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Z ŻYCIA GMINY

WAŻNE DLA WYBORCÓW!
21 października 2018 roku  w gminie Izabelin zostaną przeprowadzone 
wybory do Rady Gminy Izabelin, Rady Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a także wybór Wójta 
Gminy Izabelin. 

Oto kilka ważnych informacji:

Kto może głosować? 

Prawo do głosowania w tych wyborach mają tylko te osoby, które 
figurują w stałym rejestrze wyborców prowadzonym przez 
gminę. Do tego rejestru trafiają „z urzędu” wszystkie osoby posiada-
jące stały meldunek.  Można nabyć uprawnień do głosowania również 
wtedy, gdy stale się tu mieszka, nawet jeśli nie jest się tu na stałe za-
meldowanym. Wtedy jednak należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek 
o dopisanie do rejestru wyborców, z uzasadnieniem właśnie takim, że 
się tu na stałe zamieszkuje. Na podstawie tego wniosku Wójt dopisuje 
mieszkańca do rejestru, co może trwać nie dłużej niż trzy dni, choć w za-
sadzie – jeśli sprawa nie wymaga dodatkowych wyjaśnień -  załatwiane 
jest u nas w Urzędzie od ręki. Uwaga!!! Proszę zwłaszcza te osoby, 
które mieszkają w gminie Izabelin na podstawie meldunku czasowego, 
żeby dopełniły powyższej formalności, bo sam meldunek czasowy to 
za mało, żeby móc tu głosować. A zatem, jeśli nie figurujemy w stałym 
rejestrze wyborców gminy Izabelin, a chcemy tu głosować w wyborach, 
bo tu mieszkamy, to najpóźniej do 16 października zgłośmy się w Urzę-
dzie Gminy dla załatwienia formalności. Kto się zgłosi później ryzykuje, 
że nie zdąży się go dopisać do rejestru, co w niedzielę wyborczą da taki 
skutek, że nie będzie mógł głosować. 

Gdzie głosujemy?

Głosujemy w pięciu Obwodowych Komisjach Wyborczych:

• Komisja Nr 1 - w Gminnym Przedszkolu w Laskach przy ul. 3 Maja 43. 
Głosują w niej  mieszkańcy Mościsk i Lasek.

• Nr 2 - w nowym budynku szkoły w Hornówku przy ul. Wojska Polskie-
go 5 -  głosują mieszkańcy Izabelina B. 

• Nr 3 - również w nowej szkole przy ul. Wojska Polskiego. Głosują 
mieszkańcy Hornówka. Komisje dla Izabelina B i dla Hornówka będą 
miały oddzielne lokale, z oddzielnymi wejściami. 

• Nr 4 – w Centrum Kultury Izabelin, przy ul. Matejki 21 - głosują miesz-
kańcy Izabelina C. 

• Nr 5 - w Szkole Podstawowej w Izabelinie, przy ul. 3 Maja 49 – głosują 
mieszkańcy Sierakowa i Truskawia.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu wyborów od godziny 7.00 do 
21.00 bez przerwy. Wszystkie lokale są dostępne dla osób niepełno-
sprawnych. 

Jak głosować?

W lokalu wyborczym komisja wręczy nam aż cztery karty do głosowa-
nia. Głosujemy poprzez postawienie krzyżyka w kratce obok nazwiska 
kandydata, którego chcemy wybrać. Należy uważać, aby przecięcie na-

szego krzyżyka znalazło się w kratce, bo jeśli wyjdzie poza kratkę, to 
komisja uzna ten głos za nieważny. Nie ma natomiast znaczenia, czy  
postawimy „iks” czy też „krzyżyk”, bo to oczywiście wszystko jedno, czy 
znaczek postawimy tak „X” czy tak „+”, „V”. 

Tak więc po kolei: 

W celu głosowania na Wójta dostaniemy kartę, na której będą trzy 
nazwiska w porządku alfabetycznym: Krzysztof Koc, Grażyna Zielińska 
i Dorota Zmarzlak.

Stawiamy tylko jeden iks w kratce obok tego kandydata, którego chce-
my wybrać. Jeśli postawimy więcej iksów, lub nie postawimy żadnego, 
to nasz głos zostanie uznany za nieważny i nie będzie liczony.

W głosowaniu do Rady Gminy otrzymamy kartę, na której będą 
nazwiska wszystkich kandydatów zarejestrowanych w danym okręgu, 
uszeregowane wg numerów, które otrzymały poszczególne komitety 
wyborcze w przeprowadzonych wcześniej losowaniach. 

Każdy komitet mógł zgłosić w danym okręgu jednego kandydata  
i jednego spośród wszystkich zgłoszonych przez komitety wybieramy, 
bowiem od ostatnich wyborów okręgi do Rady Gminy stały się jedno-
mandatowe. Stawiamy zatem tylko jeden krzyżyk w kratce przy 
nazwisku tego kandydata, którego chcemy wybrać. 

W wyborach do Rady Powiatu otrzymamy kartę, na której będą 
umieszczone nazwiska wszystkich zarejestrowanych kandydatów w na-
szym okręgu, uszeregowanych w listy zgłoszone przez poszczególne 
komitety. Listy te będą o wiele dłuższe, niż na karcie do Rady Gminy, ale 
głosujemy także poprzez postawienie jednego krzyżyka przy 
nazwisku kandydata, którego chcemy wybrać. Tylko jeden krzyżyk 
na całej karcie do głosowania!!!

W wyborach do Sejmiku na arkuszu do głosowania będą  nazwiska 
wszystkich kandydatów, zgrupowane w  listach poszczególnych komite-
tów. Głosujemy poprzez postawienie jednego krzyżyka w krat-
ce przy nazwisku wybranego kandydata. Tylko jeden krzyżyk 
na całym arkuszu do głosowania!!!

Może się zdarzyć, że już po wydrukowaniu kart do głosowania któryś 
z kandydatów wycofa się z wyborów. Wówczas informacja o tym, w for-
mie obwieszczenia, będzie dostępna w lokalu komisji. Jeśli mimo to, 
przez pomyłkę, zagłosujemy na tego właśnie kandydata, to jeśli przed 
wrzuceniem karty do urny odkryjemy tę pomyłkę, możemy jeszcze się 
poprawić i zagłosować prawidłowo, bo taka pomyłka  nie zadecyduje 
o uznaniu naszego głosu za nieważny. Postawmy zatem na tej samej 
karcie krzyżyk w prawidłowej kratce. 

Zapraszam do udziału w wyborach. 

Waldemar Roszkiewicz

Sekretarz Gminy Izabelin
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KANDYDACI NA WÓJTA
Krzysztof Koc
Prawo i Sprawiedliwość

Drodzy mieszkańcy. Na-
zywam się Krzysztof Koc 
i mam zaszczyt ubiegać 
się o stanowisko Wój-

ta Gminy Izabelin. Urodziłem się w Laskach 
w 1985 roku, gdzie do dziś mieszkam i pra-
cuję. Jestem szczęśliwym mężem i tatą dwójki 
dzieci. Od lat prowadzę działalność, która ma 
na celu propagowanie kultury fizycznej w na-
szej gminie. Jestem nauczycielem i trenerem. 

Startuję w wyborach, gdyż chciałbym żyć 
w miejscu, w którym każdy znajdzie odpoczy-
nek, ciszę i spokój, z którego również spraw-
nie i szybko dojedzie do Warszawy. Miejscu 
bezpiecznym, gdzie będziemy mieć dostęp do 
dobrej edukacji, ambitnej kultury i sportu. By 
tak się stało musimy zmienić sposób zarządza-
nia gminą z intuicyjnego na ekspercki, tak by 
wszystkie decyzje były poprzedzone dogłębną 
diagnozą, uwzględniającą opinie mieszkańców 
i specjalistów z różnych dziedzin. 

Startuję z listy Prawa i Sprawiedliwości, gdyż 
jestem przekonany, że „dobra zmiana” jest 
możliwa również w naszej gminie. Jeśli Pań-
stwo pragną „lepszej” gminy, proszę o zaufanie 
i udział w wyborach samorządowych 21 paź-
dziernika. 

Oddanie głosu na mnie i innych kandydatów 
PiS to odpowiedzialny wybór, bo my dotrzymu-
jemy słowa.   

Dorota Zmarzlak
Mieszkańcy Razem

Z Izabelinem związana 
jestem od zawsze. Tutaj 
uczęszczałam do Szkoły 
Podstawowej, gdzie jako 

nauczycielka, pracowała moja mama - Zofia 
Zmarzlak. Tu są moje korzenie i tutaj jest przy-
szłość mojej rodziny. Od 20 lat prowadzę wła-
sną firmę - agencję doradztwa komunikacyj-
nego - aktualnie zatrudniającą ponad 50 osób. 
Rozwój i sukces firmy zawdzięczam nie tylko 
ciężkiej pracy, ale przede wszystkim zrozumie-
niu, że jednym z najcenniejszym zasobów jaki-
mi dysponuję są ludzie. 

Decyzja o kandydowaniu na stanowisko wójta 
jest dla mnie naturalną konsekwencją moich 
działań i jedyną w moim rozumieniu sensow-
ną odpowiedzią na to, co dzieje się aktualnie 
w gminie Izabelin. Kandydując na stanowisko 
wójta gminy Izabelin, proponuję Państwu:

Zrównoważone, dobrze zarządzone inwe-
stycje, przygotowane z udziałem ekspertów 
w danym temacie (utwardzania dróg, dojazd 
do Warszawy, uspokojenie ruchu w gminie, 
sieć wodno-kanalizacyjną, etc.).

Pełną jawność działań Urzędu Gminy oraz roz-
sądne gospodarowanie naszymi pieniędzmi.

Otwartość na opinie mieszkańców, przeprowa-
dzanie realnych konsultacji, bieżąca informacja.

Reprezentację interesów wszystkich mieszkań-
ców, ze wszystkich sołectw naszej gminy.

Grażyna Zielińska
Forum Samorządowe 
Gmin

Od 40 lat uczenie ma-
tematyki to mój zawód, 
pasja, sposób na życie. 
Służę młodzieży. Jestem 

pomysłodawcą i koordynatorem konkursu Mię-
dzynarodowe Zagadki Matematyczne. Organi-
zuję spływy kajakowe. Rozkochuję młodzież 
w przyrodzie. 

Jestem członkiem założycielem Izabelińskie-
go Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin. 
Od 2012 r. zbliżamy do siebie ludzi z różnych 
krajów.

Od 12 lat jestem radną gminy, a od 4 jej prze-
wodniczącą. Zdobyłam wszechstronną i realną 
wiedzę o samorządzie.

Kandyduję na wójta gminy Izabelin, ponieważ 
widzę potrzebę kontynuowania rozpoczętej 
pracy. Jestem merytorycznie przygotowana 
do pełnienia tej funkcji. Wiem, jak wielkie to 
wyzwanie, jak duże są Państwa oczekiwania. 
Sprostam temu zadaniu!

Wiele zostało już zrobione. Drogi, nowe bu-
dynki, nowy ośrodek zdrowia. Będę rozwijać 
to, co dotychczas było najlepsze. Mam też 
nowe pomysły. Kontynuując to, co niezbęd-
ne, będę upiększać i porządkować nasze oto-
czenie. Utrzymamy leśny charakter naszych 
miejscowości. Wyróżni nas spójna przestrzeń 
przyrodnicza. Ale też musimy mieć zadbane 
ulice, tereny publiczne oraz atrakcyjną ofertę 
sportową, edukacyjną i kulturalną.

KANDYDACI DO RADY POWIATU
Wojciech Białas 
Lista nr 4
Koalicja Obywatelska 

Jestem mężem, ojcem 
i dziadkiem. Mieszkań-
cem Izabelina.

Ukończyłem Uniwersytet Warszawski na 
kierunkach menadżerskim, administracyj-
nym i samorządowym.

Zawodowo, kieruję spółką  w zagranicznej 
grupie kapitałowej.

W politykę gminną wszedłem dawno temu. 
Razem ze Stowarzyszeniem reaktywowania 
gminy Izabelin, udało nam się doprowadzić 
do powstania naszej gminy. To był okres 
walki i pięknych doświadczeń.

Część z Państwa może  pamiętać moje dzia-

łania z Gazety Izabelińskiej oraz Stowarzy-
szenia Zdrowa Woda, które powstało w celu 
ekonomicznie uzasadnionego doprowadze-
nia wody i kanalizacji do naszych posesji. 

Interesuję się dużymi projektami, a takie 
jeszcze przed nami. Dlatego, posiadając 
duże doświadczenie, postanowiłem je wy-
korzystać i poddać się Państwa weryfikacji. 

Leszek Kaczan 
Lista nr 4 
Koalicja Obywatelska

Jestem mężem i ojcem 
dwóch dorosłych synów. 
Mieszkam w Hornówku  
od 1996 r. 

Uroki miejsca i ludzi, przyczyniły się do tego, 
że stałem się współzałożycielem FORUM Sa-

morządowego w Izabelinie.

Zawodowo - od 1987 r. jestem przedsię-
biorcą. Pracuję na terenie Starego Miasta 
w Warszawie.

W 2016 r. zakończyłem z sukcesem projekt 
budowy apartamentów na Warszawskim 
Powiślu.

Miałem również  przyjemność współpracować   
z  ówczesnym  posłem  na sejm  III RP panem  
Bronisławem Komorowskim. Byłem dyrekto-
rem jego  biura poselskiego.

Współtworzyłem Stowarzyszenie Prywatnych 
Przedsiębiorców Warszawskiego Starego i No-
wego miasta, którego jestem członkiem. 

Za swoją działalność zostałem odznaczony 
odznaką Zasłużony Dla miasta WARSZA-
WY oraz złotą odznaką Warszawskiej Izby 
Przedsiębiorców.
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Robert Duda
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

Jestem artystą muzy-
kiem. Ukończyłem Aka-
demię Muzyczną im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 30 lat 
pracuję w Orkiestrze Symfonicznej Filhar-
monii Narodowej. 

Od lat interesuję się sprawami naszej gminy 
m.in.  działałem na rzecz likwidacji kompo-
stowni i wysypiska śmieci „Radiowo”, za-
inicjowałem też akcję zbierania podpisów 
w obronie Komisariatu Policji w Izabelinie. 
Wielokrotnie brałem udział w pracach Ob-
wodowych Komisji Wyborczych. Byłem jed-
nym z autorów piszących dla kwartalnika 
„Wspólna Sprawa”. 

Jako Radny Powiatu Warszawskiego-Za-
chodniego będę zabiegał o jak najlepsze 
wykorzystanie środków, które Rząd Prawa 
i Sprawiedliwości przeznaczył na długofa-
lowe programy dedykowane Polsce samo-
rządowej. 

Proszę o Państwa głos. 

Ryszard Górka 
Lista nr 15
Forum Samorządowe 
Gmin

RAZEM Z WAMI. 
Mieszkam w Truskawiu, 
mam 57 lat. Bezpartyjny.

Wicedyrektor ds. administracyjno-ekono-
micznych Szkoły Podstawowej w Izabelinie. 

Od 24 lat sądowy kurator społeczny ds. 
nieletnich. Członek Rady Społecznej SPZOZ 
Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego. 

Od trzech kadencji radny Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej. Organizator wielu wydarzeń 
i uroczystości patriotyczno-religijnych w na-
szej okolicy oraz turystyki kajakowej. Szczę-
śliwy mąż, ojciec trójki dzieci.

Cele: współpraca z gminami w zakre-
sie budowy nowych odcinków chodników, 
ścieżek rowerowych oraz przebudowy dróg; 
podejmowanie i umacnianie inicjatyw 
edukacyjnych, społecznych, sporto-
wych i prozdrowotnych; poprawa bez-
pieczeństwa i jakości życia Mieszkańców.

Daria Kuźniecow-
-Dudko
Lista nr 15
Forum Samorządowe 
Gmin

INSPIROWAĆ. WSPIERAĆ. Mieszkam 
w Hornówku od 15 lat. Bezpartyjna. Od 
ponad 7 lat wspieram nauczycieli, rodziców 
i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. płka 
Stanisława Królickiego w Izabelinie jako 
członek Rady Rodziców. Aktywnie dzia-
łam w zakresie przeciwdziałania agresji 
i przemocy poprzez zwiększanie świado-
mości i wiedzy wśród uczniów, nauczycieli 
i rodziców. Jestem pomysłodawczynią 
i koordynatorem koncertów „Szanujemy się 
i wspieramy” oraz członkiem Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie 
w Laskach. Obecnie pełnię funkcję wicedy-
rektora Centrum Kultury Izabelin.

Cele: wspieranie szkół i placówek oświato-
wych prowadzonych przez Powiat Warszaw-
ski Zachodni w zakresie przeciwdziała-
nia agresji i przemocy; wspieranie 
osób niepełnosprawnych.  

Witold Malarowski
Lista nr 15
Forum Samorządowe 
Gmin

PRZYBLIŻYĆ PO-
WIAT GMINIE 

I MIESZKAŃCOM. Jestem wójtem gmi-
ny Izabelin od jej powstania. Tu się urodzi-
łem i mieszkam. 

Służę mojej małej ojczyźnie 24 lata.

Początki były trudne, ale dzisiaj nasza gmi-
na przoduje w ogólnokrajowych rankingach 
w oświacie, kulturze, komforcie życia. 

Nie angażuję się w spory polityczne. Sądzę, 
że próba upolitycznienia samorządów to dla 
nich poważne zagrożenie.

Znam samorząd, problemy regionu i me-
chanizmy rozdziału środków UE. Działam 
w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa. 

Do swojej pracy jestem dobrze przygoto-
wany. Ukończyłem studia podyplomowe 
o tematyce samorządowej, m.in. w PAN, na 
Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA.

Mam dorosłe dzieci. Moja żona twierdzi, że 
moim trzecim, najmłodszym i najbardziej do-
pieszczonym dzieckiem, jest gmina Izabelin.

KANDYDAT 
DO SEJMIKU

Katarzyna Lubiak
Prawo i Sprawiedliwość
Lista nr 10 
pozycja nr 2

„Pani Katarzyna Lubiak, 
która należy do grona 

moich najbliższych współpracowników, to zaufa-
ny i doświadczony samorządowiec. Jest osobą 
niezwykle pracowitą, sumienną i kompetentną. 
Dlatego jestem głęboko przekonany, że skutecz-
nie i z pełnym oddaniem będzie wypełniała swoje 
obowiązki jako radna Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego”.

Jarosław Kaczyński

Beata Dąbrowska
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

Z zawodu jestem arty-
stą muzykiem. Ukoń-
czyłam Akademię Mu-
zyczną im. Fryderyka 

Chopina W Warszawie (Filia w Białymsto-
ku). Pracuję w Chórze Filharmonii Narodo-
wej. Jestem też pedagogiem i dyrektorem 
Szkoły Muzycznej w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym im. Róży Czackiej w Laskach.

Z Izabelinem związałam się 25 lat temu, 
mieszkam tu wraz z mężem i trójką dzieci. 
Do Rady Powiatu Warszawskiego-Zachod-
niego kandyduję jako osoba bezpartyjna, 
choć popierana przez Prawo i Sprawiedli-
wość. Swoją rolę w powiecie widzę w pracy 
na rzecz dzieci i młodzieży oraz promocji 
kultury. 

Dołożę wszelkich starań, by środki przezna-
czone w ramach programów rządowych na 
rozwój Polski samorządowej, trwale zmieni-
ły oblicze gmin w naszym powiecie.  
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KANDYDACI DO RADY GMINY IZABELIN

 Okręg 1

Anna Maria 
Gromadowska
Lista nr 10 
Prawo i Sprawiedliwość

Jestem absolwentką 
Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Warszaw-

skiej. Po 40 latach pracy zawodowej obec-
nie na emeryturze. 

W Laskach zamieszkałam 22 lata temu. 
Spełniło się w ten sposób moje marzenie, 
gdyż zawsze chciałam żyć jak najbliżej 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Nie 
mam juz obowiązków rodzinnych. 

Myślę, że swoją energią i doświadczeniem 
mogłabym przysłużyć się naszej gminie. 
Chciałabym, by zachowała ona swój obec-
ny, leśny charakter bez bloków i sklepów 
wielko powierzchniowych. Gmina Izabelin 
boryka się z wieloma problemami, jednak 
największym jest niewydolna komunikacja. 
Jako radna okręgu nr 1  zadbam o poprawę 
jakości życia mieszkańców Mościsk. Zachę-
cam do poparcia mojej kandydatury.  

Danuta 
Karczmarek
Lista nr 19
Forum Samorządowe 
Gmin

NIC O NAS BEZ 
NAS. Od 28 lat pełnię 

funkcję sołtysa wsi Mościska. Bezpartyjna.

Zawsze słucham mieszkańców, staram się 
nie być obojętną na ich problemy i poma-
gać w miarę możliwości.

Cele: aktywne działanie na rzecz przebu-
dowy skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Estra-
dy (lewoskręt) i powstania alternatyw-
nej drogi wyjazdu z naszej gminy (dro-
gi KZ łączącej gminę z drogą ekspresową 
S7) w celu odblokowania komunikacyjnego 
Mościsk i zmniejszenia zanieczyszczenia po-
wietrza; walka o całkowitą hermetyza-
cję lub likwidację kompostowni w Ra-
diowie – „Mościska bez odoru”; zabieganie 
o rozbudowę kanalizacji w Mościskach 
- ul. Jodłowa i Łąkowa; wspieranie działań 
UGI w staraniach o budowę chodnika 
przy ul. Sikorskiego - nacisk na Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Michał
Karczmarek
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Jestem policjantem. 
Razem z żoną wycho-
wujemy dwójkę dzieci, 

wolny czas poświęcam aktywnej turystyce, 
jeździe na rowerze i mojemu ogrodowi.

Kandyduję ponieważ chcę mieć realny 
wpływ na decyzje zapadające w sprawie 
mojej wsi i całej gminie w której mieszkam. 
Dotychczas jako policjant wspierałem ini-
cjatywę montażu „spokojnych policjantów” 
– zamierzam kontynuować uspokajanie 
ruchu samochodowego w naszej gminie. 
Moim priorytetem jest zadbanie o udroż-
nienie przejazdu przez Mościska i wybudo-
wanie alternatywnych dróg wyjazdu z gmi-
ny. Ważna jest również budowa chodnika 
wzdłuż 3-go Maja i na Sikorskiego. Ponadto, 
komfort życia mieszkańców znacząco po-
prawi doprowadzenie sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej, a także budowa systemu 
odwodnienia nowo zabudowanych terenów 
Mościsk i Lasek.

 Okręg 2

Małgorzata
Marianna Rawa
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

W Laskach mieszkam od 
29 lat. Ukończyłam ger-
manistykę na Uniwersy-

tecie Warszawskim. 

Przez wiele lat byłam nauczycielką języka 
niemieckiego i wychowawcą. Działałam też 
w „Solidarności”, a członkiem Prawa i Spra-
wiedliwości jestem od 2011 r. 

