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W piątek 10 października 2014 
roku odbyła się podniosła uro-

czystość nadania Honorowego Oby-
watelstwa Gminy Izabelin. Rada Gmi-
ny Izabelin przychyliła się do wniosku 
Zarządu „Grupy Kampinos” Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
i w związku z siedemdziesiątą rocznicą 
Powstania Warszawskiego uhonoro-
wała 5 mieszkańców gminy Izabelin, 
żołnierzy Grupy AK Kampinos, którzy 
w czasie Powstania Warszawskiego 
walczyli na terenie Puszczy Kampino-
skiej. Byli to major Jerzy Koszada, ka-
pitan Stanisław Skrzyniarz, porucznik 
Tadeusz Budzyński, porucznik Józef Ja-
błoński oraz podpułkownik Jerzy Brosz-
kiewicz, przewodniczący Stowarzysze-
nia Żołnierzy Oddziałów Specjalnych 
„Jerzyki” Armii Krajowej. 

Wyróżnieni mieszkańcy otrzymali 
od wójta Witolda Malarowskiego Akt 
Nadania Honorowego Obywatelstwa 
Gminy Izabelin, kosze upominkowe 
oraz kwiaty. Na uroczystości byli rów-
nież przyjaciele i bliscy, którzy nie kryli 
wzruszenia i łez. Nie obyło się również 

Honorowi Obywatele gminy Izabelin

bez wspomnień o tym, jak wygląda-
ła nasza gmina kilkadziesiąt lat temu, 
a jak wygląda dziś. Po części oficjalnej 
nastąpiła część artystyczna oraz poczę-
stunek. Jesteśmy z Was dumni i skła-
damy serdeczne podziękowania, bo 
to dzięki Waszej walce, determinacji 
i uporowi żyjemy teraz w wolnej i do-
statniej Polsce. 

IWONA MAZUReK
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16 listopada 2014 roku w gminie Izabelin zostaną 
przeprowadzone wybory do Rady Gminy Izabelin, 
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 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 prowa-
dzonym przez gminę. Do tego rejestru trafiają „z urzędu” 
wszystkie osoby posiadające stały meldunek. Można nabyć 
uprawnień do głosowania również wtedy, gdy stale się tu 
mieszka, nawet jeśli nie jest się tu na stałe zameldowanym. 
Wtedy jednak należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek 
o dopisanie do rejestru wyborców, z uzasadnieniem wła-
śnie 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 zasadzie – 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 formal-
ności, 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 wybo-
rach listopadowych, bo tu mieszkamy, to najpóźniej do 10 
listopada zgłośmy się w Urzędzie Gminy dla załatwienia for-
malności. 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 Wybor-

czych:
•	 	Komisja Nr 1 – w Gminnym Przedszkolu w Laskach przy 

ul. 3 Maja 43. Głosują w niej mieszkańcy Mościsk i La-
sek.

•	 	Nr 2 – w nowym budynku szkoły w Hornówku przy ul. 
Wojska Polskiego 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 oddziel-
nymi wejściami. 

•	 	Nr 4 – w Centrum Kultury Izabelin, przy ul. Matejki 21 - 
głosują mieszkańcy 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 go-
dziny 7.00 do 21.00 bez przerwy.

Wszystkie lokale są dostępne dla osób niepełnospraw-
nych. 

Jak głosować?
W lokalu wyborczym komisja wręczy nam aż cztery kar-

ty do głosowania. Głosujemy poprzez postawienie krzyżyka 
w kratce obok nazwiska kandydata, którego chcemy wybrać. 

Należy uważać, aby przecięcie naszego krzyżyka znalazło się 
w kratce, bo jeśli wyjdzie poza kratkę, to komisja uzna ten 
głos za nieważny. Nie ma natomiast znaczenia, czy postawi-
my „iks” czy też „krzyżyk”, bo to oczywiście wszystko jedno, 
czy znaczek postawimy tak „X” czy tak „+”. 

Tak więc po kolei: 

W celu głosowania na Wójta dostaniemy kartę, na której 
będą trzy nazwiska w porządku alfabetycznym: Pana Mar-
ka Gizmajera, Pana Łukasza Grochowskiego i Pana Witolda 
Malarowskiego. Stawiamy tylko jeden iks w kratce obok 
tego kandydata, którego chcemy wybrać. Jeśli postawimy 
więcej iksów, lub nie postawimy żadnego, to nasz głos zo-
stanie uznany za nieważny i nie będzie liczony.

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

Każdy komitet mógł zgłosić w danym okręgu jednego 
kandydata i jednego spośród nich wybieramy, bowiem od 
tegorocznych wyborów okręgi do Rady Gminy stały się 
jednomandatowe. 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 zarejestro-
wanych kandydatów w naszym 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 karta do głosowania będzie mia-
ła prawdopodobnie postać książeczki (dzisiaj, kiedy piszę te 
słowa, karty nie zostały jeszcze wydrukowane, dlatego piszę 
„prawdopodobnie”) i będą na niej nazwiska wszystkich kan-
dydatów, zgrupowane w listach poszczególnych komitetów. 
Głosujemy poprzez postawienie jednego krzyżyka w krat-
ce przy nazwisku wybranego kandydata. Tylko jeden krzy-
żyk na całej karcie (książeczce) do głosowania!!!

Może się zdarzyć, że już po wydrukowaniu kart do głoso-
wania któryś z kandydatów wycofa się z wyborów. Wówczas 
informacja o tym, w formie obwieszczenia, będzie dostęp-
na w lokalu komisji. Jeśli mimo to, przez pomyłkę, zagłosu-
jemy 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 za-
decyduje o uznaniu naszego głosu za nieważny. Postawmy 
zatem na tej samej karcie krzyżyk w prawidłowej kratce. 

Zapraszam do udziału w wyborach. 
RySZARD ŁUCZAK

GMINNy URZęDNIK WyBORCZy 

Ważne dla WyborcóW!
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Marek Gizmajer 
Wspólna Sprawa

49 lat, żonaty, dwoje 
dzieci, w Izabelinie od 

17 lat. Jestem absolwentem anglistyki 
UW i tłumaczem przysięgłym, od 25 lat 
zajmuję się prawem, gospodarką i fi-
nansami. W mijającej kadencji byłem 
radnym niezależnym, członkiem trzech 
komisji – gospodarczej, bezpieczeń-
stwa i kultury. Nie ograniczałem się do 
posiedzeń. Organizowałem spotkania 
z mieszkańcami, protesty i interpelacje 
dotyczące m.in. bloków, odwodnień, 
kanalizacji, policji. Redagowana przeze 
mnie „Wspólna Sprawa” finansowana 
z cegiełek autorów i mojej diety rad-
nego interweniuje skutecznie, gościła 
60 autorów i wsparła 20 imprez kul-
turalnych, w tym inscenizacje walk 
Grupy Kampinos AK. Skupiła też zespół 
fachowców, mieszkańców naszej gmi-
ny, zdolnych do rozwiązania jej proble-
mów, które wynikają przede wszystkim 
z nieracjonalnej gospodarki i marno-
trawstwa środków. Gmina jest bogata 
(w tej kadencji 185 mln zł dochodu) 
i nie musi mieć dziurawych ulic, cią-
głych podtopień, wybiórczej kanaliza-
cji, słabej oferty kulturalnej i inwestycji 
nastawionych na efekt wyborczy. Stać 
nas na więcej! 

Łukasz Grochowski
KWW Łukasza 
Grochowskiego 

Jestem inżynierem bez-
pieczeństwa pożarowego 

i przedsiębiorcą, a prywatnie mężem 
i ojcem. Ukończyłem Szkołę Główną 
Służby Pożarniczej i studia podyplo-
mowe na Politechnice Warszawskiej. 
Wychowałem się w Gminie Izabelin. 
Tutaj pobudowałem dom i zamieszka-
łem z rodziną. Pragnę by nasza gmina 
była bezpieczna, zadbana, ekologicz-
na i przyjazna rodzinie. 19 lat naszej 
samorządności zaowocowało wielo-
ma pozytywnymi zmianami, ale wciąż 
nie brakuje nowych wyzwań. Wraz 
z grupą mieszkańców postanowiłem 
wziąć sprawy we własne ręce i wy-
startowaliśmy w wyborach. Chcemy 
by działalność władz i administracji 
dorównywała standardom do których 
przywykliśmy w prywatnych firmach. 
Chcemy by ulice i chodniki dorówny-
wały starannością wykonania domów 
i ogrodów mieszkańców. Chcemy by 
każdy czuł się bezpiecznie na ulicach 
pilnowanych przez Policję. Chcemy 
uwolnić rynek opieki zdrowotnej i za-
pewnić nam wszystkim usługi medycz-
ne na najwyższym poziomie. Chcemy 
szkoły z bogatą ofertą edukacyjną, któ-
ra otworzy naszym dzieciom drzwi do 
dalszej nauki. Trudno napisać o wszyst-
kim w kilku zdaniach. Zapraszam na 
spotkania. Porozmawiajmy o naszej 
gminie i urządźmy ją po swojemu.
Łukasz Grochowski – Wójt z nową 
energią!

Lidia Ujazdowska
Lista nr 3 PiS

Od ponad 12 lat jestem 
mieszkanką Izabelina. 
Wraz z mężem wychowali-

śmy trójkę dzieci. Z wykształcenia jestem 
polonistką. Swoją aktywność samorzą-
dową zaczęłam w 2006 roku, kiedy obję-
łam mandat radnej Sejmiku Wójewódz-
twa Mazowieckiego. Cztery lata później 
zostałam radną Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, gdzie kierowałam pracami 
Komisji Kultury, edukacji i Polityki Spo-
łecznej. W swojej pracy w samorządzie 
terytorialnym kieruję się troską o interes 
naszej gminy. Chcę reprezentować war-
tości, które legły u podstaw powstania 
Prawa i Sprawiedliwości: poszanowa-

Witold Malarowski 
Forum Samorządowe 
Gmin

Jestem Wójtem Gminy od 
początku jej powstania. 

Dla rozwoju gminy poświęciłem ostat-
nie 20 lat. Początki były trudne, zaczęli-
śmy praktycznie od zera. Dzisiaj Gmina 
przoduje w ogólnokrajowych rankin-
gach. Kto pamięta Gminę w momencie 
jej powstania, ten pamięta również, że 
niewielu wierzyło wówczas w tak dy-
namiczny rozwój. W przeciwieństwie 
do innych, którzy swoje „programy” 
budują na negowaniu zrównoważo-
nego rozwoju, stawiam przed sobą 
jasno określone cele i konsekwentnie 
je realizuję. Nie angażuję się w spory, 
ponieważ próba upolitycznienia samo-
rządów to poważne zagrożenie. Znam 
dobrze samorząd i problemy regionu. 
Od lat przewodniczę Międzygmin-
nemu Związkowi Kampinos. Działam 
w Stowarzyszeniu Metropolia Warsza-
wa. Uzupełnieniem mojej wiedzy sa-
morządowej są ukończone m.in. dwa 
kierunki studiów podypl.
Głos oddany na mnie to głos za dal-
szym harmonijnym rozwojem Gminy.
Moje priorytety:
dokończenie sieci wod-kan.; z Powia-
tem budowa dróg; stworzenie domu 
dziennego pobytu seniorów; z Woj. 
Maz. przebudowa ul. Sikorskiego; 
z Warszawą skrzyżowanie ul. 3 Maja, 
estardy, Arkuszowa; odwodnienie 
gminy; zakup budynku Poczty; Policja 
w Gminie; żłobek, centrum zdrowia; 
park rekreacji i sportu.

KANdYdAcI NA WójTA

KANdYdAcI do RAdY PoWIATU

nie tradycji, bezpieczeństwo obywate-
li, troska o godne życie osób chorych 
i samotnych. Pragnę i potrafię uczciwie 
spawować funkcję powierzoną mi przez 
mieszkańców. Dlatego w wyborach 16 
listopada proszę o Państwa głos.

Rafał Wojcieski
Lista nr 20 KW 
PO Zachodniej Stronie

Mam 28 lat. Pochodzę 
z Leszna. Reprezentuję 

Komitet Wyborczy PO Zachodniej Stro-
nie. Posiadam wykształcenie wyższe 
w kierunku administracyjnym. Od 7 lat 
działam w branży kamieniarskiej, prowa-
dząc własną działalność gospodarczą.Na 

stanowisko radnego powiatu kandyduję 
po raz pierwszy. Śledząc na bieżąco roz-
wój naszego powiatu, dostrzegam w nim 
wiele możliwości zmian, które popra-
wiłyby życie jego mieszkańców. Jestem 
młodym kandydatem, dlatego dosko-
nale rozumiem problemy osób w moim 
wieku. Wiem jaką trudność stanowi 
dzisiaj dla nich zatrudnienie. Pomoc oso-
bom bezrobotnym to dla mnie priorytet.
Pragnę inwestować w przyszłość, którą 
jest młodzież całego naszego powiatu, 
dbając o możliwość rozwoju ich zaintere-
sowań. Pozwoli na to utworzenie świetlic 
i klubów młodzieżowych na obszarach 
wiejskich. Ponadto chcę zwiększyć bez-
pieczeństwo mieszkańców poprzez po-
prawę jakości dróg, budowę chodników 
oraz ścieżek rowerowych.

Informacje nt. wszystkich  
kandydatów nadesłały  
ich komitety wyborcze
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Angelika Julia Krzystanek
Lista nr 20 KW 
PO Zachodniej Stronie

Lat 34. Mama sympatycz-
nej córeczki. Wykształ-

cenie wyższe, optyk okularowy. Dziad-
kowie uczestnicy ruchu oporu w AK 
i BCh. Babcia łączniczka Zgrupowania 
Kampinos. Mój program: 1. Przyjazne 
Starostwo – urząd dostępny dla miesz-
kańców, to referaty i służby Starostwa 
przyjazne dla interesanta. 2. Bezpiecz-
ny Powiat – sprawnie działająca Policja 
i Straże Miejskie, mobilna Straż Pożarna 
i służby kryzysowe, wysoki standard 
dróg powiatowych, ścieżki i szlaki rekre-
acyjne 3. Dla Mieszkańców – doskona-
lenie zasad udzielania pomocy osobom 
bezrobotnym oraz systemu opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi i w pode-
szłym wieku, wspieranie rodzin zastęp-
czych i najuboższych. 4. Gospodarskie 
Zarządzanie – racjonalna gospodarka 
finansowa, sprawne zarządzanie ma-
jątkiem powiatu i zasobami wodnymi.  
5. Nasza Mała Ojczyzna – ścisła współ-
praca powiatu i siedmiu gmin we 
wszystkich możliwych dziedzinach jest 
szansą budowy prawdziwej wspólnoty 
mieszkańców.

Ryszard Górka
Lista nr 22 Forum 
Samorządowe Gmin

Gmina Izabelin jest dla 
mnie miejscem szczegól-

nym, ponieważ jestem z nią związany 
od urodzenia. To miejsce pracy, działal-
ności społecznej i wielu inicjatyw, któ-
rych podejmuję się w trosce o nasze 
wspólne dobro. Wykształcenie w za-
kresie administracji społecznej i polito-
logii pozwala mi od wielu lat z dużym 
powodzeniem efektywnie realizować 
zadania wicedyrektora ds. administra-
cyjno-ekonomicznych Zespołu Szkół 
w Izabelinie. Od dwóch kadencji jestem 
radnym powiatu. Jestem inicjatorem 
wielu uroczystości patriotyczno-religij-
nych na terenie gminy Izabelin. Zaan-
gażowanie i podejmowane inicjatywy 
na rzecz Gminy Izabelin, jej społecz-
ności lokalnej i Parafii Św. Franciszka 
z Asyżu dają mi nie tylko ogromną ra-
dość i spełnienie. Priorytety: poprawa 
komunikacji lokalnej – budowa ścieżek 
rowerowych, kontynuacja inwestycji 
drogowych; wspieranie inicjatyw spo-
łecznych; działania na rzecz bezpie-
czeństwa społeczności lokalnej .

Teresa Grzegorzewska 
Lista nr 22 Forum 
Samorządowe Gmin

Mieszkam w Izabelinie 
od urodzenia. Ukończy-

łam Wydział ekonomiki Produkcji na 
SGH. Praca w zawodzie pozwoliła mi 
nie tylko na pogłębienie mojej wie-
dzy zdobytej w okresie studiów, ale 
umożliwiła poznanie metod zarządza-
nia finansami nowoczesnego przed-
siębiorstwa. Powiat w dzisiejszych 
czasach to duże ,,przedsiębiorstwo’’ 
zatrudniające wielu ekspertów, któ-
rzy sprawują kontrolę nad wysokimi 
kwotami. Zarządzanie tymi środka-
mi powinni Państwo powierzyć oso-
bom doświadczonym i rzetelnym, 
którzy w Państwa imieniu pokierują 
,,przedsiębiorstwem’’, wiodąc je ku 
lepszej przyszłości. Lubię pracować 
z ludźmi. Pomoc potrzebującym jest 
jednym z moich życiowych prioryte-
tów, życzliwość w stosunku do osób 
słabszych pozwala mi z nadzieją pa-
trzeć w przyszłość. Od 25 lat jestem 
mężatką, mam córkę Joannę, z której 
jestem bardzo dumna. Czas wolny lu-
bię spędzać aktywnie: biegi i marsze 
po ścieżkach Puszczy Kampinoskiej.

Karol Konieczny
Lista nr 22 Forum 
Samorządowe Gmin

Kandyduję do rady po-
wiatu. Urodziłem się 

w naszym powiecie i planuję pozostać 
tu na lata wraz z małżonką. Dorasta-
łem na terenie Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi w Laskach, stąd też 
problemy osób niepełnosprawnych nie 
są mi obce. Przez wiele lat udzielałem 
się w OSP w Laskach. Zawsze prowa-
dziłem aktywny tryb życia. Studiowa-
łem ekonomię i architekturę, uprawia-
jąc sporty i pracując jednocześnie. Do 
dzisiaj żyję aktywnie będąc żeglarzem, 
nurkiem, trenując teakwon-do oraz 
prowadząc własną firmę. Uczy mnie to 
cierpliwości, odpowiedzialności, pre-
cyzji w działaniu, i pracy zespołowej. 
Łącząc doświadczenie osób starszych 
z ambicjami i energią młodzieży z na-
szego powiatu będę działał na rzecz 
utworzenia Rady Starszych w powie-
cie. Moje cele to: pozyskiwanie środ-
ków z funduszy europejskich na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości i ekologii, 
wspieranie młodych przedsiębiorców 
i rozwoju sportowo-kulturowego dzieci 
i młodzieży.

Beata Pilaszek
Lista nr 22 Forum 
Samorządowe Gmin

Związana z Hornów-
kiem, a od ponad 20. lat 

jestem sołtysem. Pracuję w samorzą-
dzie izabelińskim. Lubię swoją pracę 
i czuję się do niej dobrze przygotowa-
na. Wykształcenie: studia na UW dot. 
Samorządu oraz Systemy Informacji 
Przestrzennej na Politechnice War-
szawskiej. Jestem radną powiatową. 
Znam potrzeby mieszkańców i wiele 
z nich potrafię rozwiązać. Podróżuję, 
interesuję się historią Polski, foto-
grafuję. Priorytety: przejęcie przez 
Gminę od Powiatu prac przy drogach 
powiatowych w Gminie w zakresie 
koszenia poboczy, czyszczenia pasów 
drogowych z zalegających śmieci, od-
śnieżania (widok zarośniętych pobo-
czy powinien na stałe zniknąć z pejza-
żu Gminy); rozwój infrastruktury przez 
modernizację dróg (budowa chodnika 
przy ul. Fedorowicza i Lipkowskiej, 
Sierakowskiej); dbałość o estetykę 
(utrzymanie istniejących skwerów, 
nowe miejsca będące ozdobą naszej 
przestrzeni,likwidacja chaosu reklam 
przy ulicach.

