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Okładka

Zima w Sierakowie 

Foto Janusz Marciniak

Mając na uwadze różnorodność realizowanych przez Gminę 
zadań i projektów oraz potrzebę udostępniania informacji 

o sytuacji w Gminie członkom lokalnej społeczności pragniemy 
poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach 
i działaniach jakie zostały zrealizowane bądź nad którymi pra-
cowano w minionym kwartale (październik – grudzień 2015). 
Jesteśmy przekonani, że informacje te będą użyteczne i przy 
zachowaniu ich planowanej kwartalnej cykliczności ułatwią 
Mieszkańcom poznanie najnowszych wydarzeń, problemów 
i sposobów ich rozwiązywania w naszej gminie. 

Za najbardziej istotne zrealizowane przez Gminę i jej jed-
nostki zadania lub działania minionego kwartału uznajemy:
•  uruchomienie Rewiru Policji przy ul. Szkolnej 2a we współ-

pracy z Komendą Powiatową i Stołeczną;
•  podpisanie ok. 3000 umów odbioru odpadów na lata 2015-

2018 w związku ze zmianą operatora odbierającego na fir-
mę BYŚ;

•  przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofi-
nansowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej w latach 
2016-2017 na kwotę 12 mln zł;

•  przygotowanie dokumentacji i wystąpienie o dofinansowa-
nie modernizacji dróg gminnych w Laskach (Brzozowa, Par-
tyzantów, Poznańska);

•  opracowanie budżetu na rok 2016 oraz Wieloletniej Progno-
zy Finansowej (WPF) na okres do 2025 roku;

• uregulowanie sytuacji własnościowej ulicy Polnej.
Referat Inwestycji
•  prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie:
 o   zadania pn.”Poprawa ochrony środowiska i jakości życia 

mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Izabelin” ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014 – 2020. Działanie 2.3 Gospodarka 
wodno – ściekowa;

 o   zadania przebudowy układu dróg gminnych ul. Brzozowa 
– Partyzantów, Poznańska w Laskach w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2020 oraz w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014 – 2020 Poddziałanie - 7.2 Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych.

•  budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej w Hornów-
ku i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów 
Kampinosu w Izabelinie B oraz opracowanie dokumentacji 
przebudowy linii NN i oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej 
w związku z przebudową drogi;

•  zakończenie prac projektowych dotyczących aktualizacji 
projektów sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach La-
ski, Mościska i Izabelin B;

•  wykonanie monitoringu placu zabaw w Izabelinie B;
•  rozliczenie umów z mieszkańcami za rok 2015 o udzielenie do-

tacji na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych;

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
•  3 decyzje o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej na od-

bierającego odpady komunalne, który nie przekazał odebra-
nych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Izabelin od-
padów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych dla regionu warszawskiego;

•  akcja odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkań-
ców – 9,83 ton;

•  opracowanie „Raportu z realizacji programu ochrony środo-
wiska 2013-2014”;

•  3 interwencje w sprawie zwierząt – niewłaściwe warunki by-
towania, agresywne psy bez nadzoru;

•  przestawienie dwóch słupów teletechnicznych w pasie dro-
gowym ul. Zielonej i ul. Szkolnej w Hornówku;

•  jesienne równanie, profilowanie i zagęszczenie dróg o na-
wierzchni gruntowej i tłuczniowej na łącznej pow. 40.000 m2;

•  położenie nawierzchni asfaltowej ulicy Szkolnej w Hornówku;
•  remont nawierzchni asfaltowej i utwardzenie pobocza pod 

miejsca parkingowe w pasie drogowym ul. Miazgowskich 
w Hornówku na łącznej pow. 337m2;

Zespół ds. odpadów
•  rozdystrybuowanie nowego wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami - zebranie i opracowa-
nie ponad 2900 deklaracji; 

•  rozpoczęcie procedury egzekucji płatności za odbiór odpadów, 
przekazanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego;

Pion Skarbnika – finansowo-księgowy
•  opracowanie budżetu gminy – w IV kwartale 2015 r. trwały 

intensywne prace nad przygotowaniem projektu budżetu na 
2016 r. Projekt budżetu wraz z projektem Wieloletniej Progno-
zy Finansowej został przedłożony Radzie Gminy i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej 10 listopada 2015 r. Dokumenty te po 
omówieniu na wszystkich Komisjach Rady Gminy zostały przy-
jęte przez Radę Gminy Izabelin w dniu 16 grudnia 2015 r.;

•  sporządzono jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżeto-
we, sprawozdania w zakresie operacji finansowych za III kw. 
2015 r. a także sprawozdania budżetowe za listopad 2015 r.;

Księgowość budżetowa
•  czynności przygotowawcze dotyczące zamknięcia ksiąg na 

koniec roku;
•  dokonanie analizy należności i zobowiązań, uzgodnienia 

sald z dłużnikami, wysyłanie wezwań do zapłaty, upomnień, 
tytułów wykonawczych;

•  obsługa księgowa projektów: „Programowanie Rozwoju Ob-
szaru Metropolitarnego” PROM oraz „Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonal-
nego” ZIT;

Referat księgowości podatkowej – Zestawienie  
za IV kwartał 2015 r.
• Przygotowanie i podjęcie uchwał przez Radę Gminy:

– podatku od nieruchomości;

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych 
przez Urząd Gminy IZABELIN i gminne jednostki  

w IV kwartale 2015 roku
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– podatku od środków transportowych;
–  podatku od środków transportu przeznaczonych na rzecz 

obrony Państwa;
– opłaty targowej;
– opłaty za psy;

•  Wprowadzanie zmian w ewidencji podatkowej na podsta-
wie otrzymanych zmian w danych Ewidencji gruntów i bu-
dynków po przeprowadzonej modernizacji przez Starostę 
Powiatu Warszawsko Zachodniego w przesłanym wykazie 
– 27 452 stron ze zmianami;

•  Wysłanie ponad 1000 wezwań do złożenia Informacji podat-
kowej w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmia-
nach w danych objętych ewidencją gruntów i budynków; 

•  Sporządzenie 409 szt. decyzji zmieniających wymiar podat-
ku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – 
na podstawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków; 

•  Wysłanie 783 upomnień dotyczących podatku od nierucho-
mości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transpor-
towych;

•  Wystawienie 128 tytułów wykonawczych dotyczących po-
datku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od 
środków transportowych;

• Przyjęcie i obsłużenie wizyt ponad 900 interesantów;
Ewidencja działalności gospodarczej i wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych
• wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
•  w zakresie podatku VAT: wystawiono 173 faktury sprzedaży, 

sporządzono rejestry sprzedaży i zakupu, wystawiono dekla-
racje podatku VAT-7; 

• w zakresie obsługi CEIDG – złożono 145 wniosków;
•  przygotowywano dokumentację dotyczącą wdrożenia konsoli-

dacji podatku VAT w jednostkach budżetowych Gminy Izabelin;
Referat Oświaty i Zdrowia Publicznego
•  złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup 

książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletnie-
go "Narodowy program rozwoju czytelnictwa";

•  podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i roz-
liczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów 
prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego dzia-
łających na terenie gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

•  przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu i podję-
cie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gmi-
ny Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2016;

•  ogłoszenie dwóch konkursów ofert na realizację zadań pu-
blicznych z zakresu:
o   wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowa-

dzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska 
wychowawczego;

o   działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kon-
taktów i współpracy gminy Izabelin z gminami partnerskimi;

Referat Ogólny
•  uruchomienie Rewiru Dzielnicowych we współpracy z Ko-

mendą Powiatową;
•  wdreżenie systemu EZD czyli elektronicznego zarządzania 

dokumentacją w Urzędzie Gminy;
•  rozpoczęcie modyfikacja gminnej strony internetowej i Biu-

letynu informacji Publicznej oraz rozpoczęcie tworzenia 
bazy teleadresowej mieszkańców gminy;

•  w listopadzie we wszystkich miejscowościach gminy zorga-
nizowane zostały wybory Sołtysów i Rad Sołeckich;

Referat Architektury i Geodezji
•  zakończone zostało postępowanie w sprawie regulacji ul. 

Borzęcińskiej – Wojewoda w trybie art. 73 ustawy przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publicz-
ną wydał decyzje o nabyciu przez Gminę Izabelin działek 
nrnr ew. 1491, 1497, 1113 i 661 o łącznej pow. 2 ha 4826 m2 
zajętych pod drogę nr 0127003 – ul. Borzęcińska;

•  nabycie działki nr ew. 740/4 o pow. 320 m2 obr. Truskaw – re-
alizacja zobowiązania wynikającego z wydzielenia i przejęcia 
przez Gminę Izabelin terenu pod ul. Południową;

•  nabycie udziału 4/48 w działkach nrnr ew. 71/49 i 71/47 
o łącznej pow. 0,0134 ha – Gmina po nabyciu tych udziałów 
jest właścicielem udziału 40/48;

•  nabycie działki nr ew. 662/6 o pow. 0,0057 ha obr. Izabelin 
przeznaczoną pod poszerzenie ul. H. Siemiradzkiego;

•  sprzedaż działki nr ew. 1020/1 o pow. 0,0088 ha przeznaczo-
ną pod zabudowę mieszkaniową;

•  podpisanie przedwstępnej umowy zamiany (umowa prze-
niesienia ma być podpisana do dnia 20 stycznia 2016 r.),  
zgodnie z którą Gmina Izabelin nabędzie działki nrnr ew. 
92/15, 92/19, 92/28 o łącznej pow. 0,3552 ha obr. Hornó-
wek przeznaczonych pod drogę – ul. Polną;

USC i Referat Spraw obywatelskich
•  wdrażanie w urzędzie gminy Systemu Rejestrów Państwo-

wych "ŹRÓDŁO";
•  obsługa wyborów parlamentarnych i sołeckich
•  podsumowanie 2015 r w referacie: w gminie Izabelin w dniu 

31 grudnia 2015r. mieszkały 9883 osoby zameldowane na 
pobyt stały oraz 324 osoby zameldowane na pobyt czasowy. 
W 2015 roku miały miejsce 263 wymeldowania, 264 zamel-
dowania, a w tym 79 urodzeń i 95 zgonów;

Radcy prawni i kontrola wewnętrzna
•  kontrola zakresu wdrożenia w urzędzie Gminy Izabelin Usta-

wy o ochronie danych osobowych;
•  aktualizacja polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Iza-

belin, wraz z załącznikami oraz instrukcji zarządzania syste-
mem informatycznym;

•  opracowanie zagadnień związanych z dotacjami, VAT-em, 
podatkami CIT oraz prewspółczynnikiem VAT;

Gminna Biblioteka Publiczna
•  w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego budżet programu Biblioteki Narodowej „Zakup 
nowości wydawniczych dla Bibliotek” kupiono 477 książek, 
które zostały opracowane i udostępnione dla czytelników;

•  spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki odbywają się raz 
w miesiącu dyskutowano na temat następujących ksią-
żek: „Trafny wybór”– Rowling ; „Dwie kobiety”– Lessing; 
„Madam” – A. Libera; „Lalki w ogniu” – P. Wilk oraz „Bia-
łe. Zimna wyspa Spitsbergen” – I. Wiśniewska. Najbliższe 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się w piątek 
22.01.2016 o godz. 17:30 – tematem będzie ksiązka Marci-
na Kołodziejczyka „B – opowieść z planety prowincja”;

•  wystawy – odbyła się wystawa prac malarskich pani Grażyny 
Cholewińskiej. Od 20 listopada 2015 do 15.01.2016 można 
oglądać wystawę Ikon. Swoje prace prezentuje Urszula Żakow-
ska, Dorota Szymczak, Jagoda Sendys oraz Anna Mroczek;

