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Najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych; 
dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznego jajka oraz mokrego dyngusa 

życzą Radny Tomasz Urbański, sołtys Elżbieta Kowalczyk 
oraz Rada Sołecka Izabelina B

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, wiele radości ze spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół oraz smacznego jajka  życzy sołtys Barbara Słomska 

oraz Rada Sołecka Izabelina C

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary i miłości, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz Wesołego Alleluja 
mieszkańcom Lasek  życzą sołtys Elżbieta Szałkowska,

 radni oraz Rada Sołecka Lasek 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy 
wszystkim mieszkańcom Mościsk smacznego świątecznego jajka, 
dużo słońca na co dzień oraz wesołego Alleluja. Niech te Święta rozbudzą 
w sercach nas wszystkich kwitnącą wiosnę a wraz z nią nadzieję i radość 
na to, co przyniesie każdy nowy dzień  życzą sołtys Mościsk Danuta Karczmarek,

radny Piotr Rzeźnicki oraz Rada Sołecka

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wiele radości i wzajemnej 
serdeczności, wiosennego nastroju oraz wesołego Alleluja 

życzy sołtys i radna Grażyna Fluder-Wasilewska

Niech te wyjątkowe Święta Wielkiej Nocy dadzą nam siłę, radość, 
wiarę w ludzi i dużo miłości 

życzy sołtys Truskawia Wanda Załęska, Rada Sołecka i radni

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych życzenia szczęścia, 
spokoju ducha, wiary w dobro i ludzi, 
umiejętności dostrzegania piękna 
tego świata i wiary w siebie życzą 

Dyrektor, Pracownicy Centrum Kultury Izabelin 
oraz Redakcja Listów do Sąsiada
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Wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Izabelin 
życzymy ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Niech to będzie piękny czas dla nas wszystkich, spędzony 
w atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku.
 Wójt Gminy Izabelin Przewodniczący Rady Gminy Izabelin
 Witold Malarowski Jerzy Pietrzak

Panie Wójcie, po kilku miesiącach 
przerwy znów mam okazję zadać Panu 
kilka pytań, które jak sądzę, nurtują 
wielu czytelników naszej gazety. Za-
cznę od najważniejszego: które z za-
mierzeń władz samorządowych udało 
się w minionych miesiącach zrealizo-
wać, a co jest w planach na ten rok?

Witam Panią. Chętnie przekażę tą 
drogą mieszkańcom gminy porcję in-
formacji o tym, czym aktualnie się zaj-
mujemy. Zacznijmy od inwestycji, bo to 
one najbardziej obciążają budżet, a jed-
nocześnie są tym elementem naszej 
codzienności, który wnosi do naszego 
życia najbardziej pożądane zmiany. 
Otóż w zeszłym roku, z niewielkim za-
haczeniem o styczeń roku obecnego, 
kosztem ponad 10 milionów złotych 
zrealizowaliśmy kolejny etap rozbudo-
wy kanalizacji. W Truskawiu, Izabelinie 
i Hornówku zbudowaliśmy 18,5 km sie-
ci, do której dostęp uzyskało ponad 650 
rodzin. W ramach tego projektu znala-
zła się także rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków, która obecnie ma 
już docelową wielkość i przepustowość. 
Jest też aktualnie w swojej kategorii, jak 
oceniają eksperci, jedną z najnowocze-
śniejszych oczyszczalni w Polsce. 

Inwestycję tę udało się sfi nansować 
z udziałem środków unijnych – ponad 
60% kwoty na to zadanie uzyskaliśmy 
ze źródeł zewnętrznych, a tylko niecałe 
40 % pochodziło z gminnego budżetu. 

Inne ważne inwestycje minionego 
okresu, to remonty podnoszące stan-
dard dróg gminnych. W ubiegłym roku 
przeprowadzono gruntowną moderni-
zację ulicy Wieczorka w Laskach oraz 
położono asfalt na wielu ulicach w Hor-
nówku. Trwa również sukcesywna bu-
dowa systemu odwadniającego sieć 
ulic gminnych, co w sposób zauważalny 
prowadzi do poprawy stosunków wod-
nych na nieruchomościach dotychczas 
najbardziej zagrożonych podtopienia-
mi. W ramach tego systemu znalazły 
się w ubiegłym roku kolejne fragmenty 
naszych miejscowości, między inny-
mi rejon ulicy Działkowej i Zakątnej 

w Hornówku, rejon Rynkowej w Izabe-
linie i Ptasińskiego w Truskawiu oraz 
ulica Wieczorka w Laskach. 

Jeśli natomiast chodzi o zamierzenia 
inwestycyjne na bieżący rok, to...

Pozwoli Pan, że w tym miejscu prze-
rwę Panu, Panie Wójcie. Podobno na 
ten rok zaplanowane zostało tak wie-
le inwestycji, że trudno tegoroczny 
budżet nazwać inaczej niż budżetem 
wyborczym. Tak mówią złośliwi, ale 
czy nie ma w tym trochę prawdy?

Wie Pani co? Na tak zadane pytanie 
mogę odpowiedzieć, że właściwie każ-
dy budżet jest budżetem wyborczym. 
Dlaczego? A dlatego, że w kampanii 
wyborczej mówiliśmy o celach, które 
chcemy zrealizować przez całą kaden-
cję. Naszą ambicją jest, by mierzyć się 
z tym, co w gminie jest do zrobienia 
i zrobić wszystko to, co jest możliwe. 
Stąd też możemy mówić, że jest to bu-
dżet wyborczy. Ale tak naprawdę ten 
budżet jest efektem wcześniejszej na-
szej pracy i starań, przez niemal 4 lata. 

Dodatkowo jeszcze na pewne 
„spiętrzenie” tegorocznych zamierzeń 
wpłynął rozwój sytuacji w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim. Planowana 
modernizacja ulicy 3 Maja, co w za-
sadzie jest wyłącznym zadaniem sa-
morządu powiatowego, z powodu 

trudności fi nansowych powiatu będzie 
możliwa dopiero w tym roku, mimo 
iż w planach Powiatowego Zarządu 
Dróg temat ten był planowany kolejno 
w 2012 i 2013 roku. Ponieważ gmina 
jedynie „dokłada się” do tej inwestycji, 
choć z niebagatelną kwotą ponad 3 mi-
lionów, to oczywiste jest, że sami nie 
mogliśmy wystartować do tego zada-
nia, lecz musieliśmy czekać na decyzję 
powiatu. 

I tak to powstaje mit o „wyborczym 
budżecie”. Swoją drogą niektórzy już 
chyba startują z kampanią wyborczą, 
stąd ożywione zainteresowanie tym, 
co robi samorząd i jakby tu kogoś 
uszczypnąć.

Rozumiem. Przepraszam za wywo-
łanie tej Pana dygresji i proszę wobec 
tego powiedzieć coś o zamierzeniach 
inwestycyjnych na ten rok.

Nie są to zamierzenia małe. Przede 
wszystkim skupimy się na dalszej po-
prawie standardu dróg, w tym wspo-
mnianej już modernizacji ulicy 3 Maja 
na odcinku od Tetmajera do Langiewi-
cza, wraz z odwodnieniem i odprowa-
dzeniem wód do Rowu Północnego. 
Inwestycja ta będzie całkowicie zinte-
growana z systemem odwodnienia Iza-
belina Północnego. Przebudowa 3 Maja 
obejmie też odcinek tej ulicy w Truska-

Naszą ambicją jest, by mierzyć się z tym, 
co w gminie jest do zrobienia 
i zrobić wszystko to, co jest możliwe
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wiu od ulicy Parkowej do Bocianiej, 
również z odwodnieniem. Chciałem 
zwrócić uwagę, że ta modernizacja jest 
zaplanowana jako kompleksowe uno-
wocześnienie ulicy, bo oprócz odwod-
nienia obejmuje także zmianę oświe-
tlenia i przebudowę sieci niskiego 
napięcia z napowietrznej na kablową. 
Takie podejście do tej inwestycji jest 
oczywiście bardzo kosztowne, ale stało 
się możliwe, ponieważ staroście udało 
się zdobyć dofi nansowanie tego celu 
ze źródeł zewnętrznych, a konkretnie 
z tak zwanej „schetynówki”. Natomiast 
przebudowa sieci nn na kablową zo-
stanie wykonana na koszt Energetyki. 
W efekcie mieszkańcy gminy uzyskają 
nie tylko bezpieczną ulicę, ale także 
przestrzeń publiczną dużo bardziej 
przyjazną i estetyczną niż dotychczas.

Inne drogi gminne, planowane do 
przebudowy w tym roku to: ulica Tet-
majera na całej swojej długości i Chod-
kiewicza w Izabelinie oraz budowa 
chodnika na Brzozowej w Laskach, 
od Wieczorka do Partyzantów. Na tę 
ostatnią inwestycję nalega zwłaszcza 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniały-
mi, słusznie zwracając uwagę, że po-
prawa bezpieczeństwa pieszych w tym 
akurat miejscu ma szczególne znacze-
nie dla niewidomych. Jednak muszę 
wyraźnie zaznaczyć, że zarówno ulica 
Chodkiewicza, jak i chodnik na Brzozo-
wej zostały do budżetu wprowadzone 
niejako „warunkowo”. Decyzja o reali-
zacji tych zadań może zapaść dopiero 
po rozstrzygnięciu dużych przetargów, 
bo dopiero ceny znane z przetargów 
pozwolą określić, jakie środki zostaną 
w budżecie niewykorzystane. Solennie 
obiecuję, że jeśli pozwoli na to budżet, 
wszystkie te inwestycje w tym roku 
wykonamy.

Następnym ważnym tematem jest 
dalsze działanie w zakresie rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej. Planujemy na ten 
rok, a wiele wskazuje na to, że plany 
te się powiodą, zbudowanie kolejnych 
15 kilometrów sieci kanalizacyjnej 
dla prawie pięciuset gospodarstw do-
mowych. Złożone wnioski na dotacje 
unijne mają, w mojej ocenie, prawie 
stuprocentowe szanse na pozytywne 
załatwienie, ale... żeby nie zapeszyć. 
Gdyby jednak coś nie wyszło z dota-
cjami, to i tak inwestycję kanalizacyjną, 
choć w ograniczonym zakresie, będzie-
my realizować. 

