krzysztof Grzelak, Angelika Stanicka, Cezary 
Stanicki 

„ARCISZEWSCY” Sp. J., Państwo Barbara i Albert Arciszewscy 
 

oraz Państwu: 
Annie Krzemińskiej i Tomaszowi Mirskiemu 

Monice i Dariuszowi Bluj 
Monice Berkowskiej i Jackowi Smura 

Anecie i Robertowi Rudzik 
 

za wsparcie oraz zaangażowanie w akcję „Park sprawnościowy”. Jesteśmy 
wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość. Świadomość, że jest wśród nas tak 

wiele osób gotowych nieść pomoc, jest bardzo budująca. Dzięki Państwu udało 
nam się osiągnąć zamierzony cel. 

2 czerwca 2015 roku w Gminnym Przed-
szkolu w Izabelinie w obecności zaproszo-
nych sponsorów oraz przedstawicieli Urzę-
du Gminy Izabelin odbyło się uroczyste 
otwarcie mini parku linowego. W naszym 
przedszkolu jest to kolejna inicjatywa pani 
dyrektor – Beaty Podgajnej, mająca na celu 
rozwój ruchowy dzieci. A zaczęło się niewin-
nie – przedszkolny plac zabaw powoli prze-
stawał wystarczać naszym wychowankom, 
więc pojawiła się myśl o urozmaiceniu go 
i zagospodarowaniu dalszej części przed-

Wpiątek 5 czerwca br. około go-
dziny 13.00 w Hornówku na 

niedokończonej budowie apartamen-
towców przy ul. Fedorowicza zdarzył 
się nietypowy wypadek. 

Mała sarenka weszła na teren posesji 
i wpadła do niezabezpieczonego dołu 
po szambie. Na szczęście przechodził 
tamtędy jeden z naszych mieszkańców 
i szybko zareagował wzywając pomoc. 
Na miejscu zdarzenia pojawiła się straż 

pożarna z Izabelina, policja oraz straż 
KPN-u. Strażacy wyciągnęli przestraszo-
ne zwierze na powierzchnię. Sarenka 
odpoczęła kilkadziesiąt minut na trawie, 
po czym wróciła do swojego domu, do 
lasu. Dobrze, że byli obok ludzie, którzy 
szybko zareagowali na krzywdę zwie-
rzęcia. Jednak to również ludzie nie za-
bezpieczyli terenu budowy. Nie zapomi-
najmy na jakim terenie mieszkamy i, że 
nie jesteśmy sami. To my budując swoje 

domy, weszliśmy na tereny dawniej za-
mieszkane przez leśne, dzikie zwierzęta. 
Wyrzucając odpadki do lasu czy poza te-
ren swojej działki nieświadomie dokar-
miamy zwierzęta, które coraz mniej boją 
się ludzi i bez oporu podchodzą do na-
szych domostw. Pamiętajmy o wzajem-
nym bezpieczeństwie i szacunku, by żyło 
nam się lepiej i w większej harmonii.

IWONA MAZUREK
FOTO: JANUSZ KRUKOWSKI

akcja „Sarna” w Hornówku

SuPer Zabawa
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W    czwartek 14 maja 2015 r. 
w Gminnym Przedszkolu w La-

skach odbył się Finał II Konkursu Re-
cytatorskiego „Krótkie wiersze zna-
nych poetów”. Celem zorganizowania 
konkursu było przede wszystkim przy-
bliżenie dzieciom twórczości poetów 
polskich, propagowanie literatury 
dziecięcej, pokonywanie własnej nie-
śmiałości, rozwijanie wyobraźni i fan-
tazji. W konkursie wzięło udział 36 
dzieci z wszystkich grup wiekowych. 
Konkurs poprzedzały eliminacje w po-
szczególnych grupach. W czasie finału 
dzieci prezentowały swoje umiejęt-
ności w obecności komisji konkurso-
wej. Komisja w składzie: Pani Elżbie-
ta Pawłowska – dyrektor naszego 
przedszkola, Pani Teresa Lochyńska 
– wicedyrektor i Pani Dorota Trochim-
czuk – nauczyciel logopeda dokonała 
oceny uczestników konkursu w trzech 
kategoriach wiekowych. Przy ocenie 
przedszkolaków brano pod uwagę: 
opanowanie pamięciowe, interpre-
tację tekstu, kulturę słowa i ogólny 
wyraz artystyczny (uzasadniony gest 
sceniczny, element ruchu, strój itp.). 