•  bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola w Izabelinie. Pod-
czas lekcji bibliotecznych zapoznały się z biblioteką, poznały 
świat baśni Andersena oraz bajki braci Grimm;

•  z literaturą dziecięcą i słowem pisanym zapoznajemy naj-
młodszych podczas cyklicznych spotkań pt. „ Czytamy 
Dzieciom”. Najbliższe spotkanie ostatnia środa miesiąca 
27.01.2016 g.15:00;

Przedszkole Izabelin
•  doposażenie sal w sprzęty wspinaczkowe w celu rozwijania 

koordynacji i kondycji ruchowej u dzieci, a także propago-
wania zdrowego stylu życia;

•  modernizacja instalacji elektrycznej kuchni i kotłowni, polega-
jąca na rozdzieleniu zasilania osobno na kotłownię i kuchni;
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•  udział w obchodach Święta Niepodległości w Centrum Kul-
tury Izabelin;

Przedszkole Laski
•  wdrożenie rocznego planu wychowawczego "Z przyrodą za 

pan brat" (szeroko rozumiane treści ekologiczne, prozdro-
wotne, przyrodnicze);

•  montaż systemu monitoringu całego obiektu przedszkola;
•  prowadzenie konsultacji dotyczących projektu rozbudowy 

przedszkola o aulę;
•  podpisanie umowy na wykonanie na terenie ogrodu kolejki 

linowej –"tyrolki";
Szkoły
•  przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wśród 

uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z zakresu profi-
laktyki uzależnień oraz zapobiegania agresji i przemocy, ze 
szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy;

•  zorganizowanie wykładu profilaktycznego dla rodziców na 
temat cyberprzemocy;

•  zorganizowanie wielu akcji charytatywnych, których celem 
było przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na potrzeby in-
nych ludzi i zachęcenie do aktywnego pomagania;

•  przygotowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unij-
nych projektu „Edukacja to przyszłość – projekt rozwoju 
szkół w Gminie Izabelin”, którego celem jest wzrost kompe-
tencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych 
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy;

•  złożenie wniosku na zakup książek do biblioteki szkolnej 
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
– Priorytet 3;

Przychodnia SPZOZ przy ul. Tetmajera 
•  aneksowanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 

rok 2016 na Podstawową Opiekę Zdrowotną i Stomatologię 
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

GPWiK „Mokre łąki”
•  budowa wodociągu w ul. Południowej, w Truskawiu; dokoń-

czenie budowy kanalizacji w Hornówku: ul. Pietkiewicza, 
Szkolna, Sosnowa, Leśna, Boiskowa, Zielona; 

•  budowa kanalizacji w Hornówku; budowa wodociągu  
w ul. Południowa, Łabędzia (Truskaw), ul. Leśna (Hornó-
wek), ul. Słonecznikowa, Modrzewiowa (Mościska);

•  przystąpienie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ra-
mach POIIŚ 2014-2020: budowa wodociągu i kanalizacji 
w Truskawiu, Izabelinie B i C, Laski, Hornówek;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
Wykonywanie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych przez 

Wojewodę wynikających z wielu ustaw, w tym między innymi:
• o pomocy społecznej;
• o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
• o świadczeniach rodzinnych; 
• o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 
• o postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi;
•  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych; 
• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

Pracownicy GOPS realizowali ponadto:
•  rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
•  rządowy program na rzecz rodzin wielodzietnych (Karta Du-

żej Rodziny)
•  przyjęte przez Radę Gminy Izabelin gminne programy osło-

nowe dotyczące przyłączy kanalizacyjnych, biletów komu-
nikacji miejskiej dla dzieci dojeżdżających do szkół podsta-
wowych i gimnazjum oraz wspierania rodzin wielodzietnych 
(Gminna Karta Rodziny 3+ i 4+).
Oprócz pomocy finansowej, instytucjonalnej i rzeczowej GOPS 

świadczył szeroko rozumianą pracę socjalną. W ramach swojej pracy 
pomagał i wspierał rodziny w każdej trudnej sytuacji życiowej, w za-
łatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, w uzyskaniu orzeczeń 

o niepełnosprawności, ustanowieniu rodziny zastępczej, załatwieniu 
sprzętu rehabilitacyjnego, należnych świadczeń z ZUS, alimentów, 
postanowień sądu, wypełnianiu dokumentów, pisaniu podań i CV, 
wypełnianiu PIT-ów itp. Pracownicy GOPS kierują potrzebujących do 
właściwych instytucji, pomagają znaleźć zatrudnienie, a także rozwią-
zywać trudne sprawy urzędowe, rodzinne czy sąsiedzkie. 
Centrum Kultury Izabelin
•  organizacja koncertu w 100 lecie urodzin Michała Kleofasa 

Ogińskiego w wykonaniu artystów z Białorusi;
•  uruchomienie nowych pracowni w Centrum Kultury: m.in. kre-

atywne zajęcia plastyczne, korektywa, j. hiszpański dla dzieci, 
zdrowy kręgosłup, fit mama, ABT oraz cyklicznych zajęć dla 
dzieci: Funiversity, Gordonki, Lego, Warsztaty bębniarskie,

•  prowadzenie III rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku: wykłady 
w każdy poniedziałek,

•  występ Zespołu Pieśni i Tańca „Tęcza” w dniu otwartym Cen-
trum Kultury,

•  współorganizacja Koncertu Galowego na zakończenie XI edy-
cji Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”,

•  recital meksykańskiego pianisty, Gerardo Molina,
•  zorganizowanie z przedszkolami gminnymi imprezy sporto-

wej pt. „Pieczony ziemniak” na Orliku w Laskach,
•  organizacja koncertu z okazji 100 rocznicy urodzin Ediff Piaf,
•  zorganizowanie koncertu dla młodzieży – Rafała Brzozowskiego,
•  zorganizowanie spektaklu dla dzieci – Bajkowy balet”,
•  cykliczne seanse w kinie oraz przegląd w ramach „Kina za 

Rogiem” najwybitniejszych filmów kina światowego ostat-
niego sezonu;

•  organizacja 2 koncertów z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości w wykonaniu dzieci z gminnych przedszkoli 
w Laskach i Izabelinie oraz artystów scen warszawskich;

•  dwa spotkania Laury Łącz z zaproszonymi gośćmi,
•  koncert z okazji Dnia Seniora oraz koncert z piosenkami 

Mieczysława Fogga,
•  zorganizowanie dwóch sobotnich wyprzedaży garażo-

wych dla mieszkańców,
• koncert Mariusza Kalagi dla miłośników lekkiej muzy,
•  zorganizowanie kilku wystaw: z okazji Święta Narodowe-

go, malarstwa Agnieszki Żak-Biełowej, malarstwa Rober-
ta Jankowskiego,

• zorganizowanie dwóch konkursów plastycznych,
•  organizacja Wieczoru Mikołajkowego dla najmłodszych: 

koncertu najpopularniejszych piosenek z filmów Walta 
Disneya i spotkania z Mikołajem;

•  zorganizowanie Koncertu Świątecznego przez Studio Pio-
senki Centrum Kultury,

•  przygotowanie techniczne lodowiska do sezonu łyżwiarskiego;
OSP Izabelin
• wykonanie ocieplenia starej strażnicy;
•  wykończenie ściany frontowej starej strażnicy w uwzględ-

nieniem figury św. Floriana - patrona strażaków i odre-
staurowanej motopompy;

• zakup umundurowania i sprzętu bojowego; 
• konserwacja i remont na terenie jednostki;
OSP Laski
• pozyskanie samochodu z podnośnikiem koszowym
• wymiana CO. w dolnej części strażnicy;
• malowanie garaży strażnicy;
•  obsługa wycieczek szkolnych z terenu gminy i Warszawy 

mająca na celu zapoznanie się z pracą strażaków.
WITOLD MALAROWSKI, WÓJT GMINY IZABELIN

Wywiad z wójtem gminy Izabelin  
Witoldem Malarowskim podsumowujący rok 2015 
przekażemy Państwu w lutowym numerze  
Listów do Sąsiada.



Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mo-
kre Łąki” w porozumieniu z Urzędem Gminy Izabelin udo-
stępniło z dniem 1 stycznia 2016r. dla Mieszkańców Gminy 
interwencyjny telefon kontaktowy o numerze 514 622 106 
dostępny całą dobę, siedem dni w tygodniu w zakresie:
−	 	pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów 

Mieszkańców
−	 zapewnienia obsługi pojawiających się zdarzeń
−	 	podejmowania interwencji o charakterze techniczno-po-

rządkowym
−	 	wskazywaniu osobom zgłaszającym jednostek właściwych 

do przyjęcia i rozpatrzenia zgłaszanych problemów.
Przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej będzie nadal prowadzone przez GPWiK pod 
numerem telefonu: 

501 656 121 całodobowo 24h/7 dni w tygodniu.

Wszelkie zgłoszenia telefoniczne zostaną odnotowane 
w rejestrze zgłoszeń tylko po podaniu imienia i nazwiska oso-
by zgłaszającej, jej telefonu kontaktowego oraz charakteru 
i lokalizacji zdarzenia. Anonimy nie będą przyjmowane. 

Po dokonaniu weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zosta-
ną podjęte czynności zabezpieczenia i oznakowania miejsca 
(o ile zachodzi taka konieczność), a następnie poinformowa-
nia właściwej jednostki o zaistniałej sytuacji. 

Jednocześnie pragniemy przekazać i przypomnieć Miesz-
kańcom najważniejsze telefony do służb ratunkowych i tech-
nicznych w naszej gminie.
…………………………………………………………………………............………………
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego  
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, 
ul. Lesznowska 20A, 05-870 Błonie
tel. 22 725 40 71, 22 725 24 95
e-mail: kancelaria@ratownictwopwz.pl
…………………………………………………………………………............………………
Straż Pożarna tel. 998
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu,
ul. Lesznowska 20A, 05-870 Błonie
tel. 22 725 52 02, 22 725 51 11, fax. 22 725 51 23 
e-mail: warszawazachod@mazowsze.straz.pl
OSP Izabelin, ul. Jana Matejki 33, 05-080 Izabelin
tel. 22 722 62 77 
e-mail: osp.izabelin33@gmail.com
Prezes 513 727 071
Naczelnik 609 706 036
OSP Laski, ul. Partyzantów 30, 05-080 Izabelin
tel. 22 752 21 01,
e-mail: osp-laski@izabelin.pl
Prezes 601 362 985
…………………………………………………………………………............………………
Policja tel. 997
Komenda Powiatowa Policji z siedzibą w Starych Babicach, 
ul. Warszawska 276, 05-082 Stare Babice 
tel. 22 752 80 00, fax. 22 722 96 23,
e-mail: kppwawzach@policja.waw.pl
Rewir dzielnicowych w Hornówku przy ul. Szkolnej 2A:
Kierownik Rewiru Dzielnicowych – asp. Paweł Pałach; 
mł. asp. Marcin Górski, tel. 600 997 655
sierż. Agata Stasiaczek, tel. 600 997 672
mł. asp. Monika Sionkowska, tel. 600 997 653
asp. Rafał Bralski, tel. 600 997 623

…………………………………………………………………………............………………
Pogotowie Energetyczne tel. 991
PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, 
Rejon Energetyczny Pruszków
ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków
Tel. 22 738 23 27, fax. 22 738 24 51
e-mail: RE01.ow@pgedystrybucja.pl
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci: 22 340 41 00
Informacje o planowanych wyłączeniach publikowana są na stro-
nie: http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/infor-
macje-o-wylaczeniach/rejon/Pruszków
…………………………………………………………………………............………………
Pogotowie Gazowe tel. 992
…………………………………………………………………………............………………
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki 
ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 59 46, 22 755 20 59, fax. 22 755 51 17
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 721 17 21, 22 722 11 81, 22 721 03 85 fax. 22 722 13 80, 
e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl
Telefon interwencyjny: 500 152 846, 508 460 502
…………………………………………………………………………............………………
Konserwator oświetlenia ulicznego tel. 512 461 665, 
e-mail: budwex@wp.pl
…………………………………………………………………………............………………
GPWiK „Mokre Łąki”
Truskaw, ul. Mokre Łąki 8
05-080 Izabelin
Tel./fax 22 721 80 72, 721 84 24
e-mail: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8–16
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8–15
Pogotowie wod.-kan. czynne całą dobę pod numerem 501 656 121

Informujemy także, iż od 1 stycznia 2016r. wykonywanie 
części zadań własnych Gminy Izabelin z zakresu gospodar-
ki komunalnej zostało powierzone Uchwałą Nr XI/88/15 
Rady Gminy Izabelin z dnia 2 grudnia 2015r. spółce komu-
nalnej GPWiK „Mokre Łąki” sp. z o.o.

