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Narodowe czytanie 
w Lipkowie

3 września br. w całej Polsce już po raz piąty odbywała 
się akcja „Narodowe czytanie”. Tegoroczna lektura – 

Quo vadis – nawiązuje do obchodzonego właśnie Roku 
Henryka Sienkiewicza – 170. rocznicy urodzin i 100. 
rocznicy śmierci pisarza. Celem akcji jest popularyzacja 
czytelnictwa i zwrócenie uwagi na dbałość o poprawną 
polszczyznę. 

Quo Vadis czytaliśmy także w Lipkowie, czyli po sąsiedzku, na 
terenie parku przy kościele św. Rocha. Podczas wydarzenia było 
mnóstwo atrakcji. Na początek wyświetlono film „Quo vadis” 
z 2001 r. w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.  Następnie histo-
ryk Krzysztof Jabłonka poprowadził wykład pt. „Dlaczego Henryk 
Sienkiewicz zadał pytanie Quo vadis Europie początku XX wieku”. 
W ciekawy sposób wyjaśniał okoliczności, w jakich znajdowała się 
Polska i jej sąsiedzi w tamtych czasach. 

Jednak największą atrakcją tego dnia było przybycie pary pre-
zydenckiej – Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy. 
Goście odczytali XII część adaptacji Quo vadis pt. „Koniec igrzysk” 
(wśród czytających byli też: przedstawicielka Ormian – Zofia Bo-
hosiewicz, przedstawiciele parafian: Jacek Karnowski – redaktor 
naczelny tygodnika W sieci, Maria Badeńska – Stapp; przedsta-
wiciel twórców, a jednocześnie przyjaciel parafii – Dariusz Male-
jonek, młodzież z Gimnazjum Gminnego w Koczargach Starych, 
dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-
mych im. Róży Czackiej w Laskach oraz proboszcz parafii – ksiądz 
Tomasz Sobiecki). 

Oprawę muzyczną zapewnił chór „Tibi Domine” z Parafii w Izabe-
linie. Wydarzenie było transmitowane przez Radio Dla Ciebie oraz 
kilka stacji telewizyjnych; relację na żywo można było też oglądać 
na oficjalnym facebookowym profilu głowy państwa. Mieszkańcy 
jak zwykle dopisali i byli dumni, że to właśnie ich miejscowość 
odwiedzili tak zacni goście.

 IM, fot. M.Ugorowska

Pierwszy dzwonek już zadzwonił

Jak co roku pierwszego września dzieci i młodzież roz-
poczęły nowy rok szkolny.  Skończyły się wakacje i za-

czął się 10-miesięczny okres pracy. 

W Zespole Szkół w Izabelinie naukę zainaugurowano mszą świętą 
w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, a następnie 
uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego na sali gimnastycznej. 
Wypoczęci uczniowie, pełni werwy i energii  wyruszyli z uśmie-
chem po nową wiedzę i  przygodę. Nauczycielom życzymy, by 
z pasją przekazywali wiedzę, a uczniom, by nie tracili zapału. 

IM, fot. R. Górka

JESIEŃ
Wiersz i ilustracja autor-
stwa Magdaleny Węgiel 
- mieszkanki naszej gminy. 
Wystawę prac pani Mag-
daleny można oglądać 
w Centrum Kultury izabelin 
do 30 września br.

Spadła z nieba niespodzianie
do nas wszystkich na śniadanie.

Nachlapała mokrym deszczem
i szczęśliwa woła: Jeszcze!

Teraz z liśćmi jest na drzewie.
Kiedy spadnie? Tego nie wie.

W pomarańczach, brązach, złocie,
cała mokra, cała w błocie.
Z jarzębiny tka korale,
bawi się więc doskonale.

Ach, ta jesień! Widzieliście?
Postrącała wreszcie liście
i z kasztanów rower kleci,
tak jesienny czas jej leci.
Nazbierała grzybów kosze
i rozdaje, mówiąc: Proszę!
Na nic zdadzą nam się dąsy.
Z rudą panią idźmy w pląsy!
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Okładka: Wrześniowe uroczystości patriotyczne w Izabelinie fot. K. Wojtak

W SKRÓCIE

Wrześniowe uroczystości patriotyczne
Wrzesień to dla Polaków miesiąc wspomnień związanych z obchodami rocznicy II wojny światowej. Również dla miesz-
kańców naszej gminy jest to okres szczególnie ważny. Na terenie naszych ziem odbyło się wiele walk. W pierwszych 
dniach września obchodziliśmy kolejne rocznice: w Truskawiu i na Pociesze. 

W Truskawiu, w 72-tą rocznicę walk żołnierzy AK z oku-
pacyjnymi najeźdźcami została odprawiona msza św. 
polowa w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie. 
W nocy z 2 na 3 września 1944 oddziały AK pod do-
wództwem Adolfa Pilcha (ps. „Góra”, „Dolina”) dokonały 
pogromu stacjonujących we wsi oddziałów RONA, sły-
nących z niebywałego okrucieństwa. Wojsko partyzanc-
kie zabiło 250 żołnierzy wroga, przy stratach własnych 
10 zabitych.

Po mszy w strugach deszczu zostały złożone wiązanki 
kwiatów. 

W uroczystościach udział wzięły władze gminy, byli żoł-
nierze oraz mieszkańcy.

 Natomiast w miejscowości Pociecha odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca walki, jakie w tym rejonie toczyły 
powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” w 1944 r. 

POS „Jerzyki” zostały utworzone w październiku 1939 
roku przez Jerzego Strzałkowskiego, a w ich szeregach 
w czasie wojny walczyło ok. 12 tys. żołnierzy. Po 1942 r. 
POS „Jerzyki” weszły w skład Armii Krajowej. Żołnierze 
tej formacji walczyli w oddziałach partyzanckich i w Powstaniu Warszawskim. Kompania „Jerzyków” walcząca na Starym Mieście przeszła 
kanałami na Żoliborz, skąd przedostała się do Puszczy Kampinoskiej. Tu od 28 sierpnia do 2 września 1944 r. w ramach „Grupy Kampinos” 
brała udział w licznych walkach z nieprzyjacielem. Pomnik wzniesiony we wsi Pociecha w Puszczy Kampinoskiej upamiętnia 5-dniową bitwę 
z okupantem. Zginęło w niej 12 żołnierzy AK; 8 z POS „Jerzyki” i 4 „Doliniaków” z oddziału kawalerii por. Adolfa Pilcha.

W uroczystościach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej, 
przedstawiciele m. in. Dowództwa Garnizonu Warszawa, 2. Pułku Saperów z Kazunia, władz samorządowych i administracyjnych regionu 
oraz dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Licznie zjawili się też uczniowie ze swymi sztandarami i to nie tylko z terenu Gminy Izabe-
lin. Uroczystość połączona była z celebracją polowej Mszy Świętej i występami artystycznymi. Nie zabrakło też części, w której zaproszeni 
goście złożyli wieńce i wiązanki przy pomniku.

Przed nami jeszcze uroczystości w Palmirach i na cmentarzu wojennym w Laskach.

IM, fot. R. Górka
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OŚWIETLENIE UL. LEŚNEJ W HORNÓWKU

W kwietniu firma BUDWEX z Truskawia wybudowała 20 punktów 
oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej w Hornówku. Wartość robót wy-
niosła 100 tys. zł.

ODWODNIENIE OTOCZENIA 
PĘTLI AUTOBUSOWEJ W TRUSKAWIU

W maju firma FORM-AWA z Izabelina wykonała odwodnienie pętli 
autobusowej i odcinka ul. Skibińskiego w Truskawiu. Roboty obję-
ły wykonanie drenażu o długości 150 m, rurociągu odpływowego 
o długości 150 m oraz  4 studni drenarskich, jednej studni zbiorczej 
i wpustu ulicznego. Wartość robót wyniosła 87 330 zł.

PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ 
W LASKACH 

WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA

W czerwcu podpisana została z firmą BUD-BRUK z Pruszkowa umo-
wa na przebudowę ul. Brzozowej w Laskach wraz z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej. Umowa obejmuje:

1. Zadanie I: Budowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym ponad 400 
m kanału grawitacyjnego, kanał tłoczny, przyłącza, przepompownia 
wód deszczowych z zasilaniem, 11 studni kontrolnych połączenio-
wych, studnia rozprężna, 19 studzienek ściekowych z wpustami;

2. Zadanie II: Wykonanie infrastruktury niezbędnej do przebudowy 
punktów oświetlenia ulicznego;

3. Zadanie III: Przebudowę nawierzchni drogi na odcinku ponad 800 
m, wraz z wykonaniem chodników i podjazdów do posesji.

Wartość umowy to 1 297 286,83 zł, a zrealizowanie wszystkich robót 
przewidziane jest na koniec października 2016 r. Obecnie trwają pra-
ce dotyczące Zadania III.