Zawsze starałam się uczestniczyć w życiu 
społecznym. Kilkakrotnie byłam mężem 
zaufania podczas wyborów, brałam rów-
nież udział w pracach Terytorialnej Komi-
sji Wyborczej. Aktywnie uczestniczyłam 
w obronie komisariatu policji w Izabelinie, 
a wcześniej Lasów Państwowych. Obecnie 
w ramach programu „Pomoc+” prowadzę 
lekcje wyrównawcze z języka niemieckiego. 

Zgodnie z zawodowymi kompetencjami 
będę się angażować w działalność na rzecz 
młodzieży, promować patriotyzm, wiedzę 
historyczną oraz czytelnictwo.

Joanna Russek
MAM REALNE 
PLANY
Lista nr 19
Forum Samorządowe 
Gmin

Od 15 lat mieszkam 
w Laskach. Z zawodu rehabilitantka i na-
uczyciel wf. 

Pracuję w przychodni, specjalizuję się w te-
rapii niemowląt.  Lubię pracować z ludźmi.  
Bezpartyjna.

Kandyduję w wyborach na radną, gdyż je-
stem aktywna społecznie. Od kilku lat zwra-
całam uwagę na konieczność usprawnienia 
komunikacji miejskiej. Składałam petycje, 
spotykałam się z Radnymi i Wójtem. Jeden 
z moich postulatów już został zrealizowany, 
mamy 1 strefę komunikacji miejskiej w Iza-
belinie.

Cele: poprawa komunikacji miejskiej 
wraz z infrastrukturą drogową; czyste, 
bezpieczne ulice w Laskach z chodni-
kami i utwardzonymi drogami; dalszy roz-
wój bazy sportowej w gminie; starania, 
by w nowym ośrodku zdrowia zapewniono 
mieszkańcom opiekę specjalistyczną 
i diagnostyczną.

Józef Stanisław 
Macias
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Jestem emerytowanym 
pilotem. Chętnie podró-

żuję, bardzo lubię turystykę motocyklową.

Od trzech lat jestem sołtysem wsi Laski. 
Wcześniej, przez cztery kadencje byłem 
członkiem rady sołeckiej w Laskach. Dzięki 
naszym inicjatywom doświetliliśmy Laski, 
uspokoiliśmy ruch na sołeckich ulicach, 
odnowiliśmy plac zabaw. Budujemy lokal-
ną tożsamość – jako jedyni mamy własny 
„witacz”, za który otrzymaliśmy nagrodę, 
w jednym z prestiżowych konkursów. 

Zależy mi głównie na rozwiązaniu proble-
mów transportowo-komunikacyjnych na-
szej gminy. Będę też motywował lokalne 
społeczności do podejmowania działań kul-
turalnych dla najbliższych sąsiadów. Zależy 
mi, żeby wydarzenia nie były organizowanie 
tylko centralnie, ale również np. w sołec-
twach. To niebywale scala społeczność.
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 Okręg 3

Włodzimierz 
Domański
Lista nr 19
Forum Samorządowe 
Gmin

SŁUŻBA LUDZIOM. 
Mieszkam w Laskach, 

mam 51 lat. Bezpartyjny.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w La-
skach. Odznaczony Złotym Medalem za Za-
sługi dla Pożarnictwa, Brązowym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Ministra Ochrony Środo-

Krzysztof Koc
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

Mam 33 lata, mam żonę 
i jestem ojcem dwójki 
dzieci. W Laskach miesz-
kam od urodzenia. Tu 

pracuję jako nauczyciel wychowania fizyczne-
go w szkole dla niewidomych oraz jako trener 
piłki nożnej. Prowadzę też zajęcia na „Orli-
ku” oraz trenuję polskich paraolimpijczyków. 
Przez wiele lat byłem zawodnikiem, a póź-
niej trenerem klubu „Ryś” w Laskach. Sport 
ukształtował mój charakter i nauczył pracy 
zespołowej. Mam świadomość jak wiele jest 
do zrobienia zarówno w moim okręgu wybor-
czym, jak i w całej gminie. Bezpieczeństwo, 
komunikacja, smog, edukacja czy dzienna 
opieka nad dziećmi to problemy, których roz-
wiązanie sprawi, że będziemy mogli mieszkać 
w zdrowym, spokojnym i zadbanym miejscu. 
Jestem młodym i energicznym człowiekiem, 
nie boję się trudnych spraw. Razem damy 
radę.  

Krzysztof 
Markiewicz
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Jestem ojcem dwóch sy-
nów i nauczycielem osób 
niewidomych. Poza moją 

pracą, pasjonuje mnie turystyka kajakarstwo.

Jako członek rady sołeckiej w Laskach organi-
zowałem wiele przedsięwzięć na rzecz naszej 
wspólnoty lokalnej – pikniki rodzinne, plac 
zabaw, siłownię plenerową, logo Lasek itd. 
Jestem z tego dumny, gdyż nasze sołectwo 
dzięki wspólnym wysiłkom stało się wzorem 
do naśladowania dla innych. Nasza innowa-
cyjność została doceniona i w bieżącym roku 
zajęliśmy pierwsze miejsce na Mazowszu 
w konkursie na najlepszą inicjatywę sołecką. 
Skutecznie walczyliśmy o interesy mieszkań-
ców Lasek m. in. zabiegając o 1 strefę. Poka-
załem, że potrafię efektywnie walczyć o nasze 
wspólne dobro będąc radnym sołeckim. Dla-
tego, aby móc zrobić jeszcze więcej kandydu-
ję na radnego gminnego.

 Okręg 4

Liliana Duda
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

Jestem artystą muzy-
kiem, ukończyłam Aka-
demię Muzyczna im. F. 
Chopina w Warszawie. 

Obecnie pracuję w orkiestrze symfonicznej 
Teatru Wielkiego Opery Narodowej. 

Jestem członkiem ‚Solidarności”, należę też 
do Prawa i Sprawiedliwości. Od dawna bio-
rę udział w życiu społecznym naszej gminy, 
uczestniczyłam m.in. w pracach komisji wy-
borczych, zbierałam podpisy pod petycjami 
dotyczącymi ratowania Lasów Państwowych 
oraz w obronie komisariatu policji w Izabe-
linie. 

Zdecydowałam się kandydować do Rady Gmi-
ny, by mieć większy wpływ na rozwiązywanie 
problemów nurtujących naszą społeczność. 
Pragnę działać na rzecz dzieci, by w ramach 
zajęć pozaszkolnych mogły rozwijać swoje ta-
lenty, zainteresowania i pasje. Zachęcam do 
wzięcia udziału w wyborach i oddanie głosu 
na moją osobę. 

Piotr Paweł
Dziewicki
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Jestem przedsiębiorcą 
i byłym zawodowym 
sportowcem. Moimi ulu-

bionymi dyscyplinami są piłka nożna, narciar-
stwo, squash i siatkówka.

Wspieram od lat stowarzyszenia działają-
ce na terenie gminy. Aktywnie uczestniczę 
w organizacji pikników szkolnych i wyda-
rzeń inicjowanych przez różne grupy, dzia-
łałem na rzecz odbudowy klubu Polonia 
Warszawa, będąc jego managerem i trene-
rem drużyny seniorów.

Chcę się skupić się na poprawie infrastruk-
tury melioracyjno-drogowej - priorytetem 

powinien być system odwodnienia działek 
w Mościskach i Laskach. Ważnym tematem 
jest uspokojenie ruchu w Izabelinie B oraz 
przebudowa ulicy Sienkiewicza i powsta-
nie przy niej ścieżki rowerowej. Chcę też 
współtworzyć szerszą ofertę zajęć sporto-
wych w naszej gminie - sport jest najlepszą 
profilaktyką zdrowotną.

Waldemar Paweł 
Wróbel
Lista nr 19  Forum 
Samorządowe Gmin

POZNAJMY SIĘ 
WZAJEMNIE 
W DZIAŁANIU. 

Mieszkam w Izabelinie B od urodzenia. Rad-
ny w trzech kadencjach. Bezpartyjny. Pracuję 
w GOSiR. 
Sukcesy: współudział: wodociąg dla Izabeli-
na B, budowa oczyszczalni ścieków i kanaliza-
cji, negocjacje w sprawie nabycia działki pod 
szkołę w Hornówku, rozwiązanie problemu 
odwodnienia ul. Boh. Kampinosu.

Cele: będę dążył do: realizacji projektu od-
wodnienia Izabelina B; budowy ronda 
na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z 3 Maja 
i Krasińskiego oraz połączenia drogowe-
go ul. Kordeckiego z Hornówkiem, ul. Jana 
Kazimierza z ul. Naftową oraz Żołędziową 
w Mościskach (dojazd do planowanej trasy 
ekspresowej S7); realizacji projektu prze-
budowy ul. Małachowskiego, Słowackiego 
i Podbipięty; finału budowy kanalizacji 
i wodociągu w Izabelinie B.

 Okręg 5

Gabriela Alicja 
Kwiatkowska
Lista nr 10 
Prawo i Sprawiedliwość

W Izabelinie mieszkam 
24 lata. Jestem mężatką, 
mamą dwóch dorosłych 

synów. Nie należę do żadnej partii politycznej. 

Ponad 30 lat zarządzałam własną firmą za-
trudniającą kilkudziesięciu pracowników. 
Doświadczenie zawodowe nauczyło mnie 
racjonalnego gospodarowania, pracy w ze-
spole, otwartości na ludzi, słuchania ich oraz 
skutecznego działania. 

Po przejściu na emeryturę chciałabym zaan-
gażować się w rozwiązywanie ważnych dla 
naszej gminy spraw, takich jak; likwidacja 
smogu, poprawa komunikacji, stanu dróg 
i bezpieczeństwa. Najważniejsze jest dla mnie 
zachowanie ogrodowego charakteru miejsco-
wości, co można osiągnąć jedynie poprzez 
dobrą współpracę z KPN i ościennymi gmina-
mi. Zadbam też o przejrzystość działań władz 
gminy i lepszy dostęp do informacji. 

wiska, Odznaką Wzorowego Strażaka. Czło-
nek Zarządu TONOS.

Cele: organizacja szkoleń dla mieszkań-
ców z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 
starania o etaty strażackie, by dana jednost-
ka w godz. od 7.00-15.00 dysponowała pełną 
obsadą wyjazdową; przejrzyste oznako-
wanie, zwiększenie bezpieczeństwa i przepu-
stowości dróg w Laskach i w gminie; starania 
o remont ulic Partyzantów i Poznańskiej; 
dokończenie przebudowy ul. Brzozowej, 
bieżące naprawy dróg w Laskach; starania 
o nowe miejsca dla mieszkańców do spotkań 
na świeżym powietrzu.
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Teresa Iwona 
Skowrońska
Lista nr 19  
Forum Samorządowe 
Gmin

MOJE CELE SĄ 
REALNE, A NIE 
WIRTUALNE. 

Mam 61 lat. Jestem mężatką, mamą, teścio-
wą i babcią. Mieszkam w Izabelinie od 33 lat. 
To moje miejsce. 

Posiadam wykształcenie wyższe, ekonomicz-
ne. Jestem bezpartyjna. Po raz drugi kandy-
duję do Rady Gminy Izabelin. Jestem blisko 
spraw dotyczących Izabelina B i Gminy. Kolej-
ną kadencję działam w Radzie Sołeckiej. Cenię 
sobie uczciwość. Wytrwale dążę do obranego 
celu. Dbam o dobro wspólne.

Cele: dołożę wszelkich starań, aby proces 
budowy kanalizacji i wodociągu został 
dokończony na ulicach Izabelina B; będę 
monitowała proces uzyskiwania pozwoleń, aby 
zostały dokończone sprawy odwodnienia 
naszych dróg; będę wspierała inicjatywy 
krzewienia kultury i sportu oraz pozyskiwa-
nia środków na budowę potrzebnych obiektów.

Arkadiusz Jacek 
Wojciechowski
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Od lat mieszkam wraz 
z żoną i dwójką dzieci 
w gminie Izabelin. Zawo-

dowo jestem związany z branżą nieruchomości. 
Prowadzę również sklep motoryzacyjny.

Szerszemu gronu mieszkańców jestem znany 
z prowadzonej działalności zawodowej i bez-
płatnego doradztwa, jakim służę na co dzień.

Jako radny chciałbym się skoncentrować na 
zmianach w MPZP w celu zwiększenia wartości 
rynkowej działek, np. poprzez scalanie i lepszy 
ich podział. Chcę też zlikwidować lub zmniejszyć 
korek na skrzyżowaniu Estrady i 3 Maja oraz 
wspierać naszych lokalnych usługodawców, aby 
trwali i działali dla swojego i naszego pożytku. 
Zadbam o poprawę komunikacji na linii Miesz-
kańcy – Urząd Gminy np. informacje mailowe, 
informacyjny telebim przed urzędem oraz o po-
wstanie gminnego Targowiska „Spożywczego”.

 Okręg 6

Grzegorz Tomasz 
Dąbrowski
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

Z zawodu jestem arty-
stą muzykiem. 

Ukończyłem Warszaw-
ską Akademię Muzyczną oraz Yale Univer-
sity. Obecnie mam tytuł doktora habilito-

wanego i wykładam w Bydgoskiej Akademii 
Muzycznej. 

Urodziłem się w Lublinie w rodzinie o głębo-
kich tradycjach patriotycznych i niepodległo-
ściowych. Z Izabelinem związany jestem od 
25 lat, gdzie mieszkam z żoną oraz trójką 
dzieci. 

Nie należę do żadnej partii politycznej. Kandy-
duję z listy Prawa i Sprawiedliwości ponieważ 
bliskie mi są takie wartości jak rodzina, uczci-
wość oraz sprawiedliwość społeczna. 

Jako radny, ze względu na swoje wykształ-
cenie, doświadczenie oraz zainteresowania 
chciałbym zajmować się szeroko pojętą kul-
turą, jak również wychowaniem młodzieży. 
Proszę o poparcie mojej kandydatury. 

Marek Jerzy 
Szkiłłądź
Lista nr 19  Forum 
Samorządowe Gmin

WYGODNA 
I BEZPIECZNA 
GMINA. 

Mieszkam z żoną w Hornówku od 25 lat. Obo-
je jesteśmy lekarzami. Byłem radnym Rady 
Gminy Izabelin przez trzy kadencje. W trak-
cie działalności samorządowej angażowałem 
się w działania dotyczące budowy kanalizacji 
i poprawy infrastruktury drogowej w Hornów-
ku.  Bliskie memu serce były tematy związane 
z lecznictwem. 

Cele: będę dążył do: budowy instalacji od-
wadniających drogi w zagrożonych miej-
scach w Hornówku; poprawy nawierzchni 

Małgorzata Anna 
Wiśniewska
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Zawodowo jestem an-
glistką, a prywatnie 

mamą trójki dzieci. W wolnych chwilach, 
całą rodziną uwielbiamy piesze wyprawy po 
bezdrożach, wycieczki rowerowe i spływy 
kajakowe.

Przez kilka lat byłam przewodniczącą Rady 
Rodziców w naszej izabelińskiej szkole. Aktyw-
nie wspieram przedsięwzięcia Stowarzyszenia 
„DziałajMY!”. 

Należę do Rady Sołeckiej Hornówka, cyklicznie 
współorganizuję sąsiedzkie sprzątanie lasu. 

Jako radna chcę kontynuować działania, które 
do tej pory wspierałam: zadbać o dobrą komu-
nikację pomiędzy urzędem gminy i mieszkań-
cami, rozwiązać problem dojazdu do Warszawy 
i korków na skrzyżowaniu w Mościskach, zna-
leźć dodatkowe formy transportu publicznego 
dla mieszkańców gminy, poprowadzić nowe 
ścieżki rowerowe oraz zadbać o czystość powie-
trza w naszej gminie.

 Okręg 7

Mirosław 
Lichaczewski
Lista nr 19  
Forum Samorządowe 
Gmin

WSPÓLNOTA ŁĄCZY. 
ZGODA BUDUJE.  
Mieszkam w Hornówku 

od 25 lat. Pracuję w Mościskach w Terminalu 
Paliw Orlen. Potrafię słuchać. Bezpartyjny. 

Jestem przekonany, że współdziałając z Wami 
– Sąsiadami – możemy zadbać, by Hornówek 
i Gmina Izabelin były bardziej: przyjazne, go-
spodarne, bezpieczne. 

Cele: będę dążył do: dokończenia budowy  
dróg, oświetlenia naszych ulic, wodocią-
gu i kanalizacji; wprowadzania systemów 
odprowadzania wody deszczowej i osu-
szania terenu; używania do utwardzania dróg 
niepylącego materiału; zagospodarowania 
terenu przy starym przedszkolu na potrze-
by mieszkańców; zwiększenia częstotliwości 
kursowania linii 210; utworzenia przy-
stanku linii L-18 na pętli przy ul. Lipkowskiej; 
wspierania kluczowych spraw istotnych dla 
naszej gminy. 

Małgorzata Zofia 
Piekarska
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Jestem fotografem, lu-
bię podróżować. W wol-

nych chwilach, razem z mężem pielęgnuje-
my ogród i majsterkujemy, pasjonuje mnie 
również stara, wiejska architektura.

Byłam radną IV kadencji, a także członkinią 
Społecznej Rady SPZOZ, której najwięk-
szym osiągnięciem jest udział we wdro-
żeniu i sfinalizowaniu projektu rozbudowy 
ośrodka zdrowia.

Dołożę wszelkich starań, by rozwiązać kwe-
stię korków w naszej gminie oraz problemu 
smogu -  poprzez wspieranie mieszkańców 
systemem dopłat do wymiany pieców i ter-
momodernizacji.

Zadbam o rozbudowywanie dróg, ścieżek 
rowerowych oraz uspokojenie ruchu samo-
chodowego w naszej gminie. Należy też pa-
miętać o nowo zabudowywanych posesjach 
w Mościskach i w Laskach, tam powinien 
powstać system odwodnienia, a także in-
stalacja wodno-kanalizacyjna.

dróg gruntowych w Hornówku; budowy 
basenu dla uczniów na terenie szkoły przy ul. 
Wojska Polskiego 5; stworzenia warunków 
dla kontaktów sąsiedzkich w naszej miej-
scowości; poszerzenia oferty kulturalnej 
w oparciu o nowe możliwości lokalowe.
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Z ŻYCIA GMINY

 Okręg 8

Bożena 
Bykowska  
Lista nr 19  Forum 
Samorządowe Gmin

POMOC NIEPEŁ-
NOSPRAWNYM 
I ICH RODZINOM. 

Od 32 lat wraz z rodziną mieszkam w Hornów-
ku. Bezpartyjna. Z wykształcenia jestem peda-
gogiem specjalnym. Od 25 lat pracuję w Szkole 
Specjalnej w Ośrodku w Laskach jako nauczyciel.

Artur Tomasz 
Mączka-Leonhardt
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

Pochodzę z rodziny in-
teligenckiej o tradycjach 
akowskich. Ukończyłem 

SGGW w Warszawie. Od 33 lat mieszkam 
w Gminie Izabelin. Już w latach 80-tych praco-
wałem w Radzie Sołeckiej, skutecznie walcząc 
o nowe linie energetyczne. Wiele razy uczest-
niczyłem w pracach Obwodowych Komisji 
Wyborczych. Byłem też współtwórcą biuletynu 
„Kropka”. W 2003 r. wstąpiłem do chóru pa-
rafialnego. Przez kilka lat byłem redaktorem 
pisma „Wspólna Sprawa”. Od 2014 r. jestem 
radnym Gminy Izabelin, gdzie wspólnie z gru-
pą „radnych niezależnych” walczyłem o lepszą 
strategię, konsultacje społeczne i inne sprawy 
ważne dla mieszkańców takie jak np. lustra na 
ulicach Hornówka, oświetlenie ulicy Leśnej czy 
kanalizację. Pragnę dalej pracować dla dobra 
gminy i jej mieszkańców. 

Bogdan Zbigniew 
Szczesiak
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

W Hornówku mieszkam 
od dziesięciu lat z żoną 
oraz gromadą psów i ko-

tów. Zawodowo jestem związany z branżą 
komunikacji publicznej.

Uważam, że mieszkamy w wyjątkowym miej-
scu. Jestem w nim zakochany od pierwszego 
wejrzenia. Dlatego prowadzę akcje sprzątania 
lasu, organizuję „Dzień Sąsiada” – europejską 
akcję integrującą najbliższych mieszkańców. 
Współredaguję pismo „Mieszkańcy Razem” 
i wspieram cykl „Debat Izabelińskich”. 

W nadchodzącej kadencji jako radny, chciał-
bym się skoncentrować na uspokojeniu ruchu 
na naszych ulicach, tworzeniu dobrej atmos-
fery sąsiedzkiej, przełamywaniu bierności i za-
chęcaniu mieszkańców do artykułowania swo-
ich potrzeb i oczekiwań względem gminy oraz 
budowaniu wzajemnego szacunku i zaufania 
i poczucia identyfikacji z gminą Izabelin. 

 Okręg 9

Lech Jerzy 
Mogilnicki
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

W Izabelinie mieszkam 
25 lat. Ukończyłem Po-
litechnikę Warszawską 
oraz podyplomowe stu-

dia w Akademii Finansów. Jako Inżynier 20 lat 
pracowałem na budowach w kraju i za granicą. 
Byłem pracownikiem korporacji ubezpiecze-
niowych, zajmowałem się likwidacją szkód.

Moją działalność społeczną rozpocząłem w „So-
lidarności”, gdzie byłem przewodniczącym Ko-
misji Międzyzakładowej NSZZ „S” w holdingu 
Mostostal-Eksport S.A. Jestem ratownikiem 
wodnym, pomagałem w spływach kajakowych 
dzieciom z naszej szkoły podstawowej. 

Nie należę do partii politycznej, lecz jako poto-
mek kresowej rodziny herbu „Lubicz” wyznaję 
wartości patriotyczne i narodowe. Dotychcza-
sowe doświadczenia zawodowe i społeczne  
pragnę wykorzystać dla poprawy życia, pracy 
i wypoczynku mieszkańców naszej gminy. 

Ryszard Tadeusz 
Szymczak
Lista nr 19  
Forum Samorządowe 
Gmin

SKUTECZNY 
W DZIAŁANIU

Jestem rodowitym izabelińczykiem. Z wykształ-
cenia ekonomista, absolwent UW i SGH. Radny 
poprzedniej kadencji. Sukcesy: współudział 
w zmniejszeniu zadłużenia gminy (5 mln PLN) 
i wzrost dochodów (11 mln PLN); przyczyniłem 
się do powstania ścieżek rowerowych od Mościsk 
do Truskawia, rozbudowy ośrodka zdrowia, a 
także modernizacji dróg w Izabelinie C. 