Zakres zadań powierzonych GPWiK „Mokre Łąki” obej-
muje:
–  zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
–  utrzymanie czystości pasów drogowych dróg gminnych 

wraz z zamiataniem ulic i chodników,
–  utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobu-

sowych wraz z ich zimowym utrzymaniem oraz opróżnia-
niem koszy ulicznych,

–  koszenie traw w pasach drogowych,
–  koszenie rowów odwadniających drogi gminne,
–  konserwację wpustów ulicznych i studni chłonnych,
–  konserwację pompowni deszczowych,
–  bieżące utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych,
–  utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, ele-

mentów uspokojenia ruchu oraz oznakowania w systemie 
MSI,

–  zimowe utrzymanie dróg i parkingów gminnych.

Wyżej wymienione działania w godzinach pracy GPWiK 
czyli od 8.00 do 15.00 są realizowane przez Dział Komunalny 
spółki dostępny pod nr tel. 509 407 467.
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Gminny Całodobowy Telefon Interwencyjny
czynny całodobowo 24h/7dni w tygodniu

514 622 106



Zmiany w prawie oświatowym, czyli co 
cię czeka sześciolatku
Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich
i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 
2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą 
objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 
6-letnie będzie miało prawo do rozpoczę-
cia nauki w pierwszej klasie szkoły pod-
stawowej o ile korzystało z wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym poprze-
dzającym rok szkolny w którym ma rozpo-
cząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie 
nie uczęszczało do przedszkola, rodzice 
również będą mogli zapisać je do pierw-
szej klasy. W takim przypadku niezbędna 
jednak będzie opinia z poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej o możliwości rozpo-
częcia nauki w szkole podstawowej.
Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szko-
ły jako sześciolatki i natrafiły na problemy 
adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili 
o wprowadzenie rozwiązań, które złagodzi-
łyby proces wcześniejszego objęcia ich dzie-
ci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wpro-
wadzono w ustawie przepisy przejściowe 
odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 
oraz 2016/2017. Dzieci urodzone w 2009 
r., które są już w szkole w roku szkolnym 
2015/2016, będą mogły na wniosek ro-
dziców – kontynuować naukę w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 
2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny 
wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 
2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfi-
kacji rocznej, a tym samym promowaniu do 
klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich 
dziecko będzie kontynuować naukę w kla-
sie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, 
wobec tego dziecka nie będzie przeprowa-
dzane postępowanie rekrutacyjne. Dzieci 
urodzone w I połowie 2008 r., które w roku 
szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II 
szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, 
złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – 
w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować 
naukę w klasie II, aby zrównać się ze swoim 
rocznikiem.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego bę-
dzie można odroczyć obowiązek szkol-
ny, jednak nie dłużej niż do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 9 lat. W tym 
przypadku dziecko będzie kontynuowało 
przygotowanie przedszkolne.
Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem 
przedszkolnym będą objęte dzieci 6-let-
nie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-let-
nie mają mieć zapewnione miejsce reali-

zacji wychowania przedszkolnego, a od 1 
września 2017 r. obejmie to także dzieci 
3-letnie. Zgodnie z ustawą, przekształce-
nie oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w przedszkola zostanie 
przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 
września 2019 r. Umożliwi to organom 
prowadzącym jednostki oświatowe lepsze 
przygotowanie się do przekształcenia od-
działów przedszkolnych w przedszkola. 

Prawo pracy w stronę stabilizacji 
zawodowej pracownika
Limit dla umów o pracę zawieranych na 
czas określony 

Nowelizacja kodeksu pracy wprowa-
dza limity ilościowe i czasowe odnośnie 
umów o pracę zawieranych na czas okre-
ślony. Dotychczas pracodawcy mieli peł-
ną dowolność odnośnie okresu na jaki za-
wierali umowy o pracę. Po zmianach ten 
sam pracodawca będzie mógł zawrzeć 
z tym samym pracownikiem maksymal-
nie 3 umowy na czas określony, które 
dodatkowo będą mogły trwać nie dłu-
żej niż 33 miesiące. Przekroczenie limitu 
ilościowego lub czasowego powoduje, iż 
taka umowa z mocy prawa przekształci 
się w umowę o pracę na czas nieokre-
ślony. Kodeks pracy wprowadził jednak 
pewne wyjątki, w których limity czasowe 
i ilościowe nie będą miały zastosowania. 
Dotyczy to umów zawieranych w celu:
•  a) zastępstwa pracownika w czasie 

jego usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, 

•  b) wykonywania pracy o charakterze 
dorywczym lub sezonowym, 

•  c) w celu wykonywania pracy przez 
okres kadencji, 

•  d) gdy pracodawca wskaże obiektyw-
ne przyczyny leżące po jego stronie – 
jeżeli ich zawarcie w danym przypad-
ku służy zaspokojeniu rzeczywistego 
okresowego zapotrzebowania i jest 
niezbędne w tym zakresie w świe-
tle wszystkich okoliczności zawarcia 
umowy – przy czym w tym przypad-
ku należy w ciągu 5 dni roboczych od 
daty zawarcia takiej umowy, poinfor-
mować o takim fakcie okręgowego 
inspektora pracy. 
Wprowadzone zmiany mają uchronić 

pracowników od nadużyć tj. przedłużania 
umowy na czas określony w nieskończo-
ność lub zawierania umów na kilka lat.

Nowela przewiduje dodatkowo ujed-
nolicenie okresów wypowiedzenia umów 
zawartych na czas określony i nieokreślo-
ny. Będą one odtąd wynosić: 
–  2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia 

przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
–  1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia 

przez okres co najmniej 6 miesięcy,

–  3 miesiące – w przypadku zatrudnienia 
przez minimum 3 lata. 

Następuje dodatkowo ograniczenie ro-
dzajów umów o pracę do trzech: umowy 
o pracę na okres próbny; umowy o pracę 
na czas określony; umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Przy umowach zawieranych 
na okres próbny, pracodawca co do zasa-
dy będzie mógł zawrzeć umowę o pracę 
na okres próbny z pracownikiem tylko raz 
i tylko by sprawdzić jego kwalifikacje i moż-
liwości wykonywania określonej pracy.
Jeden urlop rodzicielski zamiast do-
datkowego urlopu macierzyńskiego 
i rodzicielskiego

Od początku 2016 r. w miejsce dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego pojawia się jeden urlop ro-
dzicielski. W sumie – rodzice będą jednak 
mogli korzystać z urlopu przez tyle samo ty-
godni, gdyż nowy urlop rodzicielski będzie 
stanowił sumę dwóch dotychczasowych 
urlopów. Urlop rodzicielski będzie można 
podzielić na maksymalnie 4 części. 2 dni 
na opiekę, które aktualnie można wykorzy-
stywać wyłącznie w wymiarze pełnych dni 
– po zmianach będzie można wykorzysty-
wać opcjonalnie w wymiarze godzinowym. 
Pracownik będzie decydował więc, czy wy-
korzysta zwolnienie w formie 2 pełnych dni 
nieobecności czy też skorzysta z pojedyn-
czych godzin zwolnienia w różnych dniach 
pracy. Jednym z kluczowych elementów 
nowelizacji jest rezygnacja z zasady, że cały 
urlop rodzicielski przypada bezpośrednio 
po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Po 
zmianach, 16-tygodniowa część będzie mo-
gła zostać wykorzystana aż do zakończenia 
roku, w którym dziecko ukończy 6 lat.

Nowe prawo dla przedsiębiorcy
Zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991r. podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U z 2014 poz. 849 z późn. zm.)

Zmianie uległ przedmiot opodatko-
wania podatkiem od nieruchomości dla 
przedsiębiorców. Obecnie zgodnie z art. 
1a ust. 1 pkt 3 i ust. 2a ustawy podat-
kiem od nieruchomości objęte są grunty, 
budynki i budowle związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej - grunty, 
budynki i budowle będące w posiada-
niu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą, 
z zastrzeżeniem ust. 2a. Ustęp ten nie za-
licza do przedmiotu opodatkowania zwią-
zanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej: budynków mieszkalnych oraz 
gruntów związanych z tymi budynkami; 
gruntów pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych; 
gruntów niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji oraz budynków, 

Nowe prawo a.D. 2016 DLa MIeSZKaŃCa I prZeDSIĘBIorCY
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Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy  
w grudniu 2015 roku  

dr Antoniego Święcickiego
który przez wiele lat swojego życia leczył nasze dzieci  

i całe rodziny. 
Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia
Wójt Gminy Izabelin, Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin  

i mieszkańcy

Marcinowi Biegasowi  
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Mamy 

składają 
Wójt Gminy Izabelin  

oraz Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin

budowli lub ich części, w odniesieniu do 
których została wydana decyzja ostatecz-
na organu nadzoru budowlanego, o której 
mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. - Prawo budowlane. Dotychczas 
wyłączenie spod opodatkowania doty-
czyło przedmiotu opodatkowania, który 
nie jest i nie może być wykorzystywany 
do prowadzenia działalności ze względów 
technicznych – niejasne pojęcie „względy 
techniczne” powodowało kontrowersje. 
Obecnie wyłączona spod opodatkowania 
będzie jedynie budowla w stosunku do 
której właściwy organ wydał decyzję na-
kazującą właścicielowi lub zarządcy roz-
biórkę tego obiektu i decyzja ta stała się 
ostateczna. Stowarzyszenia, których sta-
tutowa działalności polega na działalności 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświa-
ty, wychowania, nauki i techniki, kultury 
fizycznej i sportu, będą korzystały ze zwol-
nień z podatku od nieruchomości, jeżeli 
przedmiot opodatkowania będzie wyko-
rzystywany wyłącznie na cele statutowe, 
dotychczas korzystały ze zwolnienia, jeżeli 
wykorzystywany był w innych celach (art. 
7 ust. 1 pkt 5 ustawy).
Zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz. U z 2015 poz. 581 z późn. zm.)

Wprowadzony do ustawy art. 82 ust. 
9a spowoduje zwolnienie ubezpieczo-
nych, pobierających zasiłek macierzyński 
w wysokości nie przekraczającej kwoty 
świadczenia rodzicielskiego, prowadzą-
cych jednocześnie działalność gospodar-
czą, z obowiązku opłacania składek na 
ubezpieczenie zdrowotne. 
Prawo upadłościowe i naprawcze i nowa 
ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo re-
strukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978).