PRZEBUDOWA UL. CHODKIEWICZA 
W IZABELINIE

Pod koniec lipca rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę II eta-
pu ul. Chodkiewicza (między ul. Kościuszki a ul. Sierakowską) w Iza-
belinie. Wykonawcą inwestycji jest firma INSTAL-NIKA z Warszawy.
Wartość umowy to 464 571,07 zł, a roboty budowlane powinny za-
kończyć się do 30 września br.
Obecnie trwają roboty brukarskie.

INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE

Marcin Olejnicki
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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY IZABELIN 
z prezesem Klubu Łukaszem Konarskim rozmawiała Iwona Mazurek

Od kiedy działa Uczniowski Klub Sporto-
wy Izabelin, jaki ma status oraz kto może 
być członkiem klubu?
UKS działa od lutego 2014 roku i jest stowa-
rzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców 
uczniów, nauczycieli i sympatyków. Tere-
nem działania Klubu jest powiat warszawski 
zachodni. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół 
w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49. Klub jest sto-
warzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 
ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu 
podlega ewidencji oraz posiada osobowość 
prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kul-
turze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzy-
szeniach, ustawą o systemie oświaty oraz 
z własnym statutem.
Jakie dyscypliny sportu można upra-
wiać w UKS?
Dostępne sekcje to piłka siatkowa i piłka nożna.

Jak często odbywają się treningi?
HARMONOGRAM TRENINGÓW SIATKÓWKI 
DZIEWCZĄT NA SEZON 2016/2017:
Minisiatkówka - grupa podstawowa (kl. 4-5)
Poniedzialek: 15.30 - 17.30
Sroda: 14.40 - 16.15
Piatek: 16.40 - 18.00
Minisiatkówka - grupa zaawansowana (kl. 5-6)
Wtorek: 16.00 - 18.00
Czwartek: 16.30 - 18.00
Piatek: 14.40 - 16.40
Siatkówka młodzieżowa (gimnazjum kl. 1-2)
Wtorek: 16.00 - 18.00
Sroda: 16.15 - 18.00
Piatek: 14.40 - 16.40
Treningi odbywają się na salach w Zespole 
Szkół w Izabelinie.
HARMONOGRAM TRENINGÓW PIŁKI NOŻ-
NEJ (rocznik 2006 i młodsi)

Wtorek: 14.30-16.00
Środa: 14.30-16.00
Czy członkowie klubu biorą udział w za-
wodach poza szkołą i czy mają już ja-
kieś osiągnięcia?
Występujemy w mazowieckiej lidze piłki 
siatkowej KINDER PLUS SPORT. Wielokrot-
ne udziały i zwycięstwa w turniejach towa-
rzyskich. Nasi reprezentanci wielokrotnie 
reprezentowali Zespół Szkół w Izabelinie 
odnosząc zwycięstwa m.in. w turniejach piłki 
nożnej.
Ile kosztują  zajęcia w waszym klubie?
Udział w sekcji piłki siatkowej UKS Izabelin 
jest bezpłatny, do końca października sekcja 
piłki nożnej również.

Dziękuję za rozmowę

STYPENDIA DLA MŁODYCH 
S P O R T O W C Ó W
Urząd Gminy Izabelin informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie sty-
pendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe. O przyznanie stypen-
dium mogą ubiegać się przedstawiciele wszystkich dyscyplin sportowych, 
którzy osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, są 
w wieku od 14 do 25 lat i mieszkają na terenie naszej gminy. 

Stypendium w wysokości do 500 zł przyznawane jest na okres 1 roku kalendarzowego 
w oparciu o wyniki osiągnięte w roku poprzedzającym przyznanie stypendium. Zatem 
uczestnicy trwającej rekrutacji powinni wykazać się sukcesami sportowymi osiągniętymi w 2016 roku.

Wysokość i liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy 
Izabelin. 

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin do dnia 20 października 2016 roku. Druk wniosku i szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie Gminy Izabelin w zakładce SPORT oraz w pok. 113 Urzędu Gminy (tel. 22 722 89 52).

Barbara Borys
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XVIII SESJA RADY GMINY IZABELIN

W dniu 7 września 2016 r. odbyła się XVIII sesja 
Rady Gminy Izabelin. Sesję otworzyła, porzą-

dek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji Rady 
Gminy przyjęła przewodnicząca Grażyna Zielińska. 
Następnie przewodniczący komisji złożyli sprawoz-
dania z prac Komisji Rady Gminy w okresie między 
sesjami. Informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta 
między sesjami przekazał Witold Malarowski. 

Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: 

• Uchwała XVIII/142/16 RGI (12 głosów za, 0 przeciw, 
1 wstrzymujący)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2016-2023.

• Uchwała XVIII/143/16 RGI (12 głosów za, 0 przeciw, 
1 wstrzymujący) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2016 Gminy Izabelin.

• Uchwała XVIII/144/16 RGI (13 głosów za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujący) w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego. Pomoc finansowa będzie udzielona na realizację 
przebudowy drogi powiatowej (nr 4130W) - ul. 3 Maja na 
odcinku od ul. Tetmajera w Izabelinie do ul. Szymanowskie-
go w Laskach o długości ok. 1 600 mb oraz na realizację 
przebudowy drogi powiatowej (nr 4128W) - ul. Sienkiewicza 
na odcinku od ul. Jana Kazimierza do ul. 3 Maja w Izabelinie 
o długości ok. 1 200 mb. Realizacja zadania jest istotna dla 
społeczności lokalnej Gminy Izabelin. Celem przebudowy 
jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. 
Zadanie jest priorytetem dla Gminy Izabelin, stąd koniecz-
ność podjęcia uchwały regulującej zasady współfinanso-
wania inwestycji. Współpraca w zakresie dofinansowania 
realizacji zadania jest jednym z kryteriów oceny wniosków 
o dofinansowanie w ramach rządowego Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019. Wkład finansowy Gminy Izabelin wraz z wkładem fi-
nansowym Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwoli na 
uzyskanie przedmiotowemu projektowi maksymalnej liczby 
punktów w tym kryterium oceny, co znacząco podniosłoby 
szanse na uzyskanie dofinansowania. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
pozwoli na podpisanie stosownej umowy pomiędzy Gminą 
Izabelin z Powiatem Warszawskim Zachodnim.

• Uchwała XVIII/145/16 RGI (13 głosów za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujący) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 
przez Wójta Gminy Izabelin od Wójta Gminy Stare Babice 
zarządzania częścią drogi gminnej ul. Klaudyńską (droga 
gminna nr 41776W) położoną w Gminie Stare Babice łączą-
cą się z ulicą Łąkową (droga gminna 410922W) znajdującą 
się w Gminie Izabelin, w zakresie pełnienia funkcji inwesto-
ra. Gminy postanowiły o przebudowie dróg gminnych – ul. 
Kaudyńskiej leżącej w granicach administracyjnych Gminy 
Stare Babice, która łączy się z ul. Łąkową, która znajduje się 
Gminie Izabelin na długości 191 mb. W związku z faktem, 
że wyżej wskazane ulice stanowią ważny łącznik pomiędzy 
gminami, uznano, że należy je przebudować - zmodernizo-
wać, co ułatwi komunikację pomiędzy jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Postanowiono, że inwestorem będzie 

Gmina Izabelin, tym samym koniczne jest podjęcie uchwały 
o przejęciu zadania zarządzania ul. Klaudyńską w zakre-
sie jej przebudowy. Całość zadania oszacowano na kwotę 
336.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy 
00/100 zł), w tym Gmina Izabelin poniesie ok 80% kosz-
tów, w pozostałej części Gmina Stare Babice udzieli Gminie 
Izabelin dotacji. Pracę zostaną wykonane w 2017r. i zostaną 
poprzedzone zawarciem stosownego porozumienia, regulu-
jącego zasady współpracy i ponoszenia kosztów budowy. 

• Uchwała XVIII/146/16 RGI (14 głosów za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujący) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy zamiany udziałów w działce ew. nr 71/49 położonej 
w obrębie Hornówek na udziały w działkach nr ew. 71/47, 
71/46 i 71/48 położonych w obrębie Hornówek.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego wsi Hornówek – część A, zatwierdzone-
go Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr V/25/2003 z dnia 

26 lutego 2003 r. działki nr ewidencyjny 71/46 i 71/48 poło-
żone są na terenie przeznaczonym pod drogę publiczną – ul. 
Zieloną, natomiast działki nr ewidencyjny 71/47 

i 71/49 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową eks-
tensywną jednorodzinną na terenach leśnych. Działki te 
stanowią współwłasność Gminy Izabelin i osób fizycznych. 
Dzięki zamianie udziałów Gmina Izabelin stanie się wyłącz-
nym właścicielem działek nr ew. 71/47, 71/46 i 71/48.Ulica 
Zielona zgodnie z uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr 218/2001 
z dnia 24 stycznia 2001 r. zaliczona została do kategorii dróg 
gminnych. Pozyskanie udziałów w działkach nr ew. 71/46 
i 71/48 jest niezbędne do zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w zakresie gminnych dróg oraz organizacji ruchu 
drogowego należących do zadań własnych gminy.