Jola Kowalska 
Lista nr 23 Inicjatywa 
Obywatelska Pro Civitas

Mam 46 lat. Od 24 lat 
jestem mężatką, matką 

dwóch synów. Z Izabelinem związana 
jestem od 20 lat. Tutaj mieszkam i pra-
cuję. Prowadzę Salon Urody „ReLAX”, 
praca zawodowa umożliwia mi bliski 
kontakt z mieszkańcami. Wymiana 
zdań, obserwacje, troski i uciążliwości 
z jakimi mamy do czynienia, to sprawy, 
którym warto nadać bieg. Społecznie 
działalność rozpoczęłam od współpracy 
ze szkołą w 2000 roku. Obecnie jestem 
wiceprzewodniczącą w Prezydium Rady 
Rodziców. Moja misja w szkole dobiega 
końca, ale chcę dalej pracować dla naszej 
gminy. Wspólpracuje również z Centum 
Kultury gdzie jestem członkiem zespołu 
wokalnego WOKALIZA. Swoim głosem 
wspieram również chór przy Parafii 
w Izabelinie. Spraw do rozwiązania jest 
sporo. Chciałabym zainicjować działania, 
zmierzające do wyeliminowania odo-
rów, które docierają do nas z wysypiska 
w Radiowie. Przed laty dotyczyło to tylko 
niewielkiego obszaru, dzisiaj dotyczy to 
bezpośrednio naszej gminy
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Jerzy Misiak

Szanowni Wyborcy!
Moja praca zawodowa 
związana była z Mazow-
szem, z czego, 38 lat 

przepracowałem w Kampinoskim Par-
kiem Narodowym. W pracy i działal-
ności społecznej miałem do czynienia 
z ogromna ilością tematów i zagadnień 
społeczno-gospodarczych i ekologicz-
nych. Poznałem zasady pozyskiwania 
środków unijnych

Są mi bliskie programowe prioryte-
ty PSL Mazowsze na lata 2014-2020, 
szczególnie z zakresu ekologii, eduka-
cji, ochrony przeciwpożarowej, tury-
styki i rekreacji, ochrony dziedzictwa 
narodowego, a także racjonalnego 
zrównoważonego rozwoju infrastruk-
tury i gospodarki. Wiele z zadań PSL 
odnosi się do potrzeb rodziny i jej bez-
pieczeństwa. 
Przez 26 lat pracy na stanowisku Dy-
rektora Kampinoskiego Parku Naro-
dowego godziłem skutecznie interesy 

wielkiego miasta i obszarów wiejskich 
Puszczy Kampinoskiej i miejscowych 
samorządów gminnych i powiatowych, 
lokalnych społeczności i organizacji.
Dzisiaj chciałbym zaoferować swoją 
wiedzę, doświadczenie i pasję całemu 
Mazowszu.
Uprzejmie proszę o poparcie – Jerzy 
Misiak
Kandydat do Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, podwarszawski okręg 
wyborczy, lista wyborcza nr 1, pozycja 
na liście nr 8. 

Okręg 1

Piotr Rzeźnicki
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

Z Mościskami jestem 
związany od urodzenia. 

Tutaj założyłem rodzinę i wychowuje-
my córkę i dwóch synów. Od 22 lat pro-
wadzę działalność gospodarczą.
Ukończyłem studia magisterskie na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego na Wydziale Nauk Histo-
rycznych i Społecznych na kierunku 
Politologia.
Od dwóch kadencji jestem gminnym 
radnym. Kieruję pracą Komisji Gospo-
darczo-finansowej.
Priorytety:
dokończenie modernizacji ulicy Wł. 
Sikorskiego, wybudowanie chodnika 
przy ulicy estrady, budowa kanalizacji 
na ulicach Łąkowej i Jodłowej, pozyski-
wanie terenów pod projektowane dro-
gi, prowadzenie wszelkich możliwych 
działań prowadzących do likwidacji 
wysypiska śmieci 

Marek Słoń
Lista nr 28 KWW 
Przyjazna Gmina
dr hab. prof. IH PAN 

Mam 47 lat, mieszkam 
w Laskach z żoną i młodszym synem. 
Mam wizję rozwoju gminy przyjaznej 
mieszkańcom – od obniżenia kra-
wężnika na przejściu dla pieszych po 
wieloletnią strategię rozwoju – oraz 
wiedzę i doświadczenie potrzebne do 
jej realizacji. Naszym największym bo-
gactwem są kompetencje i zaangażo-
wanie mieszkańców. Znam się na ko-
munikacji, mediach, edukacji, jestem 
historykiem, naukowcem, ekspertem 

w zakresie ruchu rowerowego, umiem 
dotrzeć do potrzebnych informacji i je 
zweryfikować, znam kilka krajów i kilka 
języków. Od lat działam społecznie. Po-
trafię słuchać ludzi. Sprawdź moje kom-
petencje: spotkaj, napisz, zadzwoń, 
wypytaj, poczytaj. marek.slon@wp.pl, 
669 291352, ul. Trzech Sosen 8, www.
przyjazna-gmina.pl

Jacek Sobiecki
Lista nr 31 Wspólna 
Sprawa

W gminie Izabelin miesz-
kam od 44 lat. Nie należę 

do żadnej partii politycznej. Ukończy-
łem Technikum Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych. Od 16 lat jestem listo-
noszem w Mościskach i części Lasek. 
Dużo rozmawiam z mieszkańcami i do-
skonale znam ich problemy. Priorytety 
w Okręgu 1 to budowa nawierzchni 
asfaltowej wielu ulic, systemów od-
wodnień i kanalizacji, chodników przy  
3 Maja, estrady i Sikorskiego, przystan-
ku 708 przy ul. Wierzbowej do Warsza-
wy. Nie boję się wyzwań i ciężkiej pracy, 
chcę skutecznie rozwiązać te problemy 
i dlatego postanowiłem kandydować. 
Nasza gmina nie jest biedna. Stać nas 
na więcej!

Okręg 2

Halina Jasińska
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

W Laskach mieszkam 
od dzieciństwa. Tutaj 

się wychowałam i założyłam rodzinę. 
Praca w lokalnym sklepie pozwala mi 
na bezpośredni i częsty kontakt z Pań-
stwem, co umożliwia mi poznanie Wa-

szych opinii na tematy związane z ży-
ciem Gminy, problemami i potrzebami 
Mieszkańców.
Od 2007 r. jestem ławnikiem sądo-
wym w Warszawie. Jestem energiczna 
i konkretna w działaniu, otwarta na 
sprawy innych. W 2012 r. w wyborach 
uzupełniających do Rady Gminy Iza-
belin wybrali mnie Państwo na radną. 
Wywiązałam się z obietnic wybor-
czych. 
Priorytety:
poprawa infrastruktury drogowej w La-
skach, odwodnienia, budowa chodni-
ków dla pieszych, wspieranie rozwoju 
Ośrodka Sportowego w Laskach, po-
prawa estetyki naszej miejscowości, 
dokończenie projektów rozpoczętych 
w poprzedniej kadencji.

Józef Stanisław Macias
Lista nr 28 KWW 
Przyjazna Gmina

W Laskach mieszkam od 
prawie 30 lat. Jestem ren-

cistą. Od trzech kadencji działam społecz-
nie w Radzie Sołeckiej w Laskach, dzięki 
udało się nam zrealizować kilka dobrych 
inicjatyw. Moim celem jako przyszłego 
radnego byłoby: 
1. zwiększenie udziału mieszkańców wsi 
w procesach decyzyjnych, 2. przywró-
cenie samodzielności Rady Sołeckiej,  
3. poprawa bezpieczeństwa na drogach 
naszej gminy, 4. podłączenie wszystkich 
ulic do sieci kanalizacyjnej, 5. likwidacja 
kompostowni i wysypiska w Radiowie, 
6. szersza i zrozumiała dla mieszkańców 
informacja o pracach władz gminy, 7. „Li-
sty do Sąsiada” – pismem niezależnym, 
8. korekta granic gminy (np. włączenie 
ul. Klaudyńskiej do Lasek).
Tel. 602 551 601
s.macias@onet.pl, 
www.przyjazna-gmina.pl

KANdYdAT do SEjMIKU

KAndydACI dO RAdy GMIny IZABELIn
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Teresa Małecka
Lista nr 31 Wspólna Sprawa

Od 20 lat mieszkam w La-
skach, jestem doktorem 
nauk ekonomicznych. By-

łam wykładowcą SGPiS (obecnie SGH), 
Wiceministrem Gospodarki w rządzie 
Jerzego Buzka, negocjatorem gospo-
darczym przystąpienia Polski do Ue, 
Wiceprezesem Polskiej Agencji Inwe-
stycji Zagranicznych, Szefem Gabinetu 
Minister Rozwoju Regionalnego Graży-
ny Gęsickiej, twórcą i szefem Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych. 
Przez wiele lat zajmowałam się m.in. 
funkcjonowaniem i wykorzystywaniem 
funduszy unijnych. Moim doświadcze-
niem chcę służyć naszej gminie, którą 
blokuje nieracjonalna gospodarka i brak 
wizji rozwoju. Stać nas na więcej! 

Okręg 3

Sławomir Kraszewski
Lista nr 25 KWW 
Moniki Grzesik Kochamy 
Kampinos

l. 50, żonaty, trójka dzieci. 
W Laskach się wychowałem, ożeniłem, 
chrzciłem dzieci, pracowałem. Dumny 
jestem z tego, że jestem Polakiem, że 
żyję wśród Was mili sąsiedzi, przyjacie-
le, i że mogę Wam służyć. Liczne głosy 
poparcia mojej kandydatury i Wasza 
życzliwość utwierdziły mą decyzję, by 
ponownie ubiegać się o mandat rad-
nego. Dziękuję za Wasze zaufanie! La-
ski mają głos w Radzie Gminy. Jestem 
otwarty na ludzi. Każdy docierający do 
mnie problem jest ważny, walczę o Wa-
sze sprawy. Działania Wójta poddawa-
ne są krytycznej ocenie i kontroli – np. 
udaremnione plany zabudowy lasu 
przy ul Cyklistów. W Radzie potrzeba 
ludzi niezależnych, zdecydowanych. 
Gmina ma duże, wciąż niewykorzysta-
ne możliwości rozwoju. Chcę czynić 
wszystko, by interesy moich wyborców 
były realizowane. 
 

Andrzej Adamski
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

Z Laskami jestem zwią-
zany od urodzenia. Tutaj 

mam rodzinę, przyjaciół i tu pracuję. 
Od 45 lat szkolę młodzież w Towarzy-
stwie Opieki nad Ociemniałymi w La-
skach (konserwacja maszyn i urządzeń). 
W OSP w Laskach działałem od 1964 r.  
W ostatnich latach pełniłem funkcję 

prezesa. Zabiegałem o rozbudowę 
strażnicy, zakup samochodów bojo-
wych i doposażenie w sprzęt specjali-
styczny. To się powiodło. Od 1995 roku 
jestem radnym. Obecnie przewodniczę 
pracy Komisji Rewizyjnej. Jestem zwo-
lennikiem inwestycji i rozwoju infra-
struktury, które ułatwią codzienne ży-
cie i przyniosą korzyści nam wszystkim. 
Wywiązałem się ze swoich obietnic 
wyborczych. Jeśli obdarzą mnie Pań-
stwo zaufaniem, nie zawiodę.
Priorytety:
drogi, odwodnienie, chodniki, ścieżki 
rowerowe, rozwój Ośrodka Sportowe-
go, poprawa estetyki miejscowości

Krzysztof Markiewicz
Lista nr 28 KWW 
Przyjazna Gmina

Dzień dobry Państwu!
Cieszę się, że mogę star-

tować w tegorocznych wyborach do 
Rady Gminy. Chcę być aktywnym rad-
nym otwartym na Państwa propozy-
cje. Będę troszczyć się o infrastruk-
turę drogową i rozwijać współpracę 
z organizacjami pozarządowymi (np. 
OSP, harcerstwo TOnO), aby wyko-
rzystać kapitał płynący ze społecznej 
aktywności mieszkańców. Jestem za-
angażowany w działalność Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi, Związ-
ku Harcerstwa Polskiego i Polskiego 
Związku Niewidomych. Zdobywam 
doświadczenie w działaniu na rzecz lo-
kalnej społeczności. Mam 30 lat, żonę 
i rocznego syna. W Laskach mieszkam 
od urodzenia. Pracuję jako nauczyciel-
wychowawca niewidomej młodzieży.
k.markiewcz1983@gmail

Łucja Krystyna Stachowicz 
Lista nr 29 KWW Samorządni

Mariusz Łuczak
Lista nr 30 KWW Łukasza 
Grochowskiego

Szanowni Państwo, Dro-
dzy Wyborcy,

Mam 27 lat z wykształcenia jestem 
magistrem wychowania fizycznego. 
Jako radny moim priorytetem były-
by inwestycje w dobro najmłodszych, 
a mianowicie zwiększenie inwestycji 
w nauczanie języków obcych na wyż-
szym poziomie. Kolejną ważną sprawą 
jest ochrona środowiska, gdyż nasz 
Kampinoski Park Narodowy jest zakąt-
kiem rodzinnego relaksu i rekreacji, 
a wspólnie zasługujemy na czyste, za-
dbane tereny.

Zadbam również o podjęcie kwestii 
lepszego i jednocześnie wydajniejsze-
go oświetlenia naszych ulic, każdy za-
sługuje na poczucie bezpieczeństwa 
wracając do domu.
Liczę na Państwa głosy i każdą wolną 
chwilę poświęcę na spełnianie wszel-
kich Państwa oczekiwań.

Marek Lewicki
Lista nr 31 
KWW Wspólna Sprawa

Przez 40 lat byłem na-
uczycielem przedmio-

tów technicznych, m.in. w Fabryce 
Samochodów Osobowych na Żeraniu, 
obecnie na emeryturze. Od lat 80-
tych jestem działaczem społecznym 
i patriotycznym związanym z Kościo-
łem, angażuję się zwłaszcza w obronę 
życia i rodziny. W naszej gminie wciąż 
troszczę się o edukację i wychowanie, 
ale także uczestniczę w inicjatywach 
na rzecz ochrony przyrody. Problemy 
Lasek, np. nieutwardzone ulice, pod-
topienia i brak kanalizacji, nie muszą 
trwać wiecznie, ponieważ nasza gmina 
nie należy do biednych, ale jest źle za-
rządzana. Pokazowe inwestycje wybor-
cze to za mało, stać nas na więcej! 

Okręg 4

Teresa Skowrońska
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

Izabelin to miejsce gdzie 
zawsze chciałam miesz-

kać i żyć, i tak jest od 29 lat.
Mam wykształcenie wyższe, ekono-
miczne. Pracuję w banku.
Kandyduję do Rady Gminy Izabelin 
po raz pierwszy, aby być bliżej spraw 
dotyczących mojej miejscowości oraz 
Gminy.
Drugą kadencję działam w Radzie So-
łeckiej Izabelina B. efekty naszej pracy: 
urządzenia do ćwiczeń, doświetlenie 
niektórych ulic, uruchomienie linii 
podmiejskiej L-18, łączącej miejscowo-
ści: Izabelin B, Izabelin C, Truskaw ze 
Starymi Babicami. 
Priorytety: odwodnienie Izabelina B, 
dokończenie kanalizacji, poprawa sta-
nu dróg, bezpieczeństwo mieszkań-
ców, wspieranie działań zmierzających 
do likwidacji wysypiska śmieci, moni-
toring placu zabaw
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Ewa Kaczmarska-dinh
Lista nr 30 KWW Łukasza 
Grochowskiego

49 lat, mężatka, matka 
dwóch pełnoletnich sy-

nów. W Izabelinie mieszkam od 2000 r.  
Jestem pedagogiem. Ukończyłam stu-
dia magisterskie na wydziale teologicz-
nym UKSW oraz studia podyplomowe 
edukacja dla bezpieczeństwa i resocja-
lizacja wraz z profilaktyką społeczną 
UW oraz terapia pedagogiczna i so-
cjoterapia na WSNS. Od 12 lat pracuję 
w gimnazjum z młodzieżą na wszyst-
kich poziomach edukacyjnych. Jako 
mieszkance Izabelina potrzeby miesz-
kańców są mi bliskie. 
Moje cele, za którymi będę postulowa-
ła to: remont ul. Sienkiewicza, moder-
nizacja kolizyjnego skrzyżowania ulic 
Sienkiewicza Krasińskiego z 3 Maja, 
wzmocnienie bezpieczeństwa miesz-
kańców.

Tomasz niewęgłowski
Lista nr 31 KWW 
Wspólna Sprawa

Jestem absolwentem ATK 
w Warszawie, od 1976 

roku byłem w opozycji, od 30 lat je-
stem przedsiębiorcą i pracodawcą, od 
15 lat mieszkam w Izabelinie B. W na-
szej gminie działam społecznie, a za 
priorytet uważam naprawę gospodarki 
i finansów, przede wszystkim profesjo-
nalny nadzór inwestycyjny. Gmina ma 
duże przychody, ale małe efekty, więc 
gdzie są te pieniądze? Jest źle zarzą-
dzana, marnuje środki, ma wieloletnie 
zaniedbania infrastrukturalne. W Iza-
belinie B potrzebny jest regularny au-
tobus warszawski, system odwodnień 
i porządne ulice. Pokazowe inwestycje 
wyborcze to za mało. Stać nas na wię-
cej! 

Okręg 5

Tomasz Urbański
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

Żonaty. Jest doktorem 
nauk technicznych Poli-

techniki Warszawskiej. Pracuje w In-
stytucie Lotnictwa jako konstruktor 
silników odrzutowych.
Od urodzenia związany jest z Izabe-
linem B. Ma doświadczenie w pracy 
w samorządzie – jest radnym obecnej 
kadencji, był również Sołtysem. Przy-
czynił się do powiększenia i poprawy 

stanu placu zabaw, odśnieżania, rozbu-
dowy sieci oświetlenia ulicznego także 
uruchomienia linii autobusowej.
Głos oddany na Tomasza to gwarancja, 
że sprawy ważne dla Izabelina B nie zo-
staną pominięte
• Zabieganie o poprawę stanu uli-
cy Sienkiewicza oraz wyjazdu na ul. 3 
Maja 
• Polepszenie stanu dróg lokalnych 
• Rozbudowa placu zabaw, szczegól-
nie części przeznaczonej dla młodzieży 
i dorosłych 
• Odwodnienie Izabelina B 
• Otwartość na inicjatywy i problemy 
mieszkańców 

Piotr Kaczmarski
Lista nr 30 KWW Łukasza 
Grochowskiego

27 lat, kawaler. Jestem 
mieszkańcem Izabelina 

od 2000r. Ukończyłem studia inżynier-
skie na wydziale geodezji i kartografii 
na Politechnice Warszawskiej. Pracuję 
od 4 lat w Urzędzie Gminy Stare Babice 
w wydziale geodezji i planowania prze-
strzennego. Potrzeby mieszkańców nie 
są mi obce. Jako przyszły rady będę się 
starał, aby wszelkie problemy zostały 
rozwiązane, wykorzystując swoją wie-
dzę, umiejętności i doświadczenie. 
Najważniejsze cele mojego progamu to: 
dokończenie modernizacji ul. 3 Maja, 
remont dróg gminnych i budowa ro-
wów odwadniających, progi zwalniają-
ce w drogach dojazdowych do posesji

Okręg 6

Monika Grzesik
Lista nr 25 
KWW Moniki Grzesik 
Kochamy Kampinos

l. 42, radca prawny. Mąż 
Tadeusz, 7 dzieci – od 20 lat w Izabe-
linie.
Izabelin to gmina wielkich możliwości 
rozwojowych, jednak wciąż niedoinwe-
stowana, o wielkim budżecie przejada-
nym przez administrację. Popatrzmy, 
jak co 4 lata chaotycznie nadrabiane są 
zaległości w inwestycjach, byle zdążyć 
przed kolejnymi wyborami! Dość ta-
kiego zarządzania pieniędzmi podatni-
ków! Trzeba też położyć kres nieuczci-
wym próbom zabudowy na terenie 
KPN i wciąż obecnym planom budowy 
bloków w gminie.  Rada Gminy nie dość 
skutecznie kontroluje politykę wójta. 
Najwyższy czas, by Radę odnowić, by 

wybrać ludzi niezależnych, spoza ukła-
du władzy, zdecydowanych walczyć 
o jawność, uczciwość i gospodarność 
w zarządzaniu gminą. Chcę podjąć te 
zadania, działając zgodnie z sumieniem 
i zawodowymi kompetencjami. 