Cele: będę dążył do: udrożnienia drogi 
wyjazdowej z gminy – lewoskręt w Mo-
ściskach i budowy drogi alternatywnej 
łączącej z S7; zwiększenia bezpieczeństwa 
na drogach gminnych – Sienkiewicza/3 Maja; 
powstania sieci sygnalizacji świetlnych 
przy ul. 3 Maja; rozbudowa dróg w okręgu 
wyborczym – Matejki, Projektowana. 

Anna Katarzyna 
Wojciechowska
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Mam 57 lat, męża, dwóch 
synów i od 17 lat miesz-
kam w Izabelinie.

Z zawodu jestem ekonomistką z 21 letnim do-
świadczeniem w zarządzaniu dużymi prywat-
nymi firmami. To doświadczenie chciałabym 
wykorzystać dla mojej Małej Ojczyzny. 

Działalność społeczna to moja pasja - od 11 
lat jestem wolontariuszką w TOnO w Laskach, 
gdzie pozyskuję sponsorów, szefuję również 
Radzie Rodziców w XIV LO im. S. Staszica oraz 
jako certyfikowany coach wspieram pro bono 
osoby chore nowotworowo. 

W Radzie Gminy chciałabym zadbać o jakość 
powietrza (promowanie i dofinansowywanie 
audytów energetycznych i dociepleń domów), 
dokończenie remontów dróg i chodników, wła-
ściwe odwodnienie, poszerzenie oferty CKI dla 
seniorów i starszej młodzieży oraz zorganizo-
wanie poradni psychoterapeutycznej.

 Okręg 10

Krystyna 
Leśniowska
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

Mam 55 lat, męża i czte-
ry dorosłe córki. Z zawo-
du jestem dyplomowaną 

pielęgniarką. W wolnych chwilach działam 
społecznie jako opiekunka chorych i prze-
wodnik niewidomych. W życiu kieruję się 
szczerością i szacunkiem do drugiego czło-
wieka. Wierzę, że poprzez pracowitość i su-
mienność zdołam uczynić wiele dobrego dla 
naszej gminy, w której mieszkam już 32 lata. 

Uważam, że w pracy radnej najważniej-
sze jest rozwiązywanie zwykłych ludzkich 
spraw, oraz pomaganie najbardziej potrze-
bującym. Chcę być blisko mieszkańców i im 
służyć. Serdecznie proszę o poparcie mojej 
kandydatury.

Cele: będę dążyła do: stworzenia na terenie 
gminy miejsca, w którym osoby, które mają 
w swoim domu osobę przewlekle chorą, 
niepełnosprawną mogły uzyskać kom-
pleksową pomoc w trybie opieki dziennej 
i 24 h; wspierania osób niepełnosprawnych 
po operacjach w okresie rekonwalescencji, 
stworzenia dla nich gminnej placówki, w któ-
rej mogliby przebywać w trakcie powrotu do 
zdrowia umożliwiając w tym trudnym okresie 
kontynuację pracy zawodowej ich najbliższym.

Justyna Anna 
Pietrak
Lista nr 18 
Mieszkańcy Razem

Jestem lekarzem chorób 
wewnętrznych i psycho-
terapeutą. Moje pasje to 

tango, sport, podróże oraz najnowsze trendy 
w medycynie i psychoterapii.

Od dziesięciu lat prowadzę Przychodnię Lekarza 
Rodzinnego w ramach NFZ przy ul Kościuszki, 
stopniowo przejmując obowiązki od Aliny i Wi-
tolda Galczak - moich rodziców, którzy rozpo-
częli tę działalność 20 lat temu. Chciałabym 
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 Okręg 11

Jolanta Sabina 
Kowalska
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

W Izabelinie mieszkam 26 
lat, a od 15 lat prowadzę 
salon fryzjersko -kosme-
tyczny. Mam dwóch do-

rosłych synów, wcześniej przez 14 lat współ-
pracowałam ze szkolną Radą Rodziców, jestem 
członkiem sekcji sopranów w Chórze Tibi Do-
mine przy parafii Św. Franciszka w Izabelinie 
i w Zespole Wokalnym Wokaliza przy Centrum 
Kultury Izabelin.

W pracy na rzecz gminy chciałabym się skupić 
na potrzebach mieszkańców i ich integracji. 
Wiem jak ważna jest komunikacja z ludźmi 
i otwartość na ich inicjatywy. Zależy mi na 
tym, by wszyscy mieszkańcy gminy czuli więź 
sąsiedzką i byli dumni z naszej miejscowo-
ści. Chcę położyć nacisk na działalności są-
siedzką, na inicjatywy, które będą miały siłę 
spajającą naszą społeczność - letnie pikniki, 
potańcówki, spotkania międzypokoleniowe.

Jacek Sobiecki
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

Mieszkam w Izabelinie 
od 48 lat. Nie należę do 
żadnej partii politycznej. 
Startuję z listy Prawa 

i Sprawiedliwości, bo wierzę, iż możliwa jest 
„dobra zmiana” w naszej gminie. 

W 2014 roku, dzięki zaufaniu mieszkańców 
zostałem radnym, startując z listy „Wspólnej 
Sprawy”. Obecnie jestem członkiem Komisji 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Wraz 
z radnymi „niezależnymi” doprowadziłem 
do tego, że wszystkie sesje Rady Gminy są 
nagrywane. Interpelowałem też w sprawie 
działalności „Mokrych Łąk” czy zmian perso-
nalnych w naszej gminie. Zajmowałem się też 
kwestią budowy kanalizacji przy ul. Jodłowej 
i wnioskowałem o wygospodarowanie fundu-
szy na walkę ze smogiem. Mam świadomość, 
że wiele jest jeszcze do zrobienia. Deklaruję 
dalszą ciężką pracę dla dobra naszej gminy.  

Grzegorz Tomas
Lista nr 19   
Forum Samorządowe 
Gmin

DZIAŁANIE BEZ 
POLITYKI. 
Od 21 lat mieszkam 
w Izabelinie C. Bezpar-

tyjny. Z wykształcenia radioelektronik, specjal-
ność telekomunikacja. Pracuję w międzyna-
rodowej firmie telekomunikacyjnej na stano-
wisku managera. Kandyduję w wyborach na 
radnego, bo chcę zaangażować się w rozwój 
naszej gminy. Działam społecznie jako pre-
zes Stowarzyszenia „Gminne Koło Miłośników 
Wędkarstwa w Izabelinie”. Prowadzimy dzia-
łania wspólnie z Urzędem Gminy i KPN 
na rzecz ochrony środowiska oraz integracji 
społeczności lokalnej.

Cele: wspieranie rozwoju infrastruktury 
drogowej (dalsza przebudowa ulic Chłopic-
kiego i Przyłuskiego); aktywna ochrona śro-
dowiska – walka ze smogiem; utworzenie 
strefy ruchu 30 km/h; rozwój stref spor-
towych i integracji; starania o specjalistycz-
ną opiekę zdrowotną.

 Okręg 12

Joanna Katarzyna 
Białas
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Od 26 lat prowadzę 
w Izabelinie laboratorium 
analiz lekarskich. Moja 

pasja to tzw. budowlanka, ale lubię też taniec 
towarzyski i jazdę na rowerze.

Jestem obecną radną. Wspólnie z innymi rad-
nymi stworzyliśmy nowy statut gminy oraz 
wraz z organizacjami pozarządowymi regula-
min konsultacji społecznych. Doprowadziłam 
do instalacji oświetlenia przy ulicy Langiewicza, 
wielokrotnie zgłaszałam problemy z odśnieża-
niem dróg i chodników. 

Chcę dalej dbać o kwestie dotyczące infra-
struktury i bezpieczeństwa, między innymi 
poprzez tworzenie nawierzchni utwardzanych, 
ciągów pieszo-jezdnych, wprowadzaniu „Stref 
Ruchu Lokalnego” na bocznych drogach na-
szej gminy. Ważną inwestycją jest też konty-
nuacja kanalizacji gminy oraz budowy wodo-
ciągów oraz racjonalizacja zarządzania GPWiK 
„Mokre Łąki”.

Grażyna Onufruk
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

W Izabelinie mieszkam 
od 17 lat. Jestem wdową, 
mamą i babcią. Ukończy-

łam Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie 
Warszawskim. W trakcie 38 lat pracy bezpo-
średnio z człowiekiem wiele sie nauczyłam. 

Małgorzata Edyta 
Poniatowska
Lista nr 19  Forum 
Samorządowe Gmin

Z GŁOWĄ I SER-
CEM. Mieszkam od 
urodzenia w Izabelinie. 

Jestem bezpartyjna. Pracuję od wielu lat jako 
nauczyciel w miejscowej szkole. Byłam radną 
gminy Izabelin ostatniej kadencji.

Cele na lata: będę dążyła do wspierania 
działań gminy w zakresie: usprawnienia 
dojazdu do Warszawy; dbania o bezpie-
czeństwo pieszych i podróżujących; pod-
noszenia komfortu życia mieszkańców; dąże-
nia do bezpłatnych zajęć edukacyjnych, 
kulturalnych i sportowych w CKI; popra-
wy jakości powietrza, czystości otoczenia, 
zdrowia mieszkańców; lepszej komunikacji 
urzędu z mieszkańcami; dalszej poprawy sta-
nu finansów naszej gminy; dbania o es-
tetykę gminy.

Z ŻYCIA GMINY

stworzyć, przy wsparciu gminy, profesjonalną 
poradnię psychoterapeutyczną dla wszystkich 
grup wiekowych, włącznie z propozycją wspar-
cia całych rodzin w nurcie terapii systemowej 
oraz umożliwić mieszkańcom w miarę możliwo-
ści jakie stwarza NFZ dostęp do specjalistów ta-
kich jak psychoterapeuta, kardiolog, ginekolog, 
endokrynolog.

Jako radna chciałabym się koncentrować na 
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Monika Halina 
Grzybowska
Lista nr 19  
Forum Samorządowe 
Gmin

WSPÓLNIE MIESZ-
KAMY - WSPÓLNIE 

DZIAŁAMY. Ekonomistka. Bezpartyjna. 

Od 15 lat mieszkam w Izabelinie. Jestem oso-
bą aktywną i energiczną. Pracuję w między-
narodowej firmie medycznej. 

Kandyduję w wyborach na radną po raz 
pierwszy, gdyż interesuje mnie życie naszej 
gminy. Od lat walczę o uwolnienie nas od 
odoru z kompostowni. Udało się już tę uciąż-
liwość znacznie ograniczyć.  Nie poprzestanę 
na tym. 

Cele na lata: będę dążyć do: zachowania 
równowagi pomiędzy leśnym charakterem 
Izabelina, a komfortem życia mieszkańców; 
wzbogacenia oferty rekreacyjno-spor-
towej i edukacyjnej na naszym terenie; 
poprawy komunikacji w kierunku Bemo-
wa i Woli; doprowadzenia szerokopasmo-
wego Internetu do domów. 

Potrafię zarządzać ludźmi i organizować ich 
pracę. Jestem bezpartyjna, staruję z listy Prawa 
i Sprawiedliwości, gdyż bardzo cenię uczciwość 
i patriotyzm. 

Jako radna chciałabym położyć szczególny 
nacisk na współpracę, bo tylko tak możemy 
rozwiązywać problemy, takie jak poprawa ko-
munikacji czy czystości powietrza i wody. Będę 
też zabiegała o budowę ciągów pieszo-rowero-
wych, placów zabaw oraz siłowni na świeżym 
powietrzu. Wierzę, że przy mądrym i przemyśla-
nym działaniu Gmina Izabelin może być miej-
scem przyjaznym dla każdego z nas. Dziękuję 
za oddany głos.  
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 Okręg 13

Z ŻYCIA GMINY

Grażyna Fluder-
-Wasilewska
Lista nr 19  Forum 
Samorządowe Gmin

WYRÓWNAJMY 
SZANSE 
SIERAKOWA. 

Od urodzenia mieszkam w Sierakowie. Bezpar-
tyjna. Mam doświadczenia w pracy w samorzą-
dzie lokalnym - 7 kadencji jako sołtys Sierako-
wa, 3 kadencje - radna gminy. Bardzo dobrze 
znam problemy Sierakowa. 

Marek Wojciech 
Lewicki
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

Urodziłem się 21 stycznia 
1940 r. na okupowanej 
przez Niemców warszaw-
skiej Pradze.

Jestem żonaty i mam dorosłego syna. Po-
siadam wykształcenie wyższe magisterskie. 
Przez czterdzieści lat pracowałem jako na-
uczyciel, początkowo w Szkole Podstawowej 
nr 84, a następnie w Zespole Szkół Zawo-
dowych FSO w Warszawie. W latach osiem-
dziesiątych uczestniczyłem w Ruchu Obrony 
Życia przy kościele św. Stanisława Kostki na 
Żoliborzu. W Truskawiu mieszkam od 2000 r. 
W roku 2014 startowałem w wyborach samo-
rządowych z listy „Wspólnej Sprawy”. 

Jeśli zostałbym radnym, będę realizował pro-
gram PiS oparty na Katolickiej Nauce Społecznej 
i kontaktach z mieszkańcami. Jako emeryt, swój 
czas i energię pragnę poświęcić naszej gminie. 

Paweł Radosław 
Sielczak
Lista nr 18 
Mieszkańcy Razem

Mieszkam z rodziną 
w Truskawiu-Helenówku. 
Pracuję w organizacji po-

zarządowej zajmującej się badaniami i konsul-
tacjami społecznymi. Jestem zaangażowany 
w prace Rady Rodziców szkoły w Izabelinie. 
Z grupą sąsiadów założyliśmy lokalne stowa-
rzyszenie DziałajMY!, z którym zrealizowaliśmy 
wiele projektów edukacyjnych oraz poświęco-
nych integracji i aktywizacji mieszkańców.

Od lat zabiegam, by nasz samorząd wreszcie 
działał jawnie i transparentnie. Jestem człon-
kiem rady sołeckiej Truskawia. Jestem prze-
konany, że aktywny i dobrze poinformowany 
mieszkaniec to lepiej zarządzana gmina. Będę 
konsekwentnie kontynuował swoje dotych-
czasowe działania.

Jako radny będę chronił nasze zasoby - przy-
rodę oraz kameralność gminy. Będę wspierał 
mieszkańców Truskawia i Sierakowa.

 Okręg 14

Patrycja Katarzyna 
Bykowska
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Z zawodu ekonomistka, 
w wolnym czasie uwiel-
biam spędzać chwile 
w ogrodzie i czytać książ-

ki. Mam trójkę dzieci, jestem członkinią para-
fialnego chóru Tibi Domine w Izabelinie oraz 
Reprezentacyjnego Chóru Chorągwi Stołecz-
nej. Od 3 lat jestem członkiem Rady Rodzi-
ców w SP w Izabelinie, a także działam jako 
instruktor w Związku Harcerstwa Polskiego.

Jako radna chcę się skupić na reprezentacji 
interesów mieszkańców Truskawia. Prioryte-
tem jest dokończenie instalacji wodno-kanali-
zacyjnych oraz budowa skutecznego systemu 
melioracji. Ważne jest również wykorzystanie 
potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego Mo-
krych Łąk i organizacja tam zajęć sportowych 
dla młodzieży. Istotne też jest zagospodarowa-
nie ulic Północnej i Południowej tak, aby wszy-
scy mogli się po nich bezpiecznie poruszać.

Wojciech Kanarek
Lista nr 19  Forum 
Samorządowe Gmin

PRECYZJA I ROZ-
WAGA. 
Mieszkam w Truskawiu. 
Pracuję w Pogotowiu 

Ciepłowniczym Veolia Energia Warszawa. 
Bezpartyjny. W mijającej kadencji Rady praco-
wałem w dwóch komisjach. 

Sukcesy: uzbrojenie ul. Północnej we wszyst-
kie media, dokończenie ul. 3 Maja do starej 
pętli i projekt oświetlenia ul. Południowej. 

Cele: postaram się, by ul. Południowej za-
pewnić: oświetlenie, kompletny dojazd, 
wszystkie media, poprawę nawierzch-
ni drogi; będę zabiegał o poprawę na-
wierzchni ul. Północnej i innych ulic Truska-
wia; zawalczę o doświetlenie mniejszych 
ulic, chodniki od pętli do końca Truskawia 
i w kierunku kościoła w Izabelinie; oraz o to, 
by PGE wymieniło starą sieć energetycz-
ną w Truskawiu.

Sebastian 
Zalewski
Lista nr 10
Prawo i Sprawiedliwość

Mam 29 lat i od urodzenia 
mieszkam w Izabelinie, to 
tu dorastałem i wycho-
wywałem się. Nie należę 

do żadnej partii politycznej, lecz bliskie mi są 
wartości chrześcijańskie.  W latach 2007-2009 
byłem redaktorem „Małego Rycerzyka Niepoka-
lanej”. Jestem aktywnym instruktorem harcer-
skim, zajmuję się gromadą Skautów św. Ber-
narda z Clairvox w Warszawie. Obecnie studiuję 
na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Startuję w wyborach samorządowych, bo widzę 
jak wiele jest jeszcze do zrobienia w naszej gmi-
nie. Pragnę, by była ona nowoczesna i spraw-
nie zarządzana, przy jednoczesnym zachowaniu 
kameralnego charakteru. 

W swoim działaniu szczególny nacisk położę na 
rozwój sportu i wychowanie młodzieży. Proszę 
o poparcie mojej kandydatury.  

 Okręg 15

Sławomir 
Jagodziński
Lista nr 10 
Prawo i Sprawiedliwość

Od ponad 40 lat jestem 
mieszkańcem Truskawia. 

Obecnie prowadzę działalność gospodar-
czą, zajmuję się remontami budynków. 
Zawsze starałem się czynnie uczestniczyć 
w życiu naszej gminy. W poprzednich wybo-
rach samorządowych ubiegałem się o man-
dat radnego, od kilku lat pracuję społecznie 
w radzie sołeckiej. Uważam, że najważniej-
szym jest, by rozmawiać z mieszkańcami, 
oni bowiem najlepiej wiedzą jakie są ich 
potrzeby i z jakimi problemami sie borykają. 

Pragnę pomagać w rozwiązywaniu zarów-
no spraw związanych z moim okręgiem, jak 
również tych, dotyczących całej gminy. 

Najważniejsza dla mnie jest otwartość i po-
moc w realizowaniu potrzeb mieszkańców. 
Proszę o poparcie mojej kandydatury.

Tomasz 
Stempkowski
Lista nr 18
Mieszkańcy Razem

Mam 35 lat, z czego pra-
wie 10 ostatnich miesz-
kam z żoną i córką w Tru-

skawiu. 

Wcześniej mieszkałem w Laskach, gdzie jako 
młody chłopak służyłem w Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Lubię bezinteresownie pomagać. 
Staram się wspierać w działaniach radę so-

Sukcesy: m.in. budowa ul. Abrahama, uru-
chomienie linii autobusowej ZTM do Sierako-
wa; modernizacja sieci energetycznej i budowa 
gazociągu, plac zabaw, siłownia. 
Cele: będę dążyła do: zapewnienia kanali-
zacji i wodociągu mieszkańcom Sierakowa; 
chodnika wzdłuż ul. Abrahama i Sierakowskiej; 
zwiększenia liczby kursów autobusu linii 
210 i modyfikacji trasy linii L-18 z pętli w Tru-
skawiu przez ul. Lipkowską; utworzenia miejsca 
spotkań na terenie Sierakowa dla wzmocnienia 
integracji mieszkańców; dobudowania przy 
ul. Lipkowskiej chodnika i oświetlenia.
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Edward Ciećwierz
Lista nr 19  Forum 
Samorządowe Gmin

DLA DOBRA WSPÓL-
NEGO. 
Mieszkam w Truskawiu 
od zawsze. Posiadam 

wykształcenie średnie-techniczne. Bezpar-
tyjny. Obecnie jestem na emeryturze i chęt-
nie oddaję się sprawom społecznym. Od 
kilku kadencji pełnię funkcję radnego w na-
szej gminie. W ostatniej byłem przewodni-

łecką, a od 2 lat jestem również w Radzie 
Rodziców w przedszkolu w Laskach. Moimi 
zainteresowaniami są fotografia i jazda na 
rowerze, gdzie obie te pasje pozwalają korzy-
stając z zasobów jakie ma Kampinoski Park 
Narodowy, a zawodowo zajmuję się budyn-
kowymi systemami bezpieczeństwa i automa-
tyki. Jako radny chciałbym przede wszystkim 
poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz 
komunikację mieszkaniec-urząd dodatkowo 
wzmacniając znaczenie sołtysa i rady sołec-
kiej oraz wzmocnić znaczenie turystyczne na-
szego sołectwa jak i całej gminy.

Z ŻYCIA GMINY

WRZEŚNIOWE UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W GMINIE IZABELIN

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ 
MIESZKAŃCÓW TRUSKAWIA 

I ODDZIAŁU „JERZYKI”

W niedzielę 2 września br. odbyły się uroczyste ob-
chody kolejnej rocznicy wydarzeń w Truskawiu 

i walk pod Pociechą, zorganizowane  przez Urząd Gminy 
Izabelin i Stowarzyszenie Pamięci Powstańczych Oddzia-
łów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej i ich Komendan-
ta płk. Jerzego Strzałkowskiego przy udziale Środowiska 
„Grupa Kampinos” AK.  

Uroczystość upamiętniała zamordowanie przez Niemców w 1943 
roku, 100 mieszkańców Truskawia oraz rozgromienie w nocy 2/3 
września 1944 roku, dwóch batalionów zbrodniczych oddziałów 
RONA, a także walki, jakie w tym rejonie toczyły powstańcze Oddzia-
ły Specjalne „Jerzyki” w 1944 r . Podczas obchodów była odprawiana  
msza święta polowa, z oprawą zespołu wokalnego Wokaliza działa-
jącego przy Centrum Kultury Izabelin, pod kierownictwem Karoliny 
Dubaniewicz.  W uroczystości uczestniczyły m.in. władze naszej gmi-
ny (W. Malarowski, R. Haczek, G. Zielińska), powiatu warszawskiego 
zachodniego, KPN-u, środowisko kombatanckie, harcerze, uczniowie, 
mieszkańcy.  

Nie zabrakło też przemówień, składania wieńców i zniczy, a na ko-
niec poczęstunku.

IM,  fot. R. Górka

DOROCZNA UROCZYSTOŚĆ NA CMENTARZU WOJENNYM W LASKACH

W sobotę 22 września br. w godzinach przedpołudnio-
wych, na cmentarzu wojennym w Laskach, odbyła  się 

doroczna uroczystość patriotyczno-religijna, poświęcona żoł-
nierzom 7 Pułku Strzelców Konnych i jego Dowódcy płk  Stani-
sławowi Królickiemu. Podczas uroczystości była sprawowana msza 
święta polowa, którą koncelebrowali proboszczowie parafii w Laskach 
i Izabelinie, ks. Grzegorz Jankowski i ks. Stanisław Dębicki. Odczytano 
też Apel Poległych. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele grup kom-
batanckich, władze gminy, KPN-u, strażacy z OSP w Izabelinie, dyrekcja, 
nauczyciele oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie, a także 
mieszkańcy gminy. Cmentarz jak co roku, dzieci przystroiły w biało czer-
wone chorągiewki i znicze, zostały tez złożone wiązanki. Było nastrojo-
wo i refleksyjnie, ale najważniejsze jest to, że pamiętamy o poległych, 
którzy walczyli o naszą wolną Polskę. 