• Uchwała XVIII/147/16 RGI (14 głosów za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujący) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 108 oraz części 
zabudowanej działki 79 położonych w obrębie Mościska na 
własność Gminy Izabelin.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego wsi Mościska, Etap IV zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/202/2004 z dnia 27 paździer-
nika 2004 r. działka ewidencyjna nr 108 przeznaczona jest 
pod drogę dojazdową – oznaczony symbolem planistycznym 
KD. Natomiast południowo-wschodnia część działki nr ew. 
79 zgodnie z ustaleniami przywołanego planu położona jest 
na terenie projektowanej zabudowy usługowej komercyjnej 
nieuciążliwej, oznaczony symbolem planistycznym 37-Uk 
oraz południowy pas o szerokości ok. 4 m przeznaczony jest 
pod drogę dojazdową – ul. Chabrową, oznaczoną symbolem 
planistycznym KD1.

Nabywana część działki nr ew. 79 zabudowana jest budyn-
kiem mieszkalno usługowym. Budynek zostanie adoptowa-
ny i wejdzie do gminnego zasobu mieszkaniowego. 

Pozyskanie działki ewidencyjnej nr 108 oraz części działki nr 
ew. 79 jest niezbędne do zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w zakresie gminnych dróg oraz organizacji ruchu 
drogowego należących do zadań własnych gminy. 

• Uchwała XVIII/148/16 RGI (14 głosów za, 0 przeciw, 
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0 wstrzymujący) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony 
środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspek-
tywą na lata 2021-2024” wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko.

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wy-
nika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672) – zgodnie 
z art. 17 ust. 1 organ wykonawczy gminy, w celu realiza-
cji polityki ochrony środowiska, sporządza gminny program 
ochrony środowiska. 

Projekt Programu przeszedł pozytywnie procedurę strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko między innymi dla programów opraco-
wywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 
wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wy-
nika z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353). 

Program został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego.

Środki finansowe potrzebne na realizację zadań określonych 
w niniejszej uchwale zostały zaplanowane i zarezerwowane 
w budżecie gminy (dział 900 rozdział 90095 paragraf 4170). 
Realizacja niniejszej uchwały nie spowoduje wzrostu zapla-
nowanych wydatków.

Mając na uwadze powyższe przyjęcie niniejszej uchwały jest 
zasadne.

• Uchwała XVIII/149/16 RGI (14 głosów za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujący) w sprawie wyboru reprezentanta Gminy 
Izabelin w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kam-
pinosem”. Uchwałą Nr IV/16/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. 
Rada Gminy Izabelin wyraziła wolę przystąpienia do Lokal-
nej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, działa-
jącej w formie stowarzyszenia. Jednocześnie reprezentan-
tem Gminy w LGD został wybrany Pan Andrzej Dziekański. 
W związku ze zgłoszeniem rezygnacji przez w/w Rada Gmi-
ny Izabelin wyznacza nowego przedstawiciela w osobie Ry-
szarda Haczek – Zastępcy Wójta. 

Iwona Mazurek

Realizacja planu komunikacji w zakresie spotkań informacyjnych współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach poddziałania ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji’’   

w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’    
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 
 
 
 

Termin spotkania:  
 
 
 

 

 

 

 

 

5 października 2016 r. godz. 18:00 

(środa) 
 

Centrum Kultury Izabelin 
ul. Matejki 21 
(sala nr 124) 

 

                

 

 

 

Prezes Zarządu  Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ 
 

oraz 
 

 Wójt Gminy Izabelin 
 

 

serdecznie zapraszają 
 

 

mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

rolników oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym  

nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 
 
 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny  
z Biurem Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  
(22) 794 04 88.  
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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 nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie 
Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XII/100/15 

z dnia 16 grudnia 2015 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin.

L.p. Nr ewidencyjny 
działki

Powierzchnia 
(ha)

Cena 
wywoławcza

Wadium

1. 1154 0,0856 250.000,- 20.000,00

Działka nr ew. 1154 jest zwolniona z podatku VAT zgod-
nie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
IPPP2/4512-229/16-2/DG z dnia 14.04.2016 r.

• dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, 
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 
WA1M/00524587/1,
• Gmina Izabelin stała się właścicielem działki nr ew. 1154 w dro-
dze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckie-
go Nr 2499/2015 z dnia 7.07.2015 r.
• nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie 
gminne,
• nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań,
• nieruchomość położona jest na terenie objętym ustaleniami 
obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego wsi Izabelin Południowy część B, zatwierdzonego 
uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr L/318/2002 z dnia 6 marca 2002 
r. Zgodnie z ustaleniami planu, nieruchomość znajduje się na te-
renie określonym jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
o przewadze istniejącej zabudowy mieszkaniowej (oznaczonym 
symbolem planistycznym 8/MU). Działka nie uzyskała zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
• działka użytkowana przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej 
– działki nr ew. 1153.
• dojazd do nieruchomości od dróg publicznych gminnych: ul. 
Bohaterów Kampinosu i ul. Rzędziana.
• bezpośredni dostęp do mediów: wodociąg, kanalizacja, gazo-
ciąg, energetyka, telekomunikacja,

Przetarg odbędzie się w dniu 
27 października 2016 r. o godz. 12.00 

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 Urzędu Gminy Izabelin II 
Oddział PKO BP S.A. w Warszawie Nr konta 32 1020 1026 0000 
1502 0023 6208,
• termin wpłaty wadium: do dnia 21 października 2016 r. (włącznie),
• wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia 
się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Izabelin – Maciej Patrycy 
i Agnieszka Kamińska, pok. nr 2 (tel. 022 722–89–62, e-mail: 
geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać 
nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 
42, 05-080 IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 9.00-18.00, wt.-
-pt. 8.00-16.00).

Kabaret Hrabi w Izabelinie
Na wesoło zakończyła się niedziela 11 września br., bowiem 
sprawy w swoje ręce wziął kabaret Hrabi, który gościł w naszych 
skromnych progach. Cztery osoby na scenie Centrum Kultury 
(Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz Majer, Łukasz 
Pietsch) doprowadziły do łez ponad 250 osób na widowni. Na 
szczęście były to łzy ze śmiechu, które doskonale wpływają na 
nasze zdrowie i kondycję psychiczną. Artyści zabłysnęli dowci-
pem, pokazali stare i nowe skecze, ale publiczności najbardziej 
podobały się te improwizowane na żywo, które dotyczyły naszej 
gminy i jej realiów. Śmiechom nie było końca, więc kiedy nad-
szedł nieunikniony koniec, kabaret bisował kilkoma dodatkowy-
mi numerami. Po występie można było zakupić płytę DVD oraz 
zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

Iwona Mazurek

fot. J. Marciniak

fot. Kamila Markiewicz-Lubańska 
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Gminne Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” ma przy-
jemność poinformować, iż w najbliższych 
miesiącach na terenie naszej Gminy, będą 
realizowane nowe inwestycje w zakresie 
budowy sieci wodociągowej i sieci kanali-
zacji sanitarnej. Dotychczasowe inwestycje 
wodno-kanalizacyjne na naszym terenie 
były dofinansowywane z celowych fundu-
szy krajowych (WFOŚiGW lub NFOŚiGW) 
a w tym roku rozpoczniemy realizację inwe-
stycji ze środków zewnętrznych, z Fundu-
szu Spójności Unii Europejskiej (dalej jako 
Fundusze UE). Uzyskanie dofinansowania 
z tego źródła nie było proste. Wymagało 
spełnienia licznych wymogów formalnych, 
poczynając od właściwego projektowania, 
przez procedury uzgadniania i zatwierdza-
nia projektów, do uzyskania pozytywnej 
decyzji o dofinansowaniu. Stąd też uzyska-
nie tych środków finansowych wymagało 
od Spółki wielu czasochłonnych działań.

Pragniemy podkreślić, że poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej, reali-
zowane są nie tylko powierzone GPWiK 
Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. zadania 
własne Gminy z zakresu gospodarki komu-
nalnej, ale przede wszystkim stwarzana 
jest możliwość poprawy komfortu 
codziennego życia wszystkich Miesz-
kańców oraz zwiększenie dbałości 
o środowisko naturalne. 

Jednym z bardziej istotnych warun-
ków, którego spełnienie pozwala na przy-
znanie i wykorzystanie środków z Funduszy 
UE w celu budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej, jest osiągnięcie tzw. efektu ekologicz-
nego, co oznacza konieczność podłączenia 
do takiej sieci wszystkich zamieszkałych 
nieruchomości, jakie znajdują się w bezpo-
średniej bliskości istniejącej lub budowa-
nej sieci kanalizacyjnej oraz umożliwienia 
przygotowania warunków technicznych do 
przyłączenia działek niezamieszkałych.