Marek Szkiłądź
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

Żyję w Hornówku od 
dwóch dekad. Jestem le-

karzem, chirurgiem, pracuję w Szpitalu 
Czerniakowskim w Warszawie.
W dwóch kadencjach od 2002-2010r. 
byłem radnym gminnym. Chcę nadal 
aktywnie uczestniczyć w rozwoju gminy. 
Przez 20 lat istnienia Gminy Izabelin bar-
dzo wiele się zmieniło. Wszyscy to widzi-
my lecz nie wszyscy mogą korzystać z ka-
nalizacji. Chcę zająć się tymi sprawami.
Priorytety:
• dokończenie sieci kanalizacyjnej 
w Hornówku,
• modernizacja nawierzchni zaniedba-
nych ulic oraz uzupełnienie oświetlenia,
• rozwiązanie problemów związanych 
z podtapianiem domostw w trakcie sil-
nych opadów,
• uregulowanie spraw drogowych ul. 
Polnej,
• poprawa infrastruktury sportowej,

Małgorzata Anna 
Wiśniewska
Lista nr 28 KWW 
Przyjazna Gmina

Mieszkam z rodziną 
w Hornówku od 17 lat. Mamy tro-
je dzieci, które chodziły do szkoły tu, 
w Izabelinie. Naturalną koleją rze-
czy problemy środowiska szkolnego 
były tymi, którymi się interesowałam 
i pomagałam je rozwiązywać; cza-
sem sama, czasem z grupą rodziców, 
a przez parę lat jako przewodnicząca 
Rady Rodziców. Pamiętam czasy, kie-
dy „problemem” było zainstalowanie 
przed szkołą stojaków na rowery. Teraz 
to wydaje się oczywiste. Zmienia się 
nasza lokalna społeczność, ludzie chcą 
mieć realny wpływ na swoją najbliższą 
okolicę. Dobra współpraca mieszkań-
ców, lokalnych organizacji, radnych 
i urzędników to przepis na przyjazną 
gminę. Zapraszam do kontaktu ze mną: 
tel. 227227399, greta.wisniewska@
gmail.com, www.przyjazna-gmina.pl

Aleksandra Agnieszka Michalak 
Lista nr 29 KWW Samorządni
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Okręg 7

Katarzyna Krukowska-
Wiater
Lista nr 25 
KWW Moniki Grzesik 
Kochamy Kampinos

W Hornówku od 11 lat. Jestem absol-
wentką SGH (zarządzanie/marketing) 
oraz UW(polonistyka). Przez 20 lat pra-
cowałam w branży reklamowej. Wy-
zwaniem było dla mnie połączenie ka-
riery zawodowej z życiem rodzinnym. 
Jestem żoną i matką 4 dzieci. W 2013 r.  
zrezygnowałam z pracy, chcąc skupić 
się na innych aspektach życia. Prowa-
dzę z mężem rodzinną fundację wspie-
rającą utalentowane osoby. Kandyduję 
na radną, bo mogę i chcę poświęcić 
czas i energię na pracę na rzecz ogółu. 
Kocham Polskę, wierzę w siłę lokalnych 
społeczności. Łatwo nawiązuję kon-
takty z ludźmi, a moje doświadczenie 
menedżerskie nauczyło mnie współ-
pracy w zespole i skutecznego działa-
nia. Moje cele to: OSZCZęDNOŚĆ NA 
ADMINISTRACJI = WIęCeJ INWeSTyCJI, 
DOSTęP DO INFORMACJI, przejrzystość 
działań władzy. 
 

Jerzy Pietrzak 
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

Z wykształcenia jestem 
doktorem chemii i psy-

choterapeutą, specjalistą terapii uza-
leżnień.
Zajmuję się profilaktyką uzależnień na 
terenie naszej gminy.
Od powstania Gminy Izabelin w 1995 
roku jestem radnym i przewodniczę 
Radzie Gminy dzieki czemu mogłem 
poznać od podszewki większość pro-
blemów, z jakimi spotkać się może 
mieszkaniec gminy.
Słusznie, czy niesłusznie, czuję się jed-
nym ze współautorów niezaprzeczal-
nych sukcesów Gminy, jej cywilizacyj-
nego awansu w nowej samorządowej 
rzeczywistości.
Priorytety:
• Dokończenie inwestycji infrastruk-
turalnych 
• Zagospodarowanie centrum Gminy 
w standardzie godnym XXI wieku 
• Rozwój służby zdrowia 
• Opieka najsłabszej ekonomicznie 
części naszego społeczeństwa w tym 
osób wykluczonych społecznie

Krzysztof Chałupiński 
Lista nr 31 Wspólna Sprawa

Mam za sobą kilkanaście 
lat pracy w instytucjach 
kultury na stanowiskach 

kierowniczych, m.in. jako zastępca dy-
rektora Departamentu Kultury Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. Jestem też wydawcą 
i społecznikiem. W gminie chciałbym 
przede wszystkim usunąć poważne za-
niedbania w sferze kultury, ale także fi-
nansów i gospodarki. W naszym okręgu 
nie mamy porządnych ulic i profesjonal-
nego nadzoru inwestycyjnego, świeżo 
położone nawierzchnie są dziurawe po 
kilku miesiącach. Tak nie musi być, na-
sza gmina nie jest biedna. Chcę jej słu-
żyć moim wieloletnim doświadczeniem 
samorządowym. Stać nas na więcej! 

Jakub dionizy Gutowski 
Lista nr 39 Zielona Idea
24 lata, Okręg nr 7 
– Hornówek.

Mieszkam w Hornów-
ku od urodzenia, ukończyłem Wyższą 
Szkołę Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie. Jestem energiczny, z gło-
wą pełną pomysłów, lubię pracę z ludź-
mi. Po bliższej obserwacji działalności 
Gminy, postanowiłem czynnie wes-
przeć lokalną społeczność w dążeniu 
do jej rozwoju.

Okręg 8

Małgorzata Mazur  
Lista nr 27 Forum Samo-
rządowe Gmin

Od dwudziestu sześciu lat 
mieszkam w Hornówku. 

Tutaj mam rodzinę i przyjaciół. Pracu-
ję w urzędzie Pocztowym w Izabelinie. 
Od momentu powstania Gminy Izabe-
lin obserwuję zmiany, jakie zachodzą 
w okolicy. Praca na poczcie jest dosko-
nałym miejscem na poznanie i zrozu-
mienie bieżących problemów Miesz-
kańców.
Zdecydowałam się na kandydowanie 
do Rady Gminy, aby w jak najlepszy 
sposób służyć interesom mieszkańców 
Hornówka. 
MOJe PRIORyTeTy:
• poprawy bezpieczeństwa poprzez:
a) chodnik i oświetlenie ul. Fedorowicza,
b) chodnik przy ulicy Działkowej 
c) przywrócenie Komisariatu Policji 
w Izabelinie,
• dokończenie sieci kanalizacyjnej,

Bogda Zych 
Lista nr 30 KWW Łukasza 
Grochowskiego

Służenie innym to reali-
zowanie mojego czło-

wieczeństwa, kształtowanie mojej 
osobowości. Dlatego wybrałam zawód 
nauczyciela-humanisty. Teraz życiowy 
sukces pozwala mi, by kandydować na 
radną mojej gminy, wsłuchać się w po-
trzeby jej Mieszkańców i Im służyć. Re-
alizować nie swoją wizję gminy tylko 
potrzeby i nadzieję moich Wyborców.

Artur Mączka 
Lista nr 31 
Wspólna Sprawa

Od 17 lat jestem przed-
siębiorcą, pracodawcą, 

handlowcem i usługodawcą. Jestem też 
sportowcem, trenerem i publicystą zaj-
mującym się zdrowiem i ekologią. W na-
szej gminie działam społecznie w Akcji 
Katolickiej w parafii św. Franciszka, w la-
tach 90-tych redagowałem niezależne 
pismo mieszkańców „Kropka”. Od 30 lat 
mieszkam w Hornówku, który wciąż jest 
poważnie zaniedbany. Zmorą są usta-
wiczne podtopienia, które jako inżynier 
melioracji SGGW-AR chciałbym zlikwi-
dować. Potrzebne są też porządne ulice, 
kanalizacja i regularna linia autobusowa. 
Gmina ma na to środki, tylko nie ma wizji 
rozwoju. Stać nas na więcej! 

Małgorzata Piekarska 
Lista nr 33 KWW 
Małgorzaty Piekarskiej

Od czasów harcerskich 
wędrówek zafascynowa-

na pięknem i historią tych terenów 
marzyłam o domu na skraju puszczy 
i 22 lata temu zostałam szczęśliwą 
mieszkanką Hornówka.
Z zawodu i pasji fotograf, z mężem pro-
wadzimy w domu Studio Fotografii, 
wypoczywam zajmując się ogrodem. 
Z charakteru społecznik, mam czas 
i chętnie przeznaczam go na wspólne 
działania, dlatego po raz drugi kandydu-
ję na radną Hornówka. Jeśli obdarzycie 
mnie Państwo ponownie swoim zaufa-
niem, gwarantuję solidną i uczciwą pra-
cę dla naszego, wspólnego dobra.
Zobowiązuję się nie lekceważyć obo-
wiązków radnego, rzetelnie przedsta-
wiać Nasze problemy, zbierać nowe 
postulaty i projekty a co najważniejsze 
z zaangażowaniem dopilnować dokoń-
czenia rozpoczętych realizacji .
Dziękuję za Wasze głosy.
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Okręg 9

Ryszard Tadeusz Szymczak 
Lista nr 25 
KWW Moniki Grzesik 
Kochamy Kampinos

l 50, ekonomista, absol-
went Zarządzania UW  i SGH, przedsię-
biorca od 25 lat, żona Anna (nauczy-
cielka), dzieci Jakub, Joanna, Maciej. 
Mieszkam w Izabelinie od urodzenia, 
znam ludzi i problemy gminy. W Ra-
dzie Gminy trzeba ludzi przedsiębior-
czych, znających  się na gospodarce. 
Stworzyłem własną firmę, z sukcesem 
nią zarządzam, wiem jak oszczędnie 
wydawać pieniądze. Chcę służyć gmi-
nie swoim doświadczeniem. Trzeba 
usprawnić administrację, a w budżecie  
poczynić oszczędności. Pieniądze są 
bardzo potrzebne na konieczne inwe-
stycje! A problemów jest wiele: brak 
chodników, wysokie wody gruntowe 
powodują wilgoć i utratę wartości  nie-
ruchomości. Marzy mi się druga droga 
łącząca Izabelin z Warszawą. Powinni-
śmy zarabiać na  turystach z Warszawy. 
Wszystko zależy od Waszych głosów!

Krzysztof Zalewski
Lista nr 26  KWW Dla Iza-
belina

Strażak od 41 lat, za pra-
cę społeczną zostałem 

odznaczony Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi przez Prezydenta RP.
Kandyduję bo: pora na zmianę w za-
rządzaniu Gminą; chciałbym poprawić 
bezpieczeństwo mieszkańców; otoczyć 
większą troską osoby chore i potrzebu-
jące.
Jednocześnie jest mi bliska ochrona 
środowiska i Puszczy Kampinoskiej.
Jestem rodowitym Izabelińczykiem, 
dlatego wiem co wymaga jeszcze 
usprawnienia w naszej społeczności.
Liczę, że pomożecie mi Państwo, ulep-
szać Gminę.

Alicja Ciemiorek
Lista nr 27 Forum Samo-
rządowe Gmin

Jest mieszkanką Izabeli-
na od 1993 roku. Wiele 

lat uczestniczyłam w pracach Rady 
Społecznej przy Urzędzie Gminy  do 
spraw współpracy z SPZOZ  w Izabeli-
nie. Jestem członkiem Rady Sołeckiej 
w Izabelinie C. Posiadam wieloletni 
staż pracy w administracji na szczeblu 
gminnym.

Absolwentka Politechniki Warszaw-
skiej, zajmę się działaniami służącymi 
rozwojowi infrastruktury na naszym 
terenie. Jestem energiczna, komuni-
katywna, profesjonalna, otwarta na 
potrzeby innych.
 Priorytety:
• poprawa jakości dróg gminnych;
• poprawa środowiska naturalnego; 
• kreowanie klimatu rozwoju przed-
siębiorczości;
• ścieżki  rowerowe  i poprawa bez-
pieczeństwa pieszych;
• racjonalne wykorzystanie funduszy 
gminnych;
• wspieranie inicjatyw społecznych  
i pomoc organizacjom poza samorzą-
dowym;

Robert duda 
Lista nr 29 KWW Samorządni

Łukasz Pluta 
Lista nr 30  KWW Łukasza 
Grochowskiego

Łukasz Pluta. Lat 33. Ka-
waler. Ukończyłem Poli-

technikę Radomską gdzie uzyskałem 
tytuł magistra inżyniera. Obecnie pra-
cuje w Towarzystwie Ubezpieczeń na 
stanowisku rzeczoznawcy. W Izabelinie 
mieszkam od 1998 r. Od wielu lat dzia-
łam społecznie w OSP. Jestem pewien, 
że wybierając mnie na radnego, spro-
stam Państwa oczekiwaniom, dobrze 
wywiązując się z nałożonych na mnie 
obowiązków. Mam mnóstwo pomy-
słów, które mogą sie okazać pomocne 
w dalszym rozwoju naszej Gminy.

Magdalena Chudzicka
Lista nr 31 
Wspólna Sprawa
Ukończyłam Wydział Gra-
fiki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, je-

stem doktorem sztuki i pracownikiem 
naukowym Instytutu Sztuki Mediów. 
Zajmuję się grafiką, fotografią i eduka-
cją artystyczną. Jestem społecznikiem, 
należę do Klubu Miłośników Izabelina 
i Puszczy Kampinoskiej, a w CKI prowa-
dziłam koło profesjonalnego rysunku 
dla dzieci i młodzieży. Chciałabym, aby 
młode talenty nadal mogły korzystać 
z darmowych kół zainteresowań, jak to 
miało miejsce dawniej. Komu to prze-
szkadzało? W naszej gminie czas też 
zlikwidować dziurawe jezdnie, korki, 
podtopienia i zagrożenia środowiska. 
Stać nas na więcej!

Tadeusz Sośnierz 
Lista nr 38 KWW 
„My RAZeM W POWIeCIe”
bezpartyjny

Od 20 lat jestem miesz-
kańcem Izabelina. Tu mieszka rów-
nież moja rodzina: żona, dwoje dzieci 
i moje wnuki.
Po wieloletniej pracy w handlu zagra-
nicznym i na Poczcie Polskiej przesze-
dłem na emeryturę. Przez cztery lata 
byłem skarbnikiem Gminnego Koła Mi-
łośników Wędkarstwa. Wielokrotnie 
byłem przewodniczącym i członkiem 
Komisji Wyborczych.
Jestem osobą bardzo komunikatywną 
i dobrze rozumiem potrzeby miesz-
kańców. Wiele razy wspólnie interwe-
niowaliśmy by rozwiązywać bieżące 
problemy.
Priorytety:
• Rozwiązanie problemu drugiej trasy 
wylotowej do Warszawy
• Stworzenie dodatkowych miejsc 
rekreacji dla młodzieży i dorosłych, 
w tym budową siłowni plenerowych
Możecie mi zaufać! Będę rzetelnym 
wyrazicielem Waszych potrzeb i ocze-
kiwań!

Okręg 10

Sebastian Zalewski 
Lista 26 
KWW Dla Izabelina
Bezpartyjny

Mieszkam w Izabelinie 
od 25 lat, to tu dorastałem i wychowy-
wałem się. Dlatego, też wiem jakie są 
najpilniejsze potrzeby mieszkańców. 
Nie chcę patrzeć na kandydowanie jako 
jedynie troskę i załatwianie spraw mo-
jego okręgu, lecz chcę pracować ku po-
prawie stanu całej Gminy. I jeśli chodzi 
o Gminę jestem za utworzeniem w ra-
mach struktur gminnych Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, pozwólmy 
chętnym, zwłaszcza młodzieży rozwijać 
się w sporcie, pozwólmy im trenować, 
brać udział w zawodach, poprawiać 
stan zdrowia.
A o mnie:w latach 2007-2009 redaktor 
Małego Rycerzyka Niepokalanej ak-
tywny harcerz Stowarzyszenia Harcer-
stwa Katolickiego „Zawisza” Federacja 
Skautingu europejskiego
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Edyta Poniatowska
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

W Izabelinie mieszkam 
od urodzenia. Pracuję  

jako nauczyciel w izabelińskiej szkole. 
W  pracy zawodowej  realizowałam 
przedsięwzięcia dot. ekologii, propa-
gując ochronę środowiska.
Z racji zawodu, mój bezpośredni  kon-
takt z dziećmi i ich rodzicami pomaga mi 
odkrywać potrzeby społeczne miesz-
kańców. Jestem osobą pozytywnie  na-
stawioną na współpracę i współdziała-
nie. Cenię sens argumentów  i dobry 
kompromis w sytuacji różnicy zdań. Za-
mierzam być aktywną radną, otwartą 
na propozycje mieszkańców.
Będę  troszczyć się o edukację, kultu-
rę,  rekreację i sport  a także o infra-
strukturę gminną z uwzględnieniem jej 
estetyki, bezpieczeństwa i porządku.
Zależy mi na estetyce i  bezpieczeń-
stwie w Gminie, oraz dobrej inwestycji 
środków gminnych w  realizacji zadań 
w sposób przemyślany i systematyczny. 

Krystyna Leśniowska 
Lista nr 29 KWW Samorządni

Michał Kucharski
Lista nr 30 KWW 
Łukasza Grochowskiego

Jestem Absolwentem 
Socjologii UKSW w War-

szawie. Od kilku lat łączę pasje z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. 
Pracuję przy kilku start-upach, intere-
suję się nowoczesnymi technologiami 
i społecznością wirtualną a także uczę 
naszą młodzież angielskiego.
Izabelin to miejsce, w którym miesz-
kam od dziecka. Tu żyje cała moja ro-
dzina, stąd czerpię wszystkie wartości, 
którymi się kieruję, tu spotkałem swo-
ich przyjaciół. Izabelin jest mi bardzo 
bliski.
Jako radny będę dbał o NASZe sprawy, 
ponieważ samorząd to My wszyscy. 
Będę słuchał tego co mówicie i reago-
wał. Szczególnie zwrócę uwagę na kwe-
stie wizerunkowe gminy. Pustoszejąca 
szkoła, nieestetyczne ulice i trawniki, 
nieaktualna strona internetowa z lat 
90 i odpychające reklamy. To musi się 
zmienić - pójdź na wybory. Zainwestuj 
w przyszłość!

Sławomir Cieślak
Lista nr 31 Wspólna Spra-
wa

Jestem Izabelińczykiem  
w trzecim pokoleniu, tutaj 

mieszkam od 37 lat, czyli od urodzenia, 
kończyłem szkołę, mam rodzinę i znam 
od podszewki sprawy mieszkańców,  
o których nie boję się głośno mówić. Nie 
boję się też ciężkiej pracy i chcę się po-
święcić mojej małej ojczyźnie. Jestem 
przedsiębiorcą i usługodawcą, a od 
dwóch lat właścicielem kiosku przed 
urzędem gminy, z którego bardzo dużo 
widać… Przede wszystkim marnotraw-
stwo funduszy, fatalny stan dróg, brak 
nadzoru inwestycyjnego, wieczne pod-
topienia i bardzo słabą ofertę CKI. Czy 
wystarczą nam pokazowe inwestycje  
i imprezy przed wyborami? Stać nas na 
więcej!