Kolejnym ważnym zamierzeniem 
inwestycyjnym jest dalsza rozbudowa 

systemu odwodnień dróg gminnych, 
na co przeznaczone jest w tegorocz-
nym budżecie 500 tysięcy złotych. 

No właśnie, Panie Wójcie. Zauwa-
żyłam, że mówiąc o odwodnieniach, 
ciągle mówi Pan o odwadnianiu dróg, 
jakby ważniejsze od tego nie było od-
wadnianie posesji mieszkańców. To 
ludzi denerwuje, bo zdarzy się mokry 
rok i co będzie?

Pani Redaktor oraz ci spośród czy-
telników, którzy jeszcze nie wiedzą, lub 
nie pamiętają, jakimi zasadami kieru-
je się polityka budżetowa samorządu 
gminnego. Przypominam Państwu, 
że pieniądze publiczne gmina może 
wydać jedynie na swoje ustawowe 
zadania, do których odwodnienie pry-
watnych nieruchomości nie należy, ale 
odwodnienie dróg należy. Czyli pienią-
dze budżetowe na odwodnienia dróg 
– tak, a na odwodnienia nieruchomo-
ści prywatnych – nie. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że w tym zakresie polskie 
prawo jest ułomne, a problem zalanej 
nieruchomości nieco inaczej wygląda 
z perspektywy ulicy Wiejskiej lub ulicy 
Koszykowej (siedziba Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, przyp. IM) niż z per-
spektywy mieszkańca gminy Izabelin, 
który nie chce zgodzić się, by dorobek 
jego życia niszczał z powodu sztywnych 
przepisów. Odwodnienie własnej nieru-
chomości przez pojedynczego właści-
ciela działki w naszej gminie jest jednak 
zadaniem tak bardzo przekraczającym 
jego możliwości, że po prostu niewyko-
nalnym. Dlatego gmina nie patrzy obo-
jętnie na ten problem, lecz dostępnymi 
środkami realizuje systemowe przedsię-
wzięcie, które po jego zakończeniu, za-
pewni nam pod tym względem komfort 
zamieszkania nie gorszy, niż w mieście. 
Stworzenie systemu odwadniającego 
kompleksowo wszystkie drogi gminne, 
przy których zlokalizowane są domy, 
pozwoli właścicielom nieruchomości 
niewielkim kosztem, jedynie poprzez 
budowę drenu pozbyć się tego poważ-
nego problemu raz na zawsze. 

W zakresie odwadniania, a właściwie 
należałoby powiedzieć – poprawiania 
stosunków wodnych - działamy także 
w skali ponadgminnej. Otrzymałem 
właśnie od Rady Gminy zgodę na pod-
pisanie porozumienia, które ma pomóc 
rozwiązać ten poważny problem w skali 
jedenastu gmin, położonych na obszarze 
trzech powiatów – naszego, sochaczew-
skiego i nowodworskiego. Szacowany 
koszt tego potężnego przedsięwzięcia 

to 450 milionów złotych, a pieniądze 
na jego realizację będą pochodzić z róż-
nych źródeł. 

Panie Wójcie, jest to jeszcze jeden 
temat, który w tej rozmowie chciałam 
poruszyć. Chodzi o pozyskiwanie pie-
niędzy unijnych na gminne inwestycje. 
Porównanie danych co do środków po-
zyskiwanych przez naszą gminę, mó-
wimy a to o dwunastu, a to o piętna-
stu milionach, z tym, co uzyskują inne 
gminy wypada dla nas dosyć mizernie. 
Proszę wziąć jako przykład gminę Stare 
Babice, która ostatnio pozyskała na ka-
nalizację 130 milionów.

Wyjaśnienie tej dysproporcji wiąże 
się ze zrozumieniem różnicy skali reali-
zowanych przez różne gminy inwesty-
cji. Proszę wziąć pod uwagę, że za te 
nasze „mizerne” raz 10, raz 12, a innym 
razem 15 milionów dotacji plus drugie 
tyle budżetowych pieniędzy myśmy 
zrealizowali budowę oczyszczalni już 
w wersji docelowej oraz prawie 70% 
potrzebnej sieci kanalizacyjnej i wiele 
innych inwestycji. A przywołana przez 
Panią jako przykład gmina Stare Babice 
na rozbudowę samej tylko kanalizacji 
potrzebuje, no cóż, setek milionów. 
Inna jest bowiem specyfi ka naszych 
gmin, inna gęstość zabudowy na ob-
szarach objętych inwestowaniem, inne 
wynikające stąd koszty inwestycji, a za-
tem i inna skala otrzymywanej pomocy 
unijnej. Moja rada: porównujmy rzeczy 
porównywalne.

Mam jeszcze parę pytań do Pana, 
ponieważ jest jeszcze kilka tematów 
interesujących mieszkańców. Na pew-
no czytelnicy z ciekawością dowiedzą 
się czegoś na temat planów zagospo-
darowania, a zwłaszcza tych dotyczą-
cych Sierakowa. Interesuje nas wszyst-
kich także bezpieczeństwo publiczne, 
a właściwie odczuwalny spadek po-
czucia bezpieczeństwa związany z li-
kwidacją komisariatu policji w Izabe-
linie. Są także i inne sprawy, ale ze 
względu na obszerność tego wywiadu 
chciałam Pana prosić o jeszcze jedną 
rozmowę, a na dzisiaj byśmy już może 
zakończyli, jeśli Pan pozwoli. 

Dobrze, zapraszam Panią na dokoń-
czenie tej rozmowy w przyszłym tygo-
dniu. A z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych życzę wszystkim miesz-
kańcom wszystkiego najlepszego. Zdro-
wych, pogodnych i wesołych Świąt oraz 
tradycyjnego, obfi tego dyngusa. 

Dziękuję za życzenia i rozmowę. 
IWONA MAZUREK
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Jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Izabelinie i Laskach były dys-

ponowane przez stanowisko kierowania 
Państwowej Straży Pożarnej do 12 zda-
rzeń, w tym 4 pozarów i 8 miejscowych 
zagrożeń. Najwięcej zdarzeń zanotowa-
no w dniu 15 i 16 marca br. na skutek 
wichury. Silne wiatry w porywach 60–70 
m/h spowodowały zagrożenie dla zdro-
wia i życia mieszkańców oraz uniemoż-
liwiały ruch pojazdów mechanicznych. 
Najwięcej zdarzeń wystąpiło w Izabeli-
nie C i Hornówku. Likwidacja zagrożeń 
polegała na usunięciu zwalonych drzew 
z linii wysokiego i niskiego napięcia, za-
pewnienie przejezdności ulic poprzez 
usunięcie zwalonych drzew. Dotyczy to 
również chodników, ogrodzeń, furtek 
i bram na posesjach oraz samochodów 
osobowych. Nie brakowało również po-
żarów, w trzech przypadkach w rejonie 
fortu Radiowo oraz w Hornówku, Klau-
dynie i Mościskach (pożary traw i niskie-
go zadrzewienia). Łącznie spłonęło kilka 
hektarów. Jeszcze raz przypominamy, że 
wypalanie traw jest niedozwolone i sta-
nowi w świetle prawa wykroczenie, za 
które grozi kara grzywny lub aresztu.

PŁK MGR INŻ. EDWARD GIERSKI 

Informujemy, że od 1 kwietnia ruszył 
wywóz odpadów „zielonych”. Harmo-

nogramy wywozu odpadów dostępne 
są na stronie internetowej www.iza-
belin.pl oraz we wszystkich sklepach i 
instytucjach na terenie gminy.

Prosimy o zapoznanie się z zasada-
mi odbioru odpadów. Jednocześnie 
przypominamy, że odpady „zielone” 
należy gromadzić we własnych wor-
kach o pojemności do 120l. Worki 
należy wystawiać przed posesję (nie 
w altance śmietnikowej) w wyznaczo-
nych dniach, najpóźniej do godz. 6:00. 
Szanujmy pracę osób, które zbierają 
odpady, gdyż swoją pracę wykonują 
bez użycia podnośników.

Mieszkańcy gminy, którzy mają 
na swoich nieruchomościach zeskła-
dowane odpady zawierające azbest, 
mogą składać w Urzędzie Gminy Iza-
belin wnioski o sfi nansowanie odbio-
ru (pakowanie i załadunek), transpor-
tu i utylizacji tychże odpadów. 

Wnioski, które wpłyną do Urzędu 
są weryfi kowane, a po weryfi kacji 
przekazywane do realizacji fi rmie 
(wykonawcy) wyłonionej przez Gmi-
nę, zgodnie z ustawą Prawo zamó-
wień publicznych. Termin pakowania 
i odbioru odpadów wykonawca usta-
la bezpośrednio z wnioskodawcą.

Gmina nie fi nansuje demontażu 
pokryć dachowych. 

Druki wniosków wraz z wyma-
ganym załącznikiem można pobrać 
w Referacie Gospodarki Komunal-
nej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3-go 
Maja 42, 05-080 Izabelin, w pokój nr 
3, 4 i 5 w godzinach pracy urzędu: po-
niedziałek 900–1800, wtorek – piątek 
800–1600 lub ze strony internetowej 
www.izabelin.pl (zakładka wiadomo-
ści → podzakładka ekologia) . 

W 2013r. w ramach prowadzonej 
akcji na koszt gminy unieszkodliwio-
no 64 tony odpadów niebezpiecz-
nych zawierających azbest. 

ANNA LEWANDOWSKA
Referat Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Interwencje 
straży pożarnej 
w marcu 2014

 ODPADY ZIELONE

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ ZA DARMO AZBEST!!!

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA ODBIÓR I UTYLIZACJĘ 
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Odpady można również dowozić 
do punktu, znajdującego się przy ul. 
Postępu 5 w Mościskach (baza fi rmy 
Tobłysk).

Uwaga!!! Dowóz odpadów obej-
muje jedynie mieszkańców gminy Iza-
belin. Firmy świadczące usługi ogrod-
nicze nie mogą korzystać z systemu. 

Przewidujemy przedłużenie od-
bioru odpadów „zielonych” do końca 
listopada br.

Zapytania i uwagi dotyczące odbio-
ru odpadów należy zgłaszać do Zespo-
łu ds. odpadów tel. (22) 722-86-24.