Tej konieczności odpowiadają też 
obowiązki wynikające z przepisów prawa, 
które przybliżamy poniżej:

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz.1399 
z późn. zm. – dalej jako ucpg), co do za-
sady, właściciele nieruchomości za-
pewniają utrzymanie czystości i porządku 
poprzez przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej, co oznacza  
obowiązek przyłączenia nieruchomo-
ści do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie do gminnej sieci ka-
nalizacji sanitarnej nie jest obowiązkowe 

tylko wówczas, gdy nieruchomość wypo-
sażona jest w przydomową oczyszczalnię 
ścieków, spełniającą wymagania określone 
odrębnymi przepisami. W naszej Gminie, 
ze względu na sąsiedztwo przyrodni-
cze, nie można budować i użytkować 
przydomowych oczyszczalni ścieków!

W przypadku stwierdzenia nie-
wykonania obowiązku, o którym mowa 
wyżej(art.5 ust.7 ucpg), wójt (burmistrz, 
prezydent) gminy wydaje decyzję nakazu-
jącą przyłączenie do sieci. 

Uchwałą Nr XVII/138/16 z dnia 22 
czerwca 2016 roku, Rada Gminy Izabelin 
upoważniła Zarząd GPWiK Izabelin 
„Mokre Łąki” sp. z o.o. do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administra-
cji publicznej, tj. prowadzenia postępowań 
administracyjnych w sprawach wymienio-
nych w art.5 ust.7 ucpg w związku z art.5 
ust.1 pkt.2 ucpg, nakazujących wykonanie 
obowiązku przyłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym do 
wydawania decyzji administracyjnych oraz 
wszelkich postanowień i zaświadczeń w toku 
prowadzonych postępowań. Uchwała ta 
opublikowana została w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 
sierpnia br., pod poz. 7266 i jest już prawo-
mocna.

W przypadku gdy nieruchomość nie 
jest podłączona do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej, wykonanie powyższego obowiąz-
ku, polega na wydaniu decyzji, podlegającej 
egzekucji w trybie przepisów ustawy o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Zarząd Spółki, w przypadku nie-
wykonania decyzji, wydanej na podstawie 
art.5 ust.7 uocg, ma obowiązek upomnieć 
zobowiązanego, wystawić tytuł wyko-
nawczy i wszcząć egzekucję od momen-
tu, w którym decyzja stała się ostateczna. 

Z uwagi na niepieniężny charakter 
obowiązku przyłączenia, jego wykonanie 
następuje poprzez grzywnę w celu przymu-
szenia i wykonanie zastępcze. Zgodnie z art. 
10 ust.2 ucpg, kto nie wykonuje obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej, podlega karze grzywny.

Niezależnie od postępowania, o któ-
rym mowa wyżej, bezczynność właściciela 
nieruchomości, rozumiana jako niezłożenie 
wniosku o przyłączenie, stanowi wykro-
czenie, w rozumieniu kodeksu wykroczeń 
i sankcjonowana jest mandatem karnym. 

Szanowni Mieszkańcy!

Ze wskazanych powyżej przepisów 
obowiązującego prawa wynikają obo-
wiązki dla właścicieli nieruchomości 

i dla Zarządu Spółki. 

Jak wskazuje się w orzecznictwie, 
w zakresie wydania decyzji „przymuszają-
cej”, nie ma miejsca na tzw. „luz decyzyjny”, 
czyli na uznaniowość. Z tych względów, jak 
wskazaliśmy wyżej, dla uniknięcia wątpli-
wości, przede wszystkim co do charakteru 
podejmowanych działań, uznaliśmy za sto-
sowne poinformowanie Państwa, że przy-
łączenie do istniejącej sieci kanalizacji sa-
nitarnej jest obowiązkiem Mieszkańca 
(właściciela nieruchomości). Jednocześnie 
informujemy, że egzekwowanie powyższe-
go obowiązku, zgodnie z Uchwałą Rady 
Gminy, jest również obowiązkiem Zarządu 
Spółki.

Dodatkowo, pragniemy prze-
kazać, że takie okoliczności, jak zła 
sytuacja finansowa czy też okolicz-
ność, że nieruchomość jest wypo-
sażona w bezodpływowy zbiornik 
na nieczystości płynne (tzw. szambo) 
i jest regularnie opróżniany (udoku-
mentowane rachunkami za wywóz nieczy-
stości) nie mają znaczenia prawnego.

W porozumieniu z Gminą informu-
jemy, że na budowę przyłącza kanalizacji 
sanitarnej – w uzasadnionych przypadkach 
-  istnieje możliwość uzyskania pomocy 
finansowej z gminnego programu ochro-
ny środowiska lub Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, a należność za usługę 
przyłączenia może być płacona w ra-
tach. 

Przedkładając powyższe, Za-
rząd Spółki wyraża przekonanie, że 
dla wspólnego, harmonijnego współ-
działania w przedmiotowej sprawie 
i uniknięcia konieczności wdrożenia 
obowiązków Spółki, właściciele nie-
ruchomości niepodłączonych do ist-
niejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 
wykonując obowiązek przewidziany 
przepisami obowiązującego prawa, 
bezzwłocznie rozpoczną procedurę 
przyłączenia swoich nieruchomości.

Szanowni Państwo, w przypadku potrzeby 
uzyskania dodatkowych wyjaśnień oraz 
warunków technicznych przyłączenia, 
pozostajemy do dyspozycji Państwa pod 
telefonem 22 721 80 72 lub  w  siedzibie 
spółki: Truskaw, ul. Mokre Łąki 8.

Z poważaniem,

 

Zarząd GPWiK Izabelin „Mokre Łąki”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Izabelin!
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Znasz dziecko, które ocaliło bądź aktywnie przyczy-
niło się do ocalenia życia innego człowieka? Wyślij 
jego historię do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji! Minister Mariusz Błaszczak nagra-
dza i promuje godne naśladowania postawy wśród 
dzieci i młodzieży. Każdy laureat nagrody otrzyma 
od szefa MSWiA unikalny, numerowany medal i zo-
stanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na 
stronie internetowej Ministerstwa, gdzie będzie 
można poznać jego historię.

Do tej pory nagrodę otrzymało dziesięcioro młodych boha-
terów. Wczoraj, w Oseredku szef MSWiA nagrodził 14-let-
nią Kingę i 12-letniego Szymona, którzy wyróżnili się swoją 
bohaterską postawą, ratując zdrowie i życie innych ludzi.

27 czerwca w Siemieniu w woj. Lubelskim doszło do groź-
nego wypadku, w wyniku którego dwa pojazdy wypadły 
z drogi, a jeden z nich stanął w ogniu. Świadkiem całego 
zdarzenia był 12-letni Szymon, który podróżował ciężarów-
ką ze swoim wujkiem. Chłopiec natychmiast opuścił pojazd 
i ruszył na pomoc poszkodowanym.  Zaczął gasić płomienie 
przy pomocy gaśnicy samochodowej, udało mu się również 
wybić szybę w jednym z samochodów i pomóc jego pasaże-
rom w wydostaniu się. Po chwili do chłopca dołączył wujek. 

Mimo, że w pobliżu było wielu gapiów, nikt poza nimi nie 
zareagował na wypadek aż do przybycia strażaków.

14-letnia Kinga  przechodząc obok niestrzeżonego przejaz-
du kolejowego zauważyła, że na torach siedzi dziwnie za-
chowująca się kobieta. Dziewczynka zadzwoniła na policję, 
jednak zanim patrol z Chełma zdążył dojechać na miejsce, 
do przejazdu zaczął zbliżać się pociąg. Kinga postanowiła 
zareagować i poprosiła o pomoc dwóch przejeżdżających 
w pobliżu kierowców. Wspólnie próbowali sprowadzić ko-
bietę z torów. Udało im się również zatrzymać pociąg przed 
przejazdem.

Znasz podobną historię? Napisz  do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Kandydatów do nagrody można 
zgłosić wysyłając formularz, który znajduje się na stronie 
www.mswia.gov.pl na adres Ministerstwa, ul. Batorego 5, 
02-591 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie do 
nagrody Młody Bohater”.

Szczegóły można uzyskać pod numerami telefonów: 
22 60 144 46 oraz 22 60 144 05.

info: MSWiA, /ego/

AKCJA „MŁODY BOHATER”
SZEF MSWiA NAGRADZA BOHATERSKIE ZACHOWANIA DZIECI

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA GMINYKULTURA

PASJĘ ROZWIJAĆ CZAS ZACZĄĆ…

W sobotę 10 września br. w Centrum Kultury Izabelin odbył się dzień 
otwarty, podczas którego nasi mieszkańcy mogli poznać instruktorów 

zajęć jakie odbywają się w Centrum. 