IM, R. Górka

czącym Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego i Ochrony Środowiska. 

Sukcesy: m.in. kanalizacja i wodociąg dla 
ul. Północnej; nakładki asfaltowe na ul. Bo-
cianiej i Żurawiej

Cele: będę dążył do: doprowadzenia ka-
nalizacji, wody i innych mediów do 
ulic: Łosiej, Bobrowej, Lisiej i Olszowej; 
rozbudowy placu zabaw dla dzieci 
wraz z parkingiem na końcu Truskawia; 
i dokończenia przebudowy ul. 3 Maja 
w Truskawiu wraz z chodnikami.
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Z ŻYCIA GMINY

 
Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

Oferta Partnerów 

Nazwa firmy Logo Kontakt Nazwa firmy Logo Kontakt 

Sylwia Szuder (usługi 
fotograficzne) 

 

sylwiaszuderblog.com Pensjonat 
Martiany 21 

 

www.martiany21.pl 

AJW-Nieruchomości 
Arkadiusz 

Wojciechowski 
 ajw-nieruchomosci.pl BSK Sp. z o.o. 

 
www.bsksiegowa.pl 

KAMPINOS TELCO   www.kampinostelco.pl 
Biuro Rachunkowe 

"Przyjazna 
Księgowość"  

www.przyjaznaksiegowosc.pl 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK  

potworek.com.pl DUODENT S.C.  duodent.com.pl 

SOSNOWA SZPILKA  
 

sosnowaszpilka.pl 
PLUTON 

DYSTRYBUCJA        
Sp. z o.o.  

https://www.facebook.com/
PLUTON-DYSTRYBUCJA-

246717956387/ 
GABINET 

KARDIOLOGICZNY 
Wiesława Pawłowska- 

Jenerowicz  

tel. (22) 669 12 05 
 KWIATY W DRODZE 

 
www.kwiatywdrodze.pl 

Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 

JUNIPERUS   
www.juniperus.com.pl 

Gminne Koło 
Miłośników 
Wędkarstwa             
w Izabelinie 

 www.mokrysplawik.pl 

Gospoda Kampinówka 
 

www.kampinowka.com.pl Fotograf 
Foto Piekarnik 

 

www.fotopiekarnik.pl 

Kampinos 
Nieruchomości 

 

www.kampinos.com.pl PPHU DOBEK 
Dobiesław Derbich  autodobek.pl 

WRÓŻKI CHRZESTNE – 
animacje dla dzieci 

 

https://www.facebook.com 
/WrozkiChrzestne/ AGRAW         

Automaty do bram 
Wideodomofony 

 
 www.wideodomofony24.pl 

A. S. PILAR 
 Diler 

Premium 
Husqvarna 

aspilar.pl 

PIES NA URLOPIE.PL 
 

www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl ŚWIAT NITEK 

 
www.swiat-nitek.pl 

Klinika Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 
 www.sanobello.pl MAD MEALS 

catering dietetyczny 
 

www.mad-meals.pl 

ANTYKWARIAT 
Piotruś Pan  

www.facebook.com/ 
Antykwariat-Piotruś-Pan-

156310584579390 

Gabinet 
Weterynaryjny 
"Mokry Nosek"  

www.mokrynosek.com 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

Chirurgia 
naczyniowa  

i ogólna 
www.doktorchirurg.pl DOKTOR SZELKA 

psycholog zwierząt 
 

www.doktorszelka.pl 

VIVAT Sp.j. 
 

www.vivat.pl KWIACIARNIA 
IZABELLA 

 
www.kwiaciarniaizabella.pl 

KAWIARNIA                 
Bon Appétit  

www.facebook.com 
/kawiarnia.bonappetit COZMO-BIKE  www.cozmobike.pl 

SENSI SUSHI 
 

www.sensisushi.pl GAMMA SERVICE 
(środki czystości)  

www.clean360.pl 

 

 

1.   20 % zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 
2.   20 % zniżki od obowiązujących opłat za bilety wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 

 
3.   10 % zniżki na badania laboratoryjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Izabelinie; 

 4. pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do preferowanego przedszkola i szkoły prowadzonych przez Gminę Izabelin,                                                                                                                                                                                                                                           
g    z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 
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Przed nami otwarcie przepięknego, nowoczesnego i bardzo 
funkcjonalnego budynku Przychodni Zdrowia. 

Już w połowie października nasza kadra medyczna powita Państwa 
w obiekcie projektowanym i budowanym z myślą o naszych Pacjen-
tach, których już dziś jest ponad 8200 i ciągle przybywa. Realizacja 
tej inwestycji była odpowiedzią na bardzo szybki i dynamiczny rozwój 
naszej gminy. Składam serdeczne podziękowania za ogromną pomoc 
i zaangażowanie Rady Gminy. Gdyby nie ich wsparcie, powstanie tak 
funkcjonalnej placówki nie byłoby możliwe. Szczególne podziękowania 
kieruję na ręce Wójta Gminy Witolda Malarowskiego, który na co dzień  
wspierał realizację tej inwestycji. 

W kierowanej przeze mnie Przychodni czeka na naszych Pacjentów 
wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra medyczna: specjaliści 
chorób wewnętrznych oraz pediatrzy. Nasz zespół zasilają również  leka-
rze z podwójną specjalizacją. Mamy młodych i prężnych stomatologów. 
Obecnie realizujemy ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia pod-

OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU PRZYCHODNI 
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stawową opiekę zdrowotną oraz stomatologię dla dorosłych i dzieci. Je-
steśmy jedną z niewielu gmin w Polsce, które codziennie sprawują nad 
dziećmi opiekę pielęgniarską oraz stomatologiczną na terenie Szkoły. Je-
steśmy przygotowani na podpisanie nowych kontraktów na świadczenia 
medyczne w zakresie ginekologii, urologii, kardiologii oraz innych spe-
cjalności. Czekamy na ogłoszenie przez NFZ konkursów w tym obszarze.

Jako jedni z nielicznych wdrożyliśmy program informatyczny E-zdro-
wie. Od 2014 roku szczycimy się  Certyfikatem Jakości ISO 9001:2009, 
a obecnie ISO 9001:2015.  To gwarancja najwyższej jakości świad-
czonych usług. Jesteśmy otwarci na rozwój i nowoczesne technologie. 
A wszystko to robimy z myślą o naszych Pacjentach.

Agnieszka Jeziorska - Dyrektor SPZOZ Izabelin 
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Z „DZIKICH PÓL” DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH
WĘDRÓWKI IZABELIŃSKICH HARCERZY

Dla izabelińskich harcerzy z 424 
Szczepu ZHP „KAMPINOS” minione 

wakacje były niezapomnianą przygo-
dą! Uczestniczyliśmy w obozie razem 
z ukraińskimi skautami oraz Zlocie 
100-lecia ZHP. W obozie w Kucobach na 
Śląsku Opolskim wzięło udział 52 izabe-
lińskich harcerzy. Zaprosiliśmy tam 25 
skautów z Narodowej Organizacji Skau-
tingu Ukraińskiego ze szczepu „SKIFF” 
działającego w Dnipro. To dawne kresy 
Rzeczypospolitej, dlatego nasz obóz na-
zwaliśmy „Dzikie Pola”. 

12 lipca do Izabelina przyjechała drużyna 
ukraińska. Rodziny harcerzy ciepło przyję-
ły gości w swoich domach. Czekała ich gra 
miejska po Starówce i odwiedziny w Centrum 
Nauki „Kopernik”. 14 lipca wyruszyliśmy do 
Kucobów. Wspólny program pozwolił nam 
się poznać. Zaczęliśmy od zwiadu w Borkach 
Wielkich. W tej śląskiej wsi żyją razem Ślązacy, 
Niemcy i Polacy. Oprowadzani przez mieszkań-
ców odwiedziliśmy drewniany kościół z XVI 
w., polsko-niemiecki ośrodek młodzieży, izbę 
regionalną w szkole, w której dzieci uczą się 
w dwóch językach. Zwiad zakończyliśmy dys-
kusją o sąsiedzkiej współpracy młodych ludzi 
z Polski i Ukrainy.

Na obozowym Festiwalu Kultur wystawiliśmy 
w języku ukraińskim muzyczne przedstawienie 
o Kozakach znad Dniepru, a dużą popularno-
ścią cieszyły się też „ruskie” czyli tak naprawdę 
ukraińskie – pierogi!

W pewną deszczową noc polsko-ukraińskie 
patrole otrzymały zadanie, aby dotrzeć do 
wskazanego w terenie celu, mając kompas, 

skrawki mapy, azymuty i odległości w paro-
-krokach. Zadanie wymagało mistrzowskiej 
nawigacji. Deszcz, ciemności i plątanina le-
śnych duktów nie pomagały w przejściu tras. 
Wzajemna pomoc pozwoliła na odnalezienie 
zagubionych patroli. Uczestniczyliśmy też 
w spływie kajakowym Wartą przez Załęczański 
Park Krajobrazowy. 

W trakcie obozu zawiązały się serdeczne przy-
jaźnie. Dowiedzieliśmy się dużo 
o naszych ukraińskich przyja-
ciołach, a oni nauczyli się wiele 
o Polsce i Polakach. W maju przy-
szłego roku jedziemy z rewizytą 
na Ukrainę, na Zlot Skautowy 
„Kozackie Szlaki” do Czerkas. 

Kolejną przygodą był spływ pon-
tonami Nysą Kłodzką oraz wę-
drówka przez Karkonosze. Zdoby-
liśmy Śnieżkę i zorganizowaliśmy 
tam najwyższy w historii szczepu 
koncert harcerskich piosenek (po-
nad 1600 m n.p.m.)! 

Koniec obozu to jeszcze warsztaty 
improwizacji teatralnych, a potem 
już z żalem zwijaliśmy namioty. 
Jednak to nie był koniec naszych 
przygód. 

6 sierpnia specjalnym pociągiem 40 harcerzy 
z Izabelina pojechało na Zlot 100-lecia ZHP do 
Gdańska. 

Zlot na Wyspie Sobieszewskiej był namio-
towym miastem dla 15 000 harcerzy z całej 
Polski. Oprócz biwaków mieszkalnych działały: 
sklepy, węzły sanitarne, sceny koncertowe, 
kino, port jachtowy, Muzeum Harcerstwa i trzy 

dworce autobusowe, z któ-
rych codziennie 4000 pasa-
żerów wyjeżdżało na zajęcia 
programowe w okolicach 
Gdańska. Harcerska gazeta, 
radio i Telewizja „ZHP 360” 
na bieżąco relacjonowały 
wydarzenia na zlocie. 

Wszystkie dni wypełnił nam 
program. Dla 700 osób 
z Chorągwi Stołecznej zor-
ganizowaliśmy konkurs 

budowania zamków z piasku! Dyskutowaliśmy 
o zdrowym żywieniu i zanieczyszczeniu środo-
wiska. Braliśmy udział w ekstremalnym biegu 
na orientację i szkoleniu „Live No Trace” nt. ety-
ki środowiskowej. W Malborku pomagaliśmy 
w konserwacji rycerskich zbroi. Odwiedziliśmy 
skautów z Arabii Saudyjskiej. Uczestniczyliśmy 
w grze miejskiej o historii Gdańska, zwiedza-
liśmy Muzeum Archeologiczne i Westerplatte. 

Odbyliśmy kurs irlandzkich i warsztaty jak har-
cerstwo pomaga osiągać swoje cele i marzenia 
w dorosłym życiu. 

16 sierpnia wróciliśmy harcerskim pociągiem, 
rozśpiewanym i radosnym, do Warszawy.

W 2020 roku wrócimy do Gdańska podczas 
Euro Jamboree, na które przyjedzie 30 tysięcy 
skautów z całej Europy. 

Harcerskie wakacje dały nam to czego nie 
znajdzie się siedząc na kanapie przed telewizo-
rem ani grając na komputerze. W harcerskim 
kręgu cieszyliśmy się przyjaźnią mierzoną nie 
liczbą „lajków”, ale przeżywaniem wspólnych 
przygód i przemierzonym szlakiem.

Wróciliśmy z energią do pracy nad kolejnymi 
projektami – za rok nasza 30 osobowa drużyna 
wyjeżdża na Światowe Jamboree do Stanów 
Zjednoczonych. 

Warto być harcerzem - Czuwaj!   

Jan Kieniewicz 
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SPORT

GRY I ZABAWY SPORTOWE 
NA PIKNIKU CKI „ŻEGNAJ LATO”
GOSiR Izabelin z okazji pikniku „Żegnaj lato” przygotował gry i zabawy. 
Dla chętnych były również konkursy rzutu do celu oraz utrzymania 
równowagi na desce - trick board. Wiele osób zagrało rekreacyjnie 
w badmintona.

RAJD 
„ROWEREM PRZEZ PUSZCZĘ”

W dniu 16 września GOSiR Izabelin zorganizował 
Rajd „Rowerem przez Puszczę” z historią w tle. 

Uczestnicy pokonali ponad 30-kilometrową trasę wiodącą ścież-
ką rowerową do Truskawia, a dalej szlakami Kampinoskiego 
Parku Narodowego, zatrzymując się na odpoczynek w miej-
scach naznaczonych historią. Specjalne podziękowania dla Pana 
Krzysztofa Korytko za ciekawe opowiedzenie o wydarzeniach 
związanych z historią Puszczy Kampinoskiej.

Rajd „Rowerem przez Puszczę” rozpoczął Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu, w którym po raz pierwszy udział 
bierze Gmina Izabelin, akcja potrwa do 22 września.

Podziękowanie dla partnerów Rajdu: supermarketu Carrefour 
Express ul. Matejki 26 oraz Gminy Izabelin.

GOSiR Izabelin zaprasza na kolejny rajd rowerowy 20 paździer-
nika br. Szczegóły wkrótce.

GOSiR Izabelin
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WYSTARTOWAŁY 
bezpłatne zajęcia 

z trenerem/instruktorem

treningi biegowe "Izabelin Na Start"
– niedziela g. 9:00 boiska w Laskach

nordic walking „Izabelińskie Włóczykije” 
– sobota g. 9:00 parking przy dyrekcji KPN

zajęcia z lekkiej atletyki (dla uczniów klas IV - VI)
– wtorki 15:45 - 17:15, piątki 15:20 - 16:50
Szkoła  Podstawowa ul. 3 Maja 49

zajęcia z piłki nożnej na Orliku 
(Lokalny Animator Sportu)
– wtorki, czwartki 18:00 - 19:00 rocznik 2010 i 2011
– poniedziałki, środy 18:00 - 19:00 rocznik 2012 i 2013

więcej informacji www.gosir.izabelin.pl

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU 
16 - 22 WRZEŚNIA 2018

Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było „Przesiadaj się i jedź”. Do 
udziału zgłosiła się również nasza gmina. W ramach ETZT propago-
wanie transportu rowerowego rozpoczęło się 16 września przejazdem 
nowo powstałą ścieżką rowerową z Izabelina do Truskawia. 

21 września pracownicy GOSiR rozdawali opaski i kamizelki odblaskowe 
tym, którzy korzystają z roweru jako środka transportu do pracy, na 
pocztę, do szkoły i w wiele innych miejsc. Akcję przeprowadził Urząd 
Gminy Izabelin wraz z GOSiR Izabelin.

tekst i fot. B. Bieńkowska
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Choć lato w tym roku nie chce ustąpić miejsca jesieni, to 
jednak ta zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji, w so-

botę 15 września 2018 roku na terenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Laskach, Centrum Kultury Izabelin zorganizowało 
piknik rodzinny pt. „Żegnaj lato”. 

Pogoda w tym dniu była zmienna, ale jednak na czas imprezy nieśmia-
ło wyszło słoneczko, a było to bardzo istotne, bo wszystko odbywało 
się na świeżym powietrzu. W centralnym punkcie strażnicy była duża 
profesjonalna scena, na której królowała muzyka, taniec i śpiew. Pro-
wadzący imprezę Michał Bartoń co chwilę zapowiadał nowych wystę-
pujących. A trzeba przyznać, że program był bardzo bogaty. 

Jako pierwszy wystąpił chór Echo przy akompaniamencie akorde-
onu, a następnie zespół wokalny Wokaliza z gitarą. Oba zespoły 
pod kierownictwem Karoliny Dubaniewicz. Kolejnym punktem był 
koncert piosenek dla dzieci „Elsa i przyjaciele” oraz gry i zabawy 
interakcyjne na scenie. Pokaz sportowy zapoczątkowało karate, a 
potem scenę przejęły grupy gimnastyki artystycznej, akrobatyki i 
fitness. Na scenie letniej świetnie czuli się też tancerze z MBB Family 
oraz Klubu Tanecznego Boogie Rock Warszawa, a także wokalistki 
ze Studia Piosenki CKI (Emilia Strzelecka, Ola Matuszczyk i Ola Mer-
chel). Na zakończenie nasi goście bawili się przy muzyce zespołu 
Horyzonty. 

Podczas pikniku funkcjonowały obok siebie różne strefy aktywności 
m.in. sportowa (i tu prym wiodła kolejka tyrolska i minipark lino-
wy). W strefie zabaw dla dzieci znalazły się dmuchańce, przejazdy 
kucykami i malowanie buziek. Kolejnym przystankiem była  sztuka 
i edukacja, gdzie odbywały się zajęcia z malarstwa, lepienia z gliny, 
gra w szachy i stanowiska wirtualnej rzeczywistości. Popularnością 
cieszyła się też strefa relaksu z leżakami, hamakami i słodkościami dla 
dzieci. Pełna wesołego towarzystwa była też strefa malucha, a w niej 
bujaki, skoczki, klocki, zabawy kreatywne i wiele innych atrakcji. Można 
było zapoznać się również ze sprzętem i wozami bojowymi miejscowej 
OSP, samochodami policji i pogotowia ratunkowego. 

Każdy mieszkaniec mógł znaleźć coś dla siebie i miło spędzić czas 
z rodziną.  

Iwona Mazurek, fot. G. Nowicki / J. Marciniak

ŻEGNAJ LATO!
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PIKNIKI SOŁECKIE
Podczas wakacji nasi mieszkańcy rozproszyli się po róż-

nych krańcach świata, ale już pod koniec sierpnia, za-
częli wracać do swoich domów. To był też dobry czas na 
spotkania z sąsiadami i wymianę wrażeń. Świetną możli-
wość ku temu dawały zorganizowane przez sołectwa, pik-
niki rodzinne. 

I tak, jako pierwszy 26 sierpnia br. wystartował Izabelin B. Na pla-
cu zabaw przy ul. Zagłoby rozstawiły się grille, grochówka z kotła, 
stoły ze słodkościami i sprzęt grający. Imprezę poprowadził pra-
wnuk Mieczysława Fogga, Michał Fogg. A że na imprezie pojawiły 
się też dzieci, była cała gama atrakcji dla najmłodszych (malowanie 
buziek, zabawy z animatorami, balony, wata cukrowa, przejażdżki 

wozem konnym, wóz strażacki). Najlepszą jednak integracją był jak 
zwykle parkiet i wspólne tańce. 

Tydzień później, 1 września br. na polance przy pętli w Sierakowie 
rada sołecka zorganizowała dla swoich mieszkańców wspólne po-
południe. Na pikniku nie zabrakło atrakcji dla maluchów (ogromne 
dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, przejażdżki na kucyku, policyj-
ny radiowóz), młodzieży i dorosłych (wspaniałe smakołyki, muzyka 
oraz możliwość wspólnego biesiadowania). 
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Sąsiadom „zza miedzy” pozazdrościł również Izabelin C, więc w kolej-
ną sobotę 8 września 2018 roku na Polanie Jakubów odbył się Ekolo-
giczny Piknik Rodzinny. Swoje siły połączyły sołectwo Izabelina C oraz 
Kampinoski Park Narodowy (w ramach projektu „Moja Puszcza - Dzień 
Otwarty KPN 2018”). Partnerami wydarzenia były: Urząd Gminy Izabelin 
i Centrum Kultury Izabelin. Duży teren przy dyrekcji KPN pozwolił na 
rozstawienie wielu stoisk m.in. z ekologiczną żywnością czy rękodzie-

łem. Pojawiły się też przeróżne fundacje i stowarzyszenia. Organizato-
rzy zapewnili wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych: dmuchańce, konkursy 
z nagrodami, wozy strażackie, wspólne tańce i występy artystyczne, 
a także konkurs na najlepsze ciasto. Na zgłodniałych czekała grochów-
ka, pyszności z grilla, słodkości i owoce. Na koniec całej imprezy roz-
palono ognisko i zaproszono wszystkich do pieczenia kiełbasek. To był 
świetny czas dla całych rodzin i wspólnoty sąsiedzkiej, by się spotkać, 
poświętować i porozmawiać. 

W czwartą  sobotę miesiąca (22 września) na pikniku zorganizowanym 
na boiskach Orlik przy ulicy Wieczorka, bawili się mieszkańcy Lasek. 
Pomimo, iż dzień był pochmurny, chętnych do wspólnego spędzania 
czasu nie brakowało. Na przybyłych czekała cała masa atrakcji. Były 
sportowe zawody z nagrodami, konkursy plastyczne i kulinarne, pokazy 
walk historycznych i strefa malucha. Ogromną popularnością cieszyła 
się też  kula sferyczna (zorba). Na zgłodniałe brzuszki czekał smaczny 
poczęstunek (zupka meksykańska, kiełbaski z cebulką) oraz ekologiczne 
jesienne owoce. Całość imprezy prowadziła aktorka Teatru Syrena Be-
ata Romanowska. 

Wcześniej, jeszcze przed wakacjami do wspólnej zabawy i rozmów 
swoich mieszkańców zaprosiły rady sołeckie Hornówka (26 maja br.) 
i Truskawia (czerwiec 2018). 

Na piknikach były też stoiska Centrum Kultury Izabelin, które przedsta-
wiało swoją ofertę programową i kulturalną na sezon jesienno-zimowy, 
aktywnie starało się pomóc przy organizacji m.in. zapewniało nagło-
śnienie imprez oraz niektóre z atrakcji dla dzieci i dorosłych (animatorzy 
kultury, prowadzący, DJ, artyści). 