MARTA MERCHEL

kwiecień maj czerwiec lipiec

Hornówek 9, 23 7, 21 4, 18 2,16, 30

Izabelin B 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 
29

Laski / Mościska 7, 24 5, 19 2, 16, 30 14, 28

Truskaw / Sieraków 3, 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

Izabelin C
Sektor ulic: 3 Maja – Langiewicza – 
Końcowa – Kościuszki (na zachód od tej 
ulicy i wraz z ul. Kościuszki)

1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

Izabelin C
Sektor ulic: 3 Maja – Słoneczna – Leśnej 
Polany – Kościuszki (na wschód od tej 
ulicy ale bez niej)

2, 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23

ZMARŁ 
ST. BRYG. TADEUSZ 
WYPYCHOWSKI

Z żalem informujemy, że w dniu 
7 kwietnia 2014 roku zmarł st. 
bryg. Tadeusz Wypychowski, któ-
ry był wieloletnim komendantem 
Powiatowym PSP w Powiecie War-
szawskim Zachodnim. Ponadto 
współtworzył powiatowe struk-
tury Państwowej Straży Pożarnej. 
W 2013 roku został wyróżniony ty-
tułem „Zasłużony dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego”. Uroczy-
stości pogrzebowe odbyły się 10 
kwietnia 2014 roku w kościele pod 
wezwaniem M.B. Częstochowskiej 
w Piastowie. Wzięło w nich udział 
ponad 200 strażaków z różnych 
stron Polski, a wśród nich delega-
cje i poczty sztandarowe OSP Laski 
i Izabelin. Zmarłego komendanta 
żegnał osobiście starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Jan 
Żychliński.
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W sobotni wieczór 22 marca br 
odbyła się uroczystość przyzna-

nia zaszczytnego tytułu Izabelińczyk 
Roku 2013, którym została Janina So-
snowska. Galę zaszczycił swoją obec-
nością starosta Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego Jan Żychliński, władze 
gminy, laureaci Izabelińczyka Roku 
z lat ubiegłych, nauczyciele ze szkoły 
w Izabelinie oraz rodzina i przyjaciele 
Laureatki. Ceremonia rozpoczęła się 
koncertem znakomitego Kwartetu Oli 
Troczyńskiej, który na początek wyko-
nał trzy utwory (As ti me goes by, Na 
pierwszy znak, Fly me to the moon), 
by po ich wysłuchaniu, przejść do ofi -
cjalnej części uroczystości. Na scenę 
została zaproszona Janina Sosnowska 
oraz szacowna Kapituła Izabelińczyka 
Roku w składzie: Witold Malarowski 

Gala Izabelińczyk Roku 2013

– wójt gminy Izabelin, Jerzy Pietrzak 
– przewodniczący Rady Gminy Izabe-
lin, Leszek Skibiński oraz Izabelińczy-
cy Roku ( Jerzy Misiak, Alicja i Witold 
Galczakowie, Kazimiera i Wiesław 
Warzychowie, Elżbieta Szczepkow-
ska, Edward Gierski, Władysław Go-
łąb, Małgorzata Marczewska, Danuta 
Karczmarek, Czesław Apiecionek). 
Słowo wstępne wygłosił Witold Ma-
larowski a laudację odczytała Grażyna 
Zielińska. Laureatka nie kryła łez wzru-
szenia i nie szczędziła podziękowań. 
Na scenie zrobił się ruch, bo wszyscy 
chcieli pogratulować, złożyć życzenia 

i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
z nagrodzoną. Następnie wszyscy za-
jęli swoje miejsca i wysłuchali dalszej 
części koncertu, a w nim stare przed-
wojenne przeboje m.in. „W małym 
kinie”, „Miłość Ci wszystko wybaczy” 
oraz amerykańskie standardy „Cheek 
to cheek”, „Sway” czy „My baby Just 
cares me”. Po koncercie w holu CKI na 
wszystkich czekała miła niespodzianka 
w postaci ogromnego tortu na cześć 
laureatki. Miła atmosfera, która pano-
wała na gali była wspaniałym zakoń-
czeniem tygodnia. 

IWONA MAZUREK 
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Pani Janino, otrzymała Pani tytuł 
Izabelińczyka Roku 2013. Jak się Pani 
z tym czuje ?

Przyznam szczerze, że na początku 
było to dla mnie duże zaskoczenie, ale 
zaraz później przyszła radość i zado-
wolenie. Najwięcej radości przyniosły 
mi te momenty, kiedy po uroczystości 
i odebraniu tego zaszczytnego tytu-
łu rozdzwoniły się telefony i dostałam 
mnóstwo życzeń. Odezwali się moi bliż-
si i dalsi znajomi, także tacy, z którymi 
długo nie miałam kontaktu. Otrzyma-
łam od nich mnóstwo gestów sympati i, 
wiele serdecznych i życzliwych słów, 
które podziałały jak balsam na moją du-
szę. Mówili, że ten tytuł to jest to, czego 
dla mnie oczekiwali a nawet, że dosta-
łam go za późno (śmiech). Ogromną ra-
dością były też opinie i życzenia moich 
najbliższych współpracowników, koleża-
nek, kolegów, sąsiadów.

Kiedy usłyszałam laudację dowie-
działam się, że całe życie przepraco-
wała Pani w naszej gminie, przeka-
zując młodym pokoleniom wiedzę 
i wychowanie. To, co mnie urzekło 
w Pani najbardziej, to człowieczeń-
stwo. W dobie komercjalizmu, wy-
ścigu do władzy, pieniędzy i sukcesu, 
Pani widzi człowieka. Co trzeba robić, 
by mieć oczy szeroko otwarte ? Jakie 
wartości są Pani bliskie ?

Wydaje mi się, że najważniejsze 
jest to, żeby samemu chcieć być czło-
wiekiem. To, co mnie jest potrzebne, 

świadomie dawać innym ludziom. 
Drugą bardzo istotną dla mnie spra-
wą są wartości, jakie człowiek powi-
nien posiadać. Przede wszystkim jest 
to wrażliwość na drugiego człowieka. 
Życie jest jedno i trzeba je przeżyć jak 
najlepiej, bo drugiej szansy człowiek 
nie dostanie. Rzeczywiście trzeba mieć 
oczy szeroko otwarte, bo bardzo łatwo 
jest nie dostrzec, co dzieje się dookoła 
i co jest potrzebne drugiemu człowie-
kowi, nawet takiemu małemu, z jakimi 
mi przyszło pracować. Dzieci całe życie 
mnie uczyły. One potrafi ą najbardziej 
szczerze powiedzieć, co im leży na du-
szy i sercu, jakie mają potrzeby, czego 
by chciały. My, dorośli, stajemy się bar-
dziej ostrożni w wypowiadaniu się na 
różne tematy. Dziecko wie, że może po-
wiedzieć wszystko. Jeśli chodzi o chęć 
posiadania, to zawsze była mi daleka. 
Nawet jako młody człowiek uważałam, 
że bardziej wartościowe jest być, a nie 
mieć. W życiu wielokrotnie znalazłam 
tego potwierdzenie.

Pierwszy rok Pani pracy zawodo-
wej to przedszkole w Zakładzie dla 
Niewidomych w Laskach, a potem już 
44 lata pracy w szkole w Izabelinie. Co 
było dla Pani najtrudniejsze w pracy 
i w życiu w Izabelinie ? 

Emocjonalnie trudne były takie 
chwile, kiedy było bardzo dużo pracy 
i trzeba ją było wykonać szybko i na 
czas. W szkole czas liczy się od wrze-
śnia do czerwca i nie ma możliwości 
przesunięcia pracy w jedną czy drugą 
stronę. Gdy teraz o tym myślę, praca 
w szkole sprawiała mi więcej radości 
niż problemów. Bo ja lubiłam swoją 
pracę i od dziecka marzyłam, by zostać 
nauczycielką. Potem wbrew woli rodzi-
ców, którzy mieli na mnie zupełnie inny 
plan, znalazłam się w Liceum Pedago-
gicznym w Pułtusku. Już jako 14 latka 
byłam bardzo samodzielna, uparłam 
się, sama pojechałam na egzamin i po-
zytywnie go zdałam. Tata, chcąc zoba-
czyć gdzie się uczę, pojechał na pierw-
szą wywiadówkę. I tak to się zaczęło. 

A potem była już praca z dziećmi, 
które trzeba było nauczyć, wycho-
wać i ukształtować. Teraz, gdy pracuję 
w świetlicy szkolnej, moja rola jest inna, 
choć również bardzo odpowiedzialna. 
Widząc smutne oczy dziecka, pytam 

co się dzieje. Czasem powodem jest 
zwyczajne zmęczenie, bo dzisiejsi mali 
uczniowie oprócz lekcji w szkole mają 
mnóstwo zajęć dodatkowych. Czasami 
powodem jest tęsknota za rodzicami, 
których dziecko widzi tylko chwilę rano 
i wieczorem, albo nieudany dzień. I wte-
dy trzeba zrobić herbaty, pogłaskać, 
przytulić, powiedzieć, że się je kocha 
i jest dla nas ważne. Dać swój czas, za-
interesowanie, zrozumieć i wysłuchać. 
Ot, takie zwyczajne odruchy serca.

A pamięta Pani te najpiękniejsze 
chwile?

O tak, tych chwil było bardzo dużo. 
Najpiękniejsze to te, kiedy dzieci mó-
wiły, że to, co robię, sprawia im radość. 
Wtedy kiedy ludzie byli zadowoleni, 
kiedy moi pracownicy byli szczęśliwi, 
że coś im się udało, albo coś nam wy-
szło i ktoś nas pochwalił. 

Co chciałaby Pani przekazać mło-
dym ludziom jako pedagog i czło-
wiek?

Chciałabym powiedzieć, że piękne 
jest to, że człowiek chce być wolny, ale 
żeby młodzi ludzie pamiętali zawsze 
o tym, że ich wolność kończy się wte-
dy, kiedy zaczyna się wolność drugiego 
człowieka. Nie chodzi o to, żebyśmy za 
wszelką cenę byli szczęśliwi, ale żeby-
śmy byli szczęśliwi wspólnie. Aby i te 
osoby, które są z nami, również od-
czuwały radość z tej wspólnoty. I to 
jest dla mnie ważne jako dla człowieka 
i pedagoga.