Z pierwszej ręki można było dostać informacje oraz zapisać się na zajęcia. Każdy 
z instruktorów chciał jak najlepiej zaprezentować swoje zajęcia, dlatego odbyły się 
przeróżne wystawy, pokazy i prezentacje. Szczególnie warsztaty plastyczne ekspono-
wały prace z zeszłego sezonu (malarstwo, grafika, de coupage itd.), ale „sport” dziel-
nie rywalizował i na żywo pokazywał, jakie umiejętności można zdobyć na zajęciach 
(m.in. capoeira i karate). Swoje stanowisko miały też gry planszowe, które zachęcały 
do wypróbowania nowości. Jednak furorę zrobiła królowa gier – szachy, w które prak-
tycznie przez cały czas ktoś grał. Zainteresowaniem cieszyły się też nowe pracownie 
m.in. szydełkowanie. Małe dziewczynki z pasją podjęły się prób tworzenia rękodzieła, 
tak jak dawniej ich babcie i ciocie. Niesłabnącą popularnością cieszą się też tańce 
różnej maści, od baletu po taniec towarzyski, nowoczesny czy break dance i hip hop. 

Imprezą towarzyszącą był piknik ceramiczny „Zakochani w glinie” pod kierunkiem 
Joanny Nodzykowskiej, która prowadzi w naszej placówce warsztaty ceramiczne dla 
dzieci. Oprócz podziwiania stoisk handlowych z przepięknymi wyrobami z gliny, można 
było spróbować toczenia na kole, ulepić swój wymarzony przedmiot lub też obejrzeć 
w holu wystawę prac profesjonalistów. Jako, że pogoda dopisała wokół centrum było 
gwarnie i wesoło. Na zakończenie dnia Amatorski Teatr „Bliżej nieba” przy parafii 
w Bliznem na deskach naszej rodzimej sceny wystawił bajkę muzyczną pt. „Gazetowe 
miasteczko”. Atrakcji tego dnia było co nie miara i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Zapisy na zajęcia w CKI do 30 września br.
Iwona Mazurek, fot. J.Marciniak



13

SPORT

KARATE DLA DZIECI  
I FITNESS FIGHT DLA DOROSŁYCH

W tym roku mamy przyjemność spotkać się z Państwem 
na zajęciach Karate dla dzieci, które prowadzi sensei 

Dominik Seroka. Dwukrotny mistrz Świata i czterokrotny 
mistrz Europy w Karate niektórym z Was jest już znany ze 
swojej zeszłorocznej aktywności. 

Sekcja KUMA-DE Izabelin jest filią Mazowieckiej Szkoły Walk Karate-
-do, która mieści się w Sochaczewie. Nowością jest zakwalifikowa-
nie się Karate do rodziny sportów Olimpijskich. Już za 4 lata Karate 
zadebiutuje na Igrzyskach Olimpijskich 2020 Tokio. Jeżeli chcesz 
wychować „małego olimpijczyka”, nauczyć swoją pociechę pokory, 
pewności siebie, szacunku oraz skupienia i dyscypliny na miarę Wiel-
kiego Karateki, to zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 8 
roku życia na zajęcia karate w każdy wtorek o godzinie 18. 

Dodatkową aktywnością dla wszystkich dorosłych jest wyjątko-
we połączenie zajęć fitness z elementami wschodnich sztuk walki 
w autorskim programie Dominika Seroka o nazwie „Fitness Fight”. 
Fitness Fight jest innowacyjną formą treningu Cardio, sztuk walki, 
fitnessu i samoobrony. Intensywność treningu cardio pozwala spa-
lać setki kalorii. Kombinacje sztuk walki dodają sprawności, zwin-
ności oraz kształtują charakter. Fitness wskazuje na świetną za-
bawę, a dzięki elementom samoobrony zyskujesz pewność siebie. 
Nie możesz tego przegapić. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek 
o godzinie 19 w Centrum Kultury Izabelin.

Mazowiecka Szkoła Walk KUMA-DE

Zajęcia prowadzi: Olga Shpomer

Informacje: tel. 506 259 343

Zapisy: sekretariat CKI 22 752 68 28

poniedziałek 16:00-17:00

czwartek 16:00-17:00

Opłata 10 zł/godz.

w Centrum Kultury Izabelin

grupy do 8 osób

lekkoatletyka - W czasie trwania zajęć uprawiamy takie dyscypliny 
sportowe, jak: biegi krótkie, naukę techniki startów z bloków startowych, 
skok w dal, trójskok, technikę biegu przez płotki, przeszkody, przełaje, 
rzuty piłeczką palantową, oszczepem. 

lekkoatletyka

Chcesz zapewnić swojemu 

dziecku odpowiednią dawkę 

ruchu?

Zależy Ci, żeby dobrze się 

rozwijało i było sprawne fizycznie?

dla dzieci i młodzieży

akrobatyka 

gimnastyka artystyczna 

Zajęcia prowadzi: Olga Shpomer
Informacje: tel. 506 259 343
Zapisy: sekretariat CKI 22 752 68 28

Wtorek 16:00-17:00; 17:00-18:00
Piątek 16:00-17:00; 17:00-18:00
Sobota 14:00-15:00

Opłata 20 zł/godz.

w Centrum Kultury Izabelin

dla dziewczynek 6-12 lat

grupy do 8 osób
gimnastyka artystyczna - układy taneczno-gimnastyczno-akrobatyczne, 
z piłką, wstążką, obręczą, skakanką lub parą maczug.
akrobatyka - dyscyplina sportowa, która polega na wykonywaniu 
układów ćwiczeń gimnastycznych o dużym stopniu trudności. 
Wspaniałe zajęcia, które kształtują sylwetkę, grację i elegancję ruchu!

Karate
dla dzieci
wtorki godz. 18.00 

80 zł / 4x60 min

Zapisy: tel. 22 752 68 28

FITNESS 
FIGHT
dla dorosłych
wtorki godz. 19.00 

Centrum Kultury Izabelinzaprasza

NOWE ZAJĘCIA 

W CKI! 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI W IZABELINIE
Międzynarodowy Dzień Muzyki, obchodzony 1 paździer-

nika, został ustanowiony w 1975 roku przez wybitne-
go skrzypka i dyrygenta Yehudi Menuhina. Inicjatywa ta, 
objęta patronatem UNESCO, miała na celu popularyzowa-
nie muzyki i jej uniwersalnego przesłania, a także promo-
wanie artystów muzyków i ich działalności. 
W nawiązaniu do tych idei, specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy 
wyjątkowy koncert o zróżnicowanym programie, pozwalającym na 
podróż w głąb muzyki klasycznej. 
1 października o godz. 18.00 w Sali koncertowej Centrum Kultury 
Izabelin wybrzmią  dzieła  trzech wybitnych  kompozytorów  repre-
zentujących style muzyczne  i narodowości,  jednak  łączyć  ich bę-
dzie mistrzostwo warsztatu i poruszające przesłanie utworów.
W wykonaniu  Jagody Stanickiej usłyszymy  II  koncert  fortepiano-
wy G-dur Maurice’a Ravela  –  dzieło we  francuskim  stylu:  lekkie, 
dowcipne,  z wyczuwalnymi wpływami  impresjonizmu (nacisku na 
kolorystykę dźwiękową).  Jednak  to,  co  stanowi o niezwykłości  II 
koncertu to fakt, że kompozytor pisał go będąc pod silnym wraże-
niem rdzennej kultury amerykańskiej, stąd dzieło, choć klasyczne, 
brzmi w sposób niemal jazzujący.

Przeciwstawiony temu będzie kolejny punkt programu – I koncert 
fortepianowy  radzieckiego  kompozytora  Sergiusza  Prokofiewa, 
który wykona Aleksandra Płaczek. Stylistyka tego utworu wpisuje 
się w XX-wieczny nurt witalizmu, czyli podkreślaniu pierwotnej roli 
rytmu w muzyce. Nie zabraknie w nim jednak również typowego, 
wschodniego liryzmu. Całe dzieło kipi jednak młodzieńczą energią; 
wszak była to kompozycja dyplomowa młodego, zaledwie dwudzie-
stoletniego Sergiusza. 
Nie  zabraknie  też  głosu  muzyki  polskiej  –  Dominika  Kowalewska 
przedstawi „Kołysankę i Allegretto concertante” współczesnego kom-
pozytora Romana Maciejewskiego, którego twórczość, ze względu 
na trudne, wojenne koleje losu nie dość rozpowszechniona, powoli, 
lecz z sukcesem wraca na estrady. Kompozycja ta, mimo że utrzy-
mana  w nurcie  neoklasycznym,  zaskakuje  licznymi  kontrastami 
brzmieniowymi i nieprzewidywalnymi zwrotami harmonicznymi.
Wykonawcami będą najzdolniejsze młode instrumentalistki swoje-
go pokolenia, studentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho-
pina  w Warszawie,  wielokrotne  laureatki  krajowych  i międzyna-
rodowych konkursów muzycznych oraz stypendystki Ministerstwa 
Kultury. Przygotowują  się  one  do  wykonania  swojego  programu 
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii  Lwowskiej w ramach X  Jubi-
leuszowych  Spotkań  Muzycznych  Młodzieży  Polskiej  i Ukraińskiej 
we Lwowie. Tymczasem jednak solistom towarzyszyć będą pianiści 
–  Profesor Uniwersytetu Muzycznego  Fryderyka Chopina w War-
szawie  Tomasz  Lupa;  Szczególnym  gościem  będzie  także  chary-
zmatyczny i uznany artysta – pianista Maciej Grzybowski, specjali-
zujący się w wykonaniach muzyki nowej.
Serdecznie zapraszamy! Niech Muzyka stanie się i Państwa udziałem. 
Organizatorem wydarzenia  jest Fundacja Cultura Animi, która od 
lat wspiera kształcenie artystyczne utalentowanej młodzieży, pro-
muje muzykę i jej wykonawców. 