Andrzej Korczak 
Lista nr 36 KWW 
Andrzeja Korczaka

Mieszkam w Izabelinie od 
18 lat. Mam wykształce-

nie wyższe techniczne. Jestem czynny 
zawodowo. Nie należę do żadnej partii 
politycznej, forum, stowarzyszeń, je-
stem niezależny. W działaniu kieruję się 
obowiązującym prawem, zdrowym roz-
sądkiem i rachunkiem ekonomicznym. 
Jestem osobą niekonfliktową, nasta-
wioną na współpracę i współdziałanie. 
Po wyborze na członka Rady chciałbym 
się przyczynić do rozwoju całej Gminy 
opartego o dialog społeczny. Uporząd-
kowaniem kluczowych zadań, takich 
jak: kanalizacja, odwodnienie terenów, 
drogi, przy racjonalnym wykorzystaniu 
środków z Unii europejskiej. Należy pil-
nie opracować plan rozwoju i moderni-
zacji Gminy, w którym opisane zostanie 
co można i trzeba zrobić od zaraz, a co 
wykonywać sukcesywnie w ciągu 4-ro 
letniej kadencji.

Okręg 11

Ryszard Gawin 
Lista nr 26 KWW 
Dla Izabelina
Bezpartyjny

Od niespełna 50lat je-
stem mieszkańcem Izabelina. Tutaj 
pracuję prowadząc własną działalność 
gospodarczą.
Z tego też powodu, bliskie są mi spra-
wy i problemy z jakimi stykają się 
mieszkańcy naszej lokalnej społeczno-

ści. Poprzez funcję radnego, chciałbym 
aktywnie uczestniczyć w życiu gminy, 
współdecydować o jej losach, reago-
wać na problemy mieszkańców w taki 
sposób, aby każdy czuł, że ma wpływ 
na to co się dzieje. Oddając na mnie 
głos możecie Państwo liczyć na to, 
że będę wnioskował o przywrócenie 
Komisariatu Policji w Izabelinie, gdyż 
wiem jak ważne jest nasze wspólne 
bezpieczeństwo. Będę również wspie-
rał działania popularyzujące sport 
wśród dzieci i młodzieży

Grażyna Zielińska
Lista nr 27 Forum Samo-
rządowe Gmin

Mieszkam w Izabelinie 
od 1956 roku.

Ukończyłam Wydział Matematyki Me-
chaniki i Informatyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Po studiach zaczęłam 
uczyć matematyki – robię to do dziś. 
Organizuję spływy kajakowe dla mło-
dzieży, połączone z programem nauko-
wym dotyczącym profilaktyki uzależ-
nień.
Jestem mężatką od 33 lat, mam dwóch 
synów. 
 Ostatnie osiem lat byłam radną , pełni-
łam funkcję wiceprzewodniczącej Rady 
Gminy oraz przewodniczyłam pracom 
Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Tu-
rystyki. 
Priorytety:
• Budowa i modernizacja dróg
• Rozwiązanie problemu szybkiego 
dojazdu do Warszawy
• Budowa centrum sportowo-rekre-
acyjnego dla mieszkańców
• Inwestycja w młodzież, stworzenie 
jej warunków rozwoju osobistego
 i perspektyw pracy na terenie i na 
rzecz naszej gminy

Halina Zofia Fudalej 
Lista nr 29 KWW Samorządni

Roman Wajda
Lista nr 31 KWW 
Wspólna Sprawa

Kilkanaście lat prowadzi-
łem pociągi międzynaro-

dowe, pracowałem w Hucie Warsza-
wa. W naszej gminie mieszkam 36 lat 
i byłem zatrudniony w wielu firmach, 
więc znam jej problemy. Nie boję się 
otwarcie mówić co myślę i nie potra-
fię przejść obojętnie obok nieprawo-
ści. W naszej gminie boli mnie lekce-
ważenie mieszkańców przez władzę 
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marnotrawstwo publicznych pieniędzy 
i pośpieszne remonty na pokaz przed 
wyborami. W Hornówku wciąż nie 
mamy porządnych ulic i linii autobu-
sowej, za to ciągle brodzimy w wodzie. 
Chcę się przyczynić do rozwiązania 
tych problemów, ciężka praca nie jest 
mi obca. Stać nas na więcej!

Sergiusz Sobczyk
Lista nr 35 KWW 
Sergiusza Sobczyka

Radny dla Ciebie, miesz-
kaniec gminy od zawsze. 

Prowadzi zakład usług szklarskich 
i ogólnobudowlanych od 23 lat na 
terenie gminy, aktywny strażak OSP 
Izabelin, znający problemy mieszkań-
ców i możliwości realne na poprawę 
niektórych dziedzin życia. W trakcie 
kadencji zamierzam usprawnić: współ-
pracę z MPO / w tej samej cenie po-
jemniki zamiast worków /, usprawnić 
wyjazd w Mościskach /ustawiczne kor-
ki/, usprawnić współpracę z zakładem 
dostarczającym energie elektryczną /
ustawiczne zakłócenia w dostawie prą-
du i zaniżone parametry/.

Okręg 12

Ryszard Piotr Haczek
Lista nr 3 PiS

SŁUCHAĆ POLAKÓW, 
ZMIeNIAĆ POLSKę, 
BUDOWAĆ WSPÓLNOTę

• 50 lat, żonaty, 2 córki, mieszkaniec 
Izabelina C, katolik
• mgr prawa, mgr ekonomii, MBA 
Oxford Brookes University
• manager - coach - analityk finanso-
wy – j.angielski – j.rosyjski
• doświadczenie w pione finansowym 
Urzędu M.St. Warszawy
• rekomendowany przez Prawo i Spra-
wiedliwość – bezpartyjny
PROFeSJONALIZM + ODPOWIeDZIAL-
NOŚĆ + UCZCIWOŚĆ
Pragnę by gmina Izabelin rozwijała się 
dla dobra całej wspólnoty i stała się 
bardziej:
PRZyJAZNA + GOSPODARNA + BeZ-
PIeCZNA + OByWATeLSKA + NOWO-
CZeSNA
Chcę pomóc w poprawie jakości życia 
mieszkańców :młodszych i starszych –
słucham, analizuję i rozwiązuję proble-
my.
ZAPRASZAM DO GŁOSOWANIA 
16.11.2014 – SAMORZĄD TWORZy 
KAŻDy Z NAS!

Franciszek Górecki
Lista nr 25 KWW 
KOCHAMy KAMPINOS

67 lat, żonaty, dwoje do-
rosłych dzieci, wykształ-

cenie wyższe prawno-administracyjne 
oraz ochrony bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Prezes Honorowy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabe-
linie. Bezpartyjny. Nie utożsamia się 
z żadnym ugrupowaniem politycznym. 
Kandydat uważa, że rada Gminy nie 
może reprezentować wybranej grupy 
społecznej, lecz powinna być strażni-
kiem gospodarności, praworządności 
oraz stałej troski o poprawę warunków 
życia mieszkańców gminy.
Za wieloletnią pracę społeczną i zasłu-
gi dla bezpieczeństwa i ochrony prze-
ciwpożarowej odznaczony „Złotym 
Znakiem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP”, odznaką „Zasłużony 
Strażak Gminy Izabelin” oraz dwukrot-
nie Złotym Krzyżem Zasługi przez Pre-
zydenta RP.

Magdalena Kamińska
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

W gminie mieszkam od 
dziewięciu lat z Mężem 

i Synami. Zaangażuję się w ważne dla 
gminy inicjatywy aby realizować przed-
sięwzięcia, które są mi bliskie. 
Moje priorytety… Rozmowa z Pań-
stwem i poznanie Państwa oczekiwań. 
Chcę współpracować z młodszym po-
koleniem – młodzieżą oraz z pokole-
niem najstarszym – ludzi często opusz-
czonych, samotnych i schorowanych. 
Poprawa bezpieczeństwa na ulicach ze 
względu na nasze dzieci oraz dążenie 
do stworzenia ścieżki rowerowej Tru-
skaw – Izabelin. 
Kampinoski Park Narodowy… Piękna 
przyroda Puszczy, jej urok i spokój po-
zwalają nam odetchnąć w dzisiejszym, 
zabieganym świecie. Także ze względu 
na pracę, którą wykonuję na co dzień 
– chętnie zaangażuję się w projekty 
realizowane wspólnie z KPN-em, który 
darzę sentymentem i w którym od kil-
ku lat pracuję. 

Grażyna Siemiątkowska 
Lista nr 30 KWW Łukasza 
Grochowskiego

Mam 55 lat, mężatka. 
Mieszkam w Izabelinie 

od 1992r. Absolwentka Studiów samo-
rządu terytorialnego i rozwoju lokalne-

go UW oraz studiów podyplomowych 
zarządzania i pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami WAT. Pracuję 
w urzędzie Gminy Stare Babice ponad 
30 lat. Planowanie przestrzenne, geo-
dezja i gospodarka nieruchomościa-
mi. Zagadnienia i problemy gminy są 
mi dobrze znane. Jako radna gminy 
Izabelin będę starała się jak najlepiej 
wykorzystać swoje doświadczenie 
i umiejętności na rzecz poprawy jako-
ści życia naszej lokalnej społeczności. 
Moje priorytet:
• Poprawa jakości dróg 
• Zaniechanie udziału finansowego 
mieszkańców w budowie sieci kanali-
zacyjnej i wodociągowej
• Budowa sieci wodociągowej w ul. 
Rynkowej

Marek Gizmajer
Lista nr 31 
Wspólna Sprawa

W mijającej kadencji jako 
radny niezależny z Iza-

belina C nie ograniczałem się do po-
siedzeń, ale organizowałem spotkania 
z mieszkańcami, protesty i interpelacje 
dotyczące m.in. bloków, odwodnień, 
kanalizacji, policji. Redagowana przeze 
mnie „Wspólna Sprawa” finansowana 
z cegiełek autorów i mojej diety rad-
nego patrzy władzy na ręce, skutecz-
nie interweniuje, gościła 60 autorów 
i wsparła 20 imprez, w tym insceniza-
cje walk Grupy Kampinos AK. Od 25 
lat zajmuję się ekonomią jako tłumacz. 
Większość problemów Izabelina wyni-
ka z nieracjonalnej gospodarki. Poka-
zowe remonty przed wyborami to za 
mało. Stać nas na więcej! 

Rafał Bieńkowski
Lista nr 32 KWW 
Rafała Bieńkowskiego

Mieszkam w Gminie Iza-
belin od dzieciństwa. 

Jestem studentem III roku Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
na kierunku politologia. Specjalizuję 
się w polityce społecznej oraz gospo-
darczej. Jestem osobą otwartą, chęt-
nie słucham ludzi. Udział w posiedze-
niach Rady Gminy, praca w komisjach, 
a przede wszystkim bezpośredni kon-
takt z wyborcami w czasie dyżurów 
i poza nimi, pozwoliłby mi reprezento-
wać moich wyborców w rozwiązywa-
niu ważnych dla nich spraw. W mojej 
ocenie do istotnych spraw należy kwe-
stia stanu dróg, wyposażenia tych dróg 
w oświetlenie, ławki i śmietniki, a tak-
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że rozwiązanie problemów związanych 
z wodami gruntowymi. Moim celem 
jest służba moim wyborcom a także 
pozostałym mieszkańcom Gminy, aby 
wszystkim żyło się lepiej i dostatniej.

Joanna Katarzyna Białas 
Lista nr 34 KWW 
Inicjatywa Obywatelska Pro Civitas

Okręg 13

Grażyna Fluder 
Wasilewska
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

W Sierakowie miesz-
kam od urodzenia. Tutaj mam rodzinę 
i przyjaciół, tu jestem sołtysem. Zwo-
lenniczka inwestycji i rozwoju infra-
struktury, które przyniosą korzyści nam 
wszystkim i ułatwią codzienne życie.
Za sobą mamy uchwalony I etap planu 
Sierakowa.
W przyszłej kadencji zobowiązuję się 
do dołożenia wszelkich starań, aby 
doprowadzić do uchwalenia II etapu 
tego planu, który będzie korzystny dla 
mieszkańców. 
Moim celem jest, aby mieszkańcy mo-
jej wsi w 2015 roku mogli korzystać 
z kanalizacji. 
Zainicjowałam, aby boisko w Siera-
kowie zyskało wyższy standard, po-
przez jego ogrodzenie i rekultywację 
powierzchni i doprowadzę sprawę do 
końca. 
Moje priorytety:
• uchwalenia II etapu planu zagospo-
darowania dla Sierakowa
• budowa kanalizacji 
• poprawa nawierzchni boiska.
• modernizacja ul. Sierakowskiej 

Tadeusz Rzeszutek
Lista nr 28 KWW 
Przyjazna Gmina

Od 15 lat mieszkam z ro-
dziną w Truskawiu. Uwa-

żam to miejsce za swoją Małą Ojczyznę. 
Chciałbym dać coś od siebie dla Gminy 
i jej Mieszkańców, dlatego zdecydowa-
łem się kandydować na radnego. Tak 
rozumiem współczesny patriotyzm. 
Posiadam wykształcenie ekonomiczne. 
Przez 30 lat pracowałem w bankach 
oraz w administracji publicznej, aktual-
nie prowadzę firmę doradczą z zakresu 
finansowania i obrotu nieruchomo-
ściami. Chciałbym wykorzystać moje 

kompetencje do tego, by dbać o zrów-
noważony rozwój naszej Gminy, wyko-
rzystując jej unikalną lokalizację. Jako 
radny będę starał się by nasza Gmina 
była przyjazna dla swoich Mieszkań-
ców. Chętnie odpowiem na Państwa 
pytania: kampinos2@o2.pl, 698-170-
721 , www.przyjazna-gmina.pl

Bogdan dziekański 
Lista nr 30 KWW Łukasza 
Grochowskiego

52 lata. Wykształcenie 
średnie-techniczne, bez-

partyjny.
emerytowany żołnierz. Weteran 
dwóch zmian zagranicznych misji woj-
skowych.
Mieszkaniec Sierakowa, bliskie mi są 
problemy mieszkańców mojej okolicy.
Moje priorytety:
- Usprawnienie komunikacji pomiędzy 
urzędem gminy a mieszkańcami
- Scalenie gruntów, wykonanie kanali-
zacji i chodnika w Sierakowie.
- media – szybki Internet i budowa 
BTS-u do telefonii komórkowej w Sie-
rakowie.
- Rozwiązanie problemu „świeżego 
powietrza” dla sąsiadów oczyszczalni 
ścieków Mokre Łąki.
- Wykonanie dróg i chodników w Hele-
nówku 
- Budowa żłobka na terenie gminy
- Pomoc i rada dla wszystkich miesz-
kańców gminy w rozwiązywaniu ich 
problemów. 
Zapraszam Państwa do głosowania na 
mnie 

Bronisława Bieńkowska
Lista nr 37 KWW 
Bronisławy Bieńkowskiej

Absolwentka AWF 
w Warszawie, nauczyciel-

ka, trener, instruktor sportowy. Wice-
przewodnicząca Rady Gminy Izabelin 
w latach 2002-2006. Od urodzenia 
mieszka w Sierakowie. 
Zwolenniczka:
− wydzielenia Sierakowa z granic 
Kampinoskiego Parku oraz zniesienia 
rozporządzenia, które od prawie 40 lat 
nie pozwala mieszkańcom Sierakowa 
korzystać z ich prawa własności
− rozwoju sportu i turystyki w Gminie, 
(min. podniesienie jakości obiektów 
i boisk sportowych, budowy skatepar-
ku, wydzielenia miejsc na rekreację 
czyli sport dla każdego)
− budowy ścieżek rowerowych, dróg 
i chodników oraz zwiększenia bezpie-
czeństwa na drogach

Okręg 14

Wojciech Kanarek
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

W Truskawiu się uro-
dziłem, wychowałem 

i mieszkam od pokoleń. Moje zamiło-
wanie to sport: biegi przełajowe, piłka 
nożna, tenis stołowy, siatkówka i węd-
kowanie. Pracuję w pogotowiu cie-
płowniczym Warszawie. Usuwam awa-
rie. Tu w Truskawiu także chciałbym, 
aby było bezawaryjnie. Włączyłem się 
do pracy społecznej. W poprzednich 
kadencjach byłem radnym gminy. Pra-
cowałem w Komisji Gospodarczo-Fi-
nansowej i Komisji Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego i Ochrony Śro-
dowiska. W nadchodzącej kadencji 
chciałbym, aby część budżetu trafiła 
do Truskawia na drogi (Północna, Połu-
dniowa), uzbrojenie ich w media. 
Priorytety:
• Dokończenie budowy ul. 3 Maja
• Oddanie ul. Południowej i Północ-
nej z pełną infrastrukturą techniczną
• Doświetlenie istniejących ulic

Robert Pilichowski 
Lista nr 29 KWW Samorządni

Agnieszka Wasilewska
Lista nr 30 KWW Łukasza 
Grochowskiego

Mieszkam w Truskawiu 
od 22 lat. Stąd pochodzi 

mój mąż. Przez te wszystkie lata pozna-
łam wielu mieszkańców Truskawia i ich 
opinie, że gminnych władz nie intere-
sują nasze problemy, że władza prze-
stała służyć ludziom. Mają rację. Nasza 
codzienność to ulice bez nawierzchni, 
chodników i oświetlenia. W asfalcie 
pełno dziur, a droga do kościoła to nie-
bezpieczna wyprawa po piaszczystym 
poboczu. Brak kanalizacji i wodociągu 
na ul. Południowej i Północnej. Przez 
ostatnie 4 lata nic się nie zmieniło. Na-
sza władza jest arogancka i zupełnie 
nie liczy się z głosem mieszkańców, 
a nasi przedstawiciele nie walczą o Tru-
skaw. Ze strony Wójta nie widać chęci 
w działaniu na rzecz Truskawia. Chcę 
zostać radną, aby coś zmienić. Chcę 
aby w Naszej gminie żyło się komforto-
wo i bezpiecznie. 
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Lucjan Szabat
Lista nr 31 
Wspólna Sprawa

Jestem magistrem fizyki 
i absolwentem studiów 

podyplomowych o kierunku finanse 
i rachunkowość. Od 13 lat jestem dy-
rektorem ekonomiczno-finansowym 
spółki kapitałowej i członkiem zarządu 
innej spółki tego typu. Od 14 lat pro-
wadzę firmę zajmującą się rozlicze-
niami podatkowo-księgowymi. Marzę 
o założeniu stowarzyszenia pomaga-
jącego chorym i niepełnosprawnym 
dzieciom. Jako finansista boleję nad 
tym, że tak bogata gmina latami nie 
rozwiązuje problemów Truskawia, np. 
fatalnych ulic i zagrożeń ekologicznych 
zlewni Mokre Łąki. Chcę jej poświęcić 
mój czas i doświadczenie, aby mogła 
się rozwijać. Stać nas na więcej!

Okręg 15

Sławomir Franciszek Jagodziński 
Lista nr 3 KWW PiS

Edward Ciećwierz
Lista nr 27 Forum 
Samorządowe Gmin

Mieszkam w Truskawiu 
od urodzenia.

Byłem radnym w kilku kadencjach Rady 
Gminy. W nadchodzących wyborach, 
postanowiłem zgłosić Wam Sąsiedzi, 
swoją osobę. Może uznacie, że się przy-
dam. Jest wiele rzeczy zrobionych: ka-
nalizacja i woda jest prawie w każdym 
domu, jest budowany kolejny, odcinek 
ul. 3 Maja z chodnikami po obu stro-
nach. Zostały do zrealizowania, krótki 
odcinek ul. Północnej i większość ul. 
Południowej. Jeśli uznacie Państwo, że 
przydam się w Radzie Gminy następ-
nej kadencji to postawcie krzyżyk przy 
moim nazwisku.
Moje priorytety
• Dokończenie budowy ul. 3 Maja; bu-
dowania chodnika między Kościołem, 
a Truskawiem; przekazania mieszkań-
com ulic Południowej i Północnej wraz 
z ich pełną infrastrukturą techniczną. 

Katarzyna Książek 
Lista nr 30 
KWW Łukasza 
Grochowskiego

33 lata. Mama dwójki 
dzieci. W Truskawiu mieszkam od 
urodzenia. Studiowałam w Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia im. L. Koźmińskiego w Warszawie. 