Bardzo duże zmiany zostały wprowa-
dzone w prawie upadłościowym i napraw-
czym. Spowodowane są nową ustawą 
z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restruktury-
zacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978). Postę-
powanie naprawcze zostało oddzielone od 
postępowania upadłościowego. W nowy 
sposób zdefiniowano stan niewypłacalno-
ści. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy dłużnik 
jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność 
do wykonywania swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych. Ponadto art. 

ust.1a wprowadził domniemanie praw-
ne, które można obalić, zgodnie z którym 
stan niewypłacalności oznacza, że dłużnik 
utracił zdolność do wykonywania swoich 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych, 
jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowią-
zań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 
Drugą przyczyną niewypłacalności jest 
nadmierność zadłużenia, które powo-
duje upadłość dłużnika będącego osobą 
prawną albo jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, któ-
rej odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną – nadmierne zadłużenie zachodzi, 
gdy jego zobowiązania pieniężne prze-
kraczają wartość jego majątku, a stan ten 
utrzymuje się przez okres przekraczający 
dwadzieścia cztery miesiące (art. 11 ust. 2 
ustawy). Doprecyzowano kto może zgłosić 
wniosek o upadłość. Może to uczynić wy-
łącznie wierzyciel osobisty a nie rzeczowy 
(art. 20 ust. 1 ustawy), termin do złożenia 
wniosku o upadłość został wydłużony do 
30 dni art. 21 ust. 1 ustawy).
Zmiany w Ordynacji podatkowej

W 2016 r. zaczną obowiązywać istotne 
zmiany w Ordynacji podatkowej. Głów-
nym celem nowelizacji było uproszczenie 
procedur podatkowych. 

Znowelizowana Ordynacja podatko-
wa, zakłada m.in. wprowadzenie pełno-
mocnictwa ogólnego do reprezentacji 
we wszystkich sprawach podatkowych. 
Pełnomocnictwo ogólne będzie upraw-
niać do reprezentowania podatników we 
wszystkich sprawach podatkowych oraz 
przed wszystkimi organami i będzie skła-
dane tylko jeden raz. Zgodnie z treścią 
nowych przepisów, interpretacje indy-
widualne wydawane w sprawach podat-
kowych nie będą mogły dotyczyć przepi-
sów prawa podatkowego regulujących 
właściwość oraz uprawnienia i obowiąz-
ki organów podatkowych oraz organów 
kontroli skarbowej. Minister będzie mógł 
także odmówić wydania interpretacji in-
dywidualnej w przypadku, gdy opisany 
we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie 
przyszłe będzie odpowiadać zagadnieniu, 
które zostało poruszone w interpretacji 
ogólnej, wydanej na gruncie takiego sa-
mego stanu prawnego. Zgodnie z treścią 
nowego art. 14r Ordynacji podatkowej, 
będzie istniała możliwość wystosowania 

tzw. wniosku wspólnego o wydanie in-
terpretacji indywidualnej. Z wnioskiem 
tego typu będą mogli wystąpić podatnicy 
uczestniczący w tym samym stanie fak-
tycznym albo mający uczestniczyć w tym 
samym zdarzeniu wspólnym. Noweliza-
cja wprowadza ponadto możliwość za-
płaty podatku za pomocą karty płatniczej 
(art. 60). Unowocześniono także sposób 
doręczania pism - wprowadzono opcję 
wskazania adresu do korespondencji in-
nego niż adres zamieszkania oraz dorę-
czenia pism do skrytki pocztowej.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej 
wprowadza również możliwość zapłace-
nia podatku przez inne osoby niż podat-
nik. Stosownie do treści nowo dodanych 
przepisów art. 62b O.p. podatek może 
być zapłacony przez:
•  małżonka podatnika, jego zstępnych, 

wstępnych, pasierba, rodzeństwo, oj-
czyma i macochę; 

•  inny podmiot – w przypadku gdy kwo-
ta podatku nie przekracza 1000 zł,

•  aktualnego właściciela przedmiotu 
hipoteki przymusowej lub zastawu 
skarbowego, jeżeli podatek zabezpie-
czony jest hipoteką przymusową lub 
zastawem skarbowym.
Od 2016 r. preferencyjna stawka odse-

tek podatkowych za zwłokę będzie wynosić 
50% stawki podstawowej. Wprowadzono 
ponadto „karne” odsetki za zwłokę, nalicza-
ne według stawki wynoszącej 150% stawki 
podstawowej. Mają być one stosowane do 
zaległości w podatku VAT oraz akcyzie, wyni-
kających z decyzji lub korekt pokontrolnych. 
„Karne” odsetki podatkowe będą naliczane 
- bez wyjątków - od zaległości podatkowych, 
które powstaną od 1 stycznia 2016 r.

Artykuł ma charakter jedynie informa-
cyjny i stanowi publikację zainspirowaną 
treścią artykułów prasowych, interpretacji 
organów podatkowych i orzeczeń sądów 
administracyjnych. Nie stanowi porady ani 
opinii podatkowej czy prawnej w rozumie-
niu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradz-
twie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, 
poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem 
poglądów wyrażanych przez autorów pu-
blikacji. Gmina Izabelin nie bierze odpowie-
dzialności za ewentualne skutki podejmo-
wanych decyzji na ich podstawie.

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH URZęDU GMINY IZABELIN
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W środę 16 grudnia 2015 roku odbyła się XII sesja Rady 
Gminy Izabelin. Sesję otworzyła, przyjęła porządek ob-

rad i protokół z poprzedniej sesji oraz sprawozdania z prac 
Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami – przewod-
nicząca RG Grażyna Zielińska. Następnie informację o pra-
cy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami przekazał Witold 
Malarowski.

Radni podjęli następujące uchwały:
•  Uchwała XII/95/15 RGI (13 głosów „za”, 1 wstrzymujący) 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy 
Izabelin.

•  Uchwała XII/96/15 (14 głosów „za”) w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/84/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych przeznaczonych na 
rzecz obrony Państwa. Zastrzeżenia organu nadzoru – 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wzbudziły 
przepisy zawarte w § 1, pkt. 4 uchwały Nr XI/84/15 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie podat-
ku od środków transportowych przeznaczonych na rzecz 
obrony Państwa, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

 „4)  od autobusów, w zależności od liczby miejsc do sie-
dzenia poza miejscem kierowcy:

  a) mniejszej niż 22 miejsca – 250,00 zł
  b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 450,00 zł”

W związku z powyższym zachodzi konieczność noweliza-
cji uchwały Nr XI/84/15.
•   Uchwała XII/97/15 (10 głosów „za”, 2 przeciw, 2 wstrzy-

mujące) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023.

•  Uchwała XII/98/15 (10 głosów za, 4 przeciw) Budżetowa 
na rok 2016 Gminy Izabelin.

•  Uchwała XII/99/15 (14 głosów „za”) w sprawie Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemo-
cy w Rodzinie na rok 2016. W myśl art. 41 ust.2 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1356 z późn. zm.) rada gminy corocznie uchwala gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych. Jednocześnie zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. 
z 2012r.poz.124 z późn.zm.) wójt, w celu realizacji zadań 

gminy, do których należą: m.in. zwiększanie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza-
leżnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; udzielanie 
rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, opracowuje pro-
jekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwią-
zywania problemów społecznych. Program uchwala rada 
gminy. Ponadto art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. 
z 2015r. poz.1390) przewiduje, że do zadań własnych 
gminy należy w szczególności tworzenie gminnego syste-
mu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez opra-
cowanie i realizację gminnego programu przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie. Niniejszy Program ma za zadanie regulować 
zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów 
społecznych na terenie gminy. Jego unormowania mają 
umożliwić podjęcie kompleksowych działań w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw-
działania narkomanii, jak również przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz udzielenia pomocy jej ofiarom. 

•  Uchwała XII/100/15 (13 głosów „za”) w sprawie wyraże-
nia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 1154 położoną 
w obrębie Izabelin gmina Izabelin. Działka nr ew. 1154 stano-
wi własność Gminy Izabelin. Działka objęta jest ustaleniami 
obowiązującego planu: miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Izabelin Południowy część B zatwierdzo-
nego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr L/318/2002 z dnia 6 
marca 2002 r. Przedmiotowa działka położona jest na tere-
nie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 
Jednakże działka ta nie uzyskała zgody na zmianę przeznacze-
nia terenów leśnych na nieleśne.

•  W sprawach różnych radni jednogłośnie przegłosowali 
stanowisko Urzędu Gminy dot. Sierakowa.

•  Kolejna sesja odbędzie się 27 stycznia 2016 roku o godz. 
13.00.
Poniżej Stanowisko RGI, które na XII sesji Rady Gminy 

w dniu 16 grudnia 2015r. zostało przyjęte jednogłośnie 14 
głosami za, przy obecnych na sesji 14 radnych.

IWONA MAZUREK

RADA GMINY IZABELIN 
 
 

 
 
 

ul. 3 Maja 42   rada.gminy@izabelin.pl           tel. (22) 7228967 
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W grudniu 2015 roku jednostki OSP uczestniczyły w dziewię-
ciu zdarzeniach, w tym przy dwóch pożarach, sześciu miej-

scowych zagrożeniach oraz zanotowano jeden fałszywy alarm 
spowodowany nieumyślnie. 11 grudnia OSP w Laskach uczestni-
czyła przy pożarze samochodu na parkingu przy markecie Tesco 
na ul. Estrady oraz w Mościskach przy ul. 3 Maja  w warszta-
cie samochodowym palił się piec lakierniczy. W dniach 12 i 13 
grudnia silne wiatry były przyczyną powalenia się drzew na 
ogrodzenia i ulice, linie telefoniczne i chodniki dla pieszych, co 
spowodowało sześć interwencji  jednostek OSP w celu usunię-
cia powstałych zagrożeń. W okresie świątecznym nie zanotowa-
no żadnej interwencji. 

PŁK MGR INŻ. EDWARD GIERSKI

Strażacy dziękują!
W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Izabelinie i strażaków pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy za-
ufali  nam i zdecydowali się przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz naszej jednostki. Cała zebrana 
kwota zostanie przeznaczona na zakup specja-
listycznego sprzętu, który pomoże nam jeszcze 
efektowniej prowadzić działania ratownicze na 
terenie naszej gminy.

Z  wyrazami szacunku,
PREZES OSP IZABELIN WERONIKA SZARPAK

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Izabelin  
w grudniu 2015 r. 



9Z ŻYCIA GMINY

Ldz.BR 6722.1.2015         Izabelin, dnia 16.12.2015 roku

         Pan Jan Szyszko
         Minister Środowiska
         ul. Wawelska 52/54
         00-922 Warszawa

Stanowisko Rady Gminy Izabelin 
podjęte na sesji rady Gminy w dniu 16 grudnia 2015 r.  

w sprawie rozwiązania problemów wsi Sieraków
Status Sierakowa jest jednym z najistotniejszych problemów z jakimi boryka się samorząd gminy Izabelin od początku 

swojego istnienia tj. od 1 stycznia 1995 roku. Podjęta w roku 1975 przez Radę Ministrów decyzja o wykupie wsi, była bez-
pośrednią przyczyną powstania problemów, której skutki odczuwane są do dnia dzisiejszego.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 roku wieś Sieraków znalazła się w granicach Kampi-
noskiego Parku Narodowego. Zgodnie z podjętą przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 139/75 z dnia 18 lipca 1975 roku wieś 
Sieraków wraz z 60 innymi wsiami została przeznaczona do wykupu na rzecz Skarbu Państwa. Łączna powierzchnia wsi 
przeznaczonej do wykupu wynosiła wówczas 368 ha (84 gospodarstwa z zabudowaniami).