Michalina Szczepkowska

Maurice Ravel

Sergiusz Prokofiew

Roman Maciejewski

1 października 2016
godz. 18:00

Międzynarodowy
Dzień Muzyki

ROMAN MACIEJEWSKI
Kołysanka i Allegro Concertante
Dominika Kowalewska / Tomasz Lupa

SERGIEJ PROKOFIEW
Koncert fortepianowy nr 1 op. 10

Aleksandra Płaczek / Maciej Grzybowski

MAURICE RAVEL
Koncert fortepianowy G-dur

Jagoda Stanicka / Maciej Grzybowski

Centrum Kultury Izabelin / ul. Matejki 21

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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EKWADOR
Spotkanie z podróżnikiem - MARKIEM ŁASISZEM

21 października 2016, godz. 19.00
Centrum Kultury Izabelin

wstęp wolny

ALASKA
Spotkanie z podróżnikiem - SEBASTIANEM BIELAKIEM

7 października 2016, godz. 19.00
Centrum Kultury Izabelin

wstęp wolny

28 października 2016, godz. 19.00
Centrum Kultury Izabelin

wstęp wolny

Malowane 
jaskinie 

rejonu Ariege (Francja)
Spotkanie 

z  JANUSZEM KRUKOWSKIM 
- geologiem i taternikiem
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FILMY DLA DZIECI:

8 października godz. 11:00 

Parauszek i przyjaciele (odc. 1 – 5) 

reż. K. Brzozowski, wiek b/o, 5 x 10 min

15 października godz. 11:00 

Jacek i placek 

reż L. M. Gałysz, od 7 lat, 76 min

22 października godz. 11:00

Hugo i łowcy duchów 

reż. T. Baumann, od 7 lat, 94 min

29 października godz. 11:00

Reksio (odc. 1 – 5) 

reż. L. Marszałek, wiek b/o, 5 x 10 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

4 października godz. 18:00 

Lewiatan 

reż. A. Zwiagincew, od 16 lat, 135 min

7 października godz. 18:00 

Kochankowie z księżyca 

reż W. Anderson, od 12 lat, 90 min

11 października godz. 18:00 

Dwa życia 

reż. G. Maas, od 16 lat, 95 min

14 października godz. 18:00 

Kamerdyner 

reż. L. Daniels, od 12 lat, 127 min

18 października godz. 18:00 

Fotograf 

reż. W. Krzystek, od 16 lat, 112 min

21 października godz. 18:00 

Świat według Burneya 

reż. R. J. Lewis, od 12 lat,134 min

25 października godz. 18:00 

Piąta pora roku 

reż. J. Domaradzki, od 12, 96 min

28 października godz. 18:00

Triszna. Pragnienie miłości 

reż. M. Winterbottom, od 16, 113 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

muzyka
1 października 2016 godz. 18.00
Międzynarodowy Dzień Muzyki - koncert
sala koncertowa CKI, wstęp wolny

15 – 20 października 2016
Warsztaty Suzuki 
sala koncertowa CKI, zapisy

26 października 2016 godz. 8.00
Koncert Na polską nutę/ Posłuchajcie oto bajka 
Muzycy Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpią dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie,
Sala koncertowa CKI

imprezy sportowe
22 października godz. 11.00-14.00  
Rodzinny Dzień Sportu
sala widowiskowa CKI, wstęp wolny

teatr

Kino za Rogiem

7 października, godz. 19:00
Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem
Wyprawa na Alaskę
Centrum Kultury Izabelin, sala 124, wstęp wolny

21 października, godz. 19:00
Spotkanie z podróżnikiem Markiem Łasiszem
Ekwador – kraj na równiku 
Centrum Kultury Izabelin, sala 124, wstęp wolny

22 października godz. 16:00 – 19:00
Spotkanie z Misjonarką w Indiach Siostrą Pawlik 
Centrum Kultury Izabelin, sala koncertowa CKI, wstęp wolny

28 października, godz. 19:00
Spotkanie z taternikiem Januszem Krukowskim
Malowane jaskinie rejonu Ariege (Francja)
Centrum Kultury Izabelin, sala 124, wstęp wolny

wydarzenia inne

warsztaty dla dzieci
8 października godz. 10:00 – 12:00
Gry planszowe
Centrum Kultury Izabelin, sala 124, bilety: 15 zł

19 października godz. 18:00
Funiversity – Dziwna fizyka
Centrum Kultury Izabelin, sala 224, bilety: 20 zł

22 października 
Warsztaty robotyki – Twój Robot
RoboKids dla dzieci 5-7 lat 
godz. 10:30 – 11:30, bilety: 20 zł
Lego Mindorms EV 3 dla dzieci 7-13 lat 
godz. 11:30 – 12:30, bilety: 35 zł
Centrum Kultury Izabelin, sala 223

23 października godz. 18:00
Spektakl teatralny »Belweder« 
na motywach sztuki Anatola Diaczenki
Teatr AKT-em
reż. Żanna Gierasimowa
sala koncertowa CKI, bilety: 20 zł
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W IZABELINIE 

  ROK AKADEMICKI 2016/2017 SEMESTR ZIMOWY 
 

PAŹDZIERNIK 
 
3.10.2016 godz.10.00 CKI 
KULTUROZNAWSTWO „Tradycje wróżbiarskie i kulty owładnienięcia przez duchy w Afryce subsaharyjskiej” dr Karolina Marcinkowska 
10.10.2016 godz.10.00 CKI 
LITERATURA: Promocja książki „Kuchnia Dantego” Dr Leonardo Masi i Alfredo Boscolo 
17.10.2016 godz.10.00 CKI 
LITERATURA „ Byłem ochroniarzem ks. Twardowskiego – o geniuszu poetyckim i tłumie na spotkaniach autorskich” poeta – M. K. Manasterski 
20.10.2016 godz.10.45 ZAMEK KRÓLEWSKI (przy kasach) 
KULTUROZNAWSTWO „Popołudniowa herbatka, czyli czym się je Anglię - kuchnia, zwyczaje i stereotypy” mgr Daniel Artymowski 
24.10.2016 godz.10.00 CKI 
BIOGRAFIE „Śladami Polaków w Indiach” mgr Felicja Bilska 
WARSZTATY FLORYSTYCZNE – Wiązanki na Wszystkich Świętych prowadzenie Alina Pyrak koszt 10zł /os. zapisy do 3.10.2016 max.15os. 
27.10.2016 godz.10.30 WILANÓW ( przy bramie Pałacu) 
ARCHITEKTURA „Historia i symbolika wnętrz pałacowych” koszt 15zł/os. Wpłaty do 24.10.2016. Max 12 os. 
31.10.2016 godz.10.00 CKI 
RELIGIE „Konfucjanizm i jego wpływ na sposób myślenia i zachowania Chińczyków” mgr Dorota Czołak 

LISTOPAD 
3.11.2016 godz.10.45 ZAMEK KRÓLEWSKI (przy kasach) 
BIOGRAFIE „Elżbieta I Tudor - złoty wiek Anglii” mgr Anna Czekaj, Sławomir Szczocki 
7.11.2016 godz.10.00 CKI 
ARCHITEKTURA „Od La Scali do Metropolitan – najsłynniejsze sale koncertowe świata” mgr Joanna Czarnocka 
10.11.2016 godz.10.45 ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE ( przy kasach Pałacu na Wodzie) 
HISTORIA WARSZAWY „ Warszawskie ulice XVIII wieku” mgr Marek Stepanow - Polakow. Zapisy max 15os do 7.11.2016 
14.11.2016 godz.10.00 CKI 
MEDYCYNA Wykład na temat chorób sercowo - naczyniowych dr Remigiusz Pęcak 
17.11.2016 godz.19.00   
Spektakl „Konserwator” w Teatrze Komedia bilety 45zł zapisy i wpłaty do 30.10.2016 Prośba o zabranie legitymacji emeryckiej 
21.11.2016 godz.10.00 CKI 
HISTORIA MODY „Pchle futerka i koturny, czyli moda w okresie renesansu” dr Magdalena Bialic 
28.11.2016 godz.10.00 CKI 
HISTORIA MUZYKI „Gustaw Mahler – symfonia, jako budowanie światła” dr Katarzyna Szymańska- Stułka 
 

GRUDZIEŃ 
1.12.2016 godz.10.45 ZAMEK KRÓLEWSKI( przy kasach) 
ARCHITEKTURA „Nie tylko Żelazowa Wola – budowle związane z F. Chopinem” mgr Beata Artymowski 
5.12.2016 godz.10.00 i godz. 11.30 CKI 
WARSZTATY DEKORACJI BOZONARODZENIOWYCH „Florystyka i decouapge na świątecznym stole”  
prowadzenie: Alina Pyrak i Karolina Szadurska. Zapisy do 21.11.2016 max.12 os w grupie 
12.12.2016 godz.10.00 CKI 
OBYCZAJE „Tradycje, magia i symbolika Wigilii „ mgr Jadwiga Migdał godz.11.00 Spotkanie wigilijne UTWI 
15.12.106 godz.10.45 ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE ( przy kasach Pałacu na Wodzie) 
ARCHITEKTURA „ Pomniki Łazienkowskie” mgr Marek Stiepanow – Polakow. Zapisy max 15os. 
 