Dział. gosp w branży transportowej. 
Pasjami czytam książki. Truskaw… tu 
czas stanął w miejscu. Chodniki, dro-
gi oraz wszelkiego rodzaju dofinanso-
wania omijają nas szerokim łukiem. 
Doceniam, że w Izabelinie realizowa-
nych jest tak wiele inwestycji. Pięk-
nieją ulice, efektownie wygląda te-
ren wokół urzędu gminy. To wszystko 
cieszy, bo korzystają z tego wszyscy, 
również moja rodzina. Problem po-
lega na tym, że przekraczając granicę 
Truskawia ma się wrażenie, że wkra-
cza się na teren innej, biedniejszej 
gminy. Nie wszystko od razu- wiem. 
Do wielkich rzeczy dochodzi się ma-
łymi krokami. Czas, więc te kroki za-
cząć stawiać.

Zygmunt Skibiński
Lista nr 31 Wspólna 
Sprawa

Ukończyłem Politechni-
kę Warszawską, w latach 

1980-81 byłem Przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność” Zjednoczenia PO-
LAM, a później przez 30 lat przedsię-
biorcą budowlanym i pracodawcą. Mój 
przodek mieszkał w Truskawiu w XVIII 
wieku, kolejny w 1864 r. dostał tu zie-
mię, a dwaj inni byli sołtysami przed 
II Wojną. Na emeryturze zajmuję się 
działalnością społeczną, zwłaszcza 
aktywną ochroną środowiska. Nasza 
gmina jest bogata, ale źle wykorzystuje 
środki i nie ma wizji rozwoju. Dziurawe 
ulice, podtopienia, zagrożenia środo-
wiska i pokazowe inwestycje przed wy-
borami to zdecydowanie za mało. Stać 
nas na więcej!

Ilość interwencji straży pożarnych we wrześniu br na terenie gminy Izabelin 
nie odbiegała od sierpnia i nie stwarzała niepokoju mieszkańców i władz 

gminy a strażakom większych kłopotów. Ogółem powstało 6 zdarzeń, w tym 
2 pożary, 3 miejscowe zagrożenia i 1 fałszywy alarm. Na uwagę zasługuje 
groźny pozar w dniu 21 września br w Laskach przy ul. Klaudyńskiej w bu-
dynku mieszkalnym drewnianej konstrukcji, gdzie płonął dach i poddasze. 
Na szczęście mieszkańcy budynku zdążyli opuścić budynek przed przyjaz-
dem straży pożarnej. Występowało bardzo mocne zadymienie, które zmu-
siło strażaków do pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Miejsce 
wypalenia konstrukcji budynku zabezpieczono przed działaniem czynników 
atmosferycznych. W działaniach ratowniczych brało udział 5 zastępów straży 
pożarnej, w tym 3 z Lasek i Izabelina. Ponadto w dniu 4 września br w Hor-
nówku przy ul. Ks. Kurowskiego zabezpieczono akcję pirotechniczną policji, 
było podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego. W dniu 9 września br 
15 strażaków z OSP w Izabelinie i Laskach poszukiwało na obszarach leśnych 
w okolicach Sierakowa zaginionej osoby, którą odnaleziono przy pomocy 
śmigłowca. Grzybiarza przekazano ekipie pogotowia ratunkowego. 22 wrze-
śnia br. w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja w Izabelinie udzielono po-
mocy w usunięciu awarii zaworu w instalacji centralnego ogrzewania. 

PŁK MGR INŻ. eDWARD GIeRSKI

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarniczych 
we wrześniu 2014 r. 

Szanowni Państwo
Pożar zaskoczył rodzinę Romanow-
skich z Lasek w niedzielny poranek 
21 września 2014r.

Nic nie zapowiadało katastrofy. 
Marzena – matka rodziny i Damian 
– ojciec oraz trójka ich dzieci: córki 
(17 lat i 20 lat), synek (4 lata) już na 
szczęście  nie spali. Ogień rozprze-
strzeniał się błyskawicznie, a dom 
wypełniły kłęby czarnego dymu.  
Rodzice wyprowadzili z pożogi trój-
kę dzieci. 
Rodzina w pożarze straciła prawie 
cały dobytek. Ich dom nadaje się 
tylko do rozbiórki. 
Osoby, które mogłyby pomóc pogo-
rzelcom stanąć na nogi, proszone są 
o składkę pieniężną.
Nr konta: 
70 1020 1026 0000 1602 0245 1052   
Odbiorca: 
Pomóżmy naszym Sąsiadom z Lasek 
Alicja Ciemiorek  
ul. Matejki 5, 05-080 Izabelin
Z inicjatywy wójta Witolda Mala-
rowskiego zawiązał się komitet spo-
łeczny, który będzie koordynował 
pomoc finansową i organizacyjna 
dla poszkodowanych.
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Zakończyły się prace prowadzone 
przez firmę STRABAG z Pruszko-

wa przy przebudowie ulicy Tetmajera 
w Izabelinie. Koszt zadania wyniósł 
954 tys. zł. Ponad 800-metrowa droga 
otrzymała nową nawierzchnię asfalto-
wą o szerokości 5,5 m oraz jednostron-
ny chodnik o szerokości 1,25-2,5 m 
z kostki betonowej. Do wszystkich po-
sesji zostały wykonane zjazdy, a w po-
bliżu skrzyżowania z ul. Krasińskiego 
powstały zatoki postojowe. Inwestycji 
tej towarzyszyły prace związane z wy-
konaniem drenażu w zabudowanym 
rowie wzdłuż ul. Tetmajera na odcinku 
od ul. Chodkiewicza do ul. Paderew-
skiego. 

Gmina pozyskała środki Unii euro-
pejskiej z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy 
Działania „Między Wisłą a Kampino-
sem” na realizację inwestycji pn. Za-
gospodarowanie centralnej strefy uży-
teczności publicznej w Izabelinie. Koszt 
zadania to 120 tys. zł, a uzyskane dofi-

nansowanie wyniesie ponad 82 tys. zł. 
Wykonawca - firma NOVA Jerzy Łebski 
z Łowicza przeprowadziła prace wokół 
budynków ośrodka zdrowia, Centrum 
Kultury, Urzędu Gminy oraz poczty. Za-
danie objęło nasadzenia zieleni ozdob-
nej, montaż ławek oraz utwardzenia 
nawierzchni. Istniejący parking przed 
ośrodkiem zdrowia został przebudo-
wany – powstało więcej miejsc par-
kingowych oraz zmieniono organizację 
ruchu – obecnie wjazd znajduje się od 
strony ul. Matejki. 

Kolejnym projektem dofinansowa-
nym ze środków Unii europejskiej jest 
budowa placu zabaw przy Szkole Podsta-
wowej przy ul. Wojska Polskiego w Hor-
nówku. Firma P.P.U. FIGLeR z Tarnowskich 
Gór do wykonała plac zabaw zawierający 
m. in. huśtawki, trapy ruchome, rów-
noważnie, ściankę wspinaczkową, karu-
zelę, piaskownicę oraz oczywiście duże 
drewniane zestawy zabawowe. Wartość 
inwestycji to 38 tys. zł, z czego prawie  
25 tys. zł będzie pochodziło ze środków 

europejskiego Funduszu na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. 

Mieszkańcy korzystają już z nowo 
wybudowanego parkingu przy ul. Woj-
ska Polskiego w Hornówku. W ramach 
inwestycji, przeprowadzonej przez fir-
mę SZUGeR-BUD z Zielonki powstały 
miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych i jezdnie manewrowe 
o nawierzchni z płyt ażurowych, chod-
nik z kostki betonowej, łączący parking 
z chodnikiem w ul. Wojska Polskiego 
oraz oświetlenie parkingu. Koszt inwe-
stycji wyniósł 150 tys. zł. Na początku 
listopada powstanie również, biegną-
cy w poprzek wydmy, chodnik łączący 
szkołę z przystankiem autobusowym 
i zatoką parkingową w ul. 3 Maja. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Oża-
rowie Mazowieckim prowadzi prze-
budowę ul. 3 Maja na odcinku od ul. 
Tetmajera do ul. Langiewicza w Iza-
belinie. Koszt realizowanej w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych inwestycji wyniesie  
2 435 400 zł, z czego, zgodnie z zawar-
tym porozumieniem, 600 tys. pokryje 
Gmina Izabelin. Wykonawcą przebu-
dowy jest firma efekt Sp. z o.o. z War-
szawy. Według aktualnych informacji 
Zarządu Dróg Powiatowych zakończe-
nie realizacji inwestycji przewidziane 
jest na połowę listopada 2014 r. 
Projekty „Zagospodarowanie cen-
tralnej strefy użyteczności publicznej 
w Izabelinie” oraz „Budowa placu 
zabaw w Hornówku” są współfinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013

MARCIN OLeJNICKI
FOTO LeCH SIKORSKI

Inwestycje w gminie
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W sobotę 20 września 2014 roku na 
Polanie Dwóch Stawów w gminie 

Stare Babice odbyła się rekonstrukcja hi-
storyczna pt. „Niepodległa Rzeczpospoli-
ta Kampinoska 1944-2014”. 

Widowisko zostało przygotowane 
przez Środowisko „Grupy Kampinos” AK 
i Fundację Niepodległa Rzeczpospolita 
Kampinoska. Do powstania inscenizacji 
przyczynił się również wójt gminy Izabe-
lin Witold Malarowski, wójt gminy Stare 
Babice, dyrektor Kampinoskiego Parku 
Narodowego oraz starosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Ten niezwykły 
spektakl historyczny odbył się z udziałem 
grup rekonstrukcyjnych, kawalerii, pojaz-
dów pancernych, pirotechniki wojskowej 
i samolotu bombardującego pole bitwy. 
Dzięki nim widzowie mogli przeżyć nalot 
bombowy na wioskę, atak wozów pan-
cernych, szarżę ułańską oraz dużą dawkę 
efektów pirotechnicznych. Warto dodać, 
że Grupa Kampinos była największym 
zgrupowaniem partyzanckim na Mazow-
szu. Stoczyła jedną z największych party-
zanckich bitew podczas II wojny świato-
wej. Dwa razy słała pomoc do Powstania 
Warszawskiego, a na terenie Puszczy Kam-
pinoskiej stoczyła kilkadziesiąt zwycię-
skich bitew z hitlerowskim okupantem. 
Puszczańskie oddziały walczyły z wielką 
determinacją. O tym, jak zacięte boje to-
czyły się na tych terenach, świadczą naj-
lepiej liczne pomniki oraz cmentarze wo-
jenne rozrzucone po całej puszczy. 

Rekonstrukcje historyczne mają na 
celu pokazanie bohaterskiej postawy 
partyzantów, którzy bez profesjonalnego 
wyposażenia, ale za to z ogromnym za-
angażowaniem i poświęceniem walczyli 
o wolność Ojczyzny.

Organizowane są one głównie z myślą 
o młodych ludziach, w których warto za-
szczepić zainteresowanie historią swoje-
go kraju. Rekonstrukcję poprzedziła Msza 
Święta, która była sprawowana na cmen-
tarzu wojennym w Laskach k. Warszawy. 

A jak przygotowanie rekonstrukcji 
wygląda od podszewki ? 

O tym rozmawiałam z wiceprezesem 
Środowiska Grupy Kampinos AK Marci-
nem Biegasem. 

Od kiedy Państwo zajmujecie się 
tworzeniem inscenizacji historycznych 
i jak to się wszystko zaczęło ?

Razem z kolegami z Sochaczewa, 
z muzealnej grupy rekonstrukcyjnej, pro-
wadziliśmy na terenie Puszczy Kampino-
skiej eksplorację szczątków samolotu, 
który się tu rozbił. To oni zarazili mnie 
swoją pasją i wtedy zaświtał w mojej 
głowie pomysł, żeby pokazać działal-
ność Grupy Kampinos, bo nikt wcześniej 
w Polsce tego nie robił. Inne grupy sku-
piają się na Kampanii Wrześniowej czy 
Powstaniu Warszawskim, my chcemy 
pokazać także konspirację, by ta historia 
po prostu nie zniknęła. Wielu nowych 
mieszkańców Gminy Izabelin zupełnie 
nie zdaje sobie sprawy, z tego co działo 
się na tych ziemiach w latach 1939-1944. 
Dlatego staramy się pokazać przekrojo-
wo całą historię Grupy Kampinos.

Jak wiele tych inscenizacji zrobiliście 
Państwo do tej pory ?

W tej chwili jest ich około dziesięciu, 
w tym 5 dużych i kilka pomniejszych 

obrazujących wydarzenia, które były na 
tych terenach np. w Sierakowie, gdzie 
zginęło 5 żołnierzy konspiracji w nie-
mieckiej zasadzce.

Od 2011 roku wystartowaliśmy z cy-
klem inscenizacji historycznych „Niepod-
legła Rzeczpospolita Kampinoska”, które 
organizowaliśmy przez wszystkie kolejne 
lata (2012, 2013, 2014). Za każdym ra-
zem staraliśmy się ukazać inne epizody 
z przeszłości, które tu miały miejsce, 
a także z historii Grupy Kampinos. Chce-
my uświadomić ludziom fakt, że na tych 
terenach mieszkali nasi dziadowie, któ-
rzy wstąpienie w szeregi konspiracji nie-
jednokrotnie przypłacali życiem. 

Kto bierze udział w inscenizacjach, 
czy to są stałe grupy rekonstrukcyjne?

Grup rekonstruktorów jest bardzo 
wiele. Wracając do historii powstania 
grup, to nie licząc grup rycerskich wy-
stępujących w rekonstrukcji Bitwy pod 
Grunwaldem, jedną z pierwszych była 
Muzealna Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej z Sochaczewa i to ona, kilkana-
ście lat temu zaczęła organizować rekon-
strukcję bitwy nad Bzurą. Wtedy ruch 
rekonstrukcyjny jeszcze raczkował. Były 
spore braki w umundurowaniu, wypo-
sażeniu, czy pojazdach, więc pierwsze 
rekonstrukcje były raczej skromne. W tej 
chwili ta dziedzina rozwija się niezwykle 
dynamicznie np. w rekonstrukcji bitwy 
pod Mławą udział bierze ponad tysiąc re-
konstruktorów. Wiele sprzętu historycz-
nego, czołgów, pojazdów opancerzonych 
jest w prywatnych rękach, więc można 
pokazać o wiele więcej. Pierwsza na-
sza inscenizacja była zorganizowana na 
Polanie Jakubów, dwie kolejne – dzięki 
uprzejmości Proboszcza parafii w Lipko-
wie Księdza Tomasza Sobieckiego w par-
ku przykościelnym.

W 2013 roku postanowiliśmy pokazać 
bardzo mało znany epizod przyjaźni pol-
sko-węgierskiej. Mało kto wie, że na tych 
terenach podczas wojny stacjonowali 
żołnierze z Węgier, którzy okazali wiel-
ką pomoc dla puszczańskich oddziałów. 

„Niepodległa Rzeczpospolita       Kampinoska 1944–2014” 
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Część Węgrów przeszło na stronę Gru-
py Kampinos i z nią walczyło przeciwko 
Niemcom. Pod Jaktorowem żołnierze 
węgierscy upozorowali wzięcie do nie-
woli około setki partyzantów i nie po-
zwolili ich przejąć Niemcom, odgradzając 
kordonem z bronią gotową do wystrza-
łu. Potem zaprowadzili ich do lasu i tam 
wypuścili. Dzięki temu około 100 pusz-
czańskich żołnierzy uszło z życiem. Aby 
ukazać tamte wydarzenia nawiązaliśmy 
współpracę z Ambasadą Węgier w War-
szawie, która nie tylko objęła patronatem 
naszą inscenizację, ale i przysłała węgier-
ską grupę rekonstrukcyjną Honvédtüzér 
Hagyományőrző z miejscowości Nagy-
káta spod Budapesztu. Zorganizowali-
śmy wówczas inscenizację „Niepodległa 
Rzeczpospolita Kampinoska 2013 - Polak 
Węgier Dwa Bratanki”. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas attache obrony Wę-
gier płk. Szabolcs Szilágyi, były attache 
płk Peter Nagy oraz Piotr Kaszuba Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej imienia Miklosa Hortyego, który 
wziął udział w rekonstrukcji.

W ten sposób impreza zyskała rangę 
międzynarodową. Choć momentami 
było zabawnie, okazało się, że Węgrzy 
mówią jedynie po węgiersku, więc bez 
tłumacza nie było możliwości omówie-
nia scenariusza. Mimo to udało nam się 
przeprowadzić rekonstrukcję i pokazać 
tę przyjaźń polsko-węgierską.

A jak to było przy przygotowaniu 
ostatniej inscenizacji, we wrześniu 2014 
roku ?

W tym roku zorganizowaliśmy insceni-
zację „Niepodległa Rzeczpospolita Kampi-
noska 1944-2014”, znów gościliśmy grupy 
rekonstrukcyjne z Węgier. Tegoroczna in-
scenizacja w stosunku do wcześniejszych, 
była zrobiona z ogromnym rozmachem. 
Było to możliwe dzięki wsparciu wójta 
gminy Izabelin Witolda Malarowskie-
go, wójta gminy Stare Babice Krzysztofa 
Turka, dyrektora Kampinoskiego Parku 
Narodowego Mirosława Markowskiego, 
a także starosty Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego Jana Żychlińskiego. Do akcji 
włączyło się również wielu miejscowych 
przedsiębiorców (m.in. Cezary Malkus 
właściciel sklepu elektrycznego, Beata Na-
łęcz właściciel sklepu Joker, Paweł Turkot 
prezes eko Babice, Tomasz Przychodzień 
właściciel drukarni Jantar, a nawet Lesz-
czek Leszczyński właściciel firmy Serwis 
Turbin z elbląga) i wiele innych osób, któ-
re dzięki swoim datkom przyczyniły się do 
powstania tego wydarzenia. W przygoto-
waniach pomagali nam ludzie dobrej woli 
m.in. Robert Rudzik (poligrafia, fotogra-
fia) oraz sołtys Koczarg Starych Grzegorz 
Żółtowski. Scenografią i stroną techniczną 
zajmuje się od początku współorganizator 
Krzysztof Markiewicz, mieszkaniec Tru-
skawia. Ja zajmuję scenariuszem, organi-
zacją, pozyskiwaniem środków i ogólną 
koncepcją, a Grzegorz Sala dobiera grupy 
rekonstrukcyjne. 

To wszystko dało nam większe moż-
liwości również pod względem terenu, 
dlatego postawiliśmy na pirotechnikę, 
kawalerię, pojazdy opancerzone, by było 
to jak najbardziej widowiskowe. Myślę, 
że osiągnęliśmy zamierzony cel, bo ze-
braliśmy dużo pozytywnych opinii i od 
rekonstruktorów i od fachowców, którzy 
tego typu imprezy organizują. Dzięki pro-
fesjonalizmowi wszystkich uczestników 
wszystko wyszło doskonale, począwszy 
od synchronizacji pirotechniki z samolo-
tem bombardującym, przez widowisko-
wą szarżę kawalerii i cały sprzęt ciężki.

Od samego początku naszej działalno-
ści współpracujemy z grupą rekonstrukcji 
historycznych Wolf, której prezesem jest 
Grzegorz Sala. Bez niego niewiele udało 
by się zrobić. Jest to profesjonalny rekon-
struktor, człowiek, który posiada szerokie 
kontakty, uczestniczy w wielu rekonstruk-
cjach i doskonale zna środowisko rekon-
struktorów. Wie do kogo można się zwró-
cić o pomoc, o pojazdy itp. On zajmuje się 
koordynacją i doborem grup rekonstruk-
cyjnych i wyborem pojazdów. Oprócz 
tego współpracujemy z takimi grupami 
jak: GRH Kampinos, Stowarzyszenie Hi-

storyczno-edukacyjne im. 7 Pułku Lan-
sjerów Nadwiślańskich, Muzealna Grupa 
Rekonstrukcyjna im. 2 Batalionu 18 Pułku 
Piechoty, GRH Kresy -Szwadron Kawalerii 
im. 10 Pułku Ułanów Litewskich.