Można było porozmawiać z władzami gminy, bo we wspólnej zabawie 
uczestniczyli zazwyczaj W. Malarowski, R. Haczek i G. Zielińska, a także 
z przedstawicielami GPWiK Mokre Łąki.  Na kolejną integrację sąsiedzką 
na świeżym powietrzu, trzeba będzie poczekać do wiosny, ale już je-
sienią zapraszamy wszystkich do Centrum Kultury Izabelin na wspólne 
przeżywanie artystycznych uniesień.

Iwona Mazurek, fot. I. Mazurek / M. Starnowski

JAK SIĘ RODZĄ 
BOHATEROWIE

W niedzielę 16 września br. około godziny szóstej rano, pan Ja-
cek Pielak wracał po nocnej zmianie z pracy do domu. Jechał 

przez Truskaw, gdy jego uwagę zwróciła stojąca przy ulicy starsza 
pani z dwoma dużymi torbami. Kobieta machała ręką chcąc zatrzy-
mać samochód. Pan Jacek zatrzymał się i spytał jak może pomóc. 
W odpowiedzi usłyszał prośbę o podwiezienie na przystanek auto-
busowy. Zgodził się, zapakował torby i ruszyli w stronę przystanku. 
W między czasie autobus odjechał, więc pan Jacek wyprzedził go 
i razem z kobietą czekali na jego przyjazd.  W  aucie kobieta zasłabła. 
Kierowca wyciągnął ją na zewnątrz, zadzwonił po pogotowie i zaczął 
reanimację.  Kiedy przyjechali ratownicy przejęli  akcję, która się jed-
nak nie powiodła i 80-letnia kobieta, mieszkanka Truskawia zmarła. 

Choć zakończenie całej sytuacji do przyjemnych nie należy, to jednak 
trzeba wziąć pod uwagę postawę pana Jacka Pielaka, który zachował 
się jak bohater i od samego początku zrobił wszystko, co możliwe, by 
okazać serce i pomóc drugiemu człowiekowi. Począwszy od odruchu 
serca, który kazał zatrzymać się na drodze i podwieźć  staruszkę, po 
ratowanie życia. 

IM
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III FESTIWAL NATURA KULTURA MEDIA
im. Ryszarda Kapuścińskiego

PROGRAM RAMOWY FESTIWALU

11 października (czwartek)

Aula WDIB UW (Warszawa, ul. Bednarska 2/4)

10:00-13:00 Panel dyskusyjny pt „SPÓR O MEDIA”
Moderator: prof. Wawrzyniec Konarski
Wprowadzenie: prof. Janusz Adamowski. 
Uczestnicy: amb. Jerzy Nowak, amb. Krzysztof Mroziewicz, 
red. Stanisław Zawiśliński, red. Mariusz Ziomecki.

CK IZABELIN (Izabelin, ul. Matejki 21)

16:30 – Spotkanie z Cezarym Łazarewiczem - autorem ksią-
żek reporterskich „Tu mówi Polska”, „Żeby nie było śladów: sprawa 
Grzegorza Przemyka”. Prowadzenie: Magda Gontarek Fragmenty 
książek przeczyta Sławomira Łozińska 

18:00 – Gala otwarcia III Festiwalu 

NATURA-KULTURA-MEDIA
W programie m.in.: 
- Czytanie Kapuścińskiego: fragmenty „Hebanu” prezentuje 
Sławomira Łozińska 
- Przedpremierowy pokaz filmu „Jeszcze dzień życia”, reż. 
Damian Nenow i Raul de la Fuente (na podstawie książki R. Kapu-
ścińskiego pod tym samym tytułem) 
Prowadzenie: Kamila Kamińska, laureatka nagrody za debiut aktor-
ski na FPFF w Gdyni 2017

12 października (piątek)

siedziba KPN (Izabelin, ul. Tetmajera 38)

11:00 – pokaz filmów przyrodniczych Włodzimierza Pu-
chalskiego oraz „Spaceru po puszczy” Krzysztofa Sokoła 
i filmu uczniów z Izabelina. Wprowadzenie: Piotr Fidler 

12:30 (Kampinówka) 
Kapuściński znany i nieznany
Pokaz filmu „Kapuściński w Izabelinie” oraz spotkanie 
z Bożeną Dudko, redaktorką i byłą osobistą sekretarz R. Kapu-
ścińskiego. Prowadzenie: Daria Dudko 

CK IZABELIN (Izabelin, ul. Matejki 21)
Skrywane oblicza pracy 

16:00 – prezentacja książek „Urobieni” Marka Szymaniaka 
i „Nie hańbi” Olgi Gitkiewicz, spotkanie z autorami. 
Prowadzenie: Piotr Radecki 

16:40 – pokaz filmu „Granice pracy” (prod. Czechy, 2017), 
reż. Apolena Rychlikova 

17:50 – debata z udziałem Apoleny Rychlikovej, Saśy Uhlo-
vej, Marka Szymaniaka i Olgi Gitkiewicz. 
Moderator: Piotr Radecki  

19:00 – Czytanie Kapuścińskiego: fragmenty „Buszu po 
polsku” prezentuje Maja Komorowska

19:30 – pokaz filmu „Over the limit”, reż. Marta Prus (Srebrny 
Róg i Nagroda Publiczności na MFFK w Krakowie, 2018), po projek-
cji spotkanie z reżyserką. Prowadzenie: Stanisław Zawiśliński 

13 października (sobota)

siedziba KPN (Izabelin, ul. Tetmajera 38)

13:30 – filmy przyrodnicze Włodzimierza Puchalskiego. 
Wprowadzenie: Piotr Fidler 

15:00 – Otwarcie wystawy „Bez retuszu” Krzysztofa Wojciew-
skiego.  Wprowadzenie: Maryla Łukasińska, Malwina Żuchniewicz

CK IZABELIN (Izabelin, ul. Matejki 21)

16:00 – otwarcie wystawy plenerowej „Wilno jakiego nie znacie”
Wprowadzenie: Karolina Chojnacka, Jakub Banasik

16:15 – Prezentacja książki „Być Polakiem na Litwie” 

Prowadzenie: Rafał Hetman 
Fragmenty książki czytają Malwina Żuchniewicz i Dominik Szuldych 

17:00 – Prezentacja książki „Pohulanka” Mirosława Ikono-
wicza, spotkanie z autorem. 
Prowadzenie: Magda Bojanowska. Fragmenty książki czyta Piotr Nerlewski 

17:45 – Czytanie Kapuścińskiego: fragmenty „Szachinsza-
cha” oraz „Imperium” prezentuje Andrzej Mastalerz

18:10 – Między Stambułem a Berlinem 
Prezentacja książek „Rzeź na Tarlabaşi. Opowieść o nowej 
Turcji” Thomasa Orchowskiego i „Deutsche nasz. Reporta-
że berlińskie” Ewy Wanat, spotkanie z autorami.
Prowadzenie: Stanisław Zawiśliński

19:00 – specjalny pokaz filmu „Tu się żyje”, reż. Kinga Dęb-
ska, spotkanie z reżyserką. Prowadzenie: Konrad J. Zarębski 

20:30 – koncert „Wszystkich ludzi kocham” – 
zespół CZERWONY TULIPAN i Patrycja Modlińska 
 

14 października – niedziela 

CK IZABELIN (Izabelin, ul. Matejki 21)

11:00 – spacer ścieżką Kapuścińskiego 
siedziba KPN, Kampinówka (Izabelin, ul. Tetmajera 38)

12:00 – Mariaż poezji z reportażem
Rozmawiają Jarosław Mikołajewski, autor książek „Terremoto” 
i „Wielki przypływ” oraz Marek Kusiba, autor książki „Kapuściński 
z daleka i z bliska”.
Wiersze Ryszarda Kapuścińskiego czyta Jolanta Olszewska 

Siedziba KPN (Izabelin, ul. Tetmajera 38)

13:15 – Powtórki dokumentów i filmów o puszczy

14:30 – pokaz filmu „Etiopique. Muzyka duszy”, reż. Marek 
Bochniak. Wprowadzenie: Antoni Rokicki

16:00 – pokaz filmów „Ślimaki” i „Najbrzydszy samochód 
świata”, reż. Grzegorz Szczepaniak, spotkanie z reżyserem. 
Prowadzenie: Konrad J. Zarębski 

17:30 – Gala finałowa III Festiwalu 
NATURA-KULTURA-MEDIA
W programie:  „Cesarz” 40 lat później – sonda filmowa
Czytanie Kapuścińskiego: fragmenty „Cesarza” interpretuje Jerzy Stuhr 
Wręczenie nagród „Nadzieje mediów”.
Recital „Piosenka bez granic” w wykonaniu Danuty Stan-
kiewicz 
Prowadzenie: Kamila Kamińska

ORGANIZATORY FESTIWALU
Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego, Gmina Iza-
belin, CK Izabelin, Wydział Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji 
UW, Kampinoski Park Narodowy.

PARTNERZY
Mazowiecki Instytut Kultury, Powiat Warszawski Zachodni, Urząd 
Marszałkowski. 

SPONSORZY
KGL S.A., ZAIKS, drukarnia Taurus, Quartz, ArttechCinema, Activa Studio 

PATRONAT MEDIALNY: 
Radio Campus, Listy do Sąsiada, sfp.org.pl, Wydawnictwo Dowody 
na Istnienie, Uniwerek Tv, Nagroda Literacka im. R. Kapuścińskiego 

RADA PROGRAMOWA 
Stanisław Zawiśliński (przewodniczący), Maryla Łukasińska, Piotr 
Radecki, Konrad J. Zarębski. Współpraca: Elżbieta Szymańska
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„JESZCZE DZIEŃ 
ŻYCIA”

Ekranizacja książki Ryszarda Ka-
puścińskiego pod tym samym ty-

tułem, miała światową premierę na 
tegorocznym  festiwalu w Cannes. Do 
polskich kin  film wejdzie na początku  
listopada, jednak już w czwartek, 11 
października, przedpremierowy pokaz 
tej niezwykłej produkcji uświetni Galę 
Otwarcia III edycji Festiwalu NATU-
RA-KULTURA-MEDIA.

Poniżej drukujemy fragmenty rozmowy 
z reżyserem Damianem Nenowem  oraz 
fragment recenzji filmu.

O chleb i życie 
„Jeszcze dzień życia” to  
ekranizacja animowana, 
ale nie do końca: to tak-
że dokument. Rysowana 
szybką, niemal komiksową, 
kreską jest punktowana 
zdjęciami Kapuścińskiego 
oraz uzupełniona współ-
czesnymi relacjami ludzi, 
z którym polski reporter 
się wówczas spotkał. Jest 
wśród nich słynny Farru-
sco, dziś generał, który 
w tamtych gorących dniach 
1975 roku  powstrzymał 
atak wojsk RPA, opóźnia-
jąc ofensywę na Luandę 
o kilka dni. Te kilka dni, 
które zaważyły na historii XX w.
Relacja z wyprawy reportera to tylko jed-
na z kilku warstw filmu. W tle pojawiają 
się pytania o charakterze uniwersalnym. 

W jaki sposób zimna wojna (jak postrzegał 
sytuację w Angoli Kapuściński) przeradza 
się w gorącą? Jaka jest rola dziennikarza – 
ma z boku obserwować sytuację chłodnym 
okiem i przekazywać bezstronne wiadomo-
ści, czy też wolno stać mu się uczestnikiem 
zdarzeń, a jeśli tak, to w jakim stopniu? 
Czy może sięgnąć po karabin, czy wolno 
mu świadomie manipulować informacją? 
W ogniu walki, w warunkach, kiedy musi 
je postawić sobie Kapuściński, odpowiedzi 
stają się kluczowe. 

Konrad J. Zarębski

MAGIA 
KAPUŚCIŃSKIEGO
Połączenie animacji z dokumentem 

w filmie „Jeszcze dzień życia” to od-
zwierciedlenie stylu Kapuścińskiego. 
Reżyser filmu, Damian Nenow, opowiada 
o kulisach swojej pracy. 
Dlaczego  na podstawie akurat  tej 
książki powstał film?
Wybraliśmy „Jeszcze dzień życia” przede 
wszystkim ze względu na przemianę same-
go autora-bohatera, czyli Kapuścińskiego. 
Ta książka jest absolutnie specjalna, mimo 
że nie świadczy o tym jej popularność. Wie-
lu ludzi powtarza, że to jego przełomowe 
dzieło, a następne książki są właściwie jej 
pokłosiem. Co takiego się stało w Angoli 

w 1975 r., że pojechał tam reporter, a wró-
cił pisarz? To szalenie intrygujące pytanie. 
Dla mnie najważniejsze było to, że to była 
ulubiona książka samego Kapuścińskie-
go, że to jego najbardziej osobiste dzieło. 
A z praktycznego punktu widzenia, „Jeszcze 
dzień życia” jest szalenie filmowy. Jest tro-
chę napisany jak scenariusz, bo ma trzyak-
tową strukturę. 
Dlaczego zdecydowaliście się na połą-
czenie animacji i dokumentu? 
Ta hybrydowość jest naturalna. To od-
zwierciedlenie stylu Kapuścińskiego, któ-
ry łączył informacje z niemal poetyckimi 
środkami wyrazu, by nie tylko przedstawić 
fakty, ale też emocje ludzi, których spotkał. 
A animacja jest najbardziej poetyckim ga-
tunkiem filmowym, bo jest czystą kreacją. 
Na początku to była mglista wizja. Pomysł 
zrodził się w głowie Raula. Podczas kilku 
spotkań-burz mózgów zdecydowaliśmy się 
na pełnometrażowy film fabularny. Wtedy 
wydawało nam się to bardzo szalone, ale 
nawet przez chwilę nie zastanawialiśmy 
się, czy to dobry pomysł. Po opublikowaniu 
zwiastuna, który został znakomicie przyjęty 
przez widzów, zaczęły się schody. Wiedząc, 
że będzie to połączenie dwóch skrajnych 
gatunków filmowych, musieliśmy stworzyć 
scenariusz. 
Czemu służą te impresjonistyczne ani-
macje? 
Muszę przyznać, że są one moim oczkiem 
w głowie. Esencją pisania Kapuścińskiego 
jest, że patrząc „przez lupę” na pojedyncze-
go człowieka, potrafi pokazać, jak wygląda 

kondycja całego kontynentu. To jest magia 
Kapuścińskiego. Znam masę anegdot, gdzie 
ktoś zabiera go np. na ważną konferen-
cję, a on się tam nie pojawia, tylko gada 
ze sprzątaczką albo z kimś na ulicy. W po-
dobny sposób chcieliśmy pokazać tę histo-
rię. Nie przez pryzmat reżyserów, Polaków, 
reporterów, czy samej profesji, tylko przez 
pryzmat Kapuścińskiego. 

Trudno było dotrzeć do świadków 
wydarzeń, którzy pojawili się w doku-
mentalnej części filmu? 
Paradoksalnie – nie. Trudne realizacyjnie 
i logistycznie, bo jest to jednak daleki kraj 
i potwornie drogi. Jednak samo dotarcie do 
ludzi było proste. Absolutnie wszyscy mówi-
li o nim Ricardo i mówili, że Kapuściński był 
ich przyjacielem. Dlatego każdy chciał opo-
wiedzieć o swoich emocjach, choćby Farru-
sco, który nadal jest czynnym generałem. 
On nawet specjalnie dla nas ustawiał ćwi-
czenia żołnierzy, abyśmy mogli być w od-
powiednim miejscu pojawić się z kamerą. 

Rozmawiał: Paweł Sadowski

REPORTERSKA 
UCZTA

Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach, podczas III Festiwalu Na-

tura-Kultura-Media, trzon programu 
stanowić będą spotkania z reportera-
mi oraz prezentacje ich książek.
Już pierwszego dnia spotka się z czytelni-
kami Cezary Łazarewicz, laureat Nagro-
dy Nike za książkę „Żeby nie było śladów. 
Sprawa Grzegorza Przemyka”. – Łazarewicz 
niczego nie instrumentalizuje ani nie retu-
szuje. Próbuje w imię prawdy odtworzyć 
jak najskrupulatniej okoliczności śmierci 
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warszawskiego maturzysty, syna opozycjo-
nistki i poetki Barbary Sadowskiej, a także 
wszystko to, co po tej śmierci nastąpiło – 
mówił w laudacji Tomasz Fiałkowski, prze-
wodniczący jury Nagrody. Będziemy z nim 
rozmawiać o tej książce oraz o „Tu mówi 
Polska”, poruszającym zbiorze reportaży 
z Pomorza, które choć powstały w latach 
90., wydane obecnie, zupełnie nie straciły 
na aktualności.
W kolejną podróż, tym razem poza grani-
ce Polski, zabiera uczestników festiwalu 
blok Między Stambułem a Berlinem. Książ-
ka „Rzeź na Tarlabaşi. Opowieść o nowej 
Turcji” Thomasa Orchowskiego jest wni-
kliwym spojrzeniem na najnowszą histo-
rię kraju nad Bosforem, poprzez ukazanie 
przemian zachodzących w jednej z dzielnic 
współczesnego Stambułu. Na drugim bie-
gunie, także geograficznym, jest „Deutsche 
nasz. Reportaże berlińskie” Ewy Wanat. 
Była redaktor naczelna TOK FM i Radia Dla 
Ciebie pokazuje, jak przepełnieni nienawist-
nym nazizmem Niemcy stali się narodem 
otwartym na inne nacje i ich krzywdę. 
Natomiast Jarosław Mikołajewski, autor 
m.in. książek „Terremoto” i „Wielki przy-
pływ”, reportażysta, dziennikarz, poeta, 
były dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie 
oraz Marek Kusiba, autor książki „Kapu-
ściński z daleka i z bliska”, przy okazji pre-
zentacji poezji Ryszarda Kapuścińskiego po-
rozmawiają o mariażu poezji z reportażem. 

Magda Bojanowska 

W DOKUMENCIE 
JAK W ŻYCIU

Festiwal to nie tylko ciekawe re-
portaże i ich autorzy. To również 

świetne filmy dokumentalne, których 
nie można przeoczyć.
Zobaczymy m.in. niezwykły „Ethopiques. 
Muzyka duszy” w reżyserii Macieja Boch-
niaka - opowieść o narodzinach etiopskiej 
muzyki popularnej – ethio-jazz. To  drapież-
ne połączenie rocka, jazzu i funku z charak-
terystyczną etiopską harmonią i gardłowym 
śpiewem rozwijało się żywiołowo od końca 
lat 60., aż do obalenia cesarza Hajle Sella-
sje. Komuniści, którzy zdobyli władze, zdła-
wili także ten niezależny ruch muzyczny…
Z kolei Kinga Dębska, która  już po raz 
drugi będzie gościem naszego Festiwalu 
przywiezie do Izabelina swój najnowszym 
film - „Tu się żyje”. Opowiada on o jedynym 
hospicjum na Litwie prowadzonym przez 
niezwykłą polską siostrę zakonną. Na ten 
seans może warto zabrać chusteczki. Ale 
będzie też okazja do śmiechu – podczas 
projekcji filmów „Ślimaki” i „Najbrzydszy 
samochód świata” Grzegorza Szyma-
niaka. Bohaterowie obu filmów to nie-
zwykłe postacie – zabawne i wzruszające 
– ukazane przez reżysera z niezwykłym cie-
płem i sympatią. 
I wreszcie obsypany nagrodami „Over the 
limit” Marty Prus - opowiada o mistrzy-
mi olimpijskiej w gimnastyce artystycznej - 

Margaricie  Mamun. Jej historia staje się 
dla reżyserki pretekstem do szukania praw-
dy o drodze do sukcesu i cenie, jaką trzeba 
za niego zapłacić. 
Podczas Festiwalu Natura-Kultura-Media 
nie może zabraknąć filmów przyrodniczych. 
W tym roku przypomnimy należące do pol-
skiej klasyki tego gatunku dzieła Włodzi-
mierza Puchalskiego. Zestaw ten dopełni 
„Spacer” Krzysztofa Sokoła, młodego adep-
ta sztuki filmowej, będący jego osobistą im-
presją z Kampinoskiego Parku Narodowego.

ZNAD WISŁY 
NAD WILIĘ

Trzeciego dnia Festiwalu Natu-
ra-Kultura-Media zapraszamy 

wszystkich w podróż poza granice 
Polski – do Wilna. 
„Dzień wileński” w Izabelinie zacznie się 
otwarciem wystawy plenerowej „Wilno ja-
kiego nie znacie”. Tworzą ją fotografie stu-
dentów i absolwentów wydziału dziennikar-
stwa Uniwersytetu Warszawskiego zrobione 
podczas pobytu w stolicy Litwy w kwietniu 
bieżącego roku. 
Kolejnym punktem tego dnia będzie prezen-
tacja książki „Być Polakiem na Litwie”: 
zbioru reportaży studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego i Uniwersytetu Wileńskiego, 
podejmujących tematykę dialogu polsko-
-litewskiego. Spotkanie poprowadzi Rafał 
Hetman, autor bloga Czytam Recenzuję, 
a zarazem finalista Konkursu Stypendialne-
go im. Ryszarda Kapuścińskiego „Herodot”. 
Na zakończenie „wileńskiego dnia” gościem 
Festiwalu będzie Mirosław Ikonowicz. 
Ten znakomity dziennikarz i reportażysta 
obchodzi w tym roku 65-lecie pracy w Pol-
skiej Agencji Prasowej, co jest absolutnym 
rekordem w historii tej instytucji. Przyjedzie 
do Izabelina ze swoją najnowszą książką 
„Pohulanka”, będącą niezwykle osobistym 
powrotem do miejsc znanych mu z dzieciń-
stwa. Jej fragmenty przeczyta aktor filmo-
wy i teatralny Piotr Nerlewski. 

BYĆ POLAKIEM 
NA LITWIE 

W tym roku grupa studentów wy-
działu Dziennikarstwa, Informa-

cji i Bibliologii UW pojechała na Litwę, 
by zbierać materiały do książki poświę-
conej mieszkającym tam Polakom. 

Podczas wizyty na Litwie, studenci odwie-
dzili także Mickuny, gminę partnerską gmi-
ny Izabelin. Plonem tej wyprawy jest 
książka „Być Polakiem na Litwie”, któ-
rej promocja odbędzie się trzeciego 
dnia Festiwalu w sobotę 13 paździer-
nika, o godz. 16.15 w CK Izabelin. 