STYCZEŃ 
2.01.2017 godz. 10:00 CKI 
LITERATURA „Z wierszami do Warny i Dobryczy. Historia polsko- bułgarskich spotkań literackich” poeta Miłosz Kamil Manasterski 
9.01.2017 godz.10.00 CKI 
PSYCHOLOGIA „Wywieranie wpływu na ludzi” dr n med. P. Hakim 
16.01.2017 godz.10.00 CKI 
GEOPOLITYKA W PODRÓŻY „ Od Nadnisetrza do Abchazji” dr Tomasz Grzywaczewski 
19.01.2017 ZAMEK KRÓLEWSKI ( przy kasach) 
BIOGRAFIE „ O potrzebie posiadania 6 żon – Henryk VIII i dzieje angielskiego renesansu” 
23.01.2017 godz.10.00 CKI 
MALARSTWO „Edvard Munch- między Krzykiem a Madonną” mgr Joanna Czarnocka 
30.01.2017 godz.10.00 CKI 
HISTORIA MUZYKI „Sergiusz Rachmaninow- misterium dźwięku” dr Katarzyna Szymańska- Stułka 
 

LUTY 
6.02.2017 godz.10.00 CKI 
KULTUROZNAWSTWO Różnice kulturowe – dlaczego nie wszyscy myślą tak jak my? Mgr. Dorota Czołak 
9.02.2017 godz.10.45 ZAMEK KRÓLEWSKI (przy kasach) 
BIOGRAFIE „Widok na Ponte Rialto i wedutyści” mgr Beata Artymowska 
23.02.2017 godz.10.45 ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE ( przy kasach Pałacu na Wodzie) 
„Epoka Oświecenia- epoka wynalazków” Zapisy max. 15os. 
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MIEJSCE

 NA 

TWOJĄ 

REKLAMĘ

Nauczanie 
języka 

chińskiego

Tel. 696 137 381 

Zakrzewska 
Jadwiga 

Homo Laskus a szkoła
Tylu ludzi na świecie chodzi do sz-
koły, uczy się czytać, pisać lub zasad 
przeprowadzania operacji na żywym 
organizmie. Są też tacy, którzy ciągle 
badają kosmos i głębokość oraz au-
tentyczność duszy ludzkiej. Jeszcze 
inni dociekają, czy pies myśli i czy 
potrafi mieć ludzkie uczucia, a może 
nawet życie duchowe, o co podej-
rzewa się już słonie. Przecież mają 

swoje cmentarze, na które zanoszą szczątki bliskich i odwi-
edzają je. Homo Laskus po takich rozmyślaniach próbował 
sobie przypomnieć, czy chodził kiedyś do szkoły. Przecież się 
uczył, miał nauczycieli, ale minęło już wiele, wiele lat. Szukał 
długo w pamięci, grzebał we wszystkich zakamarkach swo-
jego umysłu. Próbował nawet dostać się przy pomocy siły 
woli do swoich szarych komórek. Ale na próżno. Nie znalazł 
tam żadnych obrazów, które mówiłby, że miał coś wspólne-
go ze szkołą. To samo dotyczyło lotów w kosmos, podbojów 
miłosnych, wchodzenia na wielkie szczyty górskie, łowienia 
metrowych ryb, odważnych wypraw nocą i wszelkich męskich 
dokonań. W tej sytuacji Homo Laskus poczuł pewien smu-
tek. Nawet przez chwilę pomyślał, że ten rodzaj przygnębie-
nia będzie mu dokuczał do końca życia. Czyli się nie rozwijał. 
Wszyscy na świecie się rozwijali, a on nie. Czyli zmarnował 
swoje dzieciństwo i młodość. Nie przyłożył się do nauki? Prze-
cież skończył studia z wyróżnieniem. Niczego nie odkrył, nic 
nie wynalazł, nie został prezydentem ani burmistrzem.

Postanowił coś zjeść. Jedzenie zawsze dodaje sensu istnieniu. 
Kiedy zajadał na tarasie pstrąga na parze z chrzanem, bo tak 
lubi, zadzwonił telefon. Wyświetlił się numer jego przyjaciela, 
który wyjechał z kraju piętnaście lat wcześniej.

– Zapomniałem, że żyjesz – powiedział Homo Laskus do 
przyjaciela.
– Ja o tobie też dużo nie myślałem, ale przyjeżdżam na jakiś 
czas do kraju i chętnie bym się z tobą spotkał.
– Zostałeś już profesorem? – spytał Laskus.
– Tu są doktorzy. Ale jestem dziekanem na naszym wydziale.
– A ja widzisz zawaliłem sprawę.
– Jak to zawaliłeś?
– Nie zostałem profesorem na żadnym uniwersytecie u nas, 
nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych.
– A chciałeś być kiedyś profesorem?
– Nie.
– A przypomnij sobie – powiedział przyjaciel. – Kim chciałeś 
zostać jak byłeś mały? O czy marzyłeś?
– Żeby zostać rolnikiem – powiedział Homo Laskus. – Albo 
kosmitą. To znaczy takim człowiekiem, który jest inny od ludzi, 
żeby bardziej się cieszyć życiem. Właściwie chciałem zostać 
takim osobnikiem, który ciągle zachwyca się istnieniem i tym, 
że świat jest. Marzyłem najbardziej o tym, żeby być sobą. Ta-
kim sobie Homo Laskusem
– I udało ci się?
– No tak.
– A widzisz. Nikomu innemu na świecie nie udało się zostać 
Homo Laskusem. 

Rafał Wojasiński

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

w SIERPNIU 2016 r. 
w GMINIE IZABELIN

Letnia pora nie miała wpływu na ilość pożarów po-
wstałych na obszarach leśnych, obiektach miesz-
kalnych, użyteczności publicznej i innych. 
Zanotowano zaledwie jeden pożar samochodu dostawcze-
go w Mościskach przy ul. Estrady. Trzykrotnie wystąpiły 
alarmy fałszywe na szczęście spowodowane nieumyślnie. 
W pięciu przypadkach podejmowano działania podczas 
tzw. miejscowych zagrożeń. Można wymienić tutaj usuwa-
nie gniazda szerszeni na terenie przykościelnym w Izabeli-
nie, które stanowiły zagrożenie dla parafian i innych osób. 
W Izabelinie B przy ul. Księcia Jeremiego zdejmowano kota 
z drzewa o wysokości około 10 m. Przy ul. Langiewicza 
w Izabelinie i w Laskach na terenie kościelnym podejmo-
wano interwencje przy drzewach zagrażających upadkiem. 
W obiekcie gminnym przy ul. 3 Maja w Izabelinie wy-
pompowano ok. 30 m³ wody. Zabezpieczono półmaraton 
im. I. Kusocińskiego w Borzęcinie.

Płk mgr inż. Edward Gierski

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY



19



20

P E D I A T R A
Barbara Pawliszak 

-porady w gabinecie Izabelin ul. Jana Matejki 11
-wizyty domowe 

tel. 501 120 804                       www.pediatraizabelin.pl

KARTY HISTORIIARTYKUŁ SPONSOROWANY

Pani Doktor, jaka powinna być prawidłowa opieka nad dzieckiem?
Chciałabym przedstawić ten problem na równi z dążeniem rodziców lub opie-
kunów dziecka do zapewnienia najlepszej edukacji, wykształcenia, jak też 
warunków bytowych. Niejednokrotnie ze względu na szybko biegnący świat 
wokół nas zapominamy lub też nie mamy czasu, aby dbać o zdrowie, do leka-
rza idziemy wówczas, gdy coś się dzieje. Pamiętajmy o tym, że dziecko już od 
chwili urodzenia wymaga prawidłowo prowadzonej opieki medycznej. Zalecane 
jest, aby opiekę nad dzieckiem sprawował jeden lekarz, do którego rodzice 
mają zaufanie i do którego przyzwyczaił się Twój maluch. W okresie do 18 roku 
życia powinien być realizowany zalecany harmonogram wizyt. 