Dużo dzieci zaprezentowało wyso-
ki poziom umiejętności i w związku 

KróTKIE WIErSZE ZNANYCH POETóW!

w gminnym Przedszkolu w izabelinie!

szkolnego podwórza. Pomysły były różne, ale najdosko-
nalszym było marzenie o wybudowaniu parku linowego. 
Wykorzystując kilka rosnących tu od lat sosen, dających 
latem przyjemny cień, przy współpracy z firmą „Parki Li-
nowe Ju-huu”, w ciągu miesiąca powstał piękny, kolorowy 
i przede wszystkim bezpieczny park sprawnościowy, dają-
cy izabelińskim przedszkolakom nie tylko mnóstwo fraj-
dy, ale także umożliwiający im doskonalenie sprawności 
ruchowej, tak potrzebnej w ich wieku. Otwarciu przed-
szkolnego mini parku linowego towarzyszył festyn rodzin-
ny, na którym dzieci po raz pierwszy mogły wypróbować 

nowe sprzęty. Tegoroczny festyn obfitował w mnóstwo 
atrakcji – balony napełniane helem, robione na miej-
scu zdrowe soki i sorbety, kiełbaski z grilla oraz domo-
we ciasta. Przyjechała również straż pożarna z wozem 
strażackim, a temu wszystkiemu towarzyszyła radosna, 
rodzinna atmosfera stworzona przez animatorów. Dzię-
kujemy przedstawicielom Urzędu Gminy Izabelin, Spon-
sorom, Rodzicom naszych wychowanków oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w ten projekt i zapraszamy do 
wspierania kolejnych inicjatyw!

ELżBIETA KOZłOWSKA

z tym oprócz trzech pierwszych miejsc 
jury postanowiło dodatkowo przyznać 
młodym recytatorom wyróżnienia. 
Laureaci otrzymają dyplomy i nagro-
dy. Dzieci biorące udział w konkursie 

otrzymają pamiątkowe dyplomy i upo-
minki. Zwycięzcom oraz ich rodzicom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

 MARZENA CHRANIUK
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Korzyści, jakie niesie za sobą ukła-
danie puzzli mogą być nieocenione 

w procesie rozwoju małego dziecka. 
To ćwiczenie analizatora wzrokowego, 
rozwijanie pamięci, spostrzegawczo-
ści, wyobraźni oraz ćwiczenie koordy-
nacji wzrokowo-ruchowej. Przyświe-
cając tej myśli dnia 8 maja 2015 roku 
w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego 
odbył się I Turniej Układania Puzzli pod 
hasłem „Zostań mistrzem puzzli”. Ho-
norowy patronat nad turniejem objął 
Wójt Gminy Stare Babice Pan Krzysztof  
Turek. 

Turniej przeznaczony był dla star-
szych przedszkolaków – 5–6 latków 
z przedszkoli powiatu warszawskiego 
– zachodniego. Do reprezentowania 
Gminnego Przedszkola w Laskach „Aka-
demii Pod Dębowym Liściem” spośród 
wielu chętnych wybrane zostały trzy 
dwuosobowe drużyny z grup: „Wie-
wiórki” i „Zajączki”. Turniej składał się 
z trzech etapów.

Do pierwszego etapu – układania 
puzzli z 60 elementów przystąpiły 
wszystkie zgłoszone drużyny, a było ich 
26. Do etapu drugiego zakwalifikowało 
się sześć drużyn, które miały najlep-

szy czas. W tym etapie dzieci układały 
puzzle z 75 elementów. Etap trzeci – fi-
nałowy to trzy drużyny, które walczyły 
o miejsca na podium. Zmagały się one 
ze 100-elementowymi puzzlami. Dum-
ni jesteśmy z tego, że nasi wychowan-
kowie uczestniczyli we wszystkich eta-
pach turnieju. 

W rezultacie para: Maciej Głębow-
ski i Igor Gutowski zajęli trzecie miej-
sce, układając 100-elementowe puzzle 
w czasie 10 minut i 19 sekund. Lau-
reatom gratulujemy i dziękujemy za 
wspaniałe reprezentowanie naszego 
przedszkola. Organizatorom gratuluje-

my pomysłu na promowanie świetnej 
formy spędzania wolnego czasu oraz 
bardzo dziękujemy za zaproszenie. 