Czego mogę Pani życzyć ? 
Hm… przede wszystkim dobrego 

zdrowia. Myślę, że każdy człowiek ma 
jakieś marzenia i sam powinien dążyć 
do ich realizacji. Nasze życie toczy się 
wokół ludzi, ale tak naprawdę we-
wnątrz musimy to wszystko przeżyć 
sami. Moja córka zawsze mi powtarza-
ła, że jeżeli czegoś się chce w życiu do-
statecznie mocno i poświęci się temu 
dostatecznie dużo czasu, to nie ma cu-
dów, to się po prostu spełnia. 

Chciałabym również szczęścia dla 
moich dzieci. Mam dwie córki, które są 
takim moim darem dla Izabelina, bo to 
są wspaniałe dziewczyny. Mądre, war-
tościowe i dobre osoby. 

Dziękuję za rozmowę, życząc do-
brego zdrowia i spełnienia najskryt-
szych marzeń.

„Każdy z nas chce być wolny, ale nasza wolność kończy się 
wtedy, kiedy zaczyna się wolność drugiego człowieka” 

z Janiną Sosnowską 
– Izabelińczykiem Roku 2013 
rozmawia Iwona Mazurek
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wiolonczeliści profesorowie Andrzej 
Orkisz, Andrzej Zieliński, Piotr Hausen-
plas, Rafał Kwiatkowski, Piotr Cegielski 
ze Lwowa, kameraliści: Swietłana Du-
mańska i Magdalena Szczepanowska,..

Z uwagi na duża liczbę uczestników 
przesłuchania odbyły się w kilku miej-
scach: w Domu Kultury w Łomiankach 
(sekcja wiolonczeli i zespołu kame-
ralnego), w Centrum Kultury Izabelin 
(sekcja fortepianu solo i duetu forte-
pianowego). Laureaci zostali zaprezen-
towani w uroczystym koncercie pod-
czas podsumowania i Gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 

Na uwagę zasługuje fakt wysokiego 
poziomu artystycznego i warsztatowe-
go, jaki prezentują dziś najmłodsi arty-
ści z Polski. Szkoły Mistrzowskie z War-
szawy mogą cieszyć się wybitnymi 
osiągnięciami swoich wychowanków. 
Są to m.in. Średnia Szkoła Muzycz-
na im. Z. Brzewskiego (Duet Gronet / 
Błaszczak), Uniwersytet Muzyczny im. 
Fr. Chopina (Duet Stankiewicz/ Dzio-
łak, Kwintet Skwierczyńska, An/ Stud-
niarz/ Spodobalska/ Nguyen) , a także 
Szkoły Talentów z Poznania (Kwartet 
Kotz / Gidaszewski/ Popierz/Maszoń-
ska) i Gdańska (Piotr Czerwiński). Dzie-
ci grają fantastycznie! Z cała pewnością 
dzisiejszych laureatów Konkursu J. Za-
rębskiego będziemy podziwiać w przy-
szłości na światowych estradach.

Znakomicie wystąpili goście z zagra-
nicy , m.in. młodzi pianiści z Petersburga 
(L. Kabrgiel ), Azerbejdżanu (Suada Haji-
zada), wiolonczelista z Chin (Minzhen 
Zhang), duet saxofonowy z Litwy, pia-
nistka z Japonii Nanami Sato, ukranski 
pianista z Kijowa Evgenij Motorienko. 
Wspaniale i niezwykle profesjonalnie 
występowały zespoły kameralne repre-
zentujące najstarsza kategorię wiekową 
– studenci z akademii muzycznych War-
szawy, Krakowa, Poznania, Gdańska.

Przesłuchania w Centrum Kultury 
Izabelin stały na wysokim poziomie 
organizacyjnym dzięki zaangażowa-
niu i znajomości rzeczy jego dyrektora 
Janusza Marciniaka. Izabelin posiada 
znakomita sale koncertową, koncer-
towy fortepian Schimmel, pięknie 
skomponowane i zagospodarowane 
Centrum Kultury, za co wójtowi panu 
Witoldowi Malarowskiemu należą się 
ogromne dzięki i gratulacje. Poczynio-
ne inwestycje sprawiają, że jest moż-
liwa organizacja przedsięwzięć mu-
zycznych na prawdziwie europejskim 
poziomie. Otoczenie niezwykłej przy-
rody Puszczy Kampinoskiej, atmosfera 
przyjaźni i życzliwości otaczająca gości 
z odległych miast Polski i świata spra-
wia, że przyjeżdża tu się z prawdziwą 
przyjemnością. Formuła Konkursu jest 
otwarta, tak więc podczas przesłu-
chań trwających od rana do wieczora 

XIV Konkurs Juliusza Zarębskiego, 
którego organizatorem głównym jest 
Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza 
Zarębskiego przy współudziale Niepu-
blicznej Szkoły Muzycznej w Łomian-
kach i Centrum Kultury Izabelin był 
wyjątkowy. Okres przesłuchań Konkur-
sowych przypadł na jubileusz 160 lat od 
dnia urodzin Juliusza Zarębskiego. Świa-
domi tego faktu młodzi artyści, częściej 
i piękniej niż zwykle wykonywali dzieła 
Patrona Konkursu. Tegoroczna edy-
cja była rekordowa również w liczbie 
uczestników: ponad dwustu młodych 
wykonawców wzięło udział XIV Konkur-
sie.. Wraz z gośćmi z Polski gościliśmy 
artystów z innych krajów Europy : Litwy, 
Białorusi, Ukrainy, Rosji, Francji, a tak-
że i z Azji (Japonii, Wietnamu), i po raz 
pierwszy z Chin i Azerbejdżanu.

Konkurs trwał siedem dni. Odbywał 
się w czterech sekcjach instrumental-
nych: fortepian solo, duet fortepiano-
wy, wiolonczela i zespół kameralny. 
Cztery oddzielne kolegia jurorów zło-
żone z wybitnych muzyków i profeso-
rów uniwersytetów muzycznych przy-
słuchiwało się dokonaniom muzyków 
w trybie ekstremalnym od 8.00 rano 
do 22.00. Przypomnijmy nazwiska juro-
rów. To profesorowie i znakomici mu-
zycy. Pianiści Jerzy Romaniuk, Marek 
Drewnowski, Liubov Lavneeva z Sankt 
Petersburga, Teresa Czekaj z Paryża, 

XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
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odwiedzali Centrum tutejsi meloma-
ni. Konkurs cieszył się zainteresowa-
niem nie tylko najmłodszych artystów 
z Izabelina. Do komitetu honorowe-
go weszli mieszkańcy Izabelina, m.in. 
Pani profesor Małgorzata Marczewska 
z Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina 
w Warszawie, a gości z zagranicy objęli 
opieką Państwo Elżbieta i Krzysztof Za-
nussi, którzy niezmiennie towarzyszą 
naszemu konkursowi od wielu lat.

Obecna na Koncercie Laureatów Wi-
zytator Szkół Muzycznych rangi ogól-
nopolskiej, gratulowała poziomu orga-
nizacyjnego, wspierania szlachetnych 
i niełatwych działań kulturalnych, a także 
umiejętności stworzenia warunków dla 
realizacji takich projektów jak Międzyna-
rodowy Konkurs Muzyczny, który służy 
zarówno mieszkańcom jak i melomanom 
przyjeżdżających do Izabelina i Łomianek 
już po raz czternasty. Splendor to dla mia-
sta. – powiedziała goszcząca na Konkursie 
goszcząca u nas Wizytator z Łodzi.

Baza instrumentalna w lwiej części 
została stworzona dzięki Fabryce Forte-
pianów Schimmel z Kalisza i Brunszwiku, 
skąd przybyły trzy fortepiany i siedem 
pianin, a także trzymetrowy kolos: kon-
certowy fortepian Schimmel, brzmienie 
którego podziwialiśmy podczas przesłu-
chań sekcji fortepian solistyczny i duet 
fortepianowy w Sali koncertowej Cen-
trum Kultury Izabelin.

Przypomnijmy, ze Konkurs wpisany 
jest do Kalendarza Imprez Centrum 
Edukacji Artystycznej Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Kolejny rok 
odbywa się pod auspicjami UNESCO, 
a Komitet Organizacyjny reprezento-
wali zarówno władze Izabelina, Łomia-
nek, Starostwa, jak i przedstawiciele 
świata kultury.

Dyrektor międzynarodowych konkursów 
im. Juliusza Zarębskiego 

LUCJUSZ PINKOSZ

MUZYCZNY IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO
23–30 MARCA 2014

Centrum Kultury Izabelin zaprasza na

Złoty Jubileusz Haliny Frąckowiak 
 

Koncert odbędzie się 18 maja 2014 r. godz. 18.00
 

Bilety 30 zł normalne, 20 zł ulgowe
Tel. 22 752-68-28
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Wniedzielę 27 kwietnia 2014 
w Watykanie na Placu Św. Piotra 

odbędzie się Msza Św. Kanonizacyjna 
papieża Jana XXIII i papieża Polaka, 
błogosławionego Jana Pawła II. W pra-

W niedzielę 6 kwietnia przypa-
dła pierwsza rocznica śmierci 

wieloletniego proboszcza i budowni-
czego kościoła w Laskach. Z tej okazji 
w laseckiej świątyni została wmuro-
wana i poświęcona tablica upamięt-
niająca tego wspaniałego, skromnego 
i życzliwego ludziom kapłana.

Ks. Prałat Józef Buchajewicz, kano-
nik honorowy Kapituły Kolegiackiej 
Kampinosko-Bielańskiej miał 73 lata, 
z tego w kapłaństwie przeżył 49 lat. 

JAN PAWEŁ II ŚWIĘTYM

BUDOWA 
WIELKICH ORGANÓW LASECKICH 
jako wotum za pontyfi kat, beatyfi kację 

i kanonizację 
polskiego Papieża Jana Pawła II

   I ROCZNICA ŚMIERCI  

Wysiłkiem lokalnej społeczności, parafi an laseckiej parafi i, melomanów 
festi walu muzycznego „W Krainie Chopina”, wsparciu fi nansowemu Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w gminie Izabelin powstaje wspa-
niałe dzieło, które jest także naszym hołdem wdzięczności za wspaniały 
pontyfi kat Jana Pawła II. Patronką kościoła w Laskach jest Matka Boża Gu-
adalupe. To do Meksyku przed Jej oblicze Jan Paweł II odbył swoją pierw-
szą pielgrzymkę. Podczas pobytu w Meksyku w 1999 roku Ojciec Święty 
Matkę Bożą Guadalupe uczynił patronką życia. Dlatego powstanie Wielkich 
Organów Laseckich, wyjątkowego instrumentu właśnie w tym miejscu, ma 
szczególną i szeroką wymowę związaną z postacią Wielkiego Polaka Pa-
pieża Jana Pawła II, który w jednej ze swoich homilii powiedział: „Muzyka, 
podobnie jak wszystkie inne języki sztuki, zbliża człowieka do Boga, który 
przygotował dla kochających Go ludzi rzeczy, jakich «ani oko nie widziało, 
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć» (1 Kor 2, 9).”