Z punktu widzenia rozwiązania prawnego, przestrzennego oraz funkcjonalnego problemu wsi Sieraków istotne są na-
stępujące daty:
  Rok 1959 - utworzenie Kampinoskiego Parku Narodowego;
  18.07.1975r. - podjęcie przez Radę Ministrów Uchwały Nr 139/75 z dnia 18 lipca 1975 roku w sprawie wykupu wsi Sie-

raków na rzecz Skarbu Państwa;
  20.05.1992r. - podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Babice w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Ogólnego Za-

gospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice -wieś Sieraków oznaczona została symbolem planistycznym Dl 
MR - określającym teren zabudowy zagrodowej z dodatkową informacją, iż perspektywiczne zagospodarowanie wsi 
określone zostanie w „planie ochrony parku”;

  03.01.1996r. - podjęcie decyzji przez Radę Ministrów o kontynuacji programu wykupów;
  27.11.1996r. Uchwała Rady Gminy Izabelin Nr X/62/96 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków podjęta w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 roku Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami);

  15.10.1997r. wydanie zarządzenia Nr 130 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie 
zatwierdzenia Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, w którym wieś Sieraków przeznaczona została do wy-
kupu;

  Marzec 1999 roku Biuro Planowania Rozwoju Warszawy na zlecenie Zarządu Gminy Izabelin opracowuje „Koncepcję 
zagospodarowania przestrzennego” dla wsi;

  14.06.2000r. podjęcie przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XXVI/155/2000 w sprawie „Studium uwarunkowań i kie-
runków i zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin”, w którym wieś Sieraków określona została jako „obszar 
wymagający decyzji”;

  14.06.2000r. podjęcie przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XXVI/154/2000 w sprawie przyjęcia „Strategii zrównowa-
żonego rozwoju Gminy Izabelin do roku 2015”, w którym rozwiązanie problemu mieszkańców i właścicieli wsi określona 
została jako jedno z zadań priorytetowych:

  02.02.2002r. data utraty mocy obowiązującego Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego (do dnia dzisiejszego 
nie zatwierdzono nowego planu ochrony - sporządzane są jedynie roczne zadania ochronne);

  30.04.2003r. przyjęcie przez Radę Gminy Izabelin Stanowiska w sprawie rozwiązania problemu wsi Sieraków, w którym 
m.in. zawarto apel do Krajowego Zarządu Parków Narodowych, Ministra Środowiska, Sejmu i Senatu RP;

RADA GMINY IZABELIN 
 
 

 
 
 

ul. 3 Maja 42   rada.gminy@izabelin.pl           tel. (22) 7228967 
05-080 IZABELIN               fax (22) 7228006 

Dotyczy: wsi Sieraków – miejscowy 
plan zagospodarowania etap II, 
kwestia osad należących do KPN  
oraz problem ich mieszkańców.



  01.01.2004r. data utraty mocy „Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego” dokumentu plani-
stycznego określającego przeznaczenie terenu wsi Sieraków;

  25.02.2004r. podjęcie przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XVII/138/2004 w sprawie sporządzenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

  21.04.2004r. podjęcie przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XIX/160/04 w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków w pasie ca 110 metrów na północ i południe od drogi; 
uchwałę podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 20003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), stwierdzając jednocześnie utratę mocy uchwały Nr X/62/96 z dnia 27.11.1996r.;

  wrzesień 2004r. na zlecenie Wójta Gminy Izabelin, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa opracowuje „Stan 
istniejący i analiza możliwych wariantów postępowania” (opracowanie uzupełnione w kwietniu 2005 roku);

  05.01.2005r. powstaje „Analiza wpływu planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości w obrębie 
wsi Sieraków gmina Izabelin”

  25.05.2005r. podjęcie przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XXXII/265/2005 w sprawie zatwierdzenia zmiany „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin” w którym obszar wsi określony 
został jako „obszar problemowy” w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami); ponadto przedstawiono w studium 3 możliwe warianty 
rozwiązania problemu Sierakowa w tym m.in. propozycja objęcia wsi ochroną konserwatorską;

  Lipiec 2005 roku - powstają 3 warianty rysunków planu (przekazane do Ministerstwa Środowiska – brak jednoznacznej 
odpowiedzi do dnia dzisiejszego);

  03.07.2013r. podjęcie przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XXIX/240/2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin” w którym obszar wsi określony został jako 
obszar wymagający przeprowadzenia zintensyfikowanych działań dotyczących przeprowadzenia ostatecznych wykupów 
gruntów prywatnych wraz zabudowaniami w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) z jednoczesną możliwością ich zagospoda-
rowania według szczegółowych ustaleń planu miejscowego, w jednej wersji z możliwością zagospodarowania gruntów 
prywatnych oraz w drugiej z możliwością zagospodarowania gruntów prywatnych oraz gruntów Skarbu Państwa

  05.03.2014r. podjęcie przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XXXV/300/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków, Etap I, w którym obszar wsi w części istniejących dróg (w tym wy-
dzielonych ewidencyjnie) został przeznaczony pod układ komunikacyjny oraz fragmentów działek obecnie gospodarczo 
wykorzystywanych i należących do prywatnych właścicieli określony został jako tereny zabudowy zagrodowej. 
Realizacje programu wykupu gruntów rozpoczęto w 1976 roku na zasadzie pełnej dobrowolności, co w powiązaniu 

z brakiem środków finansowych doprowadziło w konsekwencji do obecnej sytuacji tj. szachownicy własnościowej gruntów. 
Dotychczas wykupiono ponad 40 siedlisk, część z nich została zlikwidowana, część zamieszkała przez byłych i obecnych 
pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego. Obecnie zostanie zwolnionych 5 kolejnych osad, które są planowane do 
rozbiórki, w celu oddania terenu przyrodzie, realizując w ten sposób cel wykupu.

Zgodnie z posiadanymi danymi meldunkowymi według stanu na dzień 17 listopada 2015 roku w Sierakowie zameldowa-
nych jest 329 osoby i co nader ważne liczba ta w ostatnich 10 latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Według danych podatkowych łączna ilość obiektów w ramach wsi wynosi ok. 96 budynków, w tym ok. 66 obiektów pry-
watnych o charakterze mieszkalnym, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 4308 m2, 1 obiekt przeznaczony pod działalność 
gospodarczą (sklepik) oraz 29 obiektów o charakterze mieszkalnym należących do Skarbu Państwa w zarządzie KPN, z któ-
rych 4 obiekty nie są już zamieszkałe (nikt nie jest w nich zameldowany wg danych z ewidencji ludności). Zastrzec należy 
przy tym, iż są to dane służące jedynie celem podatkowym określonych według numeracji porządkowej.

Naszym zdaniem problem realizacji wykupów gruntów prywatnych znajdujących się w graniach KPN należy rozpatrywać 
w sposób kompleksowy tj. w odniesieniu do całości Parku i należy nadać im różną rangę, czym innym są bowiem grunty 
prywatne niezabudowane, czym innym zaś zabudowania mieszkalne zamieszkiwane przez kilkaset osób oraz osady nale-
żące do Skarbu Państwa, będące w zarządzie KPN, zamieszkiwane przez byłych pracowników bądź ich rodziny. Należy tutaj 
zwrócić szczególną uwagę na osady już wykupione ale zamieszkiwane przez byłych pracowników KPN lub ich spadkobier-
ców, niejednokrotnie już nie związanych z Parkiem. W przypadku decyzji likwidacji tych zabudowań pojawi się problem za-
bezpieczenia lokalu komunalnego dla zamieszkujących w nich rodzin. Tak wielkiego ciężaru, mimo ustawowego obowiązku 
Gmina nie będzie w stanie unieść. W związku z faktem, iż zaistniała sytuacja nie powstała z winy gminy a prowadzonej przez 
lata polityki zarządzania gruntami Parku, problem ten winien być rozwiązany ze wsparciem władz zarządu nad parkami 
narodowymi czyli przy współudziale Ministra Środowiska.

Rozwiązanie problemu wsi Sieraków, jako najbardziej jaskrawego z uwagi na liczbę ludności, ilość funkcjonujących za-
budowań, poziom urbanizacji oraz niezmieniony od lat poziom zaawansowania wykupów, przyczyni się może również do 
rozwiązania problemów innych wsi pozostających w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego.

W opracowanym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin” wieś Siera-
ków wskazana jest do objęcia ochroną krajobrazową, poprzez umieszczenie stosownych zapisów w Planie Ochrony Kam-
pinoskiego Parku Narodowego sporządzanym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 
W chwili obecnej trwają prace nad kolejnym drugim etapem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Sieraków, którego przedmiotem są pozostałe tereny leśne, należące do KPN jak również grunty prywatne niezagospodaro-
wane z użytkiem rolnym lub leśnym.

Przesądzając o przyszłości wsi, przeznaczając środki finansowe zabezpieczające roszczenia właścicieli odnośnie grun-
tów położonych w KPN w tym również w obrębie sołectwa wraz z istniejącymi zabudowaniami, przeznaczenie środ-
ków na zabezpieczenie potrzeb lokalowych najuboższych, zamieszkujących osady parkowe, wymaga podjęcia decyzji na 
szczeblu krajowym.

10 Z ŻYCIA GMINY
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Opracowany miejscowy plan zagospodarowania wsi Sieraków etap I i projektowany Etap II wprowadza zmianę funkcji na 
gruntach prywatnych, bądź na gruntach prywatnych i Skarbu Państwa na obszarze 110 metrów od istniejącej drogi w kie-
runku północnym i południowym. W celu uzyskania parametrów umożliwiających zagospodarowanie działek z uwzględnie-
niem wysokich walorów środowiska przyrodniczego oraz z maksymalnym uwzględnieniem istniejącego drzewostanu.

Podstawowy problem do rozwiązania wspólnie przez władze gminy i organy zarządzające Kampinoskim Parkiem Naro-
dowym to jest Dyrektora Parku i Ministra Ochrony Środowiska został terytorialnie objęty Etapem II m.p.z.p. wsi Sieraków.

Władze Gminy Izabelin wielokrotnie zwracały się o podjęcie ostatecznych decyzji dotyczących przyszłości wsi a tym sa-
mym rozwiązanie istotnego i narastającego problemu społecznego likwidującego poczucie krzywdy wśród zamieszkującej 
tam społeczności.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wsi pamiętać należy, iż Sieraków jest stosunkowo dobrze skomunikowany 
z resztą jednostek poprzez ul. Sierakowską, kategorii powiatowej. We wsi istnieje sieć infrastruktury technicznej w postaci 
linii elektrycznej, telefonicznej, gazociągu oraz realizowane jest bezpośrednie połączenie komunikacji publicznej z mia-
stem Stołecznym Warszawą poprzez linię 708. W obecnej chwili prowadzone są prace mające na celu wybudowanie sieci 
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Rozwiązanie to w znacznym stopniu uniezależni wieś od wpływu na środowisko 
przyrodnicze w tym rejonie.

Władze Gminy Izabelin wielokrotnie podejmowały próbę rozwiązania problemów wsi, jednakże jak dotąd bez re-
zultatu. Przyczyną takiego stanu jest bowiem brak podjęcia ostatecznych decyzji, które winno nastąpić na szczeblu Mi-
nisterstwa Środowiska. W posiadaniu Gminy Izabelin jest wiele materiałów i opracowań dotyczących samej wsi oraz 
szereg pism kierowanych do Ministerstwa Środowiska, Premierów Rządu, nie tylko przez władze Gminy, ale również 
Posłów oraz Senatorów.

Wyrażamy nadzieję, iż podjęta obecnie kolejna próba interwencji okaże się skuteczna i przyczyni się do rozwiązania 
problemów mieszkańców wsi Sieraków, których jesteśmy reprezentantami.

W związku ze zmianą wzoru dekla-
racji, wprowadzonego uchwałą 

Rady Gminy Izabelin Nr IX/63/15 z dnia 
16 września 2015r. niezbędne jest zło-
żenie przez właścicieli nieruchomości 
- zabudowanych lub niezabudowanych 
- deklaracji o odbiorze odpadów. Do 
dnia 12 stycznia 2016 r. otrzymaliśmy 
ponad 2900 deklaracji. Prawie 380 go-
spodarstw domowych nadal deklaracji 
jednak nie dostarczyło. Ponieważ zło-
żenie deklaracji w związku ze zmianą jej 
wzoru, jest niezbędnym i koniecznym 
warunkiem naliczenia kwoty należno-
ści za odpady uprasza się właścicieli 
nieruchomości o pilne dostarczenie 
deklaracji o odbiorze odpadów do 
Urzędu Gminy pokój nr 9, jeżeli tego 
do chwili obecnej nie uczynili. 