PAULINA GÓRKIEWICZ
NAUCZYCIELKA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W LASKACH
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Układanie PUZZLI 
– jedna z form 
spędzania 
wolnego czasu

Zespół „Wokaliza” przez 8 lat istnienia w Centrum Kultu-
ry Izabelin dał prawie 50 koncertów. Ten 50-ty będzie 

wyjątkowy. Zapraszamy już dziś.
Zespół powstał w październiku 2007 roku z inicjatywy 

Pani Maryli łukasińskiej. Założyła go i prowadzi Karolina 
Dubaniewicz. Obecnie działa przy Centrum Kultury Izabelin. 
Śpiewają  w nim osoby w różnym wieku – od młodzieży aż 
po seniorów, mieszkańcy naszej gminy oraz gmin sąsied-
nich. Tworzą go głównie amatorzy, ale są  też absolwenci 
szkół muzycznych. W tej chwili jest to ok. 15 osób. 

„Wokaliza” koncertuje  zarówno na terenie  gminy, jak 
również bierze udział w różnego rodzaju przeglądach i kon-
kursach, gdzie zdobywa nagrody (wyróżnienie w konkursie 
piosenkarskim „Tulipanada” 2011, II miejsce na Festiwa-
lu Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna Jesień” 2011,  
I miejsce w konkursie „Tulipanada” 2012). Zespół ma w 
repertuarze kolędy, pieśni patriotyczne oraz znane i mniej 
znane standardy polskiej i światowej muzyki rozrywkowej. 
Uczestniczy w koncertach patriotycznych, świątecznych, 
charytatywnych, a także imprezach plenerowych. Występo-
wał dwukrotnie na piknikach organizowanych przez gminne 
przedszkola, współpracuje też z Prywatną Szkołą Muzyczną 
w Izabelinie, brał udział w koncercie dziękczynnym za ka-
nonizację Jana Pawła II w kościele w Laskach (2014) oraz 
w nagraniu filmu o gminie Izabelin dla TVP HISTORIA. Ma 
na koncie już prawie 50  występów. I właśnie ten 50-ty, ju-
bileuszowy występ odbędzie się 13 czerwca w CKI. Zespół 
wykona kilkanaście utworów z repertuaru rozrywkowego. 
Będą Beatelsi, polskie przeboje lat 60-tych i 70-tych, piosen-
ki z musicali. Na scenie wystąpią zarówno obecni, jaki i byli 
członkowie zespołu. 

Serdecznie zapraszamy!

13 czerwca 2015, godz. 20:00, wstęp wolny, Mała Scena 
pod Łosiem

KAROLINA DUBANIEWICZ

Jubileuszowy 50. koncert grupy wokalnej „Wokaliza”



KULTURA

W sobotę poprzedzającą Dzień Dziecka na scenie Cen-
trum Kultury Izabelin wystąpiły dzieci z Akademii Es-

tradowej FAME, działającej przy Teatrze Muzycznym ROMA. 
Koncert składał się ze znanych i lubianych piosenek dla naj-
młodszych. Usłyszeliśmy m.in. „Na wyspach Bergamutach” 
i „Jak rozmawiać trzeba z psem” z filmu „Akademia Pana 
Kleksa”. Występujący przypomnieli również popularne nie-

17

Organizujemy je od 1999 roku. Mają formę targów 
książki, skupiających czołówkę krajowych oficyn, wraz 
z ich autorami.

14 czerwca 2015 w godzinach 10:00 – 15:00 odbędą się 
XVII Izabelińskie Spotkania z Książką. Można na nich kupić 
nowości i bestsellery oraz książki używane – niejednokrot-
nie „białe kruki”. Można też spotkać się z ciekawymi posta-
ciami literatury oraz zdobyć autograf lubianego pisarza. Do 
tej pory gościły u nas takie wydawnictwa, jak PWN, Pró-
szyński i S-ka, Muza, PIW, Wiedza i życie, Czytelnik, Znak, 
Wydawnictwo Literackie i wiele innych. Niektórzy autorzy, 
goszczący w ubiegłych latach na Izabelińskich Spotkaniach 
z Książką to np. Ryszard Kapuściński, Jarosław Abramow-
Newerly, Anna Świderkówna, ks. Jan Twardowski, Antoni 
Libera, Grzegorz Kasdepke, Jerzy Pilch, Maria Nurowska.