W dniu kanonizacji bł. Papieża Jana Pawła II w niedzielę 27 kwietnia o go-
dzinie 20.00 w kościele p.w. matki Bożej królowej Meksyku w Laskach odbę-
dzie się nadzwyczajny koncert na który – w tym historycznym dniu – zaprasza 
proboszcz parafi i w Laskach Ks. Kanonik Grzegorz Jankowski. Wstęp wolny. 

wie kanonicznym kanonizacja jest 
ostatecznym aktem papieskim, przez 
który osoba zaliczona uprzednio do 
błogosławionych, zostaje wpisana do 
katalogu świętych i której papież po-

leca oddawać kult publiczny kościelny 
należny osobom świętym. 

Jan Paweł II zafascynował ludzi na ca-
łym świecie swoją niezwykłą osobowo-
ścią. Każdy, kto miał szczęście z nim się 
spotkać, odczuwał promieniowanie mi-
łości, świętości. Podczas swoich licznych 
pielgrzymek – ze szczerą i żarliwą wiarą 
głosząc naukę Chrystusa – zasypywał 
przepaście między religiami, narodami 
i pojedynczymi ludźmi. Zawsze upominał 
się o godność i szacunek dla osoby ludz-
kiej. Radosnym usposobieniem, umi-
łowaniem piękna świata stworzonego 
przez Boga Stwórcę, przykładem swoje-
go życia i cierpieniem dawał świadectwo 
wierzącym i niewierzącym. Uczył pokory, 
szacunku i przebaczania. Na oczach ca-
łego świata pokazał zwycięstwo Ducha 
i Wiary, nad ułomnościami ciała. Wybór 
na stolicę piotrową Papieża Polaka i jego 
długi, piękny i pod wieloma względa-
mi wyjątkowy pontyfi kat , to także czas 
potężnych – wręcz niewyobrażalnych 
– pokojowych zmian geopolitycznych. 
Czas kiedy „runęły mury”. To charyzma 
naszego Ojca Świętego i głęboka wia-
ra dała nam moc do zwycięskiej walki 
o wolność. Najtrafniej Naszego Wielkie-
go Papieża opisują słowa poety Czesława 
Miłosza: „Na dnie swojej nędzy Polska 
dostała króla, i to takiego o jakim śniła.” 
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3 września 2006 – ks. kanonik Józef 
Buchajewicz – proboszcz parafi i p.w. 
Matki Bożej Królowej Meksyku w La-
skach – podczas koncertu Konstantego 
Andrzeja Kulki, który odbywał się w ra-
mach II Letniego Festi walu Muzycznego 
„W Krainie Chopina”, ogłosił ofi cjalnie 
o rozpoczęciu modernizacji i rozbudo-
wy kościelnych organów. Zapewnił przy 
tym licznie zgromadzonych wiernych 
i słuchaczy, że po zakończeniu moder-
nizacji powstanie instrument o niezwy-
kle ciekawej konstrukcji, wyjątkowych 
walorach brzmieniowych, który będzie 
zachwycał wiernych podczas liturgii 
i słuchaczy podczas planowanych kon-
certów. Budowa organów to wotum za 
pontyfi kat , beatyfi kację i kanonizację 
polskiego Papieża Jana Pawła II. 

Modernizacja i rozbudowa istnie-
jącego wcześniej instrumentu, który 
nie sprostał trudnym akustycznym 
wyzwaniom kościoła, zajmował zbyt 
dużo miejsca na chórze kościelnym, 
a ponadto ulegał ciągłym awariom, 
była koniecznością. Przez kilka lat były 
rozważane różne warianty przebudo-
wy. Z analiz akustycznych i potrzeb 

 KS. PRAŁATA JÓZEFA BUCHAJEWICZA

PONIŻSZYM ARTYKUŁEM ROZPOCZYNAMY CYKL O BUDOWIE WIELKICH ORGANÓW LASECKICH.

KRONIKA BUDOWY WIELKICH ORGANÓW LASECKICH CZ. I

artystycznych wynikało, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie instrument duży, 
o najwyższych walorach dźwiękowych. 
Wybudowany solidnie, z najlepszych 
jakościowo materiałów, tak by mógł 
służyć wielu pokoleniom wiernych. Ta-
kie rozwiązanie wiązało się z większymi 
kosztami, niemożliwymi do poniesienia 
w krótkim czasie, oraz znalezieniem 
wykonawcy, któremu można powierzyć 
trudną technicznie realizację budowy 
wielkich organów, w długim, trudnym 
do przewidzenia czasie. Tego niełatwe-
go zadania podjął się organmistrz Piotr 
Duda. Urodzony w Kamieniu Pomor-
skim specjalista, właśnie skończył bu-
dowę kolejnego instrumentu dla drew-
nianego kościoła w Iwoniczu. Posiadał 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 
ściśle współpracuje z czołowymi euro-
pejskimi fi rmami budującymi organy. 
Jego rodzina organy buduje od poko-
leń. Postanowiono, że nowe organy 
będą się składać z dwóch instrumen-
tów z małego instrumentu umiesz-
czonego w przedniej części kościoła, 
oraz głównego na kościelnym chórze. 
W pierwszej kolejności powstaną cał-
kowicie nowe dolne dziesięciogłosowe 
organy małe, z własnym niezależnym 
kontuarem, które będą służyły liturgii 
do czasu ukończenia budowy instru-
mentu zasadniczego.

MARIUSZ DŻYGA

Urodził się w Wilnie. Był najmłodszym 
z czterech synów, studiował medy-
cynę, jednak cały czas w jego sercu 
i myślach było kapłaństwo. W 1958 r. 
rozpoczął naukę w Metropolitarnym 
Seminarium Duchownym w Warsza-
wie. W 1964 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie, których udzielił mu kard. 
Stefan Wyszyński. Jego pierwszą pa-
rafi ą, była parafi a św. Stanisława Bi-
skupa Męczennika w Stanisławowie 
koło Mińska Mazowieckiego. Zajął się 
odbudową XVI-wiecznego kościoła 
zniszczonego po wojnie. Po dwóch 
latach został przeniesiony do par. św. 
Zygmunta w Warszawie. Po kolejnych 
dwóch latach przydzielono go do pa-
rafi i Bożego Ciała w kościele Matki 
Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Od 
1981 roku był organizatorem parafi i 
i budowniczym kościoła Matki Bożej 
Królowej Meksyku w Laskach. Od 
1974 r. był archidiecezjalnym, a na-
stępnie krajowym duszpasterzem Po-
mocników Maryi Matki Kościoła.

Ksiądz Prałat Józef Buchajewicz, był 
proboszczem żyjącym sprawami wspól-
noty parafi alnej, znał ludzi i ich proble-
my. Aktywnie włączał się w działalność 
społeczną. Wkładał mundur Strażaka 
Ochotnika, by jako Kapelan OSP podno-
sić rangę tej służby, szczególnie wśród 
młodzieży. Propagował kult Matki Bo-
żej z Guadalupe, dbał o związki naszej 
lokalnej wspólnoty z kościołem po-
wszechnym, ze światem, zapraszając co 
roku do Kościoła w Laskach na odpust 
Matki Bożej Guadalupe dyplomatów 
i przedstawicieli społeczności państw 
latynoskich, przez co rozsławił imię La-
sek i Izabelina w świecie. 

Od 2005 roku współorganizował 
koncerty w ramach festi walu muzycz-
nego w Krainie Chopina. Ostatnim 
jego dziełem, którego już nie ukoń-
czył jest budowa Wielkich Organów 
Laseckich.

Za swoją działalność na rzecz gmi-
ny Izabelin został wyróżniony tytułem 
Izabelińczyka Roku 2005.

Wygląd obecny małych dolnych organów 

Konstanty Andrzej Kulka 
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Uroczystość rozpoczęła się w samo 
południe od złożenia kwiatów pod 

Pomnikiem leśników Puszczy Kampi-
noskiej poległych i zamordowanych 
w czasie II wojny światowej. Następnie 
zgromadzonych w sali gości powitał 
dyrektor parku – Jerzy Misiak, który za-
prosił wszystkich do obejrzenia premie-

rowej projekcji fi lmu autorstwa głów-
nego specjalisty ds. edukacji i ochrony 
przyrody „Kampinoski Park Narodowy 
– w sercu Polski”. Po fi lmie zabrał głos 
szef parku. W swoim wystąpieniu pod-
kreślił wartość przyrodniczą KPN, a tak-
że przypomniał, że choć park powołany 
został na mocy Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dn. 16 stycznia 1959 r. 
to pierwszym dniem funkcjonowania 
parku był właśnie 1 kwietnia 1959 r. 
Po przemówieniu dyrektora wręczo-
no odznaczenia, wyróżnienia, medale, 
dyplomy oraz podziękowania dla pra-
cowników parku oraz osób zasłużonych 
dla ochrony oraz promocji przyrody 
KPN. W imieniu parków narodowych 
– dziekan Korpusu Dyrektorów – Je-

55-LECIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO 
1 kwietnia w Sali widowiskowej Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku 
Narodowego odbyła się uroczysta gala z okazji 55-lecia utworzenia jedynego 
parku narodowego w centralnej Polsce.
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rzy Misiak pożegnał odchodzących na 
emeryturę dyrektorów dwóch parków 
narodowych – Ireneusza Lewickiego 
(Woliński PN) oraz Pawła Skawińskiego 
(Tatrzański PN). W dalszej części życze-
nia dla parku przekazali m.in. Andrej 
Prokoszyn – dyrektor Berezyńskiego 
Rezerwatu Biosfery na Białorusi oraz 
Aleksander Koczergin – dyrektor Par-
ku Narodowego Smoleńskie Pojezie-
rze w Rosji. Park otrzymał także wiele 
listów gratulacyjnych i souvenirów. Na 
koniec gali odbył się koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. 
Gen. Józefa Wybickiego. Artyści zagrali 
muzykę i utwory związane z terenem 
Puszczy Kampinoskiej. Po zakończonej 
uroczystości goście obejrzeli wystawę 
Polskie krajobrazy chronione w malar-
stwie autorstwa Anny Miszalskiej-Gą-
sienica i Jerzego Miszalskiego. Wystawa 
składająca się z kilkudziesięciu obrazów 
inspirowana była kontemplacją krajo-
brazów objętych państwowym syste-
mem ochrony. Ekspozycja czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 
15 oraz w weekendy w godz. 10 – 16 do 
5 maja. Wstęp wolny. Zapraszamy. 