W stosunku do właścicieli posesji, 
którzy deklaracji nie dostarczyli jeste-
śmy zobowiązani przez ustawę do wsz-
czynania postępowania administracyj-
nego mającego na celu ustalenie opłaty 
za gospodarowanie odpadami. Zgodnie 
z zasadami ustawowymi, będą to opłaty 
naliczane wg stawki dla odpadów zmie-
szanych, czyli 24 zł per capita. Zachę-
camy więc do jak najszybszego dostar-
czenia deklaracji o odbiorze odpadów 
przez 380 gospodarstw domowych, któ-
re tego nie uczyniły do chwili obecnej.  

Informujemy, iż w dniach 11-24 
stycznia 2016r. roznoszone będą do 

skrzynek pocztowych mieszkańców in-
formacje o zasadach i terminach płat-
ności za odpady na 2016 rok. 

Przypominamy, iż zgodnie z warun-
kami umowy z firmą BYŚ jej pracownicy 
odbierają jedynie odpady wystawione 
przed posesję. Ze względów prawnych 
i bezpieczeństwa (psy) pracownicy By-
sia nie są uprawnieni do wchodzenia 
po pojemniki czy worki bezpośrednio 
na teren posesji Mieszkańców. Wyjąt-
kiem jest jedynie możliwość odbioru 
odpadów umieszczonych w altance 
przeznaczonej na pojemniki i worki na 
odpady, posiadającej otwarte wejście 
bezpośrednio z ulicy oraz zamknięte 
wejście ze strony posesji zabezpie-
czające przed psami czy posądzaniem 
o naruszenie miru domowego. 

Nadmieniamy, że do 10 stycznia nale-
żało uregulować należność za grudzień 
2015r. (wg starych stawek dla MPO), 
a do 28 stycznia 2016r. należy uregu-
lować płatność za styczeń 2016 r. (dla 
Bysia) wg stawki 12 zł per capita przy 
odpadach sortowanych bądź 24 zł per 
capita przy odpadach niesortowanych.

Przypominamy i ostrzegamy zara-
zem, iż zgodnie z zasadami finansów pu-
blicznych i ustawy o odpadach jesteśmy 
obowiązani jako urząd gminy wystawiać 
tytuły wykonawcze dla osób mających 
zaległości w opłatach za odpady ( oraz 
z innych tytułów, jeżeli się pojawiają) 

i przesyłać je do Urzędu Skarbowego 
celem egzekucji ze zwrotów podatko-
wych, wynagrodzeń czy zabezpieczania 
na hipotece nieruchomości należących 
do dłużników.  Osoby posiadające za-
ległości w opłatach  są także zgłaszane 
jako dłużnicy do krajowych rejestrów 
dłużników co może zablokować możli-
wość kontynuacji kredytowania lub do-
prowadzić do postawienia kredytu do 
natychmiastowej wymagalności przez 
zaniepokojony takim zgłoszeniem bank 
danego dłużnika.

Pierwsza partia wniosków do Urzę-
du Skarbowego dotycząca dłużników 
z największymi kwotami zadłużenia 
została już wysłana co podniesie im 
kwotę długu do spłaty o koszty egze-
kucji. Zachęcamy więc do regulowania 
należności w terminie. W przypad-
ku narosłego długu w uzasadnionych 
przypadkach możemy pomóc poprzez 
rozłożenie długu na raty. Konieczny jest 
jednak kontakt ze strony dłużnika.

Dziękujemy wszystkim Mieszkań-
com terminowo regulującym należno-
ści z tytułu opłat,  co pozwala unikać 
niepotrzebnych dodatkowych kosztów 
egzekucji czy innych niekorzystnych na-
stępstw oraz umożliwia gminie płynne 
regulowanie zobowiązań wobec wy-
konawcy realizującego zadania gminy 
w zakresie utrzymania czystości.

ZESPÓŁ DS. ODPADÓW

Nowe wZorY DeKLaraCJI o oDBIorZe oDpaDÓw po ZMIaNIe operaTora
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Okres Świąt Bożego Narodzenia to 
czas, w którym uczniowie klas 1-3 

bardzo aktywnie uczestniczyli w ak-
cjach charytatywnych organizowanych 
przez szkołę. Na przełomie listopada 
i grudnia uczniowie zbierali grosze 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra 
Grosza” i udało im się zebrać 763,68 
PLN, które ważyły prawie 50 kg. Dzię-
ki tej zbiórce udzielane jest wsparcie 
dzieciom z zawodowych rodzin za-
stępczych, rodzinnych domów dziecka 
i innych placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Z każdym rokiem wzrasta 
liczba dzieci, które skorzystały z tej po-
mocy. Szczegółową informacje o akcji 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.naszdom.org.pl. 

Również na przełomie listopada 
i grudnia uczniowie klas 1-3 przygo-
towywali upominki mikołajkowe dla 
pensjonariuszy Domu Opiekuńczego 
w Pilaszkowie, dzięki czemu tegorocz-
ne Mikołajki przysporzyły seniorom 
niezapomnianych chwil. Koordynato-
rem akcji była pani Renata Szufa.

W grudniu kolejny raz wśród uczniów 
klas 1-3 została zorganizowana zbiórka 
pieniężna w ramach Kiermaszu Świą-
tecznego, podczas której zebraliśmy 
kwotę 2 979,39PLN. Pieniądze zosta-
ły przeznaczone na wsparcie Ogniska 
Dziecięco-Młodzieżowego w Izabelinie, 
na „Adopcję na odległość”, na dofinan-
sowanie zakupu klocków do świetlicy 
szkolnej oraz na dofinansowanie zakupu 
plansz dydaktycznych do sal lekcyjnych.  

Dzieci z klas 1-3 brały udział w akcji 
charytatywnej: „I Ty możesz być świę-
tym Mikołajem” od 12 lat organizowa-
nej przez panie: Anię Bykowską i Anię 
Szymczak. Jak co roku dzieci mogły 
przynosić do szkoły słodycze, książki, 
maskotki, gry planszowe z przeznacze-
niem dla potrzebujących dzieci z naszej 
gminy. W tym roku po raz pierwszy ak-
cję wsparł właściciel izabelińskiego skle-
pu „Bułka z masłem” pan Piotr Dziekań-
ski. W znacznej mierze dzięki hojności 
właściciela sklepu zostało zrobionych 
37 wspaniałych paczek. Miło jest poma-
gać, gdy się ma takie wsparcie!

Wiemy, że udział dzieci w akcjach jest 
powodem rozmów w domach na temat 
pomocy innym. Trudno jest uczyć em-
patii i altruizmu inaczej niż w praktyce. 
Dziękujemy za taką lekcję, jaką wszyscy 
darczyńcy dali przekazując datki rzeczo-
we i pieniężne. Dodatkowo dziękujemy 
za poświęcony czas i za wszelkie zaanga-
żowanie w akcje charytatywne.

BARBARA SZUMER

Przedświąteczne akcje charytatywne uczniów klas 1–3  
Szkoły Podstawowej w Izabelinie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W IZABELINIE ZAPRASZA

na kolejne spotkania  

Dyskusyjnego Klubu Książki

22 stycznia oraz 19 lutego (piątek) 2016 r.  
godz. 17.30

CZYTAMY DZIECIOM
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

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

wierszy, legend, opowiadań.

27 stycznia 2016 (środa), godz. 15.00 
Opowiadania babuni  Stanisław Kowalski

24 luty 2016 (środa), godz. 15.00 
Opowieści dziadunia  Stanisław Kowalski

ZAPRASZAMY

Od 18 stycznia do 31 marca 2016 r.
zapraszamy na wystawę prac
Pana Andrzeja Miesztalskiego

Wystawę artysty malarza Jacka Wolskiego 
można oglądać do dnia 11 marca 2016 r.  

w Centrum Kultury Izabelin 

J.A. Wolski
artysta malarz ur. 1948 r. w Warszawie
członek Zw. Zawodowych Malarzy Warszawskich
członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików

DOROBEK ARTYSTYCZNY:
Wystawy indywidualne i zbiorowe
w Klubie Robotniczym na Służewcu, Kawiarni Emocja, Klu-
bie MPiK w Międzyzdrojach, Domie Kultury ul. Senatorska 
Warszawa, Społecznym Domie Kultury WSM Żolibórz, Galerii 
Kanon Warszawa, Galerii Wola Warszawa, Galerii w Centrum 
Bankowym w Warszawie, Galerii Hotelu Mariott w Warsza-
wie, Galerii „Sześć Osiem” w Paryżu, Galerii „Bryggaregar-
den” w Malmö, Galerii w Göteborgu, Pałacu Lubomirskich 
w Warszawie, Browarze Warszawskim, Starej Kordegardzie, 
Ratuszu w Legionowie, Teatrze na Targówku

OD AUTORA
W sztuce są czasami sprawy ważniejsze niż piękno i subtel-
ności formy. Chciałbym żeby moje obrazy budziły bardziej 
zaciekawienie niż niepokój, żeby rzeczywistość wyimagino-
wana podniecała widza uczestniczącego  w świecie mojej 
wyobraźni. Mój romantyzm może pomóc zmienić świat na 
lepszy oraz znieść przeciwności życia. 
W moich obrazach nawiązuję do rzeczywistości a nie do sen-
nych marzeń, do poezji życia lekko zabarwionego dwuznacz-
nością i tajemnicą surrealizmu. Chciałem połączyć przeszłość 
z przyszłością – nie wiem czy mi się to udało?
Proszę, widzu, oceń to sam.

JACEK WOLSKI



14 Z ŻYCIA GMINY

Po długich staraniach Wójta Gminy – Witolda Malarow-
skiego, przy wsparciu nowego Komendanta Powiatowe-

go Policji – Tomasza Szachowskiego oraz dzięki aktywnemu 
udziałowi naszych Mieszkańców udało się przywrócić Rewir 
Dzielnicowych.

30 grudnia 2015 roku Komendant Powiatowy Policji dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego podinsp. Tomasz Sza-
chowski wspólnie ze Starostą Warszawskim Zachodnim, Ja-
nem Żychlińskim oraz Wójtem Gminy Izabelin, Witoldem 
Malarowskim otworzyli nową siedzibę Rewiru Dzielnico-
wych, który funkcjonować będzie na terenie naszej gminy. 

Drżyjcie przestępcy – POLICJA wróciła do Izabelina
Było to możliwe dzięki porozumieniu, jakie zawarł Komen-
dant Stołeczny Policji z Gminą Izabelin. Nowa siedziba mie-
ści się w Hornówku przy ulicy Szkolnej 2A.

Nowa siedziba rewiru to budynek jednokondygnacyjny 
o powierzchni 82 m² przeznaczonej dla policjantów. Do ich 
dyspozycji przewidziano 4 pomieszczenia biurowe oraz po-
mieszczenie socjalne i techniczne. Przed budynkiem jest 
również parking dla radiowozów i interesantów.

W rewirze służbę pełnić będzie:
Kierownik Rewiru Dzielnicowych – asp. Paweł Pałach;
mł. asp. Marcin Górski – tel. 600 997 655
sierż. Agata Stasiaczek – tel 600 997 672
mł. asp. Monika Sionkowska – tel 600 997 653
asp. Rafał Bralski – tel 600 997 623 

Oszuści „na wnuczka” i „na poli-
cjanta” wciąż oszukują starszych 

mieszkańców naszego powiatu. Wyłu-
dzają pieniądze od naszych babć, mam, 
cioć, dziadków, ojców i wujków. Nie 
bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegaj-
my naszych krewnych, że mogą do nich 
telefonować osoby podszywające się 
pod członków rodziny. Osoby te mogą 
prosić o pieniądze, które mają im po-
móc w rozwiązaniu nagłego problemu. 
Nie pozwólmy, aby w ten sposób nasi 
najbliżsi stracili dorobek swojego życia. 
Porozmawiajmy z nimi o oszustach.