W tym roku odwiedzą nas wydawnictwa: Kojro, Bellona, 
Marginesy, Wydawnictwo Literackie, Muza, Rewasz, Inicjał, 

XVII Izabelińskie Spotkania z Książką

gdyś piosenki z programu telewizyjnego Tęczowy Music 
Box, takie jak „Koronkowa Lambada”. Ze sceny popłynęło 
też „ABC” i „Heal the world” Michaela Jacksona. Na koniec 
dzieci zaprezentowały fragmenty musicalu o Głębinku, któ-
rego premiera odbędzie się 13 czerwca w Teatrze ROMA.

KAROLINA DUBANIEWICZ
FOTO JANUSZ MARCINIAK 

Koncert dla dzieci w wykonaniu 
Akademii Estradowej FAME

Sekcja strzelecka Centrum Kultury 
Izabelin prowadzi treningi strzeleckie 
od kwietnia br. na strzelnicy Związko-
wego Klubu Strzeleckiego Warszawa.

Podczas zajęć instruktorzy ZKS War-
szawa potrafią nauczyć bezpieczne-
go obchodzenia się z bronią. Pod ich 
okiem – przychodząc regularnie na 
treningi – można nauczyć się strzelać 
na poziomie dającym satysfakcję z uzy-
skiwanych rezultatów, potrafią nauczyć 
praktycznie każdego. 

Uczestnicy naszej sekcji podczas 
dwumiesięcznych treningów strzelali 
już z karabinu sportowego, karabi-

nu pneumatycznego, kałasznikowa, 
pistoletu pneumatycznego, pistole-
tu sportowego i pistoletu bojowego 
Glock, Walther.  

Strzelectwo sportowe to pasja, któ-
ra łączy ludzi, ale dobre wyniki to nie 
tylko predyspozycje. To także codzien-
ne treningi.

Zachęcamy młodzież i starszych 
mieszkańców naszej gminy /panie i pa-
nów/ do zapisania się do sekcji strzelec-
kiej i uczestniczenia w dwumiesięcznych 
treningach /raz w tygodniu w godz. 
17.00-19.00/ na strzelnicy ZKS Warsza-
wa przy ulicy Marymonckiej 42.

Zapisy na zajęcia po wakacjach pro-
wadzi sekretariat Centrum Kultury Iza-
belin – tel. 22 752 68 28.

FOTO JANUSZ MARCINIAK

Mind&Dream, wydawnictwo Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, Ośrodek Karta, Stowarzyszenie Wydawców Kato-
lickich i inne. Będą też antykwariaty. Atrakcją dla dzieci bę-
dzie z pewnością spotkanie z Mają Popielarską i jej książką 
„Maja, mała ogrodniczka”. Najmłodszym aktorzy będą też 
czytać ciekawe bajki i wiersze. Dorośli być może zechcą po-
rozmawiać z Panią Felicją Konarską o książce „Wołyń, moja 
tęsknota” albo z Marcinem Niziurskim, czy Jerzym Besalą. 
To tylko niektóre propozycje. Ponadto będzie można obser-
wować ilustratorów książek przy pracy, wśród nich – Macie-
ja Jędrysika.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Izabeli-
na i okolic. Izabelińskie Spotkania z Książką to dobry pomysł 
na niedzielny spacer oraz doskonała okazja do zapoznania 
się z ofertą polskich oficyn wydawniczych i zakupu warto-
ściowej literatury po okazyjnych cenach. 

KAROLINA DUBANIEWICZ

Strzelanie sportowe to pasja, 
która łączy ludzi

TRENINGI NA STRZELNICY
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Wójt Gminy Izabelin, Zespół Szkół w Izabelinie  
oraz Centrum Kultury Izabelin

zapraszają na 

IV koncert SZANUJEMY SIę I WSPIERAMY 
16 czerwca (wtorek) 2015 roku  

godz. 17.00  
w sali koncertowej 

w Centrum Kultury Izabelin,  
ul. Matejki 21

W programie:
• wręczenie dyplomów wyróżnionym uczniom w ramach 

programu "Szkoła bez przemocy"
• wręczenie dyplomów uczniom Gimnazjum  

im. ks. Aleksandra Fedorowicza – wolontariuszom  
ze Szkolnego Klubu Wolontariusza

• występy artystyczne

Wykonawcy:
Chór „Izabelińskie Słowiki“,  

zespoły: Akademia Tańca Loff, Smile, soliści  
oraz grupa teatralna z Zespołu Szkół w Izabelinie.