Z A C H I P UJ  S W O J E G O  Z W I E R Z A KA  Z A  DA R M O ! ! !

Wramach Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i za-

pobieganiu bezdomności zwierząt 
każdy właściciel psa lub kota, z terenu 
gminy Izabelin, może skorzystać z dofi -
nansowania na wykonanie zabiegu ste-
rylizacji/kastracji dla swojego pupila 
w wysokości 50% kosztów zabiegu. 

W ramach programu można rów-
nież zachipować zwierzaka – za zachi-
powanie Gmina płaci w 100%. 

Dodatkowo w 100% pokrywane jest 
uśpienie ślepych miotów psów i ko-
tów wraz z utylizacją zwłok.

Aby skorzystać z dofi nansowania 
należy zgłosić się do Urzędu Gminy Iza-

belin (pokoje nr 3, 4 lub 5) i wypełnić 
oświadczenie. Z kopią takiego oświad-
czenia właściciel zwierzaka udaje się 
do jednego z 4 zakładów leczniczych 
dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła 
umowy, tj: 
1.  „Pod Centaurem s.c. lek. wet. Grze-

gorz Pęczek, lek. wet. Ewa Gliszczyń-
ska Pęczek”, ul. 3-Maja 49, Mościska, 
05-080 Izabelin, tel. 22 752 26 27 

2.  Przychodnię Weterynaryjną Laski, An-
drzej Małkowski, ul. 3-Maja 89, Laski, 
05-080 Izabelin, tel. 22 721 00 75 

3.  Gabinet Weterynaryjny Grzegorz To-
porkiewicz, ul. Rolna 49, Hornówek, 
05-080 Izabelin, tel. 22 722 75 50. 

4.  Gabinet Weterynaryjny „Mokry No-
sek” s.c., Marzena Stanisławska, Ka-
mila Hoszcz ul. Arkuszowa 73 lok. 3 
(01-934 Warszawa), tel. 22 290 87 66 
Akcja trwa od 3 lutego do 30 listopa-

da 2014 roku lub do wyczerpania środ-
ków przeznaczonych na ten cel. Akacja 
powtarzana jest co roku więc gdyby ko-
muś nie udało się skorzystać z dofi nan-
sowania w tym roku może skorzystać 
w następnym. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel. 22 722 89 31. 

W roku 2013 Gmina dofi nansowała 
łącznie 73 zabiegi. 

ANNA LEWANDOWSKA
Referat Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
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1 kwietnia br. w Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie dyrektorów 
polskich parków narodowych z wójtami gmin – Izabelin oraz Stare Babice, a także 
przedstawicielami gmin oraz gośćmi z Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery (Biało-
ruś) oraz Parku Narodowego Smoleńskie Pojezierze. W ramach spotkania dyrek-
torom parków narodowych przedstawiono gospodarkę wodno-ściekową gmin 
jako przykład dobrej, nacechowanej wzajemną życzliwością współpracy Kampi-
noskiego Parku Narodowego z samorządami. W dużej mierze omawiano także 
sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej w kontekście położenia obszarów 
w sąsiedztwie parku narodowego. Uczestnicy spotkania obejrzeli oczyszczalnię 
ścieków „Mokre Łąki” oraz zbiornik retencyjno – infi ltrujący w Truskawiu. 

MAGDALENA KAMIŃSKA

RUSZA PROJEKT POPRAWY STOSUNKÓW WODNYCH W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

Wizyta dyrektorów 
polskich parków narodowych w CKI

Jednocześnie planowany jest wykup najbardziej wilgotnych 
łąk i budowa grobli przeciwpowodziowej w miejscowości 
Sadowa. Działania te, wraz z rezygnacją z budowy progów 
na głównych kanałach puszczy pozwolą na pogodzenie inte-
resów społeczności lokalnych i ochrony przyrody. 

Projekt będzie realizowany wspólnie przez Kampinoski 
Park Narodowy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, 
Instytut Technologiczno – Przemysłowy, Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz REC Polska. Budżet pro-
jektu w wynosi 4 314 193 euro. Jest on pokrywany przez 
Fundusz LIFE + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Szczegółowych informacji udziela koordynator pro-
jektu, pan Michał Miazga z REC Polska, tel. 512-225-190, 
m.miazga@rec.org.pl

W dniu 24 marca 2014 roku Dyrektor Kampinoskiego 
Parku Narodowego podpisał umowę z Funduszem LIFE+ 
na realizację projektu „KAMPINOSKIE BAGNA”. Projekt 
ma na celu poprawę stanu siedlisk mokradłowych, 
zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych 
i ograniczenie problemów jakie dla społeczności lokalnych 
oznacza wysoki poziom wód gruntowych. 

Postępujące wykupy gruntów prywatnych w KPN i zmniej-
szanie się areału upraw rolnych powoduje, że wybudo-

wana w przeszłości sieć melioracyjna na wielu obszarach 
Parku straciła już swe ekonomiczne znaczenie. W związku 
z tym zaplanowano szereg działań, których głównym celem 
jest taka przebudowa sieci wodnej, by lepiej odpowiadała 
aktualnym potrzebom ochrony przyrody Puszczy Kampino-
skiej. Zaplanowana jest budowa 40 progów na niewielkich 
kanałach, wprowadzenie wody do lokalnych obniżeń tereno-
wych, likwidacja wybranych rowów melioracji szczegółowej 
i inne działania mające podnieść uwilgotnienie mokradeł. 
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W sobotni wieczór, 5 kwietnia, 
w Centrum Kultury Izabelin 

wystąpili Olga Mieleszczuk – wokal, 
Hadrian Tabęcki – klawisze, Wojciech 
Pulcyn – kontrabas. Artyści swoim 
koncertem przywołali wspomnie-
nie muzycznego kabaretu „Li-La-Lo” 
powstałego pięćdziesiąt lat temu 
w Tel Awiwie. Zaskakująco zabrzmia-
ła słynna kołysanka Henryka Warsa 
„Ach śpij kochanie” po hebrajsku, 
czy „Ostatnia niedziela” jako „Szabat 
Achrona” (Ostatni Szabat). Usłyszeli-
śmy hebrajskie wersje polskich szla-
gierów i polskie wersje – a właściwie 
parodie – hitów jidysz. Obok mniej 
znanych tang międzywojennych ży-
dowskich kompozytorów pojawiły się 
izraelskie tango Henryka Golda. Pod-
czas koncertu usłyszeliśmy przeboje 
„alla orientale”, żydowsko-arabskie 
foxy z Warszawą i Tel Awiwem w tle. 
Wszystko to w nowych, lekko swin-
gujących aranżacjach, w delikatnej 
równowadze między utworami do 
tańczenia i rozmarzenia. Li-La-Lo (יל 
-to nazwa muzycznego kabare (ול אל
tu powstałego w Tel Awiwie w 1944 
roku z inicjatywy pianisty i kompozy-
tora Mosze Wileńskiego i poety-tek-
ściarza Natana Altermana, którzy wy-
emigrowali do Palestyny z Warszawy. 
Li-La-Lo wzorował swoją twórczość 
na przedwojennych warszawskich 
kabaretach i osiągnął wielki sukces. 
Krótki romans z Li-La-Lo mieli słynni 
twórcy przedwojennych szlagierów: 
St. Petersburski, Henryk Gold, Fred 
Melodyst i Szmul Ferszko, którzy 
przybyli do Palestyny wraz z Armią 
Andersa i występowali na przyję-
ciach organizowanych przez generała 
dla ważnych osobistości. BJ

Weekend 29–30 marca 2014 roku 
należał do osób 50+. W Domu 

Kultury Zacisze odbył się XIII Festi wal 
Chórów, Kabaretów i Zespołów Se-
niora. Na scenie zaprezentowały się 
53 zespoły, chóry i kabarety z Ełku, El-
bląga, Chełmży, Mariampola, a także 
Rząśnika, Stanisławowa Drugiego, czy 
Wiśniewa i Prudnika. 

Podczas festi walu wystąpił także 
kabaretowy zespół seniorów Trema 
z Izabelina w składzie: Irena Balcer, Zo-
fi a Dobroszkiewicz, Adam Jakubowski, 
Kazimiera Jakubowska, Mieczysława 
Regulska, Maryla Sobczak, Elżbieta So-
sińska, Irena Żak, Liliana Żółtowska, Te-
resa Urbańska. „Scenki z życia emery-
ta” to tytuł wystawionego na festi walu 
przedstawienia, które od października 
2013 roku seniorzy przygotowywali 
pod okiem Ewy Musiałowicz.

Na festi walu wystąpił również iza-
beliński chór Echo pod batutą Gosi 
Romańskiej w składzie: Irena Balcer, 
Zofi a Dobroszkiewicz, Adam Jakubow-
ski, Kazimiera Jakubowska, Mieczysła-
wa Regulska, Maryla Sobczak, Elżbieta 
Sosińska, Irena Żak, Liliana Żółtowska, 
Teresa Urbańska, Janina Olaszowska, 
Wanda Kułakowska, Krystyna Śmie-
chowska. 

 Honorowy patronat nad Festi walem 
objęło Narodowe Centrum Kultury. 