Fragment reportaży można przeczytać w spe-
cjalnym wydaniu festiwalowym NOWEGO 
FOLDERU i na stronie www.nowyfolder.pl

MAN AT WORK
Jednym z ważniejszych punktów Fe-

stiwalu Natura-Kultura-Media bę-
dzie sekcja „Skrywane oblicza pracy” 
prezentowana drugiego dnia.
Bezrobocie, prekariat, pokolenie 1000, pła-
ca minimalna – te hasła i w ogóle cała dys-
kusja o rynku pracy, stanowią ważną część 
dysputy publicznej w Polsce. Niejako w od-
powiedzi na zainteresowanie tym tematem 
powstały dwie książki: „Urobieni. Reportaże 
o pracy” dwukrotnego finalisty konkursu 
stypendialnego Fundacji „Herodot” im. Ry-
szarda Kapuścińskiego i finalisty Nagrody 
„Newsweeka” im. Teresy Torańskiej Marka 
Szymaniaka oraz „Nie hańbi” Olgi Git-
kiewicz. Ukazują one gorzką prawdę o pol-
skim rynku pracy, który bezlitośnie eksplo-
atuje ludzi na właściwie każdym poziomie. 
I na nic nie zdają się opowieści o „rynku 
pracowników” – wciąż to pracodawcy dyk-
tują warunki. Tak zresztą było od zawsze, 
o czym mówi Olga Gitkiewicz, która przy 
okazji dokumentuje w książce prywatne po-
szukiwania swoich korzeni w robotniczym 
Żyrardowie.
Ale nie dotyczy to oczywiście tylko Polski. 
Poruszający film dokumentalny „Granice 
pracy” Apoleny Rychlikovej i Sasy Uhlovej 
w dużej mierze kręcony ukrytą kamerą 
opowiada, jak ten problem wygląda w Cze-
chach. Po jego projekcji zapraszamy na 
dyskusję z udziałem autorek oraz Olgi Git-
kiewicz i Marka Szymaniaka. 
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NIECH ŻYJE 
„CESARZ”!

40 lat temu ukazał się „Cesarz”, 
znakomita książka Ryszarda 

Kapuścińskiego, która  nobilitowała 
reportaż literacki, a autorowi przynio-
sła światowy rozgłos i uznanie. 
Z pierwszym kilkustronicowym odcinkiem 
„Cesarza” Kapuściński przyszedł do redakcji 
Tygodnika „Kultura” w 1977 roku. Nie był 
pewny efektów swojej pracy. Jednak redak-
torzy zachwycili się  tym pierwszym tekstem 
i zmusili go, aby co tydzień dostarczał kolej-
ne. Publikowano je w cyklu „Trochę Etiopii”. 

Szybko też zorientowano się, że ta bardzo 
literacka w swojej formie opowieść nie 
traktuje jedynie o odległej Etiopii, cesarzu 
Sellasje i jego dworzanach. Odczytywano ją 
także jako aluzję do  „dworu” ówczesnego 
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka  i  pa-
nującego  wówczas reżimu. 

Cykl „Trochę Etiopii” złożył się na „Cesarza”, 
którego pierwsze polskie wydanie uka-
zało się w roku 1978. Jak to możliwe, że 
mimo  aluzyjności został wydany w formie 
książkowej jeszcze za Gierka? Odpowiedź 
jest banalna:  każdy odcinek drukowany 
w „Kulturze” sprawiał wrażenie „niewinne-
go”. I dlatego cenzura nie ingerowała.  Raz 
puszczone przez cenzurę teksty nie podle-
gały jej ponownie. Połączone w całość i wy-
dane jako książka nabrały „mocy”, znaczeń 
i możliwości interpretacyjnych. Traktowano 
zresztą „Cesarza” jako powieść, a nie czysty 

reportaż. Opinie były różne. Mimo kontro-
wersji, które nb. trwają do dzisiaj „Cesarz”, 
jest uznawany za najwybitniejsze dzieło Ka-
puścińskiego. 

„Cesarz”, w roku 1983, doczekał  się wyda-
nia po angielsku i stał się prawdziwym wy-
darzeniem w kręgach literackich Ameryki. 
Zajął pierwsze miejsce na liście bestselle-
rów „Time Out”, w rankingu „Newsweeka” 
pokonał „Imię Róży”, a „Sunday Times” 
ogłosiło go książką roku. – Pisarstwo Ka-

puścińskiego, zawsze cudownie konkretne 
i pełne wnikliwych obserwacji, wyczarowuje 
cuda znaczeń z najdrobniejszych szczegó-
łów. Jego książka wykracza poza reportaż, 
stając się koszmarem władzy ukazanej, 
jako odrzucenie Historii. „Cesarza” czyta się 
jakby się czytało nową wersję Machiavelle-
go napisaną przez Italo Calvino – zachwycał 
się recenzent w „Sunday Times”. Znakomi-
ty pisarz John Updike’a w „New Yorkerze” 
określił książkę „magiczną refleksją, która 
często przemienia się w poezję i aforyzm, 
i która wykracza poza dokument, sięgając 
iście kafkowskiej poetyki i tajemniczości”.

Do dzisiaj zawarte w „Cesarzu”  refleksje na 
temat władzy i mechanizmów polityki, nie 
zdezaktualizowały się. Przeciwnie.

Opr. MB, NO, SZ 
-----------------

Na festiwalu w Izabelinie fragmenty „Ce-
sarza” zaprezentuje JERZY STUHR (14.X. 
2018, godz. 17.30, siedziba KPN), a frag-
menty innych jego książek czytać będą zna-
komici aktorzy (Sławomira Łozińska, Maja 
Komorowska, Andrzej Mastalerz, Jolanta 
Olszewska, Kamila Kamińska)

MAJA 
KOMOROWSKA 
O „CESARZU”, 

KAPUŚCIŃSKIM 
I IZABELINIE

Cieszę się, że mogę wziąć udział w festiwalu 
Natura Kultura Media im. Ryszarda Kapuściń-
skiego. Pisarstwo Jego od zawsze budziło 
mój zachwyt, podziw. To, z jaką wrażliwością 
i uwagą obserwował świat, pozwalało czytel-
nikom na otwarcie nowych przestrzeni, nowe 
spojrzenie na problemy i ludzi nie tylko tych 
blisko, ale też z najdalszych zakątków globu. 
Cesarz opowiada o cesarzu Etiopii, Hajle Sella-
sje, a właściwie o ludziach jego dworu. O tym, 
jak to naprawdę wyglądało - służalczość, 
strach, żądza władzy, uległość, oportunizm. 
To niewyobrażalny obraz tyranii. Sellasje był 
monarchą przez 44 lata. Trudno jest tę książkę 
zapomnieć. 
Zresztą Kapuścińskiego w ogóle się nie zapo-
mina. Czytanie Jego niezwykłych reportaży 
jest jak podróżowanie z Nim. A pamięć po-
dróży zawsze w nas coś zostawia. Znałam Go 
osobiście. Każde nasze spotkanie było szcze-
gólne. Nigdy zdawkowe. Naznaczone mądrą 
serdecznością. Ważne dla mnie jest, że ten 
festiwal odbywa się w Izabelinie, w miejscu, 
z którym jestem od wielu lat związana. Bliska 
mi jest pamięć proboszcza Izabelina, Aleksan-
dra Fedorowicza, zwanego Alim. To był wuj 
mojego męża, Jerzego Tyszkiewicza. Ślub 
mojego syna, Pawła, też odbywał się w Iza-
belinie. Tu jest też cmentarz, gdzie leżą moi 
bliscy. 
Kapuściński zostawił mi taką myśl, która 
często do mnie wraca: O emocjach i uczu-
ciach należy pisać jak najprościej i jak naj-
oszczędniej. Tylko wtedy można przedstawić 
je w miarę wiernie i uniknąć emocjonalnego 
bałaganu. Najważniejsza jest umiejętność 
przeczuwania wydarzeń. Niejednokrotnie 
trzeba odrzucić pragmatyzm i zaufać własnej 
intuicji...” Jestem za to mu wdzięczna.

Maja Komorowska

fot. Michał Mutor
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RODZINNE POPOŁUDNIE…
W  pierwszą sobotę września br. w Centrum Kultury Iza-

belin odbyło się  rodzinne popołudnie. Podczas spo-
tkania dzieci wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami mo-
gli miło spędzić czas. Dla dzieci zorganizowaliśmy przedstawienie 
teatralne pt.” Krystalia, zamarznięte serce”, pełne wartościowych 
dialogów  i treści, pięknej muzyki i wspaniałych, śpiewających  akto-
rów.   Dzieci reagowały bardzo żywiołowo i aktywnie uczestniczyły  
w interaktywnym spektaklu. W tym samym czasie chętni dorośli brali 
udział w pogadance „Wstawaj, śniadanie gotowe – czyli jak dobrze 
jeść na co dzień”, na którym dowiedzieli się na co zwrócić uwagę 
w przygotowaniu posiłków dla dzieci. Po części oddzielnej, dzieci  
z rodzicami mieli wspólny czas na taniec i zabawę, którą prowadzi-
ły animatorki. Po trzech  godzinach, które minęły bardzo szybko, 
uczestnicy rodzinnego popołudnia z uśmiechem wracali do domów, 
pytając kiedy będzie następny taki dzień.

Iwona Mazurek

PGE MODERNIZUJE SIEĆ ENERGETYCZNĄ W GMINIE IZABELIN

Z ŻYCIA GMINY

W gminie Izabelin od lat występuje problem z przerwami 
w dopływie energii. Jest dużo lepiej niż w latach 90-

tych, ale ilość przerw wydaje się nadmierna. 

Są one najczęściej skutkiem obłamań konarów drzew przy silnych wi-
churach, przyłączeń nowych budynków, a także – i to w znacznym za-
kresie – przebudowy i modernizacji sieci energetycznej. Także w związ-
ku z realizowaną obecnie budową ścieżki rowerowej niezbędne było 
przestawienie wielu słupów, co skutkowało koniecznością wyłączeń 
w Laskach, Izabelinie C czy Truskawiu. PGE Dystrybucja SA po ciężkim 
doświadczeniu z ubiegłorocznymi czerwcowymi wichurami poradziło 
sobie zdecydowanie szybciej i sprawniej z likwidacją skutków wichury 
w bieżącym roku. Wnioski zostały więc nie tylko wyciągnięte, ale i wdro-
żone w życie. Likwidacja skutków czerwcowych wichur zajęła 3 dni ro-
bocze, czyli o 5 dni krócej niż w roku ubiegłym. Niemniej jednak zakres 
uszkodzeń sieci średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (NN) był 
znacznie mniejszy niż w czerwcu 2017 r. Zwrócić należy jednak uwagę 
na znaczną poprawę wdrożoną przez PGE w zakresie dokładności ko-
munikatów informujących o wyłączeniach prądu, które coraz częściej 
obejmują konkretne numery posesji nimi dotkniętych.

Głównym tematem rozmów gminy Izabelin z PGE od kilku lat jest 
kwestia konieczności skablowania sieci SN i NN na terenie zalesionych 
obszarów naszej gminy – tak na terenie KPN, jak i obszarów zamiesz-
kałych. Mając powyższe na uwadze PGE Dystrybucja S.A. Oddział War-
szawa, Rejon Energetyczny Pruszków poinformował, że co prawda na 
obecną chwilę nie widzi możliwości sporządzenia harmonogramu dal-
szych działań w zakresie realizacji kablowania sieci na terenie gminy 
Izabelin to jednak sporo prac w tym zakresie zostało już wykonanych, 
a wśród nich przede wszystkim: 

W 2016 roku zostały opracowane założenia do modernizacji/przebudo-
wy istniejących linii napowietrznych 15 kV na kablowe oraz słupowych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV na wnętrzowe. 

W 2016 roku PGE Dystrybucja S.A zawarło umowę z firmą EKO Energe-
tyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. na opracowanie projektu przebudowy/
modernizacji. Zlecona dokumentacja projektowa nie przewiduje cało-
ściowej modernizacji istniejących linii 0,4 kV, a jedynie wykonanie no-
wych powiązań między projektowanymi stacjami transformatorowymi 
15/0,4 kV a istniejącymi liniami 0,4 kV. 

W minionych latach została częściowo zmodernizowana, a w większo-
ści skablowana, linia 15 kV biegnąca od Starych Babic do Izabelina B 
wzdłuż ul. Izabelińskiej i Sienkiewicza aż do ul. 3 Maja. 

PGE przebudowało także kilka łączników niesterowanych na zdalnie 
sterowane (sterowanie radiowe) w celu skrócenia przerw w dostawie 
energii.

PGE Dystrybucja poinformowała także, iż w zakresie projektowanych 
obecnie prac na terenie Izabelina C, Izabelina B oraz Hornówka pla-
nowane jest zastąpienie istniejących linii napowietrznych SN liniami 
kablowymi poprowadzonymi w całości lub fragmentami następujących 
dróg: Krasińskiego, Chełmońskiego, Poniatowskiego, Siemiradzkiego, 
Paderewskiego, Tetmajera, Matejki, Rynkowa, Sielanki, Środkowa, Lan-
giewicza, Chłopickiego, Chodkiewicza, Kościuszki, Szczera, Okocimska, 
Działkowa, Miazgowskich, Boiskowa, Wesoła, Szkolna, Kurowskiego, 
Sosnowa, Wojska Polskiego, Sapiehy, Koniecpolskiego, Wołodyjowskie-
go, Szymanowskiego.

Niezależnie od powyższego projektant na zlecenie PGE dopina aktualnie 
ostatnie uzgodnienia z Ministerstwem Środowiska odnośnie skablowa-
nia sieci średniego napięcia na terenach KPN.

PGE podtrzymuje także wcześniejsze deklaracje, że większość terenu 
Izabelina B i C będzie skablowana do 2023 roku.

Sukcesem zakończyły się w styczniu bieżącego roku kilkuletnie negocja-

cje gminy Izabelin w sprawie oświetlenia ulicznego. Na mocy zawartego 
w styczniu br. porozumienia gmina Izabelin przejęła od PGE wszystkie 
lampy oświetleniowe i słupy oświetleniowe za symboliczną złotówkę.

Pragniemy poinformować zarazem, iż regularnie – przynajmniej raz do 
roku - odbywają się spotkania przedstawicieli gminy Izabelin z przed-
stawicielami dyrekcji PGE Dystrybucja mające na celu omówienie bie-
żących i planowanych działań PGE na terenie naszej gminy. Wszelkie 
działania PGE Dystrybucja uzależnione są jednak od możliwości finanso-
wych i organizacyjnych spółki. Możliwości gminy w zakresie wywierania 
wpływu na działalność i plany spółki, czy zakres i tempo realizacji zadań 
są prawnie i funkcjonalnie ograniczone. Niemniej jednak zarówno PGE 
Dystrybucja jak i Gmina Izabelin - dzięki wieloletnim relacjom i kon-
taktom - dokładają wszelkich starań, aby polepszyć jakość, a zwłasz-
cza bezawaryjność zasilania w naszej gminie. Z pewnością kolejne 
skablowane zadrzewione odcinki linii SN i NN zmniejszą częstotliwość 
występowania przerw w dopływie prądu czego wszystkim mieszkają-
cym w naszej gminie życzymy. Apelujemy zarazem do właścicieli posesji 
o przycinkę konarów i gałęzi drzew znajdujących się na ich działkach 
zanim wrosną w linie SN czy NN. Takie działania zmniejszają liczbę awa-
rii i wyłączeń prądu z powodu usuwania gałęzi, które już wrosły w li-
nie napowietrzne, na czym wszystkim mieszkającym w naszej gminie 
z pewnością zależy. 

Ryszard Haczek,

Zastępca Wójta Gminy Izabelin
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FILMY DLA DZIECI

sobota 13 października 2018 godz.11.00 
OWCE W SIECI odc. 18 Zamęt w głowach
film edukacyjny, reż J. Baran 3 min
WILK W OWCZEJ SKÓRZE 
reż. A. Galat, M. Wołkow, od 7 lat, 81 min

sobota 27 października 2018 godz. 11.00
OWCE W SIECI odc. 1 Bez kożuszka
film edukacyjny, reż J. Baran. 3 min
ROCK DOG. PIES MA GŁOS!
reż.  A. Brannon, od 7 lat, 85 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

wtorek 9 października 2018 godz.18.00 
NERVE
reż. A. Schulman, H. Joost, od 16 lat, 92 min 

piątek 12 października 2018 godz. 18.00 
DOBRZE SIĘ KŁAMIE W MIŁYM TOWARZYSTWIE
reż. P. Genovese, od 12 lat, 96 min

sobota 13 października 2018 godz. 16.00 – kino familijne
BFG. BARDZO FAJNY GIGANT
reż. S. Spielberg, od 7 lat, 112 min

wtorek 16 października 2018 godz. 18.00
IMAGINE
reż. A. Jakimowski, od 12 lat, 104 min

piątek 19 października 2018 godz. 18.00
NA UKŁADY NIE MA RADY
reż. Ch. Rurka, od. 12 lat, 85 min
 
wtorek 23 października 2018 godz. 18.00 
OPTYMISTKI - Dzień Seniora
reż. G. Magnor, wiek b/o, 90 min

piątek 26 października 2018 godz. 18.00 
ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW
reż. E. Lartigau, od. 16 lat, 100 min

sobota 27 października 2018 godz. 16.00 
SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY
reż. J. A. Bayona, od 12 lat, 103 min
 
wtorek 30 października 2018 godz. 18.00 
DEMON
reż. M. Wrona, od 16 lat, 89 min

Kino za Rogiemmuzyka
14 października 2018 godz. 14.00
Koncert finałowy warsztatów Suzuki 
- wystapią dzieci uczące się gry na skrzypcach 
metodą Suzuki  KPN, ul. Tetmajera 38, wstęp wolny

inne
11- 14 października 2018 
III Festiwal Natura–Kultura–Media im. Ryszarda 
Kapuścińskiego Szczegółowy program na stronie 19

16 października 2018 godz. 10.00
Multimedialny interaktywny quiz 
z okazji 100-lecia niepodległości Polski
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

27 października 2018 godz. 10.00-14.00
Wyprzedaż garażowa 
Centrum Kultury Izabelin, wystawcy: 10 zł

13 i 20  października 2018 godz. 11.00
Rodzinne warsztaty kulinarne
Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 25, wstęp: 15 zł

16 października 2018 godz. 18.00
Warsztaty fotograficzne
Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 10 zł

17 października 2018 godz. 17.00
Warsztaty kulinarne dla młodzieży
Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 25, wstęp: 15 zł

18 i 25 października 2018 godz. 18.00
Warsztaty filmowe dla młodzieży (13-16 lat)
Centrum Kultury Izabelin, bezpłatnie

27 października 2018 godz. 12.00
Warsztaty Funiversity - Dinozaury
Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 20 zł

zajęcia cykliczne

literatura
17 października 2018 godz. 17.30
Czytamy dzieciom 
Anna Benthin „Matylda i przyjaciele”
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny 

31 października 2018 godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Książki 
Rozmowa na temat biografii
„Broniewski. Miłość, wódka, polityka” M. Urbanka
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

kabarety
14 października 2018 godz. 16.00
Cezary Pazura - Wujek Czarek na żywo
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 45 i 55 zł

sztuka
27 września - 31 listopada 2018
Wystawa grafiki Doroty Samborskiej
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

CENTRUM KULTURY IZABELIN zaprasza na filmy:

JÓZEF PIŁSUDSKI
DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

cz. 1   SZTANDAR WOLNOŚCI (71 min)
Film opracowany przez firmę FALANGA w roku 1937

Słowo wstępne (w filmie): prof. dr hab. Tomasz Nałęcz

cz. 2  POGRZEB MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (34 min)
Film wykonany w 1935 roku przez Polską Agencję Telegraficzną, 

Związek Producentów Filmów Krótkometrażowych 
i Polski Związek Producentów Filmowych.

Komentarz współczesny (w filmie): prof. dr hab. Tomasz Nałęcz

14 października 2018 godz. 17.00 
wstęp wolny / sala kinowa CKI

spotkania z podróżnikami
26 października 2018 godz. 19.00
Jak czytać symbole w podróżach - Felicja Bilska 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
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MAGIA KUBY…

KULTURA

W   niedzielę  (23 września),  Centrum Kultury Izabelin roz-
brzmiewało  gorącymi kubańskimi rytmami. A wszyst-

ko za sprawą kolejnej  imprezy z cyklu Wieczory z kulturami 
świata. Tym razem  z podróżnikiem  Ryszardem Sobolewskim 
wybraliśmy się na wyspę słońca i radości, Kubę. 

Impreza została zorganizowana we współpracy z Ambasadą Kuby 
w Polsce, co podkreślił swoją fizyczną obecnością ambasador Jorge  
Marti Martinez wraz z małżonką. Wieczór rozpoczęliśmy od przywitania 
naszych gości przez władze gminy - Grażynę Zielińską i Witolda Mala-
rowskiego - oraz krótkiego wystąpienia pana ambasadora.

Następnie pałeczkę przejął Ryszard Sobolewski, który zawiózł nas do 
najpiękniejszych miejsc na Kubie, opowiedział o kulturze, zabytkach, 
zwyczajach, ludziach, ich życiu i  otwartości. 

A potem na naszej scenie królowała już tylko muzyka w wykonaniu ze-
społu Reya Ceballo. Muzycy gali typową popularną muzykę taneczną 
(salsę) prezentując największe światowe hity w zaskakujących aranża-
cjach. Można było śpiewać, ale stanowczo nie można było siedzieć na 
miejscu, bo dolne kończyny cierpiały na „zespół  niespokojnych nóg”. 
Wspólne tańce zapoczątkował i poprowadził pan ambasador, który sku-
tecznie zaprosił wszystkich do zabawy, dużych i  małych,  kobiety i męż-
czyzn, mieszkańców i włodarzy.

Po tańcach i swawolach,  które były małą  zapowiedzią prawdziwej at-
mosfery na wyspie, w foyer czekała na gości wystawa fotografii „Magia 
Kuby” Ryszarda Sobolewskiego oraz poczęstunek przygotowany przez 
ambasadę. 

Goście pięknie się zintegrowali. Były wspólne fotki, rozmowy i trudność 
w rozstaniu. Kolejne piękne wieczory już wkrótce przed nami.

Iwona Mazurek, 

fot. J. Marciniak

CZY MUZYKĘ CHOPINA 
MOŻNA GRAĆ 
NA STRUNACH?

Okazuje się, że tak, co w absolutnie cudowny sposób udo-
wodniło trzech niezwykłych muzyków, podczas koncertu 

„Chopin na strunach”. 

Koncert został zrealizowany w ramach cyklu Swing Club na Mazow-
szu, którego  organizatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury. Koncert 
poprowadził inicjator i gospodarz Swing Clubu Adam Ferch, który jest 
zasłużonym propagatorem i autorytetem w dziedzinie jazzu oraz współ-
założycielem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. 

Na naszej scenie wystąpili wybitni muzycy, profesorowie wykładający na 
Akademiach Muzycznych w Polsce. A byli to: Maciej Strzelczyk – skrzyp-
ce, Romuald Erenc – gitara klasyczna, Piotr Rodowicz – kontrabas. 
Publiczność w wykonaniu artystów usłyszała znane utwory F. Chopina 
m.in. mazurki, nokturny, preludia i etiudy.  