Koncert poprowadzą  
Daria Kuźniecow-Dudko i Olgierd Porębski.

WSTEP WOlNY

Po koncercie do nabycia m.in.:  
rękodzieła wykonane przez uczniów z Zespołu Szkół  

w Izabelinie oraz książki z antykwariatu „Piotruś Pan”.
Uzyskany dochód zostanie w całości przekazany m.in.  

na ortezy, leczenie i rehabilitację 5-letniej Ani i jej Mamy  
– mieszkanek naszej gminy.
Prosimy Państwa o hojność. 
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moDa na garażóWki
W sobotę 23 maja br. na sali koncertowej w Centrum Kultury 

Izabelin odbyła się pierwsza wiosenna wyprzedaż garażowa. Im-
preza została zorganizowana, by zintegrować lokalne środowisko 
mieszkańców, lepiej poznać sąsiadów, a także celem przewietrze-
nia naszych szaf, strychów i dziecięcych półek. Poza tym idąc z du-
chem czasu promujemy ekologię, a co za tym idzie, dajemy naszym 
niepotrzebnym sprzętom drugie życie. Bo to, co dla nas jest zbęd-
ne, dla innym okazuje się niezbędne i bardzo potrzebne.

Wśród asortymentu do sprzedaży znalazły się artykuły dla dzie-
ci, zabawki, rowerki, gry, filmy dvd, odzież, buty, biżuteria, obrazy, 
żyrandole, bibeloty, materiały dekoracyjne, lampy, albumy, książki 
i wiele innych wspaniałości. 

Atmosfera była pełna ciepła i rodzinności. Najwięcej frajdy mie-
li mali, kilkuletni sprzedawcy, którzy jeszcze nie sprzedali swoich 
zabawek, a już mieli plany zakupu nowych. Trzeba przyznać, że 
dorośli cieszyli się równie mocno, gdy okazywało się, że za drobną 
kwotę kupili coś, czego poszukiwali od długiego czasu. Zatem dla 
każdego coś dobrego, jak mówi stare polskie przysłowie. 

Jako, ze impreza cieszyła się zainteresowaniem, już dziś zapra-
szamy wszystkich sprzedających i kupujących na kolejną sąsiedzką 
wyprzedaż garażową, która odbędzie się w sobotę 27 czerwca br. 
w godz. 11.00-14.00 w sali CKI. 

IWONA MAZUREK
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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 OGRODU: 
 

namioty, parasole, siedziska,  
materace, pokrowce, le aki,  

 hamaki… 
 
 

 

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

26 czerwca (piątek) 2015 r. godz. 17.30

W programie rozmowa o książce 
Kazimierza Orłosia  Dom pod Lutnią

CZYTAMY DZIECIOM
W Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Izabelinie
czytane są książki dla dzieci.

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

24 czerwca 2015  godz. 15.00 
Łatuś przygody małego pieska 

Dobos Edit

ZAPRASZAMY

WYSTAWA PRAC 
MARIANNY GÓRSKIEJ

Humanistka po Uniwersytecie Warszaw-
skim, z zamiłowania malarka. Warsztat 
swój doskonali w grupie artystek amato-
rek Art-Izabelin team Działającej w Cen-
trum Kultury przy Urzędzie Gminy w Iza-
belinie. Maluje krajobrazy, kwiaty, a na 
zamówienie portrety i kopie znanych 
twórców. Stosuje różne formy i techniki 
malarskie a przyroda jest inspiracją wielu 
jej prac. Obrazy można oglądać w go-
dzinach pracy biblioteki.

GODZINY OTWARCIA
 GMINNEJ BIBlIOTEKI 

PUBlICZNEJ 
W IZABElINIE

lipiec/sierpień 2015

poniedziałek i środa 
11:00-18:30

wtorek, czwartek i piątek 
9:00-16:00
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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
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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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WYNAJMĘ LOKAL USŁUGOWY  
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEKSZTAŁCENIA  

NA MIESZKALNY

TRUSKAW 507 963 951