Czy uważa Pani, że dla zdrowia i samopoczucia dziecka istot-
ny jest zdrowy styl życia?
Oczywiście tak. Pamiętajmy, że to my dorośli kształtujemy tego młodego czło-
wieka na całe jego życie. Powinniśmy wiedzieć, że w tym okresie kształtują się 
organy wewnętrzne, układ kostny i mięśniowy, odporność immunologiczna itp. 
To my musimy wyciągać wnioski na podstawie obserwacji, czy nie ma zmian 
w sposobie zachowania, postawie, lub czy nie ma zmian tzw. chorobowych 
i każde nasze wątpliwości powinniśmy konsultować z pediatrą. Żyjemy jak na 
tak dużą aglomerację warszawską w warunkach bardzo dobrych. Otoczenie 
Puszczy Kampinoskiej daje nam możliwość przebywania w środku wspaniałej 
przyrody. Oddychamy świeżym powietrzem, możemy czynnie uprawiać wiele 
sportów. To właśnie powinny robić nasze dzieci. Pamiętajmy – mamy ogromny 
wpływ na ich kondycję zdrowotną, psychiczną i fizyczną. 
Jak więc powinniśmy postępować, aby nasza opieka była 
najbardziej efektywna?
Profilaktyka, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. Zacznijmy od tego, że każde 
dziecko musi mieć książeczkę zdrowia i na każdą wizytę lekarską należy ją 
zabrać. W czasie pierwszych 24 miesięcy częste wizyty profilaktyczne mają 
na celu nadzór nad prawidłowym rozwojem, kontrolę nad przeprowadzaniem 
szczepień ochronnych, oraz udzielanie wszelkich informacji z zakresu pra-
widłowego karmienia i pielęgnacji. Ważne jest też wykonanie minimum raz 
w roku badań diagnostycznych (morfologia z rozmazem i mocz badanie ogól-
ne). Lekarz pediatra opiekujący się dzieckiem przez dłuższy czas śledzi jego 
rozwój i jest w stanie szybciej zaobserwować i prawidłowo postawić diagnozę 
w przypadku ewentualnych zmian. Powinien też utrzymywać prawidłowe kon-
takty z jego rodzicami, kształtować świadomość medyczną w rodzinie małego 
pacjenta. Spełnienie tych wszystkich warunków pozwoli nam w dużym stop-
niu przyczynić się do wychowania zdrowego dziecka. Czego Państwu, naszym 
dzieciom oraz sobie życzę.
Dziękujemy za wywiad
www.pediatraizabelin.pl

 
POROZMAWIAJMY O ZDROWIU

Rozmowa z lekarzem pediatrą Barbarą Pawliszak i lekarzem internistą Mirosławem Majewskim 

Jakie choroby często sprawiają problemy dorosłym pacjen-
tom w Izabelinie?
Podczas pracy w Izabelinie zauważyłem, że wielu chorych ma problemy m.in. 
z nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu krążenia (choroba wieńcowa, 
zaburzenia rytmu serca, udar mózgu), zaburzeniami gospodarki węglowoda-
nowej (stan przedcukrzycowy, cukrzyca) i lipidowej (podwyższone stężenie 
cholesterolu i trójglicerydów), otyłością. Niektórzy pacjenci są pod opieką wielu 
specjalistów, natomiast brakuje koordynacji zaleceń lekarskich i holistycznego 
podejścia do wszystkich problemów medycznych. Doświadczony specjalista 
chorób wewnętrznych/internista jest podstawowym punktem w kompleksowej 
opiece medycznej nad chorymi i również zdrowymi.

Bardzo ważne jest wczesne prawidłowe rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, 
a szczególnie wykluczenie wtórnego nadciśnienia, które wymaga leczenia wy-
wołujących go przyczyn. Wielokrotnie spotykałem chorych z nierozpoznanymi 
chorobami nerek, u których pierwszym objawem było nadciśnienie tętnicze. 
Bardzo istotne jest uświadomienie także chorym drobnych, ale podstawowych 
zmian w trybie życia. Często zdarza się też, że pacjenci mają objawy uboczne 
po leczeniu niektórymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. obrzęki ły-
dek) i wymagają korekty leczenia.

Często obserwujemy u chorych powoli narastające zaburzenia gospodarki 
węglowodanami, które bez diagnozy i leczenia mogą prowadzić do rozwoju 
cukrzycy. Dotyczy to również niektórych pacjentów z porannymi stężeniami 
glukozy w okolicach górnej granicy normy. Dopiero w testach dodatkowych 
możemy rozpoznać już istniejące zaburzenia, m.in. insulinooporność. Kluczo-
wa jest komunikacja z pacjentem, szczegółowe wytłumaczenie ryzyka rozwoju 
cukrzycy, a następnie jej poważnych powikłań. U części chorych udaje się ure-
gulować nieprawidłowy metabolizm glukozy i dodatkowo zmniejszyć podwyż-
szoną wagę ciała.

Wiele kontrowersji u pacjentów wzbudzają zasady leczenia podwyższonego 
stężenia cholesterolu i trójglicerydów. Identyczny wynik badań laboratoryjnych 
u chorych skutkuje innymi zaleceniami – od diety i wysiłku fizycznego do lecze-
nia farmakologicznego. Bardzo istotna jest ocena wszystkich czynników ryzyka 
rozwoju chorób układu krążenia w podjęciu decyzji o leczeniu. U zaskakująco 
wielu pacjentów w Izabelinie stwierdzałem objawy uboczne po leczeniu obni-
żającym stężenie cholesterolu, które wymagały korekty dawek lub odstawienia 
leczenia.

Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej oraz 

otyłość często współistnieją i rozpoznajemy wówczas zespół metaboliczny. 

Rozwój jednej z chorób wpływa na powstanie pozostałych w ramach zespołu. 

Często dodatkowo obserwowane jest także stłuszczenie wątroby. Kluczowe 

jest kompleksowe skuteczne leczenie wszystkich elementów zespołu metabo-

licznego. 

Powyższe fakty, jak też liczne kontakty z pacjentami spowodowały, że postano-

wiłem podjąć prywatną praktykę w Izabelinie.

www.lekarzizabelin.pl
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Wynajmę lokal usługowo-handlowy 
tel. 509 280 581

Do wynajęcia posesja z domem mieszkalnym o pow. 100 m.kw. 
na mieszkanie, kwatery, inne. Lokalizacja - Bielany. 

Cena 3000 zł. Tel. 504 425 917.
Do wynajęcia lokale użytkowe o pow. 100, 200, 300 m.kw. 

lub całość. Media, parking, na każdą działalność.
 Lokalizacja - Bielany. Cena 20 zł za m.kw. Tel. 504 425 917.
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

Biuro Rachunkowe Finansista
Pełen zakres usług

Lipków, ul. Jakubowicza 13, 05-080 Izabelin
Tel: 735 306 063 

e-mail: finansista@poczta.onet.eu

KARTY HISTORIIREKLAMY
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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

Izabelin, ul. Chłopickiego 40
www.stomatologizabelin.pl
Klinika czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 20.00

KliniKa Stomatologiczna

tel. 22 721 80 10 
603 688 819

pracujemy
  na twój uÊmiech

• stomatologia zachowawcza i dziecięca • protetyka
• ortodoncja • chirurgia • implanty • endodoncja • rtg

REKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW

OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

Układanie kostki brukowej 
kompleksowo (z gwarancją) 

tel. 601-30-18-66
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24 września 2016 
g. 18.00 / wstęp wolny

Centrum Kultury Izabelin

•koncert pieśni białoruskich w wykonaniu zespołu 
„Biały Ptak”

z Mińska na Białorusi

•wystawa zdjęć
• kiermasz rękodzieła

•pokaz slajdów

WIECZÓR 
BIAŁORUSKI

Damy i Huzary
w reżyserii Laury Łącz

25 września 2016 // g. 17.00

bilety: 20 zł

teatr KARTA

Obsada:
Major - Grzegorz Sychowiec

Rotmistrz - Arkadiusz Żelazko

Edmund - Adrian Wojciechowski

Grzegorz - Andrzej Skwara

Kapelan - Zdzisław Zadrożny

Orgonowa - Małgorzata Kowalska

Dyndalska - Beata Cisek

Aniela - Barbara Różycka

Zofia - Sylwia Zakrzewska

Józia - Monika Wojciechowska

Fruzia - Marta Żelazko

Zuzia - Aleksandra Domitr

Komedia o zatwardziałych kawalerach, 

którzy mimo wszystko ulegają urokowi dam

RODZINNY 
DZIEŃ 

SPORTU
22 października 2016

g. 11.00-14.00
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

wstęp wolny

konkurencje sportowe ze słodkimi nagrodami

pokazy karate, fitness fight i capoeiry

konkursy sprawnościowe z wykorzystaniem
piłki, skakanki, szarf, hula-hop

sportowe zabawy przy muzyce

 SPORTOWA

IMPREZA 
REKREACYJNO-  SPORTOWA
NA POŻEGNANIE LATA

24 września 2016  g. 11.00-14.00

boisko ORLIK w Laskach / wstęp wolny

BIEGI Z PRZESZKODAMI 
dla uczniów klas IV-VI

prowadząca biegi: Olha Shpomer