To było niemal  mistyczne doświadczenie, które powodowało otwar-
tość i ciekawość na to, co będzie dalej. A to dalej, często pozostawało 
tajemnicą. Pasję i profesjonalizm instrumentalistów było słychać w każ-
dej nutce, która wybrzmiała. A interpretacja utworów była zaskakująca, 
w niektórych momentach nawet dla wykonawców, bo często improwi-
zowana na żywo.  Wielkie brawa! I zaproszenie na kolejne koncerty, 
które w Centrum Kultury Izabelin odbędą się już w październiku.

Iwona Mazurek, 
fot. M. Grabia, M. Bończak
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XL SESJA RADY GMINY IZABELIN

Z ŻYCIA GMINY

W dniu 19 września 2018r. odbyła się XL sesja Rady Gmi-
ny Izabelin. Sesję otworzyła, porządek obrad i proto-

kół z poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęła przewodnicząca 
Grażyna Zielińska. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy 
w okresie między sesjami złożyli przewodniczący poszcze-
gólnych komisji, a informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta 
między sesjami złożył Witold Malarowski. Radni (Obecnych 14 
radnych,1 spóźniony) podjęli następujące uchwały: 

* uchwała XL/359/18 (9 za, 0 przeciw, 4 wstrzymało się)  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-
2026.

* uchwała XL/360/18 (9 za, 0 przeciw, 4 wstrzymało się) w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin. 

* uchwała XL/361/18 (10 za, 0 przeciw, 3 wstrzymało się) w spra-
wie zaciągnięcia kredytów długoterminowych. W związku ze zmianą 
zakresu inwestycji przebudowy drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Iza-
belinie B realizowanej przez Powiat Warszawski Zachodni oraz wpro-
wadzeniem nowego zadnia inwestycyjnego wykonania przebudowy ul. 
Matejki w Izabelinie C, konieczne jest zaciągnięcie kredytów długoter-
minowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Do dnia podjęcia 
niniejszej uchwały gmina Izabelin nie zaciągnęła kredytu długotermi-
nowego w wysokości 3.300.000 zł na podstawie uchylanej uchwały Nr 
XXXV/314/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 marca 2018 r. Oprocento-
wanie kredytu przyjęto według stawki WIBOR 3M oraz średniej marży 
banków. Wszystkie zobowiązania wynikające z przedmiotowego kredytu 
zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin.

* uchwała XL/362/18 (12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się), w spra-
wie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Izabelin. 
W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospo-
darki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1394), które wprowadza możliwość 
projektowania planów finansowych w zakresie wydatków w szczegóło-
wości dział, rozdział, grupa paragrafów wprowadza się niniejszą uchwa-
łą szczegółowości projektu budżetu zgodną z ww. rozporządzeniem. 
Projekt  uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżeto-
wej Gminy Izabelin aktualizuje treści dotychczas obowiązującej uchwały 
Nr XLI/359/10 z dnia 22 września 2010  r.

* uchwała XL/363/18  (jednogłośnie 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzy-
mało się) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W związku z tym, 
że niekorzystna sytuacja na rynku inwestycji drogowych uniemożliwi-
ła udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwesty-
cyjnego, określonego w treści Uchwały Nr XXXIV/297/18 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zdecydowano o rezygnacji z pierwotnego zakresu zadania, na rzecz jego 
ograniczonego zakresu. W celu poprawienia stanu nawierzchni ul. Sien-
kiewicza w Izabelinie B, niezbędne jest wykonanie nakładki asfaltowej, 
odwodnienia drogi oraz częściowej wymiany chodnika. Projekt Uchwały 
przewiduje udzielenie dotacji celowej Powiatowi Warszawskiemu Za-
chodniemu na realizację tego zadania.

* uchwała XL/364/18 ( jednogłośnie 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzyma-
ło się), w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. Planuje się wykonanie ciągu pieszo- rowerowego, 
poprzez przebudowę zatoki autobusowej (przystanek „Wierzbowa 02”), 
w ul. 3 Maja w Mościskach wraz z wydzieleniem miejsca pod wiatę przy-

stankową w procedurze uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r.  o finansach publicznych gmina może ponosić wydatki na majątek nie-
stanowiący jej własności, jedynie w przypadku podjęcia uchwały o po-
mocy rzeczowej na rzecz  właściciela tego majątku, będącego inną jed-
nostką samorządu terytorialnego oraz zawarcia na podstawie art. 220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, właściwych 
umów o pomocy rzeczowej z tymi jednostkami.

* uchwała XL/365/18  (jednogłośnie 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Izabelinie. W związku z chęcią zapewnienia wsparcia Seniorom 
- osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, będących mieszkań-
cami gminy Izabelin poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz 
społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także 
usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, re-
kreacyjnej i opiekuńczej, postanowiono utworzyć Dzienny Dom Pobytu 
dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, pod nazwą „Dzienny 
Dom Senior +”. Celem placówki jest przede wszystkim przeciwdziałanie 
izolacji i marginalizacji osób starszych, niepełnosprawnych, wymagają-
cych pomocy i opieki, rozwijanie ich sprawności psychofizycznej oraz 
właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności Seniorów. 
Ponadto, zadania Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie i zapewnie-
nie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia 
w dalszym ciągu samodzielnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy 
pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Z uwagi na fakt, że Dzienny 
Dom Pobytu będzie funkcjonował w strukturach Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Izabelinie zasadnym jest zmiana jego statutu, 
co jest przedmiotem niniejszej uchwały. Jego prowadzenie będzie zada-
niem realizowanym w ramach Programu Wieloletniego Senior-Wigor na 
lata 2015 - 2020 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie 
istotnej luki jaką jest brak infrastruktury w tym zakresie. Utworzenie 
Dziennego Domu jest jak najbardziej uzasadnione względami społecz-
nymi. Placówka będzie się mieścić w wyremontowanym budynku po 
SPZOZ Izabelin.

* uchwała XL/366/18 (jednogłośnie 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się), w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatności  
za  pobyt  w  Dziennym  Domu Senior + w Izabelinie. Dzienny Dom 
„Senior +” został utworzony, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Izabelinie, w celu przeciwdziałania izolacji i marginalizacji osób 
starszych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy i opieki, poprzez 
rozwijanie ich sprawności psychofizycznej oraz właściwe wykorzystanie 
potencjałów wiedzy i umiejętności Seniorów. Powoduje to, po stronie 
Gminy Izabelin, konieczność ponoszenia kosztów utrzymania Dziennego 
Domu „Senior +” z budżetu (koszty pracowników, utrzymania budynku, 
mediów itp.). Jednocześnie zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomo-
cy społecznej,  opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, 
uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie 
o pomocy społecznej (od 1 października 2018r. kwoty te wynoszą od-
powiednio 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę 
w rodzinie). Natomiast kompetencja do określenia zasad ponoszenia od-
płatności reguluje ust. 5 wyżej wskazanego przepisu, który przewiduje, 
że rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
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W związku z wyżej wskazami przepisami prawa zachodzi konieczność 
ustalenia opłaty za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”.

* uchwała XL/367/18 ( jednogłośnie 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się), w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap 
II”. Zakresem zmiany objęto jeden punkt:

1) § 6 pkt 7: zmiana definicji powierzchni biologicznie czynnej  

Uzasadnienie proponowanych zmian

Zmiana ustaleń w zakresie definicji powierzchni biologicznie czynnej 
zainicjowana została wezwaniem skierowanym do Rady Gminy Iza-
belin przez mieszkańca gminy Izabelin. Zgodnie z definicją zawartą 
w ustaleniach wyżej powołanego planu miejscowego przez powierzch-
nię biologicznie czynną – należy rozumieć  „obszar niezainwestowany, 
nieutwardzony (drogami, dojazdami, placami składowymi) porośnięty 
zielenią naturalną , drzewami , krzewami, roślinnością ozdobną, upra-
wami, trawami, itp.”. W obecnym stanie prawnym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz. U z 2015 r. poz. 1422 z późn.zm.) znajduje się definicja „terenu bio-
logicznie czynnego” – przez który należy rozumieć: „teren o nawierzchni 
urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i reten-
cję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów 
z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną 
wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę po-
wierzchniową na tym terenie”.   

Zmiana definicji w tym przypadku spowoduje uczytelnienie zapisów 
planu. Wprowadzenie spójnej  i zgodnej z powszechnie obowiązu-
jącym prawem definicji wpłynie na bezproblemowe interpretowanie 
zapisów planu w zakresie narzuconego parametru powierzchni biolo-
gicznie czynnej ustalonej dla funkcji terenu MN (zabudowy mieszkanio-
wej ekstensywnej jednorodzinnej).  Zmiana planu prowadzona będzie 
w trybie Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) z poszano-

waniem ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Izabelin, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/240/13 
Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013 r., zmienionego Uchwałą Nr 
XXXII/275/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r.

* uchwała XL/368/18 (jednogłośnie 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się), w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebno-
ści przesyłu na nieruchomości położonej w Izabelinie C przy ul. Kazi-
mierza Tetmajera, stanowiącej działki ewidencyjne nr 973, 974 i 975 
obr. Izabelin. Działki nr ew. 973, 974 i 975 z obrębu Izabelin o łącznej 
pow. 0,3759 ha stanowią własność Gminy Izabelin. Służebność przesyłu 
ustanowiona zostanie dla linii kablowej niskiego napięcia, która będzie 
zaopatrywać w prąd budynek ośrodka zdrowia. Służebność przesyłu bę-
dzie ustanowiona odpłatnie, na czas nieoznaczony.

* uchwała XL/369/18 (jednogłośnie 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się), w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy dział-
ki ewidencyjnej nr 1644/1 położonej w obrębie Izabelin na własność 
Gminy Izabelin. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Izabelin Południowy cz. B, zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr L/318/2002 z dnia 6 marca 2002 r. 
działka ewidencyjna nr 1644/1 obręb Izabelin, położona jest na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ozn. sym-
bolem planistycznym 46/MU). Pozyskanie działki ewidencyjnej nr ew. 
1644/1 związane jest z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty 
w zakresie gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego należących 
do zadań własnych gminy. Nabywana działka nr ew. 1644/1 przezna-
czona będzie pod poszerzenie ul. Jana Kazimierza i uregulowanie jej 
przebiegu. Działka nr ew. 1644/1 przyłączona będzie do działki nr ew. 
1714/5, stanowiącej drogę gminną – ul. Jana Kazimierza. 

* uchwała XL/370/18 ( jednogłośnie 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzyma-
ło się) w sprawie przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej. Zgodnie 
z paragrafem 83 ust.2 Statutu Gminy Izabelin (Uchwała NR XXII/175/17 
Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r.), protokół kontroli jest przed-
stawiany Radzie, która podejmuje uchwałę o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

IM

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH 
realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki 

w III kwartale 2018 roku oraz planowanych do realizacji na IV kwartał 2018 roku

Tradycyjnie już przedstawiam Państwu sprawozdanie z 
działalności Urzędu Gminy i jednostek gminnych. Pragnę 

poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach 
i działaniach, jakie  zostały zrealizowane, bądź nad którymi 
pracowano w minionym kwartale  (lipiec – wrzesień 2018) 
oraz o najważniejszych zadaniach, jakie zaplanowane zostały 
na IV kwartał 2018 r. 

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej 
jednostki w minionym  kwartale uznajemy: 

- włączenie gminy Izabelin do 1 strefy biletowej ZTM od 1 września 
2018r.;  Dzieci z dużych rodzin 3+ mogą od 1 września w GOPS uzyskać 
zwrot 50% ceny 90-dniowych biletów ulgowych;

- zakończenie całości robót drogowych związanych z budową ścieżki 
rowerowej w ul. 3 Maja oraz w ul. Sierakowskiej;

- zakończenie realizacji przejętego od Powiatu zadania przebudowy dro-
gi powiatowej 3 Maja w Laskach na odcinku od ronda do ul. Szymanow-
skiego wraz z budową chodnika po stronie południowej i pozyskanie 
dofinansowania w wysokości 50% kosztów budowy od Starosty War-
szawskiego Zachodniego (wraz z dofinansowaniem budowy ulicznych 
świateł wzbudzanych na przejściu przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. 
Szymanowskiego);

- nabycie przez Gminę na rzecz rozszerzenia działalności Centrum Kultu-

ry w Izabelinie nieruchomości przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C; 

- zakończenie rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie; planowane 
otwarcie – 15 października; 

- zrealizowanie przebudowy ul. Chłopickiego (pomiędzy Sierakowską, a 
Langiewicza) oraz  położenie nakładek asfaltowych na ponad 3 km dróg 
w naszej gminie ( już wykonane: Bociania, Łabędzia, Skrajna, Rzędzia-
na, Mickiewicza, Bohaterów Kampinosu, Langiewicza);

- zawarcie porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji o dofinan-
sowaniu budowy posterunku policji w Gminie Izabelin na przekazanej 
na ten cel działce nr ew. 68/1 u zbiegu ul. 3 Maja i Zielonej; 

- wykonanie boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Hornówku; 

- skuteczne przeprowadzenie przetargu na budowę boiska lekkoatle-
tycznego przy  Szkole Podstawowej w Izabelinie; wejście Wykonawcy 
na plac budowy nastąpi  już w dniu 3 października br.; 

- skuteczne przeprowadzenie przetargu na przebudowę ul. Matejki 
(odcinek: Tetmajera – Poniatowskiego) – prace ruszą w październiku 
bieżącego roku;

- podpisanie z Wojewodą Mazowieckim porozumienia o dofinansowaniu 
utworzenia Dziennego Domu Opieki w ramach programu SENIOR+ w 
kwocie 240 tys. zł; 

- pozyskanie kwoty 287 000 zł na adaptację budynku komunalnego 
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w Mościskach;

- złożenie przez Sołtys Mościsk Danutę Karczmarek i Zastępcę Wójta Ry-
szarda Haczek petycji do Prezydent miasta stołecznego Warszawy Han-
ny Gronkiewicz-Waltz i Przewodniczącej Rady Miasta wraz z ponad 600 
podpisami Mieszkańców gmin:  Izabelin, Łomianki i Stare Babice oraz 
warszawskich Bielan w sprawie przyjęcia do budżetu Miasta na 2019 r. 
kwoty 1 mln zł na przebudowę skrzyżowania w Mościskach;

- podpisanie z Ministrem Sprawiedliwości umowy o dofinansowanie za-
kupu sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Laski z Funduszu Spra-
wiedliwości;

- wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Próżna, 
Leśna, Boiskowa, Rolna, Wesoła i Polna w Hornówku; 

- dokonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, zwiększającej jej efek-
tywność;
- organizacja spotkania przedstawicieli WFOŚiGW z Mieszkańcami w 
sprawie nowego rządowego programu wsparcia procesu termomo-
dernizacji i wymiany przestarzałych pieców na paliwa stałe pod nazwą 
„Czyste powietrze”. Umożliwia on pozyskanie do 90% kosztów termo-
modernizacji i wymiany pieca w budynkach mieszkalnych maksymalnie 
do kwoty realizacji zadania w wysokości  53 000 zł. Zapoznać się z in-
formacjami o programie, pobrać ulotkę czy wypełnić wniosek  można na 
stronie: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/. 
Referat Inwestycji udziela pomocy przy wypełnianiu wniosków.

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 
- przeprowadzenie procedury opinii i uzgodnień oraz wyłożenia do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego  wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I   (rejon 
ul.:  Dzikiej, Lipkowskiej, Południowej i Mokre Łąki);

- rozpoczęcie prac nad jednostkową zmianą miejscowego planu wsi 
Truskaw i Truskaw-Helenówek Etap II ( zmian w zakresie definicji po-
wierzchni biologicznie czynnej);

- dalsze procedowanie zmiany miejscowego planu wsi Izabelin B, uzu-
pełnianie wniosku dot. zmiany przeznaczenia gruntów leśnych (postę-
powanie prowadzone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego); 
- przygotowanie 140 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:
- zniesienie współwłasności do dwóch działek obr. Mościska (działka u 
zbiegu ul. 3 Maja i ul. Estrady na potrzeby lewoskrętu); 

- zamiana ze Skarbem Państwa działek - przekazanie działki nr ew. 68/1 
pod budowę Posterunku Policji w Izabelinie; 

- nabycie nieruchomości przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C;

- sprzedaż dwóch działek w Truskawiu o nr ew. 239/7 i 238/4; 

- podpisanie 5 umów dzierżawy z czynszem dzierżawnym w wysokości 
ok. 4.800 zł  w  skali roku;

- naliczenie  renty planistycznej na łączną kwotę  65.612 zł.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:
- kontynuowanie prac przy budowie dróg rowerowych w Gminie; za-
kończenie całości robót drogowych w ul. 3 Maja oraz ul. Sierakowskiej, 
wykonanie  wymiany konstrukcji i nawierzchni wraz z odwodnieniem 
w ul. 3 Maja w Laskach - na odcinku od ul. Szymanowskiego do ronda 
przy ul. Wieczorka;  

- kontynuowanie prac budowlanych przy rozbudowie Ośrodka Zdrowia 
w Izabelinie C wraz z budową parkingu przy ul. Tetmajera; roboty zosta-
ły zakończone - przewidywany termin przekazania obiektu do użytkowa-
nia to połowa października 2018 r.; 

- zakończenie podstawowych robót drogowych związanych z przebudo-
wą ul. Chłopickiego na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Sierakowskiej 
w Izabelinie C;  

- wykonanie boiska trawiastego o powierzchni ok. 600 m2 przy Szkole 
Podstawowej w Hornówku, ul. Wojska Polskiego;

- realizacja gminnego programu wymiany pieców;  wypłacono już 8 
dotacji, 20 projektów jest w trakcie realizacji;

- procedowanie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego na budowę odwodnienia dróg w Izabelinie B i ulicy Polnej w 
Hornówku;

- rozstrzygnięcie przetargu na budowę boiska lekkoatletycznego przy  
Szkole Podstawowej w Izabelinie; wykonawcą robót jest firma TAMEX 
Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy. 

Wydział Środowiska 

Referat Ochrony Środowiska:
- procedowanie wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów;

- prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i przeciw-
działanie bezdomności zwierząt;

- realizacja zadania wynikającego z Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Izabelin – przyjmowanie oświadczeń na dofinansowanie do zabiegów ka-
stracji/sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela z terenu gminy  
oraz finansowanie elektronicznego znakowania zwierząt domowych; 

- prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest z terenu 
gminy Izabelin;

- prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej;

- prowadzenie postępowań w sprawie zmiany stanu wody na gruncie;

- przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań podmiotów działających w 
zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- zmiana lokalizacji czujnika z dachu CKI na budynek CUWI przy ul. 
Szkolnej 2A w Hornówku, zmiana sposobu prezentacji danych dotyczą-
cych zapylenia pyłem PM10 i PM2,5 pochodzących z w/w czujnika na 
stronie: http://infomet.nazwa.pl/meteo/izabelin/trends.htm - uwzględ-
nienie  odczytów średniodobowych;

- organizacja spotkania informacyjnego dotyczącego prezentacji założeń 
rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z przedstawi-
cielami WFOŚiGW.

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:
- realizacja prac drogowych związanych z wykonaniem nakładek bitu-
micznych na wyznaczonych odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 
2.130,00 m i wartości umowy opiewającej na kwotę 733.080,00 zł w za-
kresie następujących ulic: Truskaw - ul. Bociania, ul. Żurawia, Hornówek 
- ul. Skrajna, Izabelin C - ul. Langiewicza, Izabelin B – ul. Mickiewicza, 
ul. Bohaterów Kampinosu, ul. Rzędziana.

Referat Gospodarki Odpadami:
- przyjęcie i opracowanie 88 deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi; 

- wystawienie 69 upomnień dla dłużników;

- wystawienie 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego; 

- wysłanie 30 pism przedegzekucyjnych; 

- zawarcie 2 ugód na spłatę zaległości;

- przeprowadzenie 63 rozmów z mieszkańcami w sprawie wyjaśnienia 
zaległości w opłatach z tytułu odbioru odpadów komunalnych; 
- sporządzenie zapytań ofertowych na wykonanie usług polegających 
na prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 
terenie gminy Izabelin.

Z ŻYCIA GMINY
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Wydział Rozwoju:
- podpisanie z Wojewodą Mazowieckim porozumienia o dofinansowa-
niu utworzenia Dziennego Domu Opieki w ramach programu SENIOR+; 
kwota dofinansowania 240 000 zł;

- podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinan-
sowanie zakupu lokali mieszkaniowych w ramach programu „Wsparcie 
budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”; kwota dofinansowania 
287 000 zł;

- realizacja programu Lokalny Animator Sportu 2017 – dofinansowanie 
wynagrodzenia 2 animatorów na Orliku w Laskach; 

- prowadzenie i rozliczanie projektu „Akademia pod Dębowym Liściem 
– jest nas więcej”, realizowanego w Gminnym Przedszkolu w Laskach, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego;

- podpisanie z Ministrem Sprawiedliwości umowy o dofinansowanie za-
kupu sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Laski z Funduszu Spra-
wiedliwości; 

- aktywny udział i współpraca z Urzędem Marszałkowskim  w opraco-
wywaniu Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkańcami w 
ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 
geoinformacji”; 

- udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu – promo-
cja transportu rowerowego i publicznego; 

- przeprowadzenie czterech otwartych konkursów ofert i udzielenie do-
tacji na realizację zadań publicznych z zakresu:  działalności na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy 
Izabelin z gminami partnerskimi w drugiej połowie 2018 r.,  wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej,  upowszechniania sportu w Gminie 
Izabelin - jesień 2018, promocji zdrowia: Świadome rodzicielstwo - pro-
gram edukacyjny dla przyszłych rodziców;

- przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w Statucie 
Gminy Izabelin oraz  Programu współpracy Gminy Izabelin z organiza-
cjami pozarządowymi na 2019 r.; 

- przeprowadzenie kwartalnej kontroli warunków i jakości świadczonej opie-
ki w niepublicznym żłobku Radosny Domek pod Sosnami w Izabelinie; 

- zorganizowanie bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet w 
wieku 50-69 lat;

- bieżąca obsługa CEIDG; 

- kontynuacja Programu „Karta Izabelińczyka”; ponad 800 Mieszkańców 
posiada już Kartę Izabelińczyka.

Wydział Finansowy
Referat Księgowości Budżetowej:
- sporządzenie sprawozdań budżetowych za II kwartał  2018 r. z zadań 
własnych oraz zadań zleconych Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu); 

- bieżące płatności zobowiązań oraz bieżąca ewidencja dochodów, wy-
datków, kosztów i środków trwałych          

- czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań bu-
dżetowych za III    

kwartał 2018 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu); uzgadnianie kont 
syntetycznych i analitycznych, uzgadnianie należności i zobowiązań wy-
nikających z ksiąg rachunkowych, wysyłka wezwań do zapłaty od należ-
ności cywilnoprawnych; 

- obsługa księgowa projektu: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla  
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT.