Sprawcy tego typu oszustw są czę-
sto zatrzymywani dzięki pomocy osób, 
które mają świadomość tego, że mogą 
zostać oszukane. Niestety wciąż jeste-
śmy informowani o kolejnych pokrzyw-
dzonych. Kiedy starsza osoba odbiera 
telefon od rzekomego „policjanta” 
z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszu-
stów działających metodą na tzw. 
„wnuczka”, często przekazuje przestęp-
com oszczędności całego życia.

Oszuści niedawno zmodyfikowali 
metodę swojego działania. Tak, jak 
na początku dzwonią na numer stacjo-
narny i nawiązując rozmowę ze starszą 
osobą podszywają się pod któregoś 
z członków rodziny. Po chwili jednak 
przerywają połączenie. Bardzo szybko 
telefon ponownie dzwoni. Tym razem 

przestępca podaje się za policjanta, 
funkcjonariusza Centralnego Biura 
Śledczego Policji (CBŚP) lub Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego (CBA).

Oszust przekonuje starszą osobę, 
że rozpracowuje zorganizowaną gru-
pę przestępczą i prosi, aby mu w tym 
pomóc. Ta pomoc ma polegać na prze-
kazaniu gotówki. Dzięki temu będzie 
można zatrzymać „prawdziwych” prze-
stępców oszukujących starsze osoby 
na tzw. „wnuczka”. W rzeczywistości są 
przestępcami, nie mającymi nic wspól-
nego z Policją. Jedynym ich celem 
jest wzbogacenie się kosztem ludzkiej 
krzywdy. Po przekazaniu pieniędzy 
lub wpłaceniu ich na wskazane przez 
oszusta konto, wszelki kontakt z prze-
stępcami się urywa. Z reguły wówczas 
pokrzywdzony orientuje się, że padł 
ofiarą oszusta. Pragniemy podkreślić, 
że Policja nigdy nie prosi o przekaza-
nie pieniędzy lub zaciągnięcie kredy-
tu.

Oszuści informują starsze osoby, 
aby udając się do banku w celu wy-
płaty pieniędzy, nie mówili kasjerom 
i obsłudze placówek bankowych, w ja-
kim celu to robią. Oszuści starają się 
przekonać starsze osoby, że pracow-
nicy banków również należą do grupy 
przestępczej i dlatego nie wolno ich 
o niczym informować.

Z policyjnych informacji wynika, że 
coraz więcej osób jest świadomych za-
grożenia. Dzięki temu często przestęp-
com nie udaje się oszukać kolejnych 
osób, do których telefonują oszuści, 
próbujący wyłudzić pieniądze. Niespo-
dziewane telefony osób podających się 
za policjantów, od dawno niewidzia-
nych wnuków, siostrzenic czy kuzynów 
nie muszą zakończyć się naszą finanso-
wą porażką.

W przypadku jakichkolwiek podej-
rzeń, że nie jest to członek rodziny, czy 
prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust 
lub w chwili, gdy telefonująca osoba 
postępuje w podany powyżej sposób 
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE PO-
WIADOMIENIE POLICJI.

Informujemy, że Komenda Sto-
łeczna Policji uruchomiła też specjal-
ną linię telefoniczną dla tych osób, 
które podejrzewają, że mógł do nich 
zatelefonować oszust podający się za 
„wnuczka”, „krewnego” lub „policjan-
ta – funkcjonariusza CBŚP”. 

Nie dajmy przestępcom szansy! 
Nie pozwólmy,  

aby zabrali oszczędności życia! 

Na Państwa sygnały policjanci czekają 
przez całą dobę. 
Telefonować można pod nr 
(22) 60-33-222 /EGO/

BaBCIU! To nie Twój wnuczek! DZIaDKU! To nie policjant!
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Rano 14 kwietnia 1863 polski dowódca oczekiwał na 
efekty nocnego buntu w Cytadeli i gotowy był do przy-

jęcia Jarosława Dąbrowskiego wraz z towarzyszami. Wiado-
mości nie nadchodziły, dlatego mjr Remiszewski postanowił 
wycofać się do Puszczy Kampinoskiej pod ochronę gęstego 
lasu. Z Lipkowa powstańcza partia wyruszyła do Truskawia, 
gdzie u dziedzica Wincentego Czajkowskiego poczęstowano 
ją śniadaniem. Po posiłku oddział wyruszył w kierunku Budy 
Zaborowskiej, gdzie u zbiegu dróg z Lipkowa i Truskawia 
zatrzymano się na kolejny postój. Pogoda była prawdziwie 
letnia, zanotowano tego dnia 25˚C. Piaszczyste drogi nie 
ułatwiały marszu. Obozowisko powstańcze znajdowało się 
na skraju puszczy. Wszystko wydawało się pod kontrolą.

Tymczasem…
Stacjonujący w koszarach wołyńskich przy skrzyżowaniu 

ulic Gęsiej i Dzikiej Rosjanie zorganizowali bal z okazji za-
kończenia Świąt Wielkanocnych. Alarm i rozkaz natychmia-
stowego wymarszu, który nastąpił o godzinie 2.30 w nocy 
14 kwietnia, musiał wzbudzić dodatkową niechęć do tych, 
którzy byli przyczyną przerwania tak mile zapowiadającej 
się zabawy.

W skład rosyjskiej grupy pościgowej wchodziły następu-
jące jednostki: dwie roty (kompanie) wołyńskiego gwardyj-
skiego pułku piechoty – łącznie z oficerami 363 ludzi, szwa-
dron huzarów grodzieńskich 90-100 ludzi i sotnia kozaków, 
jak sama nazwa wskazuje: 100 ludzi. Razem 550-563 ofice-
rów, podoficerów i szeregowych pod dowództwem genera-
ła majora barona Mikołaja Krüdnera.

Trasa rosyjskich wojsk wiodła przez Wawrzyszew do fol-
warku Opaleń. Ponieważ powstańców w miejscu tym nie 
napotkano, wyruszono przez Klaudyn i Izabelin (A) do fol-
warku w Lipkowie. Ciekawostką nocnego marszu oddziałów 
rosyjskich było spostrzeżenie zanotowane przez grodzień-
skiego huzara Jelca. Na niebie pojawiły się błyski spowodo-
wane wyładowaniami atmosferycznymi, które zdenerwo-
wani oficerowie brali początkowo za sygnały wysyłane przez 
„buntowników”.

Rosjanie dotarli do folwarku w Lipkowie, tam również nie 
napotkali oddziału powstańczego, wyglądało więc na to, że 
cała operacja zakończy się niepowodzeniem. Czyżby kolej-

na obława trafiła w próżnię? Kiedy wszystkie znaki na ziemi 
i niebie wskazywały, że przyjdzie Rosjanom wracać z pusty-
mi rękami do Warszawy, prowadzący rozpoznanie w oko-
licy Lipkowa oddział kozacki pod dowództwem rotmistrza 
Iwanowa natrafił na ślady powstańców w okolicy Truskawia. 
Właściciel folwarku – dziedzic, najprawdopodobniej Win-
centy Czajkowski, pod groźbą batów przyznał, że gościł we 
dworze oddział powstańców. Zatrzymano też chłopską pod-
wodę, której woźnica potwierdził fakt postoju Polaków w le-
sie pod Zaborowem Leśnym. Zawiadomiony o tym generał 
Krüdner wysłał trzy podjazdy w celu zlokalizowania miejsca 
postoju oddziału majora Remiszewskiego. 

Esauł Kuszelew poprowadził rozpoznanie na Zaborów, 
porucznik Cejmern działał na kierunku Wólki Zaborowskiej, 
a rotmistrz Iwanow, wzmocniwszy swoich kozaków huzara-
mi, prowadził rozpoznanie w kierunku Zaborowa Leśnego. 
Dwie roty piechoty i reszta huzarów pozostały w Lipkowie.

Rotmistrz Iwanow okazał się „królem łowów”. Około 250 
metrów przed Budami Zaborowskimi natknął się na biwak 
niedawno opuszczony przez powstańców. Zawiadomiony 
o tym generał Krüdner wysłał na pomoc rotmistrzowi pozo-
stałych huzarów pod dowództwem pułkownika Kurzakowa. 
Do pierwszego starcia doszło około godziny 12. Pikieta pol-
ska ostrzelała oddział rosyjski, w wyniku czego musiał on się 
cofnąć w kierunku Truskawia, tracąc dwóch żołnierzy. Ma-
jąc do dyspozycji samą jazdę, pułkownik Kurzakow niewiele 
mógł wskórać. Postanowił grać na czas, oczekując na przy-
bycie na plac boju rosyjskiej piechoty. Ponawiał ataki i co-
fał się, absorbując w ten sposób uwagę polskiego oddziału. 
Major Remiszewski zajął bardzo dobrą pozycję obronną. Był 
to piaszczysty teren pełen wydm i pagórków o wymiarach 
0,5 na 2 kilometry od zachodu i wschodu otoczony bagnem 
nie do przebycia połączony z wysokopiennym lasem. Tyl-
ko pierwsza setka oddziału powstańczego nadawała się do 
boju i to ona pod dowództwem Stanisława Bachmińskiego 
podjęła walkę. Drugą setkę, jeszcze niedostatecznie wy-
szkoloną, Remiszewski wycofał z placu boju. Można przyjąć, 
że po stronie polskiej w bitwie udział wzięło 100 żołnierzy 
i kilkunastu kawalerzystów. Za przeciwników mieli dwie roty 
doborowej piechoty rosyjskiej (wraz z oficerami 363 ludzi) 
oraz 90-100 huzarów grodzieńskich i 100 kozaków; razem 
553-563 żołnierzy. Dysproporcja porażająca, chociaż Rosja-
nie przybywali na plac boju stopniowo i dopiera na koniec 
bitwy, około godziny 14 wprowadzili do walki wszystkie 
swoje pododdziały.

Od godziny 13 na plac boju zaczyna przybywać piechota 
rosyjska. Początkowo pierwszy półpluton będący w szpicy, 
a za nim kolejne. Po nich także półplutony drugiej kompanii. 
Powstańcy otworzyli ogień do nieprzyjacielskiej piechoty. 
Polskie strzały nie wyrządziły Rosjanom większych szkód, 
pociski albo nie donosiły do celu, albo górowały. Wpływ na 
to miała słaba broń strzelecka i kiepskie wyszkolenie po-
wstańców. Strata czasu była sprawą kluczową, z każdym bo-
wiem kwadransem przewaga rosyjska się zwiększała.

Do ataku pierwsi poderwali się Rosjanie, ale tym razem 
skuteczny ogień powstańców zmusił ich do powrotu na 
wcześniej zajmowane stanowiska. Gdy major Remiszewski 
– według relacji świadka mocno niedysponowany z powodu 
silnego bólu głowy – przygotowywał swój oddział do przeciw- 

Bitwa pod Budą Zaborowską 

Dwór w Lipkowie z końca XVIII w, zbudowany według projektu Hilarego 
Szpilowskiego. W okresie powstania styczniowego mieszkała w nim wnucz-
ka Jakuba Paschalisa Jakubowicza z mężem Aleksandrem Miecznikowskim. 
Obecnie w dworze znajduje się plebania Kościoła Św. Rocha.
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uderzenia, Rosjanie ponowili natarcie. Aby nie zostać ze-
pchniętym do bagna, polski dowódca ustawił żołnierzy 
w szachownicę i rozpoczął odwrót w kierunku lasu zabo-
rowskiego. Polscy strzelcy skutecznym ogniem, a reszta pie-
choty walką wręcz, powstrzymywali ataki rosyjskie.