I strona niemiecka - GRH Wiking, GRH 
Allenstein, GRH Grenadiere, GRH Pio-
nierschule Dresden, GRH eule z Dolnego 
Śląska, i wiele innych. Bardzo ważna jest 
też grupa GRH Bluszcz, która rekonstru-
uje ludność cywilną. Tworzą ją dziewczy-
ny, które pokazują sposób ubierania się 
z tamtych czasów. 

dużo o rekonstrukcjach pisała gazeta 
Wspólna Sprawa…

Trudno mi się do tego odnieść. My 
współpracowaliśmy z twórcami tej gazety 
do 2012 roku przy dwóch rekonstrukcjach, 
potem nasze drogi się rozeszły. Od tego 
czasu nie ma między nami żadnej współ-
pracy i nie chciałbym tego komentować.

Co Pana osobiście skłoniło do organi-
zacji takich przedsięwzięć ?

Kiedy poznałem historię Grupy Kam-
pinos zafascynowała mnie ona tak bar-
dzo, że postanowiłem ukazać ją naszej 
społeczności w sposób możliwie przy-
stępny i ciekawy

Chcę powiedzieć, że misja na rzecz 
środowiska Grupy Kampinos to duże 
wyzwanie i naprawdę ciężka praca. Przy-
gotowanie takiej rekonstrukcji tj. miesiąc 
lub dłużej kompletnego wyłączenia z ży-
cia prywatnego i zawodowego. Staramy 
się to robić najlepiej jak potrafimy, a co 
najważniejsze nie ma w tym chęci zaist-
nienia w nowym środowisku, ani budo-
wania kapitału politycznego czy jakie-
gokolwiek innego. To jest nasza ciężka, 
społeczna praca. Czasem przypisywano 
nam nieszczere intencje naszych działań, 
dlatego podkreślam, że to co jest dla nas 
ważne to uznanie żołnierzy Grupy Kam-
pinos. I jeśli w ich oku pojawi się łza i po-
twierdzenie, że tak było, to jest to dla nas 
wspaniała i jedyna nagroda. 

Widzę w Pana oczach ogromne wzru-
szenie. dziękuję Panu za rozmowę i ży-
czę dalszej siły do przekazywania naszej 
historii kolejnym młodym pokoleniom. 

Więcej informacji dla zainteresowa-
nych na www.akkampinos.pl

IWONA MAZUReK

„Niepodległa Rzeczpospolita       Kampinoska 1944–2014” 
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W środę 8 października 2014 roku 
na Zamku Królewskim w Warsza-

wie odbyła się Gala Finałowa IX edycji 
konkursu Lodołamacze. Organizatorem 
konkursu jest Polska Organizacja Pra-
codawców Osób Niepełnosprawnych.

Towarzystwu Opieki nad Ociemnia-
łymi – laureatowi nagrody Superlodo-
łamacz 2014 w Regionie Mazowsza, 
Kapituła etapu centralnego konkursu Lo-
dołamacze 2014 przyznała tytuł honoro-
wy i statuetkę – Superlodołamacz 2014 
– „najlepszy z najlepszych – instytucja”. 

Nagrodę odebrali Władysław Gołąb 
prezes Zarządu Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi oraz s. Alberta ze 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża, członek Zarządu.

Kapituła doceniła sposób w jaki Towa-
rzystwo Opieki nad Ociemniałymi uczy, 
wychowuje, rehabilituje i pomaga odna-
leźć się osobom niewidomym w świecie.

Patronat Honorowy nad konkursem 
Lodołamacze 2014 objęła Małżonka 
Prezydenta RP Anna Komorowska.

Wśród gości byli m.in. senatorowie, 
posłowie, aktorzy, dziennikarze, repre-
zentanci organizacji pozarządowych, 

Gala Finałowa IX edycji konkursu lodołamacze Osób Niepełnosprawnych, prof. dr hab. 
Tomasz Szapiro – rektor Szkoły Głównej 
Handlowej, Jadwiga Sztabińska – redak-
tor naczelna Dziennika Gazety Prawnej, 
Kamil Dąbrowa – dyrektor Polskiego Ra-
dia Programu Pierwszego, Tomasz Sygut 
– dyrektor TVP INFO, Krzysztof Ziemiec 
– dziennikarz Telewizji Polskiej SA, Da-
riusz Dewille – redaktor Telewizji Polsat, 
Anna Dymna – prezes Fundacji „Mimo 
Wszystko”, aktorka; emilian Kamiński – 
ambasador europejskiego Roku Walki 
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecz-
nym, twórca „Teatru Kamienica”, aktor; 
Monika Kuszyńska – polska piosenkarka, 
autorka tekstów, była wokalistka zespo-
łu Varius Manx; ks. Stanisław Jurczuk 
– prezes Zarządu Głównego Katolickie-
go Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej; Katarzyna 
Rogowiec – medalistka igrzysk paraolim-
pijskich i Mistrzostw Świata, wybrana 
przez kapitułę Polskiego Komitetu Para-
olimpijskiego najlepszym sportowcem 
roku 2010.

Podczas uroczystości wręczono od-
znaczenia nadane przez Prezydenta RP 
zasłużonym członkom Polskiej Organiza-
cji Pracodawców Osób Niepełnospraw-
nych. Aktu dekoracji w imieniu Prezy-
denta dokonał Sekretarz Stanu Kancelarii 
Prezydenta minister Irena Wójcicka.

Goście obejrzeli także występy 
m.in.: Malwiny Kusior – aktorki Teatru 
Muzycznego Roma, Mateusza Koła-
kowskiego – pianisty, Kamila Skickie-
go – skrzypka, Grażyny Brodzińskiej – 
śpiewaczki operetkowej. Uroczystość 
poprowadziła Grażyna Torbicka.

Serdecznie dziękujemy Organizato-
rom konkursu za to piękne wyróżnienie.

DARIA KUźNIeCOW-DUDKO 

pracodawcy, osoby niepełnosprawne, 
laureaci nagrody Lodołamacz z po-
przednich lat oraz firmy, które wzięły 
udział w tegorocznym konkursie.

Podczas uroczystości nagrodzono 
także pracodawców, którzy w sposób 
odpowiedzialny i godny naśladowania 
przyczyniają się do zatrudnienia i reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych. Wrę-
czono nagrody w następujących katego-
riach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty 
Rynek, Instytucja. Przyznano także tytu-
ły honorowe oraz wyróżnienia.

Skład kapituły etapu centralnego 
konkursu Lodołamacze 2014 reprezen-
towały w tym roku następujące oso-
by: Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor 
Pracy, prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Jarosław Duda – Pełno-
mocnik Rządu do spraw Osób Niepełno-
sprawnych, Irena Wóycicka – Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Krzysz-
tof Kwiatkowski – prezes Najwyższej Izby 
Kontroli, Jan Filip Libicki – senator RP, 
Marek Plura - poseł do Parlamentu euro-
pejskiego, Sławomir Piechota – poseł na 
Sejm RP, Teresa Hernik – prezes Zarządu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Wspólna fotografia laureatów konkursu Lodołamacz 2014. W środku Władysław Gołąb i s. Alberta

Zbliża się 11 Listopada. Już po raz 96. świętujemy ów 
dzień, kiedy to marszałek francuski F. Foch w imieniu 

państw sprzymierzonych podyktował delegacji niemiec-
kiej warunki zakończenia działań wojennych.

I Niemcy podpisały rozejm – zakończyła się I wojna 
światowa, a Polska – po 123 latach niewoli – odzyskała 
niepodległość. W I wojnie światowej brały udział 33 pań-
stwa i walczyło 70 milionów ludzi. 10 milionów poniosło 
śmierć, a prawie 20 milionów zostało rannych. Nie sposób 
o tym zapomnieć. To m.in. dzięki tym ludziom możemy się 
dziś cieszyć niepodległością.

Co roku w tym dniu  wywieszamy na budynkach biało-
czerwone flagi, oglądamy uroczyste parady wojskowe, orga-
nizujemy apele, koncerty, składamy kwiaty pod pomnikami 
bohaterów narodowych, zapalamy znicze na ich grobach… 
Dzisiaj już możemy. Wielu z nas – zwłaszcza młodym – wydaje 
się to oczywiste. A tak nie jest. Nie zawsze mieliśmy swoje te-
rytorium, na którym mogliśmy czuć się wolni. Ale zawsze by-
liśmy narodem. Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość” 
pisze: „Termin naród oznacza tę społeczność, która znajduje 
swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia 

się wśród innych własną kulturą.” I to w dużej mierze dzięki 
naszej kulturze i jej wielkim postaciom przetrwaliśmy jako 
naród. We Francji, na emigracji, tworzyli m.in. Adam Mic-
kiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Nor-
wid. Ich dzieła kształtowały całe pokolenia polskie XIX wie-
ku w duchu miłości ojczyzny. Ważną rolę w rozwoju ducha 
narodowego miała też muzyka Fryderyka Chopina, czerpiąca 
ze źródeł ludowych. Pamiętajmy więc nie tylko o żołnierzach, 
ale także o artystach Im też wiele zawdzięczamy.

Dziś także powinniśmy dbać o polską kulturę i kultywo-
wać nasze tradycje. Może zwłaszcza teraz – w czasach wol-
ności i globalizacji, kiedy granice tożsamości narodowej 
tak łatwo się „rozmywają”. Ale chyba przede wszystkim 
patriotyzm w czasach pokoju i niepodległości, powinien 
polegać na zdobywaniu wiedzy,  rzetelnej pracy i wycho-
wywaniu dzieci na uczciwych ludzi. Pamiętajmy o prze-
szłości i myślmy o przyszłości. Pięknie ujął to współczesny 
poeta Kazimierz Józef Węgrzyn w wierszu „Psałterz Naro-
du Polskiego”:

O prostą pamięć wołam dziś do ciebie
i o uczciwość – serca i sumienia
byś dług co niesiesz w krwi twych Ojców
oddał jak tobie przeszłe pokolenia                                KD

O prostą pamięć…
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Przed nami XV edycja konkursu Tomik 
Literacki Młodych Autorów. Poprzed-

nia edycja była wyjątkowa – miała zasięg 
ogólnopolski, a wzięło w niej udział po-
nad sześć tysięcy uczniów. Odbyła się 
pod honorowym patronatem Ministra 
edukacji Narodowej, Wojewody Ma-
zowieckiego, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty, Starosty Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego i Ośrodka Rozwoju 
edukacji w Warszawie.

Celem konkursu Tomik Literacki Mło-
dych Autorów jest rozbudzanie wśród 
młodzieży zainteresowań literackich, 
plastycznych i przyrodniczych. Duża 
liczba uczestników świadczy nie tylko 
o atrakcyjności tematyki konkursu, lecz 
także o chęci twórczego poszukiwania 
oraz otwartości na otaczającą rzeczy-
wistość wśród młodzieży. Praca nad 
własną książką to doskonały sposób 
na wymianę poglądów i doświadczeń, 
zdobywanie wiedzy oraz atrakcyjną 
zabawę stanowiącą niebanalną alter-
natywę dla codziennych zajęć. Konkurs 
cieszy się coraz większą renomą. Jego 
sympatycy doceniają fakt, że promuje-
my umiejętność malowania obrazów 
barwami i słowami przekazującymi 
ogromny ładunek uczuć i wrażeń. Ta-
kie działanie staje się kształtowaniem 
uważniejszego bycia tu i teraz.

W konkursowych pracach nadesła-
nych w 2014 r. dało się zauważyć ogrom-
ną wrażliwość młodych twórców na pięk-
no przyrody. Chętnie pisali o zwyczajnym 
świecie, o marzeniach i o sobie. Ich in-
spiracją była najczęściej tak zwana mała 
ojczyzna, najbliższe otoczenie, w którym 

potrafili dostrzec piękno i niezwykłość. 
Cieszy nas to, gdyż tak budzi się lokalny 
patriotyzm. W każdej wykonanej książce 
widać głęboką troskę o ochronę środo-
wiska. W swych pracach młodzi autorzy 
podawali gotowe propozycje na to, jak 
należy postępować, aby chronić Ziemię 
dla przyszłości. Zakres tych koncepcji 
zdawał się nie mieć końca – otwarte 
umysły dzieci nie znają granic. Oprawa 
plastyczna wielu książek zachwycała 
różnorodnością pomysłów. Fantazja wy-
zwalała w autorach wiarę we własne 
możliwości, aktywizowała i motywowa-
ła do twórczego działania. Najbardziej 
wzruszające były utwory najmłodszych 
dzieci, które w prosty i urzekający spo-
sób mówiły o uczuciach. 

W XIV edycji konkursu jurorzy wyło-
nili 85 laureatów, którzy otrzymali na-
grody rzeczowe (rowery, radiomagne-
tofony ze słuchawkami i albumy) oraz 
wyróżnili 735 osób. Ponadto Jury przy-
znało trzy nagrody główne (drukarki) 
najbardziej aktywnym szkołom: Szkole 

Podstawowej im. Stanisława Królickie-
go w Izabelinie, Szkole Podstawowej 
w Kaliszkach i Szkole Podstawowej  
nr 8 w Legionowie.

Pierwsze miejsca zdobyli uczniowie: 
Michał Gmochowski – SP w Izabelinie, 
Weronika Mituniewicz – SP w Kalisz-
kach, Zuzanna Przekazińska – SP nr 8 
w Legionowie.

Jak co roku najlepsze prace literac-
kie i plastyczne zostały opublikowane 
w antologii. Było to możliwe dzięki 
wsparciu ze strony Urzędu Gminy Iza-
belin, Zespołu Szkół w Izabelinie i Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego.

Szczególne podziękowania należą 
się Panu Witoldowi Malarowskiemu 
– Wójtowi Gminy Izabelin, Pani Mar-
cie Wojtachnio – Skarbnikowi Gminy, 
Panu Antoniemu Zychowi – Dyrekto-
rowi Zespołu Szkół w Izabelinie, Panu 
Ryszardowi Górce – Wicedyrektorowi 
ds. ekonomiczno-Administracyjnych Ze- 
społu Szkół w Izabelinie, Panu jano-
wi Żychlińskiemu – Staroście Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego i Panu Je-
rzemu Misiakowi – Dyrektorowi Kampi-
noskiego Parku Narodowego. 

Konkurs miał wielu medialnych patro-
nów: Listy do Sąsiada, Radio Fama, Wy-
chowanie na co Dzień, Biblioteka w Szko-
le, echa Leśne, express Wieczorny, Mały 
Artysta, Qlturka.pl, Poznajmy Las, Kurier 
Izabeliński i Goniec Babicki. Praca w tak 
zacnym gronie sympatyków naszego 
konkursu jest prawdziwą przyjemnością 
dającą organizatorom wiele satysfakcji. 

 NAUCZyCIeL BIBLIOTeKARZ
 STANISŁAWA FADROWSKA-ADAMCZyK

FOTO RySZARD GÓRKA

Laureaci I miejsc: od lewej Zuzanna Przekazińska – SP nr 8 
w Legionowie, Weronika Mituniewicz – SP w Kaliszkach, 
Michał Gmochowski – SP w Izabelinie

Tomik Literacki Młodych Autorów w Izabelinie

W piątek 10 października 2014 
roku odbyła się w naszej gminie 

niecodzienna i podniosła uroczystość. 
Na początku wójt Witold Malarowski 
przekazał wyrazy uznania i podziwu 
10 parom małżeńskim (zameldowa-
nym na terenie Gminy Izabelin), któ-
rych staż małżeński przekroczył 50 lat. 
Następnie wręczył Parom Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nada-
ne przez Prezydenta RP p. Bronisława 
Komorowskiego. Wśród szacownych 
Jubilatów znaleźli się: 
ewa i Marek Ferchmin, Krystyna i Syl-
wester Kurzynoga, Joanna i Andrzej 
Miesztalscy, Janina i Stanisław Nawroc-
cy, Genowefa i Czesław Sznajder, Da-
nuta i Sławomir Szulc, Józefa i Maciej 
Świderscy, Henryka i Jan Teodorowscy, 
Kazimiera i Wiesław Warzycha, Danuta 
i Janusz Zdort. 

Wiwat Jubilaci…

Ciepłe słowa do zebranych skiero-
wał również proboszcz parafii w La-
skach ks. Grzegorz Jankowski.

Wyróżnione małżeństwa otrzyma-
ły kwiaty oraz kosze upominkowe. Po 
części oficjalnej był tort, szampan, ro-

dzinne życzenia i występy artystyczne 
grupy Wokaliza. Serdecznie gratulu-
jemy wszystkim Parom i życzymy dal-
szych lat przeżytych w zdrowiu, zgo-
dzie i miłości. 

IWONA MAZUReK
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Centrum Kultury Izabelin w ostat-
nich latach stało się głównym 

ośrodkiem życia kulturalnego gminy 
Izabelin, a także bliższych i dalszych 
miejscowości Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. W Centrum odbywa się 
wiele koncertów od muzyki klasycznej, 
opery, operetki, przez muzykę roz-
rywkową, jazz, rock, pop, aż po heavy 
metal. Nasz ośrodek organizuje szereg 
cyklicznych imprez, wśród nich: „Izabe-
lińskie Spotkania z Książką” o 16-letniej 
tradycji, „Wieczory z kulturami świata”, 
„Spotkania z podróżnikami”, „Spo-
tkania z gwiazdą”, Konkurs Muzycz-
ny im. Juliusza Zarębskiego, Festiwal 
Muzyczny w Krainie Chopina, Mazo-
wiecki Festiwal Piosenki „Rozdźwięki”. 
W Centrum Kultury Izabelin działają 
następujące pracownie i sekcje: język 
angielski, język hiszpański, język rosyj-
ski, język francuski, balet, taniec jazz 
i hip hop, taniec towarzyski, salsa, ze-
spół wokalny „Wokaliza”, kabaret „Tre-
ma”, Chór seniorów „echo”, pilates, 
body balance, trening zdrowotny, joga, 
fitball, dziecięcy teatr tańca, malar-
stwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
malarstwo na szkle, grafika, zajęcia 
plastyczne, papieromania, decupage, 
witraż, gitara, skrzypce, studio piosen-
ki, ceramika, capoeira, sztuki walki, za-
jęcia dla maluszków, piłka nożna, rolki, 
korektywa na wesoło, nordic walking, 
zajęcia komputerowe, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

Łącznie z naszych pracowni korzysta 
ponad 600 osób. W Centrum działa rów-
nież kilka klubów m.in. prężnie działają-

cy Klub Seniora, Klub Brydżowy czy Klub 
Szachowy, a od ponad roku prowadzi 
działalność Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Historia organizowania koncertów 
w Centrum Kultury Izabelin sięga 2007 
roku, kiedy obiekt został oddany do 
użytku. Od tego czasu przez scenę prze-
winęła się plejada dawnych i obecnych 
gwiazd polskiej sceny muzycznej, aktor-
skiej, kabaretowej i dziennikarskiej.