Referat Księgowości Podatkowej:
- wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nierucho-
mości oraz decyzji zmieniających wymiar;  

- wprowadzenie 164 zmian z ewidencji gruntów i budynków; 

- wszczęcie 21 postępowań w sprawie określenia wymiaru podatku od 

środków transportowych;                                                     

- wprowadzenie 37 zmian z ewidencji pojazdów;    

- systematyczne wprowadzanie zmian, zgodnie z przesłaną przez Sta-
rostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego informacją w sprawie mo-
dernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja zebranych 
informacji dotyczących użytków gruntów położonych na terenie gminy 
Izabelin;   

- wprowadzanie deklaracji podatku od nieruchomości osób prawnych 
oraz podatku od środków transportowych; 

- rozliczenie kosztów egzekucyjnych dotyczących wystawionych tytułów 
wykonawczych za  poszczególne miesiące III kwartału 2018 r.;

- rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych 
przez sołtysów poszczególnych miejscowości oraz poboru opłaty skar-
bowej pobieranej przez wyznaczonych inkasentów;

- w zakresie podatku VAT:

- wystawienie 152 faktur sprzedaży, sporządzenie rejestrów sprzedaży i 
zakupu, wystawienie deklaracji podatku VAT-7 (jednostki i zbiorcze jed-
nostek Gminy Izabelin);

- przygotowywanie dokumentów dotyczących wystąpienia o wydanie 
interpretacji indywidualnych;

- przygotowanie dokumentów dotyczących zwrotu podatku VAT od in-
westycji  rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie; 

- przygotowanie dokumentów dotyczących procedury wprowadzenia 
zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT (split 
payment) i wykorzystania środków zgromadzonych na rachunkach VAT;

- analiza przepisów podatku VAT w zakresie: cen nieruchomości poda-
wanych w aktach notarialnych oraz zasad stosowania przepisów VAT 
przy zamianie nieruchomości. 

Szkoła Podstawowa w Izabelinie:
- zaplanowanie i zorganizowanie pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019:

- zorganizowanie zajęć w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicz-
nej i innych zajęć dodatkowych;

- przygotowanie harmonogramu konkursów międzynarodowych, ogól-
nopolskich  i szkolnych na cały rok szkolny;  

- zaplanowanie działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny; 

- kontynuacja projektów: Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i 
SCRATCH – udział   nauczycieli w szkoleniach;

- rozpoczęcie realizacji projektu rozwojowego „Jak zwiększyć satysfakcję 
ucznia w Szkole Podstawowej w Izabelinie” – udział Rady Pedagogicznej 
w warsztatach, wypracowanie narzędzi badawczych do diagnozy pozio-
mu satysfakcji u uczniów i ich rodziców;

- kontynuacja pilotażowego Programu Programowania w Szkole dla 
uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej ogłoszonego przez MEN;

- przygotowanie uroczystości patriotyczno-religijnej na Cmentarzu Woj-
skowym w Laskach;

- pomalowanie dachu nad salą gimnastyczną wraz z zapleczami sporto-
wymi, kotłownią, pomieszczeniami administracyjnymi, holem głównym 
oraz pomieszczeniem socjalnym;

- pomalowanie sali lekcyjnej, korytarza oraz dziewięciu gabinetów;

- naprawienie i pomalowanie trzydzieści sztuk okien;

- wymiana rolet w czterech salach lekcyjnych i w dwóch gabinetach.

Gminne Przedszkole w Izabelinie:
- zmodernizowanie i podłączenie wentylacji na strychu (z sześciu sal wy-
prowadzona została wentylacja na zewnątrz budynku oraz wymieniono 
kratki wentylacyjne w kominach); 

- zamontowanie nawiewników okiennych w sześciu salach;

- wymiana drzwi w strefie biurowej przedszkola;

- montaż paneli podłogowych w sześciu salach;

Z ŻYCIA GMINY



31

- konserwacja i odnowa ogrodzenia oraz tarasów (czyszczenie i ma-
lowanie);  

- organizacja wrześniowych wycieczek do Manufaktury Cukierków oraz 
Parku Iluzji. 

Gminne Przedszkole w Laskach: 
- wykonanie remontu łazienki dla personelu oraz remontu podłogi na 
antresoli po zalaniu – wymiana klepek, cyklinowanie i lakierowanie;

- cyklinowanie i malowanie głównych schodów i podłogi w sali do terapii SI;

- zakończenie projektu unijnego (doposażenie przedszkola w sprzęt i 
pomoce dydaktyczne, doposażenie sali do SI, podniesienie kwalifikacji 
nauczycieli);

- pełnienie w lipcu dyżuru wakacyjnego dla dzieci z gminy Izabelin, na-
tomiast w sierpniu  przeprowadzenie  prac porządkowych;

- przygotowanie  pasowania na przedszkolaka nowych dzieci;

- doposażenie kuchni w nowy sprzęt. 

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:
- sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za II kwartał 2018 
r. oraz za miesiąc lipiec i sierpień  2018 r. jednostek obsługiwanych tj. 
Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Szkoły Podstawowej im. płka Sta-
nisława Królickiego w Izabelinie, Gminnego Przedszkola im. ks. Alek-
sandra Fedorowicza w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Laskach „ 
Akademia Pod Dębowym Liściem”, Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji 
i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin; 

- bieżąca obsługa finansowo – księgowa oraz płacowa ww. jednostek; 

- przygotowanie i przeprowadzenie  postępowania egzaminacyjnego na 
stopień nauczyciela mianowanego dla 4 nauczycieli; 

- przygotowanie dokumentacji do przetargu na dowóz zbiorowy dzieci 
niepełnosprawnych na rok szkolny 2018/2019 oraz podpisanie umów 
indywidualnych na zwrot kosztów dowozu tych dzieci do szkół i placó-
wek oświatowych; 

- przygotowanie, przy współpracy z dyrektorami jednostek, projektów 
budżetów na rok 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:
- przygotowania do przejęcia nowego zadania, jakim będzie utworzenie 
i prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior +, dla osób starszych, 
wymagających pomocy i opieki. 

- prowadzenie dla mieszkańców gminy poradnictwa prawnego i psycho-
logicznego oraz grupy wsparcia dla osób współuzależnionych;

- wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, 
świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem 
wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem prze-
mocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny; 

- przyjmowanie wniosków na nowe okresy zasiłkowe: ze świadczeń ro-
dzinnych (120 szt.), funduszu alimentacyjnego (30 szt.), świadczenia 
wychowawczego 500+ (591 szt.) oraz nowego świadczenia, związane-
go z wyprawką szkolną „dobry start” czyli tzw. 300+ (~ 1000 szt.).

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:
- uzyskanie dotacji na zakup nowości wydawniczych,  w ramach Progra-
mu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Piorytet 
1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018; 
zakupiono i opracowano blisko  130 książek;

- przygotowanie pierwszego po wakacjach spotkania klubowiczów Dys-
kusyjnego Klubu Książki;  dyskusja na temat książki  „Sowiestany”;

- wznowienie po wakacjach akcji „Czytamy Dzieciom”; w każdą ostatnią 
środę miesiąca o godz. 16.00; 

- zakupienie 70 szt. nowych książek do słuchania; aktualnie są opraco-
wywane i kodowane;

- prowadzenie akcji wymiany puzzli; czwartki w godz. 16.00 – 18.00.

GPWiK „Mokre Łąki”:
- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młodzieżowej, 
Trzech Sosen, Ogrodowej, Pogodnej i Pocztowej w Laskach;

- wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Próżna, 
Leśna, Boiskowa, Rolna, Wesoła i Polna w Hornówku;

- dokonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, zwiększającej jej efek-
tywność, poprzez montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych 
krat schodkowych;

- wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Kwitnącej w  Mościskach;

- ogłoszenie przetargu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, gen. Abrahama) – etap I;
- podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ol-
szowej w Truskawiu.

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych:
- przygotowanie oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych 2018/2019 dla 
mieszkańców, publikacja w mediach; 

- rozpoczęcie zajęć rekreacyjno - sportowych: trening biegowy, nordic 
walking, lekka atletyka dla uczniów, animator sportu dla dzieci i mło-
dzieży na Orliku;

- przygotowania do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Trans-
portu, współpraca z Wydziałem Rozwoju UG; 

- organizacja i przeprowadzenie Rajdu „Rowerem przez Puszczę” w dniu 
16 września br.;

- pielęgnacja zieleni i urządzeń na boiskach sportowych i terenach re-
kreacyjnych;

- zakup rębaka niezbędnego do prowadzenia prac pielęgnacyjnych 
drzew i krzewów;

- przygotowanie dokumentacji do tworzonych pomieszczeń bazy Działu 
Komunalnego GOSiR przy ul. Mokre Łąki;

- przygotowanie ulotek i plakatów w związku z wandalizmem i nisz-
czeniem mienia publicznego na terenie gminy oraz ulotek z lokalizacją 
dystrybutorów torebek na odchody po psach; 

- utrzymanie czystości pasów drogowych dróg gminnych, parkingów 
wraz z zamiataniem ulic i chodników  oraz utrzymanie porządku na przy-
stankach autobusowych i opróżnianie koszy ulicznych; 
- obsługa techniczna uroczystości i pikników sołeckich. 

Centrum Kultury Izabelin:
- zorganizowanie 3 koncertów:  Koncert edukacyjny „Piękna nasza Pol-
ska cała” o polskiej kulturze i tradycjach, „Chopin na strunach” i koncert 
zespołu „Horyzonty”; 

- przygotowanie 3 spotkań z podróżnikami: „Bhutan – podróż w czasie”, 
„Ladakh, Kaszmir – himalajskie krainy” i „Brazylia”; 

- organizacja Akcji Lato: prowadzenie zajęć tanecznych, warsztatów pla-
stycznych, ceramicznych, malowanie batiku,  projekcje filmowe w Kinie 
za Rogiem; dla najmłodszych zaprezentowały się teatrzyki z siedmioma 
przedstawieniami teatralnymi;

- przygotowanie dwóch wystaw artystycznych: Wystawa ilustracji ksią-
żek dla dzieci „Jasnowidze” i wystawa fotografii Ryszarda Sobolewskiego 
„Magia Kuby”; 

- przygotowanie Wieczoru z kulturami świata  – Kuba – w ramach wie-
czoru odbył się koncert zespołu Reya Ceballo oraz prezentacja o Kubie 
podróżnika Ryszarda Sobolewskiego; 

- organizacja Pikniku rodzinnego w Laskach „ Żegnaj lato”; 

- udział w Piknikach sołeckich w Izabelinie B, Izabelinie C i w  Laskach; 

- przygotowanie Dnia otwartego CKI; 

- organizacja Dnia dla rodziny;   

- zorganizowanie warsztatów dla młodzieży i dorosłych: fotograficznych 
oraz programowania i cyberbezpieczeństwa,  a także warsztatów na-
ukowych dla dzieci – Funiversity;  
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Izabelin C, dn. 31 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie o drugim Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XIII/104/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. 
oraz 

Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXXII/286/17 z dnia 22 listopada 2017 r.

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 
r., poz. 1221) jest ceną brutto.

• dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: Nr WA1M/00518957/1 
(działka nr ew. 72/1), Nr WA1M/00510014/3 (działka nr ew. 73), Nr 
WA1M/00514771/5 (działka nr ew. 76), Nr WA1M/00518954/0 (działka nr 
ew. 77), Nr WA1M/00517449/0 (działka nr ew. 80),

• Gmina Izabelin stała się właścicielem działek nrnr ew. 72/1, 73, 76, 77, 
80 w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego,

• Pierwszy przetarg na sprzedaż powyższych działek przeprowadzony był 
w dniu 7 sierpnia 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym (nikt do 
niego nie przystąpił),

• nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią mienie gminne,

• nieruchomości nieobciążone, bez zobowiązań,

• nieruchomości położone na terenie objętym ustaleniami obowiązującego 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północ-
ny, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 
czerwca 2003 r. Zgodnie z ustaleniami planu, nieruchomości znajdują się 
na terenie przeznaczonym pod zabudowę rezydencyjną. Działki uzyskały 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,

• dojazd do nieruchomości od dróg publicznych gminnych: ul. Końcowej 
i ul. J.Kuncewicza,

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

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. 
o godz. 1200  w sali nr 124 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 31 października 2018 r. (włącznie),

• wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się ofe-
renta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospo-
darki Gruntami Urzędu Gminy Izabelin, pok. nr 2 (tel. 022 722–89–62, 
e-mail: geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać nie-
odpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 
IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 900-1800, wt.-pt. 8.00-16.00).

L.p. Nr ewidencyjny 
działki 

Powierzchnia  
(ha) 

Cena wywoławcza Wadium   

1.  80 0,1200 605.000,00 31.000,00 

2.  77 0,1200 605.000,00 31.000,00 

3.  76 0,1200 605.000,00 31.000,00 

4.  73 0,1200 605.000,00 31.000,00 

5.  72/1 0,1127 595.000,00 31.000,00 

 

- projekcja  59 filmów w Kinie za Rogiem; 

- przygotowanie pokazu filmowego kina plenerowego oraz 
wspólnie z Fundacją im. ks. Aleksandra Fedorowicza zaprezen-
towanie filmu Jacka Bąka „Bitwa Warszawska 1920 r. – 95 lat 
później” (po filmie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych). 

Najważniejsze zadania planowane do wykonania w IV 
kwartale 2018 roku: 
- uruchomienie nowej przychodni zdrowia w dniu 15 paź-
dziernika 2018 r.;

- zakończenie odbiorów i rozliczenia projektu budowy ścieżek 
rowerowych w gminie Izabelin;

- rozpoczęcie robót związanych z budową boiska lekkoatle-
tycznego przy  Szkole Podstawowej w Izabelinie; zakończenie 
prac przewidywane jest w połowie przyszłego roku;

- przebudowa ul. Matejki na odcinku od ul. Tetmajera do ul. 
Poniatowskiego w Izabelinie C;

- budowa zestawu do ćwiczeń kalistenicznych (street worko-
ut) oraz siłowni plenerowej na terenie Parku rekreacji i sportu 
w Izabelinie; 

- budowa boiska dla dzieci i młodzieży przy placu zabaw w 
Mościskach oraz nawierzchni bezpiecznej na boisku do koszy-
kówki w Sierakowie;

- wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wy-
mianą części chodnika w ul. Sienkiewicza; roboty realizuje 
Powiat Warszawski Zachodni; gmina Izabelin pokrywa 50% 
kosztów realizacji zadania;

- kontynuacja prac drogowych związanych z wykonaniem na-
kładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych o łącznej 
długości 760,00 m i wartości umowy opiewającej na kwotę 
350.000 zł;

- wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kampinoskiej 
i Piaskowej w Hornówku;

- dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mło-
dzieżowej, Trzech Sosen, Ogrodowej, Pogodnej i Pocztowej 
w Laskach; 

- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olszo-
wej w Truskawiu; 

- rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
Izabelinie C i Sierakowie (ul. Sierakowska, gen. Abrahama) 
– etap I; 

- rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umo-
wy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prymasowskiej 
oraz Leśnej Polanki w Izabelinie C ,  sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby w Iza-
belinie B oraz w ulicy Sosnowej w Hornówku; 

- zakończenie i rozliczenie końcowe realizacji gminnego pro-
gramu wsparcia wymiany pieców za rok 2018; 

- kontynuacja budowy sieci monitoringu; 

- negocjacje w sprawie regulacji ul. Ogrodowej w Laskach; 

- przekazanie Centrum Kultury Izabelin nowo pozyskanej po-
sesji przy ul. Matejki 25 na cele poszerzenia zakresu działal-
ności kulturalno-oświatowej CKI; 

- zakończenie regulacji ul. Zielonej w Hornówku; 

- uruchomienie lodowiska;

- realizacja prac związanych z dostawą kruszywa drogowego w 
łącznej ilości ok. 1500,00 t wraz z wbudowaniem w nawierzch-
nię dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej;

- przygotowanie projektu budżetu na 2019 rok. 

Wójt Gminy Izabelin  Witold Malarowski
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Izabelin, dnia 25 września 2018 r.

GPA.6722.11.2.2018.AK

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. 
zm.)  oraz  art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Izabelin w dniu 21 marca 2018 r. uchwały Nr XL/367/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap II”. 

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

Obszar objęty projektem planu obejmuje teren części wsi Truskaw wyznaczony:

• od północy: południową granicą rowu melioracyjnego (oznaczonego symbolem 4WS w mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenó-
wek, etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13),

• od zachodu: wschodnią granicą działki o nr ew. 596/3, 

• od południa: w kierunku wschodnim południową granicą działek o nr. ew. 598/2 i 599/23 do północnej granicy ul. Północnej 
(skrzyżowanie drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 5KD(D) z 7KD(D) w mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, 
etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13), w kierunku południowo-zachodnim na odcinku 160 m 
wschodnią granicą ul. Północnej (drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 7KD(D) w mpzp wsi Truskaw i Truskaw-
-Helenówek, etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13) do stacji transformatorowej, 

• od zachodu: wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Ptasińskiego w kierunku północnym (drogi gminnej dojazdowej oznaczo-
nej symbolem 7KD(D) w mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr 
XXVI/208/13) do skrzyżowania z południową granicą rowu melioracyjnego (oznaczonego symbolem 4WS w mpzp wsi Tru-
skaw i Truskaw-Helenówek, etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13).

Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie zapisy tekstu planu, tj.:

1) § 6 pkt 7 w zakresie definicji powierzchni biologicznie czynnej.

Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym Nr 1 do w/w uchwały, które dostępne są 
na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie 
sporządzania”.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, 
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: izabelin@
izabelin.pl. 

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 31 października 2018 r.

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

/-/ Witold Malarowski
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712
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NA 

TWOJĄ 
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MIEJSCE 
NA 

TWOJĄ 
REKLAMĘ

REKLAMY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE 
wprowadza zmiany w przyjmowaniu interesantów

Poniedziałek 9.00 – 18.00
Wtorek 8.00 – 16.00

Środa: dzień pracy wewnętrznej 
(bez przyjęć interesantów)

Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00 

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
W GMINIE IZABELIN W SIERPNIU 2018

Wysokie temperatury powietrza, jakie miały miejsce w sierpniu nie 
wpłynęły na sytuację pożarową. Powstały trzy pożary. W Sierakowie 

na parkingu pozostawiono bez dozoru duże ognisko, którego 
ugaszenie wymagało interwencji OSP w Izabelinie. W Laskach przy ul. 
Pomidorowej w dniu 23 sierpnia miał miejsce pożar poszycia leśnego na 
powierzchni ok. 100 m2. Akcja OSP w Laskach spowodowała, że pożar 
się nie rozprzestrzenił. Groźny pożar wnętrza budynku mieszkalnego 
miał miejsce w dniu 3 sierpnia przy ul. Langiewicza w Izabelinie C. 
W akcji gaszenia pożaru trwającej około 7 godzin, oprócz czterech 
zastępów z OSP w Izabelinie i Laskach brało udział OSP z Ożarowa 
Mazowieckiego i trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Właściciel 
budynku dotkniętego pożarem poniósł wysokie straty. W dniu 3 sierpnia 
w Izabelinie B na skrzyżowaniu ulicy 3 maja i Sienkiewicza wystąpiła 
kolizja dwóch samochodów osobowych, w której jedna osoba została 
poszkodowana. W Izabelinie C przy ulicy 3 Maja 46 na terenie posesji 
usunięto gniazdo szerszeni, a w Sierakowie 15 sierpnia br. przy ul. Gen. 
Abrahama usunięto dwa gniazda os znajdujące się na placu zabaw 
dla dzieci. W dniu 22 sierpnia w Izabelinie C przy ul. Tetmajera róg 
Krasińskiego nastąpiła kolizja drogowa dwóch samochodów osobowych.

mgr inż. Edward Gierski 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

NOWO OTWARTY. ZAPRASZAMY! 

Estetka 
GABINET KOSMETYCZNY 
Anna Pałasz – Zatorska 

ul. Warszawska 250, Babice Nowe 
tel: 512-400-434 

Czynny wt. – sob. Poniedziałki dojazd do klienta. 

 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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KARTY HISTORIIREKLAMY

Usługi podnośnikowe, 
Mycie: Elewacji Dachów Kostki Tarasów

501-782-240

W imieniu mojej rodziny i swoim własnym pragnę złożyć 
gorące podziękowania Panu Wójtowi Witoldowi Mala-
rowskiemu oraz pracownikom socjalnym Gminy za oka-
zaną nam pomoc, często osobistą, po pożarze naszego 
domu w Izabelinie. 

Andrzej Niesłuchowski 
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Wójt Gminy Izabelin zaprasza na

koncert z okazji

Narodowego Święta 
Niepodległości
„Tobie moja Polsko”

cz. I

Orkiestra kameralna „La notte” 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach 

Suwalski Chór Kameralny „Viva Musica”
koncertmistrz - Cezary Gójski

cz. II

Wspólne śpiewanie - prow. Maria Holka (fortepian, akordeon, wokal)

11 listopada 2018 g. 16.00
Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny

RODZINNE
WARSZTATY 
KULINARNE

dla rodziców z dziećmi 
w wieku 7-10 lat

13 i 20 października 2018
godz. 11.00

Centrum Kultury Izabelin
ul. Matejki 25

wstęp: 15 zł od osoby

Prowadzenie: Agata Szczebyło
Stowarzyszenie DIETANOVA

Informacje i zapisy: sekretariat CKI tel. 22 752 68 00 (godz. 13.00-19.00)
Liczba miejsc ograniczona!

WARSZTATY 
KULINARNE
DLA MŁODZIEŻY

w wieku 13-16 lat
17 października 2018  godz. 17.00

Centrum Kultury Izabelin  ul. Matejki 25
wstęp: 15 zł od osoby

Informacje i zapisy: sekretariat CKI tel. 22 752 68 00 (godz. 13.00-19.00)
Liczba miejsc ograniczona!

ZRÓBMY COŚ 
RAZEM!
Centrum Kultury Izabelin 

zaprasza wszystkich - MAŁYCH I DUŻYCH 
(młodzież szkolna, dorośli, seniorzy)

do wspólnego projektu:

BOŻONARODZENIOWE 
WARSZTATY 

MUZYCZNO-PLASTYCZNE
W październiku i listopadzie będą się odbywały 

bezpłatne 
warsztaty plastyczne (tworzenie ozdób świątecznych na cho-
inkę) oraz muzyczne (wspólne śpiewanie kolęd). Można wziąć 
udział w obu lub tylko w jednych. 

Projekt zakończy 
WSPÓLNY KONCERT POŁĄCZONY Z WYSTAWĄ 
prac plastycznych. Wystąpi też Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowia-
nie”. Będzie to okazja do wspólnej zabawy, integracji sąsiedzkiej 
i międzypokoleniowej oraz do poznawania i kultywowania pol-
skich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.

Informacje i zapisy: 
sekretariat CKI tel. 22 752 68 00 (godz. 13.00-19.00)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