Wtedy na prawym skrzydle wojsk powstańczych pojawił 
się podjazd kilkudziesięciu kozaków pod dowództwem po-
rucznika Cejmerna. Polacy zagięli prawe skrzydło i próbowali 
zaatakować nowo przybyły oddział, ale Rosjanie podciągnęli 
swoje lewe skrzydło i skutecznie wsparli jego atak. Można po-
wiedzieć, że w tym momencie powstańcy znaleźli się w okrą-
żeniu i przebicie się do lasu zaborowskiego stawało się mało 
prawdopodobne. Polska jazda, kilkunastu, góra dwudziestu 
kilku jeźdźców, próbowała podjąć inicjatywę na prawym 
skrzydle rosyjskim, ale generał Krüdner rzucił przeciw nim sto-
jących w odwodzie huzarów grodzieńskich. Ci uderzyli przez 
odstępy własnej linii tyralierskiej i zmieszali się z walczącymi. 
Piechota rosyjska musiała w tym momencie przerwać ogień, 
aby nie razić swojej jazdy. Powstańcy uformowani w czworo-
boki, ze strzelcami w pierwszym szeregu i kosynierami w dru-
gim i trzecim, próbowali wycofać się w głąb lasu.

Rosjanie, mając w tym momencie starcia zdecydowaną 
przewagę liczebną, zaczęli dominować w boju. Do końca nie 
są wyjaśnione okoliczności śmierci majora Remiszewskiego. 
Jedna z wersji mówi, że podjechał do niego kornet Römer 
i po jednoczesnych strzałach obaj zginęli. W swojej relacji Si-
wiński twierdzi, że Remiszewski przysiadł na pieńku z powo-
du bólu głowy i tak został zastrzelony. Inna wersja podaje, że 
został zabity kozackimi lancami, o czym miał świadczyć złoty 
zegarek przebity lancą, który w kilka dni później zawiózł ka-
pitan Procenko do Petersburga. Na uroczystej audiencji car 
Aleksander II podziwiał uszkodzony chronometr oraz wrę-
czył generałowi majorowi Mikołajowi Krüdnerowi szablę 
z napisem „za chrabrost”. Krążyła też informacja, że Wale-
ry Remiszewski widząc niechybna klęskę swojego oddziału, 
strzałem z rewolweru odebrał sobie życie.

Według relacji prasy powstańczej na ciele poległego do-
wódcy naliczono 17 ran. Świadczy to o zaciętości, z jaką wal-
czono. Nikt nie prosił pardonu. Śmierć Remiszewskiego na-
stąpiła około 13.30. Walka trwała jeszcze pół godziny. Nikt 
już nie dowodził oddziałem powstańczym. Małe grupki oto-
czone przez Rosjan zostały wycięte w pień. Wspominany już 
Jelec opisuje, że huzarzy grodzieńscy zwalniali jedno strze-
mię dla żołnierza piechoty, by przyspieszyć przemieszczanie 
się ich między walczącymi grupami obrońców.

Z setki dowodzonej przez Stanisława Bachmińskiego legło 
bezpośrednio na placu boju 31 Polaków, a 50 rannych zała-
dowano na osiem chłopskich wozów. Wówczas na pobojo-
wisko dotarł oddział kozaków pod dowództwem esauła Ku-
szelewa, który był wysłany na rozpoznanie okolic Zaborowa. 
Kozacy zrzucili z wozów rannych, a następnie dobili ich i roz-
poczęli rabunek. Powiększyli w ten sposób liczbę poległych 
do 72 osób. Tylko jeden z ośmiu wozów z dziewięcioma ran-
nymi umknął szczęśliwie z tej masakry. Do niewoli Rosjanie 
wzięli 11 powstańców, którzy dnia następnego „uświetnili” 
triumfalny wjazd generała Krüdnera do Warszawy. 

Rosjanie przyznali się do jednego zabitego i 13 rannych. 
Strona polska podała, że Krüdner stracił dwóch oficerów 
i 20 strzelców. Poważnych szkód w ludziach doznali Rosjanie 
od kosynierów. Jak donosiła prasa powstańcza niejaki Jan 
Kamiński, ogrodnik z Macierzysza, kosą zabił 10 Moskali.

JAROSŁAW WŁODARCZYK

W wielu rzeczach Homo Laskus jest 
podobny do ludzi. Czuje strach, radość, 
zachwyt i lubi oglądać telewizję.

W piątkowy, zimny wieczór siedział 
do północy i gapił się w ekran. Tele-
wizor nastawiony miał na kanał infor-
macyjny. Po pewnym czasie, może po 
godzinie, może po dwóch, zaczęło mu 

się w głowie mieszać od ilości narodów, języków, przy-
wódców, kolorów skóry, języków i ilości wypowiadanych 
wojen. Musiał wyjść na podwórze i poczuć świeże po-
wietrze. Mróz pozwolił mu odzyskać równowagę. „Ale 
równowaga to złudzenie” – pomyślał Laskus. Wrócił 
przed telewizor. Coraz mniej rozumiał, ale nie mógł się 
już oderwać od wiadomości ze świata. Nie wiedział już 
o jaką ropę chodzi w końcu, o czyje interesy. Nie mógł 
się w końcu połapać, kto handluje bronią, kto komu 
sprzedaje i kto kogo w imię czego zabija. A jak pojawili 
się komentatorzy, profesorowie, znawcy, eksperci, to 
już zupełnie stracił orientację, czym jest ten wspaniały 
świat ludzi. Nawet nie zadawał sobie pytania: O co cho-
dzi tym wszystkim osobnikom? 

Zasnął przed pierwszą w nocy. Rano obudził się na 
szczęście wypoczęty. Zjadł kanapkę z białym serem 
i miodem. Popił kawą zbożową i poszedł na spacer. Spo-
tkał swojego sąsiada. Jechał rowerem. Na bagażniku 
wiózł dwa gołębie w klatce. Zatrzymał się.

– I co? Na spacer idziesz? – zapytał sąsiad.
– Muszę się przejść. - Powiedział Laskus.
– Tak to jest. Czy spacer, czy nie spacer. Od skowron-

ka do rechotu żab. Tak dawniej mówili. I tak całe życie.
Sąsiad wsiadł na rower i odjechał. Homo Laskus po-

szedł dalej. Najpierw ulicą Brzozową, a potem na swo-
ją ulubioną polanę ulicą Piaskową. Na polanie światło 
dnia rozchodziło się dookoła i dawało poczucie radości. 
Prawdziwe. Tylko to, co prawdziwe jest naprawdę dużo 
warte. Chociaż może być też przekleństwem. Ziemia 
rozryta przez dziki przypominała o jeszcze innym życiu 
niż ludzkie i Homo Laskusa. „Wszyscy jesteśmy z lasu” – 
pomyślał Laskus. Czuł zimno, które przed tysiącami lat 
czuli jego przodkowie. Różnica jest taka, że nie mieli ka-
loryferów i prądu. Ale dziś niektórzy tez nie mają. Czło-
wiekowi trudno poczuć się już tak, jak ci, z których po-
wstał. Laskus chciał się jeszcze napatrzeć na to, co było 
pięknem polany, nieba i porytej przez dziki ziemi. „Tak 
cudownie jest poczuć piękno” – pomyślał. Ale szybko 
przypomniał sobie, że mają nadawać kolejne wiadomo-
ści. I szybkim krokiem poszedł do domu. Usiadł przed 
telewizorem i szybko zapomniał o świecie, życiu i pięk-
nie. Wiadomości bardziej go wciągały, niż wspaniałość 
istnienia świata. 

Chociaż przez głowę czasami mu przechodziło to zda-
nie: Od skowronka do rechotu żab. „Człowiek od tego 
nie ucieknie. Bo to jest życiem. I człowiek z niego jest 
zrobiony. Z tego powstał i w tym odejdzie” – pomyślał. 
Była to jednak króciutka, mała myśl. Jak plamka z kawy 
na niekończącym się kosmosie. I szybko Laskus wrócił 
do oglądania wiadomości, które wciągały go i wciągały, 
i wciągały... Chociaż wciąż niewiele pojmował z tego, co 
oglądał.

RAFAŁ WOJASIńSKI

Telewizor 
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ZIMA NA LODOWISKU  
W IZABELINIE

Pokazy łyżwiarstwa
5 lutego 2016

godz. 15.00–18.00

 
 

 
ul.Estrady 9,  Mo ciska  05-080 Izabelin 

 

tel/fax (22) 834 10 29 
 

  twojapralnia@gmail.com   www.twoja-pralnia.pl   
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Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
 

20 REKLAMY

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy

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

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży

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

L.p. Nr ewidencyjny 
działki

Powierzchnia 
(ha)

Cena  
wywoławcza Wadium 

1. 571/3 0,0869 360.000,- 20.000,00
2. 572/3 0,1203 560.000,- 30.000,00

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) 
jest ceną brutto.
•  działki nr ew. 571/3 i 572/3 były wystawione na sprzedaż, 

a przeprowadzony w dniu 11 grudnia 2015 r. drugi prze-
targ zakończył się wynikiem negatywnym,

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

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

•  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mie-
nie gminne,

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

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

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

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r.  
o godz. 1200 

w sali nr 124 (I p.) w Centrum Kultury Izabelin  
przy ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C

• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,
•  warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

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

•  termin wpłaty wadium: do dnia 29 lutego 2016 r. (włącznie),
•  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku 

uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawar-
cia umowy sprzedaży.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Refera-
tu Architektury i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin – Maciej 
Patrycy i Agnieszka Kamińska, pok. nr 2 (tel. 22 722-89-62,  
e-mail: geodezja@izabelin.pl). Materiały przetargowe moż-
na uzyskać nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Iza-
belin, ul. 3 Maja 42, 05-080 IZABELIN, w godzinach pracy 
(pon. 9.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00).

Izabelin, dnia 22 grudnia 2015 r.

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

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

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin
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Skład Opału „Minex”
* Opał ekologiczny
* drewno kominkowe
* Brykiet trocinowy
* Pellet granulat
* Ekogroszek
* Koks, węgiel

Tel. 22 722 90 31, 600 285 898 
Stare Babice, ul. Ogrodnicza 2

SKUP ZŁOMU STALOWEGO,
Transport do 10 km GRATIS

WARSZTATY 

30.01.2016
godz. 12:00



Kancelaria prawna  
oferuje 

Kompleksową obsługę prawną:
–  osób fizycznych (sprawy cywilne, rodzinne, 

spadkowe, sprawy administracyjne, prawo pracy, 
prawo spółek handlowych, sporządzanie pism 
procesowych, pozwów, apelacji, reprezentowanie 
klienta w sądzie)

–  spółek (sporządzanie umów gospodarczych, 
rejestracja spółek, doradztwo biznesowo-prawne, 
zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczo-
handlowych)

PROFESJONALNI I SKUTECZNI PRAWNICY  
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

ZAPRASZAMY! TEL.793-188-899

e-mail: biuro@kancelariaklaudel.pl
www.kancelariaklaudel.pl
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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%

LdS_styczen_2014_Layout 1  1/29/14  9:29 AM  Page 26

REKLAMY26

Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987

Biuro Usług Księgowych

KODA
Agnieszka Kopeć

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

Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS

BIURO RACHUNKOWE
„PRZYJAZNA KSI¢GOWOÂå”

Obsługa firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac 

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

www.przyjaznaksiegowosc.pl 
PIERWSZE 2 MIESIĄCE RABAT 50%

LdS_styczen_2014_Layout 1  1/29/14  9:29 AM  Page 26

GABINET STOMATOLOGICZNY

Joanna Wronkowska
tel.791 984 484

05-080 Izabelin 
ul.Orła Białego 81 

22 722 76 77

Makijaż: dzienny (odpowiedni do typu urody), do okularów, ślubny,
fotogra�czny (fotogra�a cz/b i kolorowa), wieczorowy, karnawałowy.

wizażystka

tel.: +48 885 192 439
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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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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

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

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