Na naszej scenie prezentowali się 
m.in. aktorzy: emilia Krakowska, Bar-
bara Wrzesińska, Julia Kamińska, ewa 
Złotowska, Krystyna Sienkiewicz, ewa 
Szykulska, Katarzyna Żak, Małgorzata 
Kożuchowska, Olga Bończyk, Dorota 
Kamińska, Hanna Śleszyńska, Mał-
gorzata Foremiak, Zofia Czerwińska, 
Magdalena Zawadzka, Artur Barciś, 
Jan Kobuszewski, Jan Nowicki, Krzysz-
tof Kolberger, Paweł Wawrzecki, Ma-
ciej Damięcki, Antoni Pawlicki, Ryszard 
Kotys, Michał Pietrzak, Zbigniew Bucz-
kowski, Marek Siudym, Zbigniew Za-
machowski, Jan Jakub Należyty, Men-
dy Cahan, Grzegorz Walczak, Krzysztof 
Kowalewski, Stanisław Mikulski, To-
masz Stockinger, Cezary Żak. Wystąpili 
ze swoimi recitalami bądź spotkaniami 
autorskimi znakomici wokaliści: Halina 
Kunicka, Halina Frąckowiak, ewa Ku-
klińska, edyta Gepert, Ania Rusowicz, 
Dorota Lanton, Barbara Melzer, Be-
ata Wyrąbkiewicz, Katarzyna Groniec, 
Magda Steczkowska, Agnieszka Fatyga, 
Justyna Steczkowska, Joanna Trzepie-
cińska, Olga Mieleńczuk, Izabella Olej-
nik, Majka Jeżowska, Malwina Kusior, 
Tadeusz Woźniak, Stanisław Soyka, 

Zbigniew Wodecki, Grzegorz Turnau, 
Michał Bajor, Kuba Sienkiewicz, Bog-
dan Łazuka, Andrzej Rybiński, Michał 
Niemiec, Paweł Piekarczyk, Jerzy Po-
łomski, Bogusław Nowicki, Wojciech 
Dmochowski, Paweł Hertlieb, Marco 
Bocchino, Andrzej Krzywy, Alosza Aw-
diejew, Jacek Cygan. Często były orga-
nizowane na naszej scenie koncerty 
operetkowo-operowe. Wielokrotnie 
śpiewali najbardziej znane i lubiane 
arie ze spektakli operowych i operetko-
wych, między innymi sopranistki: Alek-
sandra Hoffman, Agnieszka Kozłowska, 
Beata Wardak, Aleksandra Orłowska, 
Kamila Kułakowska, Anna Lasota, Mał-
gorzata Długosz, Magdalena Idzik i te-
norzy: Krzysztof Szmyt, Jacek Szymań-
ski, Jakub Oczkowski, Robert Szpręgiel, 
Leszek Świdziński, Witold Matulka, 
Piotr Łapiński, Ivo Orłowski. Dla miło-
śników muzyki poważnej zagrali m.in.: 
Jerzy Romaniuk, Joanna Ławrynowicz, 
Urszula Nowakowska, Karol Radzi-
wonowicz, Joanna Różewska, Vadim 
Brodski, Mamiko Ueyama, Tadeusz Do-
manowski, Artur Dutkiewicz, Maria Po-
mianowska. W sali koncertowej często 
rozbrzmiewał zarówno jazz tradycyjny, 
jak i nowoczesny. Zagrali między inny-
mi: Trio Andrzeja Jagodzińskiego, Lech 
Szprot, Vistula Rivers Jazz Band, Brass 
Standard Jazz Orchestra, Sibel Kose 
z zespołem /Turcja/, Jazz Combo Volta, 
Loud Jazz Band /Norwegia/, Krzysztof 
Ścierański & Jerzy Bessala.

Również fani kabaretów mogli zo-
baczyć swoich ulubieńców (Ani Mru 
Mru, Kabaret Moralnego Niepokoju, 
Paranienormalni, Kabaret Pod Wy-
rwigroszem, Kabaret OTTO, Łowcy. B, 
Kabaret „Ciach”, Andrzej Fedorowicz, 
Jerzy Kryszak, Stanisław Tym, Wiktor 
Zborowski & Marian Opania, Tade-

centrum Kultury Izabelin 
– tu każdy znajdzie coś dla siebie
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W Centrum Kultury Izabelin rusza 
nowy kulturalny projekt. 

Miło nam poinformować, że 7.XI. br. 
w Centrum Kultury Izabelin w Izabeli-
nie zostało otwarte małe kino społecz-
nościowe – „Kino za Rogiem”

Nasze Centrum uczestniczyło w kon-
kursie na stworzenie małego kina spo-
łecznościowego ogłoszonego przez 
Krajową Izbę Gospodarczą elektroniki 
i Telekomunikacji (KIGeiT). Zostaliśmy 
jednym z laureatów tego konkursu, 
którzy otrzymali wsparcie na stworze-
nie kina:

„Konkurs Ofert KzR” organizowany 
był w ramach projektu „Stworzenie po-
wiązania kooperacyjnego „Mazowiecki 
Klaster – Małe Kina Społecznościowe 
(MKS)”, współfinansowanego z euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Priorytetu I „Tworze-
nie warunków dla rozwoju potencjału 
innowacyjnego i przedsiębiorczości na 
Mazowszu”. Działanie 1.6 „Wspieranie 
powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
regionalnym” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2007-2013, pod nazwą 
„Konkurs Ofert KzR”.

Małe Kino za Rogiem 
nowa filozofia kina!

Kino za Rogiem buduje nową filozo-
fię kina. Odwołuje się do tęsknoty za 
kameralną atmosferą kina dla przyja-

ciół, które jest tanie w obsłudze i utrzy-
maniu, ale spełniając zarazem wysokie 
standardy techniczne, dostępne wszę-
dzie za przysłowiowym rogiem. W CKI 
powstało kino, które zachowując prak-
tycznie najważniejsze zalety komercyj-
nych kin sieciowych, w szczególności 
wysoka jakość obrazu i dźwięku, nie 
będą posiadać ich ograniczeń w postaci 
narzuconego z góry repertuaru, braku 
dostępności wielu tytułów i krótkiego 
czasu kinowej eksploatacji, po której 
film schodzi z ekranu bezpowrotnie.

– Ideą projektu „Kino za Rogiem” 
jest stworzenie ogólnopolskiej sieci 
małych nowoczesnych kin, które za-
pewnią lokalnej społeczności nie tylko 
projekcje filmów, ale i transmisje na 
żywo wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych, a także dostęp do treści mul-
timedialnych wykreowanych przez 
widzów – mówi Grzegorz Molewski, 
pomysłodawca projektu.

Jedną z głównych zalet „Kina za Ro-
giem jest wysoki standard techniczny 
projekcji. Projektor HD, system dźwię-
kowy 5.1 oraz duży ekran zapewniają 
najwyższą jakość odtwarzania filmów. 
Ponadto, dzięki modelowi organiza-
cyjno-finansowemu koszty dystrybucji 
i projekcji filmów są wyjątkowo niskie. 

Kino jest kameralne – takie też są 
założenia „Kin za Rogiem” – małych, 
bliskich społeczności i grających do-
brze dobrany repertuar. Bo w ramach 
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„Kino za Rogiem” 
w Centrum Kultury Izabelin

programu nie są wyświetlane wszyst-
kie kinowe hity. Koncepcja opiera się 
na promowaniu filmów bardziej am-
bitnych. Ideą sieci „Kin za Rogiem” jest 
zaproponowanie alternatywy kultu-
rowej, która wykorzystując potencjał 
technologii cyfrowych, pozwala na in-
tegrację małych grup towarzyskich czy 
grona przyjaciół wokół dzieł polskiej 
i światowej sztuki filmowej.

W naszym Centrum Kultury kino zlo-
kalizowane jest na parterze budynku 
Centrum Kultury, w przytulnej, klima-
tyzowanej sali. Filmy wyświetlane będą 
w wysokiej rozdzielczości HD, zapew-
niony jest również profesjonalny system 
dźwiękowy. Sala została odnowiona 
zgodnie z wytycznymi programu – ma 
zapewnioną odpowiednią akustykę, ko-
lorystykę i system oświetleniowy.

Nasza oferta dla szkół, przedszkoli 
jak również młodzieży i dorosłych, któ-
rzy będą mieli szansę obejrzeć film na-
wet na zamówienie. Liczymy na to, że 
zintegrujemy społeczność lokalną, któ-
ra będzie korzystała z kina w naszym 
Centrum Kultury. 

Będziemy bardzo konkurencyjni 
cenowo. Proponowane ceny biletów:  
2 złote – dla dzieci i seniorów, 4 złote 
i 5 złotych. 

Serdecznie zapraszamy do kina.
Repertuar kina znajduje się na 22 

stronie.
JANUSZ MARCINIAK

usz Drozda. Marcin Daniec). Miłośnicy 
sztuki filmowej mieli możliwość spo-
tkania się ze znanymi reżyserami i po-
staciami kina: Wiesławem Saniewskim, 
Marią Kieślowską, elżbietą i Krzyszto-
fem Zanussi, Sławomirem Rogowskim, 
Mają Komorowską, Sławomirem Idzia-
kiem. Na naszej scenie świetne koncer-
ty zagrały duże orkiestry koncertowe 
m.in.: Orkiestra Reprezentacyjna Woj-
ska Polskiego /kilkakrotnie/, Orkiestra 
Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego, Królewska Orkiestra Sym-
foniczna z Wilanowa, Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta „Con Gracia”, Orkiestra ze 
szkoły artystycznej z Morton Washaar /
Węgry/, Orkiestra Kameralna Polskiego 
Radia. Dla młodszych słuchaczy muzyki 
rozrywkowej zagrały zespoły młodzie-
żowe m. in.: Oddział Zamknięty, Sorry 
Boys, Lonstar, Regau, Big Bit, Antyradio, 

Marcin Czyżewski, Rei Ceballo & Calle 
Sol, Czesław Śpiewa, Camero Cat, Sam-
ba Celebration, Maleo Reggae Rocker, 
Nils, Gagarin Brothers, Los Amigos, Sin-
gin Birds, Monday Girls, Raglan Trail, 
Chico. Miłośnicy poezji śpiewanej mo-
gli usłyszeć poezję w wykonaniu naj-
lepszych zespołów: Starego Dobrego 
Małżeństwa , Wolnej Grupy Bukowina, 
Czerwonego Tulipana i yana Zbiegiela.

Na deskach Centrum wielokrotnie 
gościliśmy znakomite zespoły wokalno-
taneczne. Wśród najbardziej znanych 
wystąpili: Państwowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”, Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska Polskie-
go, Zespół Pieśni i Tańca Politechniki 
Warszawskiej, Chór Alla Polacca, Ze-
spół Pieśni i Tańca „Varsovia”, Zespół 
romski „Romanca”, Zespół cygański 
„Dziani”. W organizowanych przez nas 

imprezach i wieczorach autorskich bra-
li udział znakomici sportowcy, dzienni-
karze radiowi i telewizyjni, m.in.: Oty-
lia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski, 
Marcin i Michał Żewłakowie, Ryszard 
Szurkowski, Grażyna Torbicka, Bogu-
sław Wołoszański, Bogusław Kaczyński, 
Dariusz Szpakowski, Marek Gaszyński. 
Jesteśmy instytucją kultury otwartą na 
muzykę i sztukę oraz artystów z całego 
świata. Gościliśmy już artystów z kil-
kunastu krajów świata. Przez 7 lat na 
naszej scenie wystąpili artyści z kilku-
nastu państw: Francji, Norwegii, Irlan-
dii, Włoch, Grecji, Izraela, Turcji, Grecji, 
Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, 
Ukrainy, Meksyku, Rosji, Kuby i Japonii. 
Rozszerza się krąg odbiorców oferty 
kulturalnej kierowanej przez Centrum 
– poza granice gminy, powiatu a nawet 
województwa.
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Powstanie Centrum Kultury Izabelin 
grupa Art-Izabelin przyjęła z rado-

ścią i ulgą.
Po długiej włóczędze miałyśmy wła-

sny kąt – pracownię z prawdziwego 
zdarzenia ze sztalugami, oświetleniem 
i szafką na przybory malarskie. Mo-
głyśmy tworzyć w jasnym przytulnym 
wnętrzu, napić się herbaty, wymienić 
doświadczenia.

Poza piątkowymi spotkaniami, dzię-
ki uprzejmości Dyrekcji Centrum zorga-
nizowałyśmy nasz pierwszy wernisaż. 
Było to dla nas niesamowite przeżycie 
i powód do dumy. Z biegiem czasu uda-
ło nam się przygotować kolejne cztery.

Gościny naszym pracom udzieliła 
również Biblioteka, gdzie odbywały się 
nasze indywidualne wystawy.

Zachęcone przez dyrekcję podjęły-
śmy wyzwanie i namalowałyśmy pra-
ce przedstawiające charakterystyczne 
miejsca w naszej gminie. W efekcie po-
wstał kalendarz na rok 2010.

Stworzyłyśmy własną stronę inter-
netową: www.art-izabelin.pl, gdzie 
prezentujemy swoje prace i bieżące 
wydarzenia. W maju br. część naszych 
obrazów przekazałyśmy na aukcję na 
rzecz ociemniałych dzieci w Laskach.

Spotkania i wyjazdy plenerowe 
przyczyniły się oczywiście do wzrostu 
naszych umiejętności, ale najważniej-
sza okazała się znajomość, która prze-
rodziła się w przyjaźń.

Gdyby nie Centrum Kultury Izabelin 
zapewne nigdy byśmy się nie poznały, 
mieszkając na sąsiednich ulicach.

Zapraszamy do naszej pracowni oso-
by lubiące malować. Prosimy o kontakt 
na stronie www.art-izabelin.pl

Obecnie pracujemy bez instruktora, 
wymieniając się doświadczeniem wła-
snym i koleżeńskim wsparciem. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim, którzy nas 
wspierali - naszym instruktorkom ewie 
Urniaż-Szymańskiej i Juli Kozłowskiej, 
Władzom Gminy Izabelin i Dyrekcji 
Centrum Kultury Izabelin za możliwość 
rozwijania naszego hobby.
Malarki: 
Grażyna Grzęda, Grażyna 
Cholewińska, Marianna Górska, 
Daria Kuźniecow Dudko, Kamila 
Meyer, Joanna Skotnicka Pergał, 
Grażyna Żołyńska 

Jestem bardzo zadowolona z zajęć 
organizowanych w Centrum Kultury 

Izabelin. Trójka moich dzieci uczęsz-
cza na lekcje języka angielskiego or-
ganizowane przez early Stage. Zajęcia 
odbywają się dwa razy w tygodniu 
w dobrych godzinach dla dzieci, bo 
praktycznie zaraz po lekcjach szkol-
nych. Dodatkowo, córka przez trzy lata 
uczęszczała na zajęcia baletu prowa-
dzone przez cudowną Panią Monikę 
Kaszewską. Obaj synowie przez długi 
czas uczestniczyli w treningach piłki 
nożnej organizowanych również przez 
Centrum Kultury Izabelin na boisku 
Orlik w Laskach. To co bardzo mnie 
urzekło, to życzliwość osób – pracow-
ników Centrum Kultury Izabelin, z któ-
rymi miałam kontakt na przestrzeni 
kilku lat. Oferta zajęć jest tak bogata, 
że każdy może znaleźć coś interesują-
cego dla swojego dziecka lub dla sie-
bie. Jedyny minus, to zumba – w nie-
dzielę – niestety mi nie pasuje 

JOANNA MIAŁKOWSKA 

Marlenka (10 l) zaczęła uczęszczać 
do Studia Piosenki w Centrum 

Kultury Izabelin dwa lata temu. Indy-
widualne lekcje śpiewu to jej ulubione 
zajęcia. Córka uwielbia śpiewać i dzięki 
Pani Patrycji Modlińskiej niesamowicie 
rozwinęła swój głos. Nauczyła się także 
przełamywać bariery przed występem, 
co dla wszystkich początkujących arty-
stów jest niezwykle ważne. Zajęcia 
prowadzone są na bardzo wysokim 
poziomie i na uwagę zasługuje bardzo 
dobre podejście pedagogiczne do dzie-
ci, co jest szczególnie ważne w trudnych 
momentach dla dziecka, gdy coś się 
nie udaje. Fantastycznym przeżyciem 
są koncerty, które odbywają się w Cen-
trum Kultury Izabelin przed Świętami 
Bożego Narodzenia i na podsumowanie 
całorocznej edukacji w Studio Piosenki 
w czerwcu. Na koncertach tych, gdy sły-
szy się jak śpiewają dzieci, ale też doro-
śli, którzy uczęszczają na lekcje śpiewu, 
to łza się w oku kręci ze wzruszenia.

MAŁGORZATA WOJCIeCHOWSKA

Grupa  
Art Izabelin

Mieszkańcy o CKI
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Wtorek 11.11.2014 Godz.17:30 – 80 MILIONÓW – sensacyjny, prod. Polska 
2011r. Bilet: 4 zł.
Czwartek 13.112014 Godz.19:15 – CZŁOWIeK, KTÓRy GAPIŁ SIę NA KOZy – 
komedia, prod. USA/Wielka Brytania 2009r. Bilet: 5zł.
Sobota 15.11.2014 Godz.12:00 – PARAUSZeK I PRZyJACIeLe – film dla dzieci, 
prod. Polska 2013r. Bilet: 2 zł. Godz.18:00 – AMATOR – Psychologiczny, prod. 
Polska 1979r. Bilet: 4 zł.
niedziela 16.11.2014 Godz.17:00 – CZŁOWIeK, KTÓRy GAPIŁ SIę NA KOZy – 
komedia, prod. USA/Wielka Brytania 2009r. Bilet: 5zł.
Wtorek 18.11.2014 Godz.19:15 – BROKeN – dramat, prod. Wielka Brytania 
2012r. Bilet: 5zł.
Czwartek 20.11.2014 Godz.19:15 – SPONSORING –dramat społeczny, prod. 
Polska, Niemcy, Francja 2011r. Bilet: 5zł.
Sobota 22.11.2014 Godz.11:00 – ŻÓŁWIK SAMMy: W 50 LAT DOOKOŁA 
ŚWIATA – film dla dzieci, prod. Belgia, 2010r. Bilet: 2 zł. Godz.18:00 – BRO-
KeN – dramat, prod. Wielka Brytania 2012r. Bilet: 5zł.
niedziela 23.11.2014 Godz.17:00 – SPONSORING –dramat społeczny, prod. 
Polska, Niemcy, Francja 2011r. Bilet: 5zł.
Wtorek 25.11.2014 Godz.19:15 – SZWADRON – dramat historyczny, prod. 
Polska, Belgia, Francja, Ukraina 1992r. Bilet: 4 zł.
Czwartek 27.11.2014 Godz.19:15 – Cykl krótkich filmów dokumentalnych. 
Bilet: 4 zł. • SUKCeS – dokument muz., prod. Polska 1968r. • OPUS JAZZ - 
dokument muz., prod. Polska 1963r. • NAUCZyCIeL – dokument muz., prod. 
Polska 1985r. • MUZyKANCI – dokument muz., prod. Polska 1960r.
Sobota 29.11.2014 Godz.11:00 – KUMBA – film dla dzieci, prod. RPA 2013r. 
Bilet: 2 zł. Godz.18:00 – SZWADRON – dramat historyczny, prod. Polska, Bel-
gia, Francja, Ukraina 1992r. Bilet: 4 zł.

„Kino za Rogiem” repertuar
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Ponad dwieście osób miało okazję 
wysłuchać koncertu Michała Bajo-

ra który odbył się w sali koncertowej 
Centrum Kultury Izabelin w ostatnią 
sobotę września. 

Michał Bajor – aktor, wokalista. Ab-
solwent warszawskiej szkoły teatral-
nej. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt 
ról filmowych. Wiele lat pracował 
w Teatrze Ateneum w Warszawie, śpie-
wając m.in. piosenki Jacques’a Brela. 
Nagrał blisko 20 płyt. 

Koncert z cyklu „Moje podróże” 
i jego gwiazda Michał Bajor została 
przyjęta niezwykle gorąco. Wszystkie 
bilety zostały wyprzedane, co świadczy 
o dużej popularności artysty w naszej 
gminie.

Izabeliński występ był częścią tra-
sy koncertowej promującej osiemna-
stą płytę wokalisty „ Moje podróże”. 
Trzynaście autorskich tekstów na-
pisał specjalnie dla niego Wojciech 
Młynarski, którego wspaniałe teksty 
są zawsze aktualne, mądre i zabaw-
ne. Muzykę skomponowali tak uznani 
twórcy jak Włodzimierz Korcz, Wło-
dzimierz Nahorny, Janusz Sent, Jerzy 
Derfel i Wojciech Borkowski, który 
tego wieczoru zasiadł również za for-
tepianem.

Michał Bajor nie zawiódł licznie 
zgromadzonej publiczności, przenosząc 
ją na ponad półtorej godziny w świat 
swoich podróży. 