W tym roku prezentacje zespołów 
oceniało profesjonalne jury w składzie: 
prof. Krzysztof Kusiel-Moroz – prze-

DEBIUT KABARETU ‘TREMA’ 
podczas XIII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora

„Li-La-Lo” 
łączący muzyczne 
światy Warszawy lat 
30. i Tel Awiwu lat 40. 
ubiegłego stulecia 

wodniczący, Joanna Rawik, Bolesław 
Szulia, które przyznało następujące 
nagrody: 

GRAND PRIX FESTIWALU: 
•  Zespół wokalny Gija, UTW, Ma-

riampol –  Litwa: Moterų vokalinis 
ansamblis 
 ,,Gija” – Гия, Marijampolės trečiojo 
amžiaus universitetas, Mariampol – 
Litwa  

w kategorii CHÓRY:
•  I miejsce: La Musica, Dom Kultury 

Śródmieście w Warszawie, dyr. Bar-
bara Wasilewska 

•  II miejsce: Chór Ursynowskiego 
UTW „Ursynovia cantabile” w War-
szawa, dyr. Krystyna Kowalska-Wo-
jucka  

•  III miejsce: Chór Cantate Deo, Sto-
warzyszenie Kulturalne „Carmen” 
Parafi a św. Józefa Oblubieńca NMP 
w  Warszawie, dyr. Dorota Męckow-
ska.  
Gratulujemy izabelińskim seniorom 

odwagi i trzymamy kciuki za kolejne 
występy☺

BJ
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MUZYKA IRLANDZKA W IZABELINIE

19 marca br Centrum Kultury Izabelin zorganizowało dla 
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku wycieczkę do 
Uniejowa. 

Wycieczka do Term w Uniejowie odbyła się we współ-
pracy z Biurem Turystycznym Tourist Polska. Choć pogoda 
średnio dopisywała grupa studentów UTW działającym przy 
Centrum Kultury Izabelin z radością i w doborowych nastro-
jach wyjechała wczesnym rankiem z Izabelina. 

Podczas podróży do Uniejowa przewodnik opowiadał za-
bawne anegdoty i ciekawe historie związane z miejscowo-
ściami które mijaliśmy. Krótki postój we wsi Piątek pozwolił 
na zaliczenie dodatkowej atrakcji czyli geometrycznego środ-
ka Polski gdzie zrobiliśmy kilka zabawnych zdjęć.

Celem naszej podróży był Kompleks Termalno-Baseno-
wy w Uniejowie położony u podnóża XIV-wiecznego zam-
ku, otoczonego XIX-wiecznym parkiem. Uzdrowisko oferuje 
gorące kąpiele w leczniczych solankach termalnych. Skład 
i natężenie naturalnych minerałów wody ma cechy lecznicze 
dla całego organizmu. Podczas trzy godzinnej kąpieli z pew-
nością można odczuć wpływy wyjątkowego uniejowskiego 

Uzdrawiające kąpiele w Uniejowie
źródła. Lecznicze właściwości wód mogą pomóc na wiele 
schorzeń m. in.: choroby reumatoidalne, zwyrodnienia sta-
wów, schorzenia ortopedyczno-urazowe, stany po zabie-
gach i operacjach aparatu ruchu, dyskopati a i nerwobóle.
W skład całego kompleksu wchodzą: baseny kryte, baseny 
otwarte oraz zespół odnowy biologicznej. Baseny otwarte 
połączone są funkcjonalnie z budynkiem basenów krytych 
i zasilane leczniczą solanką termalną. Do basenów zewnętrz-
nych można wpłynąć bezpośrednio z ciepłej hali basenowej, 
w której zaprojektowano basen solankowy – uzdrowiskowy 
z ciepłą wodą oraz niezależny basen wewnętrzny z częścią 
ogólną i dziecięcą.

W Uniejowie znajduje się jeszcze kilka innych atrakcji np. 
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich z drugiej połowy XIX , 
rynek z neobarokową wieżą kościelną z 1901 roku, Kasztel 
Rycerski, Dom pracy Twórczej oraz Zagroda Młynarska.

Zachęcamy do korzystania z dobroczynnego naturalnego 
źródła wód termalnych w Uniejowie, prywatnie i z Centrum 
Kultury Izabelin. My na pewno jeszcze tam pojedziemy.

BJ

Trzeciego kwietnia w Centrum Kultury Izabelin, na małej 
scenie pod łosiem gościliśmy polsko-irlandzkie trio Re-

glan Trail Irish Music Show. Ponad godzinny występ prze-
pełniony był irlandzkimi, folkowymi utworami m.in: Irish ro-
ver”, „Back home in Derry”, „She moved throught the fair”, 
Whiskey in the jar”. Ciekawie zabrzmiały również popularne 
współczesne piosenki zagrane w „celtyckiej wersji” np. Bey-
once „Halo”. Dźwięki skrzypiec i gitar połączone z ciepłymi 
głosami wokalistów w skuteczny sposób przeniosły słucha-
czy na zieloną wyspę, do zadymionych barów i portów. Trio 
wystąpiło w składzie Gosia Gąsior – skrzypce, wokal, Niall 
Dunne – gitara, wokal oraz Wiesław Gąsior gitara basowa. 

GRZEGORZ NOWICKI

BĘDZIE KSIĄŻKA 
O HISTORII I DZIEDZICTWIE 
IZABELINA I OKOLIC

Obecny rok 2014 zamknie okres XX lecia istnienia 
gminy Izabelin. Z tej racji przygotowywane jest 

wydanie książki monografi i pt. „Historia i dziedzictwo 
miejscowości gminy Izabelin”.

Książka obejmować będzie dzieje Izabelina i jego 
okolic na tle historii ze szczególnym uwzględnieniem 
dorobku minionych czasów naszego dziedzictwa. Od 
pradziejów przez średniowiecze, czasy I Rzeczypospo-
litej, czasy zaborów i niewoli, lata I wojny światowej 
i lata II Rzeczypospolitej Polskiej, lata II wojny światowej 
i czasy po II wojnie światowej. W drugiej części poda-
na będzie historia i wymienione dziedzictwo, dorobek 
miejscowości gminy – Mościsk, Truskawia, Sierakowa, 
Lasek, Hornówka i Izabelina.

Zapraszam mieszkańców gminy do pomocy ku wzbo-
gaceniu dzieła o wspomnienia, zdjęcia, dokumenty wła-
sne czy osób bliskich dotyczące dziejów i pamięci ludzi 
tej izabelińskiej ziemi. 

STANISŁAW FIJAŁKOWSKI
Kontakt z redakcją Listów do Sąsiada
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W piątek 21 marca 2014r. w Gmin-
nym Przedszkolu w Izabelinie 

odbył się VI Finał Konkursu Recytator-
skiego. Celem organizowania konkursu 
było przede wszystkim propagowanie 
literatury dziecięcej, zacieśnianie inte-
gracji wśród przedszkolaków oraz po-
konywanie własnej nieśmiałości. Data 
konkursu zbiegła się z pierwszym dniem 
kalendarzowej wiosny, dlatego też aby 
przywitać zieloną porę roku konkurs 
zatytułowany został „Witaj Wiosno!” 
Dzieci ze wszystkich grup wiekowych 
recytowały wiersze o tematyce wio-
sennej autorstwa różnych poetów pol-
skich. Uroczysty fi nał poprzedzały eli-
minacje w grupach . W czasie konkursu 
fi nałowego dzieci prezentowały swoje 
umiejętności w obecności komisji kon-
kursowej oraz publiczności. 

Oceny dokonała komisja w składzie:
Pani Małgorzata Konopka – Dyrektor 
Gminnej biblioteki Publicznej w Izabe-
linie; 

Pani Marta Merchel – przewodnicząca 
Rady Rodziców Gminnego Przedszkola 
w Izabelinie;
Pani Stanisława Fadrowska-Adamczyk 
– pracownik biblioteki w Zespole Szkół 
w Izabelinie. 

Ocenie podlegały głównie opano-
wanie pamięciowe, donośność głosu 
oraz ogólne wrażenie artystyczne. 

Zwycięzcami konkursu w kategorii 
3–4-latków zostali:

Pierwsze miejsce: Maja Dobrosiel-
ska z grupy Średniaki II z wierszem 
„Żuk” Jana Brzechwy

Drugie miejsce: Krzyś Stawski z gru-
py Maluchy I z wierszem „Co słychać 
we wsi” Wandy Chotomskiej

Trzecie miejsce: Jaś Dobrosielski 
z grupy Maluchy II z wierszem „Nieza-
pominajki” Bronisławy Ostrowskiej

W kategorii 5–6-latków:
Pierwsze miejsce: Mateusz Urbański 

z grupy Zerówka I z wierszem „Przyjście 
wiosny” Jana Brzechwy

WITAJ WIOSNO!

Drugie miejsce: Basia Świątkowska 
z grupy Zerówka II z wierszem „Sto-
krotka” Doroty Gellner

Trzecie miejsce: Mikołaj Żera z gru-
py Zerówka I z wierszem „Wesoły za-
jąc” Justyny Święcickiej

Dodatkową nagrodę otrzymały dzieci 
z grupy Zerówka I za solidarność grupo-
wą (do konkursu zgłosiło się 25-ro dzieci) 
oraz za wspieranie się wzajemne podczas 
konkursu (wykonanie prac plastycznych 
pokazywanych podczas prezentacji wier-
szy oraz aktorskie wcielenia wiosny kole-
żanek z grupy). Podziękowania otrzymały 
również nauczycielki prowadzące tę gru-
pę: pani Marlena Ciećwierz i pani Bożena 
Żera. W konkursie wzięło udział około 
85 dzieci ze wszystkich grup wiekowych. 
Szczególne podziękowania kierujemy do 
rodziców dzieci biorących udział w kon-
kursie – za przygotowanie dzieci – wspól-
ne wybranie wierszy, przygotowanie stro-
jów i rekwizytów. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom. DOROTA KOWALCZYK

Biblioteka Gminna w Izabelinie informuje

Szanowni Czytelnicy,
w dniach 14 kwietnia – 31 maja 2014

nie będziemy pobierać
ŻADNYCH kar za przetrzymane książki. 

Zachęcamy Państwa do ich oddawania.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości,
wiosennego słońca oraz uśmiechów

życzą
pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Izabelinie



17SPORT

Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego, to wyjątkowy bieg na dystansie 21,097 metrów, 
którego trasa przebiega najbardziej malowniczymi obszarami czterech gmin 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

ją pamiątkowe statuetki. Dodatkowo 
Organizator przewiduje nagrody pie-
niężne dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 
pierwszych kobiet na mecie biegu.
Wysokość nagród (dotyczy kategorii 
OPEN): 1 miejsce – 1500 zł, 2 miejsce 
– 1000 zł, 3 miejsce – 500 zł. Nagrody 
nie mogą się dublować. Kwoty podane 
zostały w złotych, brutt o i podlegają 
opodatkowaniu 10%. Kwoty są jedna-

ZAPISZ SI  JU  DZI !

PRZESTRZE , SWOBODA, WOLNO !

POCZUJ MOC TRASY 
KUSOCI SKIEGO!

JU  24 SIERPNIA 2014 R.
B ONIE – BORZ CIN DU Y

PolmaratonPWZ www.polmaraton.pwz.pl

kowe dla mężczyzn i dla kobiet. Or-
ganizator zastrzega sobie prawo do 
ufundowania dodatkowych nagród 
pieniężnych i rzeczowych w wybra-
nych przez siebie kategoriach i klasy-
fi kacjach oraz do stworzenia dodatko-
wych klasyfi kacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału…

ORGANIZATORZY PÓŁMARATONU 
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 

Bieg ma na celu upamiętnienie syl-
wetki wielkiego człowieka i spor-

towca Janusza Kusocińskiego, popu-
laryzację i promocję sportu, a także 
zachęcanie do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Bieg to także promocja 
Mazowsza oraz Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego. Start Półmaratonu 
zlokalizowany jest w Błoniu, a meta 
w Borzęcinie Dużym – jedynie 12 km 
od granicy Warszawy. 24 sierpnia 2014 
roku odbędzie się już 4 edycja biegu!

Rywalizacja odbędzie się na na-
wierzchni asfaltowej płaskiej bez pod-
biegów po drogach wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych. Trasa posiada 
atest PZLA.

Jest nam niezmiernie miło poinfor-
mować, że rejestracja zawodników już 
wystartowała! Zapisów można doko-
nać na naszej stronie, w zakładce „Re-
jestracja”. Regulamin biegu dostępny 
jest w zakładce „Regulamin”. Opłata 
startowa wynosi: do dnia 8 sierpnia: 
60 zł, od dnia 9 do 17 sierpnia: 80 zł, 
od dnia 18 sierpnia opłata możliwa 
wyłącznie w biurze zawodów: 100 zł 
(jeżeli limit miejsc nie zostanie wcze-
śniej wyczerpany). Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z rozwoju imprezy, która 
z roku na rok zdobywa coraz większą 
popularność, zarówno na terenie Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego, jak 
i wśród uczestników z Warszawy oraz 
całej Polski. W związku z ogromnym 
zainteresowaniem, w obecnej edycji 
półmaratonu postanowiliśmy zwięk-
szyć limit uczestników do 1000 osób. 
Zachęcamy wszystkich do zapisów. 
Jak co roku, nie zabraknie rywalizacji 
na najwyższym sportowym poziomie, 
świetnej organizacji i gorąco dopingu-
jących kibiców, którzy stanowią wyjąt-
kowe wsparcie dla wszystkich biega-
czy!

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 
Półmaraton otrzymają na mecie pa-
miątkowe medale. Zdobywcy miejsc 
I – III w klasyfi kacji generalnej kobiet 
i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III 
w klasyfi kacjach wiekowych otrzyma-
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Książka „Sprawiedliwi“ opowiada 
o Polakach, którzy podczas okupa-

cji hitlerowskiej ratowali Żydów, a wie-
lu z nich przypłaciło to nawet życiem 
(jak np. rodziny Ulmów, Kowalskich czy 
Baranków). Autor przypomina, że po 

„SPRAWIEDLIWI. JAK POLACY RATOWALI ŻYDÓW PRZED ZAGŁADĄ”
to, by uratować jednego zbiega z get-
ta, potrzebna była pomoc co najmniej 
dziesięciu wtajemniczonych Polaków. 
Hanna Krall wspominała łańcuszek aż 
42 ludzi dobrej woli, którzy zaangażo-
wali się w ocalenie jej życia jako małej 
dziewczynki. Konspiracja w obronie Ży-
dów była więcej zjawiskiem znacznie 
szerszym niż się zwykło uważać. 

Bogato ilustrowana książka pokazuje 
kontekst polityczny i społeczny, w jakim 
doszło do niemieckiego ludobójstwa. 
Prezentuje zjawisko ratowania Żydów 
zarówno w wymiarze historycznym, 
jak i w przez pryzmat pojedynczych 
ludzkich losów. Oparta na materiałach 
archiwalnych, zawiera bogaty materiał 
faktografi czny, zarówno w warstwie 
tekstowej, jak i ilustracyjnej. Zawiera 
opis sytuacji ludności zarówno pol-
skiej, jak i żydowskiej pod okupacją 
niemiecką oraz stosunku między tymi 
narodami. Pokazuje postawę wobec 

holocaustu władz Polskiego Państwa 
Podziemnego, środowisk konspiracyj-
nych, Kościoła katolickiego i różnych 
grup społecznych. Opowiada też o akcji 
pomocy Żydom, dokonywanej zarówno 
indywidualnie, jak i w sposób zorgani-
zowany („Żegota”). Jako świadkowie 
historii na kartach książki pojawiają 
się takie postaci, jak m.in. Władysław 
Bartoszewski, Marek Edelman, Irena 
Sendlerowa czy Szewach Weiss.

Publikacja oddaje hołd i sprawiedli-
wość bohaterom tamtych trudnych cza-
sów. Nie tylko upomina się o prawdę 
historyczną, lecz także przeciwstawia 
się rozpowszechnionym w niektórych 
środowiskach za granicą kłamliwym 
stereotypom na temat postawy na-
szych rodaków podczas II wojny świa-
towej (naród antysemitów, szmalcow-
ników i szabrowników).

Autor tekstu: 
GRZEGORZ GÓRNY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE
zaprasza na wystawę prac

Joanny Pragacz i Marty Lasoty.
Fotografi e będzie można oglądać

od 5 maja 2014.
Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki.
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Izabelin, dnia 11 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXXII/276/13 
z dnia 27 listopada 2013 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin

L.p.
Nr 

ewidencyjny 
działki

Powierzchnia 
(ha)

Cena 
wywoławcza Wadium 

1. 12 0,1192 800.000,- 50.000,00

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) zostanie 
doliczony podatek VAT.
•  dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 
WA1M/00513801/8,

•  Gmina Izabelin stała się właścicielem działki nr ew. 12 w dro-
dze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazo-
wieckiego Nr 67623 z dnia 24.09.2013 r.

•  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie 
gminne,

• nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań,
•  nieruchomość położona jest na terenie objętym ustaleniami 

obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego wsi Izabelin Północny zatwierdzonego uchwałą 

Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. 
Zgodnie z ustaleniami planu, nieruchomość znajduje się na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną o cha-
rakterze rezydencyjnym (oznaczonym symbolem planistycz-
nym MNZ),

•  dojazd do nieruchomości od drogi publicznej gminnej: ulicy 
Mariana Langiewicza, 

•  bezpośredni dostęp do mediów: wodociąg, kanalizacja, gazo-
ciąg, energetyka, telekomunikacja,

• działka graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 1200 
w sali nr 124 (I p.) w Centrum Kultury Izabelin 

przy ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C

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

dium 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 12 czerwca 2014 r. (włącz-
nie)

•  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchy-
lenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
sprzedaży.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ar-

chitektury i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin – Maciej Patry-
cy i Agnieszka Kamińska, pok. nr 2 (tel. 022 722-89-62, e-mail: 
geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać 
nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 900-1800, wt.-pt. 800-1600).

Izabelin, dnia 11 kwietnia 2014 r.

Wyciąg ogłoszenia o Przetargu Ustnym Nieograniczonym
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXXIV/292/14 
z dnia 26 lutego 2014 r.

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

L.p.
Nr 

ewidencyjny 
działki

Powierzchnia 
(ha)

Cena 
wywoławcza Wadium 

1. 202/3, 202/4, 
204/5, 204/6 0,1773 540.000,- 40.000,00

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) zostanie 
doliczony podatek VAT.
•  dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste Nr 
WA1M/00399699/3, WA1M/00299077/6, WA1M/00389762/3.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 1300 
w sali nr 124 (I p.) w Centrum Kultury Izabelin 

przy ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C

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

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

•  termin wpłaty wadium: do dnia 12 czerwca 2014 r. (włącznie)
•  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchy-

lenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
sprzedaży,

•  ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy Izabelin oraz opublikowane w Biuletynie 
Zamówień Publicznych Gminy Izabelin.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ar-
chitektury i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin – Maciej Patrycy 
i Agnieszka Kamińska, pok. nr 2 (tel. 022 722–89–62, e-mail: 
geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać ni
eodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 900-1800, wt.-pt. 800-1600).
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Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

True Montessori environment
 All lessons conducted in English
 extra curricular activities
(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

True Montessori environment
 All lessons conducted in English
 extra curricular activities
(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

tel: +48 692 099 134
office@warsawmontessori.edu.pl
www.warsawmontessori.edu.pl

Accepting applications for our Izabelin location. Accepting children ages 2,5 - 6

True MonteTrue Monteessori essoriTrue Montessori
ininessoo eons condde ens conns con ttesso s c desso s c dducteductell ddAll lessons condll lessons co ducted inuAA tedA iiAll lessons conducted in

extra curricularra curricular aextra curriculartra curricular tivititivitiextra curriculaextra curricula acacxt ctivitiesiar act extra curricuurricul tivitii itiii esesexextxttrara currrricular acttiivvitties
jitsu, muu, muusic, balleusic, ball(yoga, juj(yoga, juj ,,, ,, , sic, basic, baa, jujitsa, jujits ic, balleic, balleitsu, mitsu, m baoga e( j jit iij jij ji(y(yoga, jujujitstsu, music, balle

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

Accepting applications for

Miejsce na ogłoszenia drobne 2 zł + VAT za słowo.
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Biuro Usług Księgowych

KODA
Agnieszka Kopeć

ul. Pietkiewicza 25, Izabelin. Tel. 502-366-514

Profesjonalna obsługa firm.

Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS

BIURO RACHUNKOWE
„PRZYJAZNA KSI¢GOWOÂå”

Obsługa firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac 

ul. Kampinoska 12, Hornówek/Izabelin

Tel. 531-530-031

www.przyjaznaksiegowosc.pl 
PIERWSZE 2 MIESIĄCE RABAT 50%

Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987
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PIEL¢GNACJA I ÂCINANIE DRZEW,
OGRODY

T E L .  7 2 3  5 0  0 0 ,  0   5 0 1   9 8 6   7 1 2

ÂWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR
mgr in˝. Dorota CieÊlak

tel. 509-661-030, www.audor.pl