Piękna, zielona Ukraina – wschod-
nia sąsiadka Polski była kolejnym 

krajem z cyklu „Wieczory z kulturami 
świata”, który od kilku lat organizuje 
Centrum Kultury Izabelin. Program 
spotkania był bardzo interesujący, 
bo i rejon świata wzbudzający wiele 
emocji i kontrowersji. Na początek 
publiczność obejrzała film dokumen-
talny o Ukrainie, który ukazał nam róż-
ne oblicza tego niezwykłego miejsca: 
krajobrazy, gospodarka, architektura, 
kultura, nauka i ludzie. Po prezentacji 
przyszedł czas na koncert artystów 
z Ukrainy Tarasa Łazurkewicza i Ole-
ha Sozanskiego, którzy stworzyli duet 
„Bandurowa Rozmowa”. Muzycy pra-
cują razem ponad 20 lat i z sukcesami 
koncertują w wielu miastach Ukrainy, 
Rosji, Polsce, Słowacji, Austrii, Niem-
czech, Francji, Kanadzie i USA. Re-
pertuar zespołu jest bardzo szeroki 
i różnorodny. Składa się z najlepszych 
wzorców kobziarskiego dorobku: 
dum, psalmów, kantów, historycznych 
i żartobliwych pieśni, znakomitych pe-
reł ukraińskich i światowych klasyków 
oraz własnych opracowań romansów, 
kolęd, pastorałek. Artyści nagrali wie-
le płyt m.in. I pradziadowie w stru-
nach bandury żyją, Pararele czasu, 
Bajda, Bandurzysta, Bandurowa roz-

Recital Michała Bajora
Na koncercie artysta śpiewał przede 

wszystkim piosenki z najnowszej pły-
ty takie jak „Mała Ojczyzna” czy „Pa-
ryż mój”, ale przypomniał również te 
najbardziej znane „Ogrzej mnie” czy 
„Moja miłość największa”. Każdą pio-
senkę poprzedzały retrospekcje woka-
listy poświęcone okresowi dzieciństwa, 
wczesnej młodości, studiów, w końcu 
dorosłego życia. 

Piosenki z najnowszej płyty opo-
wiadają o latach dzieciństwa w Opolu, 
debiucie w Warszawie, podróżach po 
świecie, a nawet o charakterystyce Bliź-
niąt – znaku zodiaku, spod którego jest 
artysta. Utwory są bardzo różnorodne: 
od nostalgicznych i dramatycznych, po 
zabawne, a nawet żartobliwe. 

Koncert był niesamowitym wydarze-
niem. Piosenkarz nie zawiódł widowni, 
która była zachwycona, a sam artysta 
nie potrafił ukryć wzruszenia.

JANUSZ MARCINIAK

mowa I i II oraz Śpiew strun. W trakcie 
koncertu artyści zagrali i zaśpiewali 
wiele pięknych, nostalgicznych pieśni, 
które wzbudziły podziw publiczności. 
Dodatkową niespodzianką był występ 
córki jednego z instrumentalistów, 
Kwitosławy, która występowała solo 
i w duecie z muzykami. Doświadcze-
nie i profesjonalizm połączone z mło-
dością, wdziękiem i ogromnym talen-
tem, czego można chcieć więcej, żeby 
spowodować szybsze bicie serca.

„Moje 
podróże” 

Duet opowiadał też o historii ban-
dury, jej budowie, funkcjach i stylach 
grania. W czasie przerwy goście zosta-
li zaproszeni do obejrzenia wystawy 
malarstwa ukraińskiego artysty Alek-
sandra Franko, a także zachęceni do 
skorzystania z oferty kawiarni Sweet 
Home. Wieczór upłynął w atmosferze 
radości i ogromnej ciekawości, czym 
jeszcze zaskoczą nas artyści. 

IWONA MAZUReK 

UKRAINA
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Jest Pani niesamowitą szczęściarą! Ogromny talent, 
uroda, wdzięk. Można powiedzieć, że koncertując zwiedzi-
ła Pani cały świat. Gdzie w takiej delikatnej osóbce mieści 
się tyle energii ? 

Uważam, że energia jest darem od Boga, Absolutu czy 
od przyrody. Zależy kto z nas, w co wierzy. Myślę, że mój 
nadmiar energii jest spuścizną genetyczną. Moja babcia go 
miała, moja mama go posiada i ja też go mam. Poza tym, 
mam bardzo szybką zdolność regeneracji. Wystarczy mi go-
dzina snu, żeby rozpocząć dobę na nowo. Często zdarzało 
mi się, że całą noc leciałam samolotem na koncert, przy-
latywałam rano i szłam grać. Moi agenci w Chinach o tym 
wiedzą i czasami fundowali mi bardzo ekstremalne sytu-
acje. Na przykład jechałam 1500 km od miejsca, w którym 
się obecnie znajdowałam i bez odpoczynku występowałam, 
bez uszczerbku na poziom wykonania. Ode mnie wymaga 
to oczywiście mobilizacji, ale jednocześnie jest źródłem 
ogromnej satysfakcji. energia również powoduje, że je-
stem ogromną miłośniczką sportu. Staram się żyć bardzo 
aktywnie, jest to ważna część mojego życia. Pomimo wielu 
obowiązków tak organizuję dzień, by znaleźć czas na sport, 
który jest bardzo ważnym punktem w ciągu doby, bo dzięki 
niemu mam energię, optymizm, chęci do działania i pozy-
tywne myślenie .

nagrała Pani ponad 30 albumów płytowych, ta ostatnia 
najnowsza, jest poświęcona muzyce Oskara Kolberga. dla-
czego właśnie ten muzyk tak Panią zainspirował?

Wybory, których dokonywałam nagrywając kolejne pły-
ty, są efektem współpracy z firmą fonograficzną Acte Pre-
alable, która ma taką ideę, żeby przywoływać do życia tych 
kompozytorów, którzy nie mieli tyle szczęścia, żeby zaist-
nieć, jak nasz król fortepianu Fryderyk Chopin. Nierzadko 
były to płyty z muzyką nieznaną, wręcz zapomnianą. Bardzo 
często działo się tak, że talent Chopina przyćmiewał współ-
cześnie mu żyjących oraz przez długi czas tych, którzy żyli 
bezpośrednio po nim. Moje wybory traktuje jako swoistą 
misję, bo przecież jeżeli ktoś tego nie zrobi, to ci artyści 
popadną w całkowite zapomnienie. Kolberg jest dla mnie 
przede wszystkim kolegą Chopina, oni razem w tym samym 

czasie uczyli się w szkole. Był on również miłośnikiem, bada-
czem i zbieraczem folkloru. Właściwie dzięki niemu mamy 
ogromną ilość muzyki ludowej, która prawdopodobnie nie-
zapisana przez niego, nie przetrwałaby do naszych czasów. 
Myślę, że choćby z tego tylko powodu warto jest odkrywać 
jego muzykę i pokazywać go światu. Oprócz tego okazuje 
się również, że Oskar Kolberg jest przodkiem wydawcy Jana 
Jarnickiego, z którym współpracuję, więc tym bardziej mia-
łam do spełnienia misję sentymentalną, bo wiedziałam, że 
dla Jana jest to ogromnie ważne.

W Centrum Kultury Izabelin staramy się promować róż-
ne gatunki muzyczne. Jednym z nich jest muzyka klasycz-
na. Od kilku lat organizujemy Międzynarodowy Konkurs 
Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego, podczas którego jury 
wyłania perełki, o których potem słychać w świecie. Pani 
Joanno, a jak Pani koncertowało się na naszej scenie?

Oczywiście znam działalność Centrum Kultury Izabelin 
między innymi właśnie ze względu na konkurs im. Zaręb-
skiego, który jest bardzo znany w środowisku muzycznym 
i wielu pedagogów przygotowuje swoich uczniów do tego 
konkursu. Mój uczeń wygrał jedną z edycji tego konkursu. 
Był on wtedy małym, zdolnym chłopcem a dziś występuje 
prawie na całym świecie, jest laureatem międzynarodowych 
konkursów (m.in. Konkursu Chopinowskiego w estońskiej 
Narwie), a także ma na swoim koncie bardzo wiele koncer-
tów. Często sala Centrum Kultury jest taką trampoliną do 
dużej kariery artystycznej. Dla mnie sala to przede wszyst-
kim publiczność, a tu spotkałam się z bardzo ciepłym przy-
jęciem publiczności, która była autentycznie zainteresowa-
na tym wydarzeniem, na którym się pojawiła i z ogromnym 
entuzjazmem, ciekawością i pasją podeszła do zupełnie 
nieznanych utworów. Dla publiczności jest to dosyć trud-
ne, bo zupełnie inaczej odbiera się muzykę znaną z radia, 
z koncertów, a inaczej tę, którą się słyszy po raz pierwszy. 
Dla mnie jest to szczególnie ważne, żeby ten rodzaj muzy-
ki przekazywać w sposób bardzo wyrazisty, ponieważ musi 
dotrzeć do słuchacza w sposób przekonujący, do jego war-
tości. W Izabelinie miałam ogromną przyjemność rozmowy, 
grania i kontaktu z publicznością po koncercie. Bardzo miło 
wspominam to doświadczenie. 

Od kilku miesięcy jest Pani mieszkanką naszej gminy. 
Co Pani szczególnie ceni w tym niezwykłym miejscu?

O ile stałą mieszkanką Izabelina jestem faktycznie do-
piero od kilku miesięcy to związana z tym miejscem jestem 
praktycznie od zawsze. Wychowywałam się co prawda na 
Bielanach, ale od drugiego roku mojego życia moi rodzice 
wynajmowali w Izabelinie domek letniskowy, gdzie razem 
z babcią spędzałam pięć miesięcy w roku, a rodzice, zawo-
dowi muzycy, prowadzący aktywną działalność koncertową, 
dołączali do nas w weekendy. Izabelin jest zatem w moim 
sercu od najmłodszych lat. Wiele lat później, kiedy pozna-
łam mojego męża, okazało się, że on w tym samym cza-
sie spędzał wakacje dosłownie kilkaset metrów ode mnie. 
Kiedy zatem postanowiliśmy zmienić miejsce zamieszkania 
i odetchnąć trochę od Warszawy, nasz wybór był oczywisty. 
Udało nam się znaleźć dom, w którym zakochaliśmy się od 
pierwszego wejrzenia. Myślę, że w życiu jest tak, że są miej-
sca, które na nas czekają i są nam przeznaczone. Muszę po-
wiedzieć, że miałam w sobie jakiś lęk w związku z przepro-
wadzką pod Warszawę, bo jest to zmiana mentalna, a poza 
tym każda przeprowadzka jest dla człowieka trudna, tym 
bardziej jeśli jest to zamiana bloku na wolnostojący dom. 
Jednak już po pierwszym noclegu w tym domu wiedzieli-
śmy, że jest to nasze miejsce na ziemi. Teraz po powrocie 

Wywiad z Joanną Ławrynowicz
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z pracy do domu, czujemy się jakbyśmy byli na wa-
kacjach. Wcześniej opowiadała mi o tym koleżanka, 
mieszkająca w Izabelinie od wielu lat (nasze dzie-
ci chodzą razem do tej samej szkoły muzycznej), że 
po powrocie z pracy od razu odpoczywa. Dziś wiem, 
że mówiła prawdę. Bardzo się cieszę, że podjęliśmy 
tę decyzję, bo to była jedna z najlepszych decyzji 
w moim życiu.

Jakie ma Pani plany na przyszłość?
Tych planów jest bardzo dużo, ale ja staram się ich 

nie konkretyzować, ponieważ największą aktywność 
czerpię z chwili obecnej. To się wszystko bardzo zmie-
niło. Jak byłam młoda, to patrzyłam w przyszłość albo 
oglądałam się za przeszłością. Teraz tego nie robię, 
czerpię radość z „tu i teraz”. 

Oczywiście mam plany związane z wyjazdami kon-
certowymi, których zawsze było sporo. Mam stałą 
umowę z agencją chińską, dzięki której często podró-
żuję do Chin. Zwiedziłam tam wiele ciekawych miejsc, 
do tego stopnia, iż Chiny w pewnej chwili stały się dla 
mnie drugim domem. Na początku nie było to łatwe, 
ale przyzwyczaiłam się do innej kultury, mentalności 
i jedzenia. W tym roku czeka mnie jeszcze jeden wy-
jazd do Chin, a na wiosnę kolejny. W planach mam 
również koncert w Mauretanii, który miał się odbyć 
w październiku, ale ze względu na ryzyko związane 
z wystąpieniem tam wirusa eboli jest ciągle przesu-
wany. W lutym wyjeżdżam do Nowego Jorku. 

Poza tym, przygotowuje się już do nagrania kolej-
nej płyty, tym razem z mało znanym kompozytorem 
francuskim, Rene de Boidevre . 

Bardzo pochłania mnie również pedagogika. Oprócz 
tego, że jestem profesorem na Uniwersytecie Muzycz-
nym im. F. Chopina i tam opiekuję się moimi studenta-
mi i doktorantami w klasie fortepianu, to dodatkowo 
uczę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Ze-
nona Brzeskiego (potocznie zwanej Szkołą Talentów), 
jest to gimnazjum i liceum z małymi 5-7 osobowymi 
klasami, której Uniwersytet Muzyczny jest patronem. 
Jest to część Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. 
Miodowej. Do tej szkoły dostają się dzieci, które zda-
dzą egzamin z najwyższą punktacją (min. 23 pkt. na 
25 możliwych). To są takie perełki, które się stopniowo 
kierunkuje do zawodu muzyka. Jest to zajęcie bardzo 
satysfakcjonujące, ale również wyczerpujące energe-
tycznie i czasowo. Uczniowie przygotowują się do róż-
nych konkursów (mamy wiele laureatów), a ja staram 
się na te konkursy z nimi jeździć, bo dla nich jest to 
bardzo ważne. W tym miesiącu wybieram się do Sło-
wenii, a w listopadzie do Jeleniej Góry na prestiżowy 
konkurs chopinowski dla młodzieży. 

Ponadto z dużą radością myślę o nadchodzącej zi-
mie. Najpierw w ferie bożonarodzeniowe, wybieram 
się do moich ukochanych Jakuszyc, gdzie są moim 
zdaniem najlepsze w Polsce trasy dla narciarzy biego-
wych. Ferie zimowe zaczynam tradycyjnie w Krynicy-
Zdroju gdzie jestem dyrektorem artystycznym kursów 
pianistycznych, drugi zaś tydzień ferii spędzę gdzieś 
w górach razem z rodziną i przyjaciółmi, aktywnie fi-
zycznie. 

Tak w największym skrócie wyglądają moje plany 
na najbliższy czas.

dziękuję Pani za rozmowę i życzę sukcesów zawo-
dowych i prywatnych

ROZMAWIAŁA IWONA MAZUReK

W niedzielne popołudnie 12 października br. na scenie 
CKI odbył się koncert japońskiej pianistki Mamiko 

Ueyama, która przybyła do Izabelina aż z Osaki. Swoją przy-
godę z muzyką artystka rozpoczęła w wieku 3 lat, ukończyła 
Akademię Muzyczną w Osace w klasie fortepianu prof. S. 
Ueda. Wielokrotnie występowała z recitalami oraz jako so-
listka w Opera House w Osace. W 1993 r. została finalistką 
konkursu Japońskiego Stowarzyszenia Pianistów Pedagogów 
otrzymując nagrodę specjalną, a rok później na Koncercie 
Młodych Talentów w Japonii zdobyła nagrodę specjalną za 
wykonanie utworów K. Szymanowskiego. W 1997 r. przyje-
chała do Polski na 3 letni staż podyplomowy, który ukończyła 
z oceną celującą. Brała udział w wielu konkursach pianistycz-
nych m.in. Międzynarodowym Konkursie im. K. Szymanow-
skiego w Łodzi czy Międzynarodowym Konkursie im. Marii 
Canals w Barcelonie, gdzie otrzymała honorowy medal. 

Artystka podczas koncertu zagrała „Preludia h-moll „ J. S. 
Bacha, „Sonatę księżycową” L. v. Beethovena, „Pieśń miło-
sną” R. Schumanna, „Rumuńskie Tańce Ludowe” B. Bartóka 
oraz Mazurki i Polonezy F. Chopina. Dla mnie muzyka w wy-
konaniu Mamiko była jak cały wszechświat. Odbierało się 
ją wszystkimi zmysłami. Jej gra to wprowadzenie słuchacza 
w tajemniczy świat magii, to stąpanie anioła, zapach po-
ziomek, trzepot skrzydeł motyla, kłótnia kochanków, burza 
z piorunami, miłość, namiętność. Pianistka grała każdą naj-
mniejszą cząstką swego ciała i duszy, przekazując stworzoną 
przez siebie atmosferę ludziom. Jedno jest pewne. Żaden ze 
słuchaczy niedzielnego koncertu nie został obojętny na to co 
usłyszał. Dowodem na to były gromkie brawa, prośby o bisy 
i po koncertowe refleksje w kuluarach. 

IWONA MAZUReK

Z Osaki do Izabelina 

Koncert Mamiko Ueyama
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Sobotni wieczór (11 października br.) 
był absolutną ucztą dla zmysłów przy-

gotowaną przez Centrum Kultury Izabe-
lin dla miłośników muzyki świata. Nasi 
mieszkańcy mieli okazję do wysłuchania 
niezwykle energetyzującego, wielobarw-
nego koncertu pt „Tańce świata”. 

Już niejeden kompozytor, chociażby 
Chopin, Brahms czy Liszt – dał dowód 
na to, że muzyka taneczna może zostać 
oderwana od elementu choreograficz-
nego, bez szkód, a nawet z dodatkową 
korzyścią dla jej walorów artystycznych. 

Zupełnie niedawno aranżacji naj-
piękniejszych tańców z różnych regio-
nów świata podjął się wirtuoz klarnetu, 
Wojciech Mrozek, który opracował na 
orkiestrę smyczkową tańce żydowskie, 
karpackie, bułgarskie, a także tango, 
taniec Greka Zorby i wiele innych. 

Przed publicznością wystąpił Julian 
Paprocki (klarnet), student Konser-
watorium Paryskiego, który przyleciał 
z Paryża specjalnie na ten koncert. To-
warzyszył mu kwartet smyczkowy skła-
dający się z czterech pięknych i mło-

dych studentek Akademii Muzycznych 
w Łodzi i w Warszawie. A były to: Na-
talia Jastrzębska – I skrzypce, Dorota 
Błaszczyńska – II skrzypce, Agnieszka 
Podłucka – altówka, Katarzyna Stasie-
wicz – wiolonczela.

Muzycy zagrali tańce mołdawskie 
(Jok i Sarba, Barul Moldavia, Sarba 
Leutari), bułgarskie (Sedi Donka, Gan-
kino horo, Sevdana, Daichovo horo), 
bałkański (Silvia), żydowski (Śmiech Sa-
muela), starogrecki (Jasapico Servico), 
bukowiński (Bjerjezjanka) oraz Vitorio 
Monti Czardasz. 

W wykonaniu artystów słychać było 
młodość, temperament, zaangażowa-

Jak to możliwe, że nasi seniorzy tak 
pięknie mówią po kongijsku, grają 

na bębnach i tańczą afrykańskie tań-
ce. Pewnie pomyślisz drogi czytelniku, 
że to niemożliwe ! A jednak, stało się 
to za sprawą jednego człowieka Loma 
Lumanisha urodzonego w Kongo, któ-
ry wprowadził uczestników „Spotkania 
z Afryką” (10.10. br. w CKI) do zupeł-
nie nowej rzeczywistości. Na początku 
kazał się wszystkim uśmiechać. Potem 
poszedł o krok dalej i do śmiechu dołą-
czył głośne okrzyki i klaskanie, bo prze-
cież mamy się z czego radować. Żyjemy 
i jesteśmy na warsztatach bębniarskich. 
Następnie opowiedział o wszystkich 
instrumentach jakie ze sobą przy-
wiózł i zademonstrował ich brzmienie. 

szeczkę ospale, lecz trener nasz wielki 
do taktu przygrywał i do dalszej zabawy 
wszystkich nawoływał. Uczestnicy pod-
dali się magii afrykańskich, rytmicznych 
dźwięków. Z radością uczyli się nowych 
słów w języku suahili, by już po kilku 
minutach przyswoić sobie piosenkę, 
która mówiła o wspólnej, radosnej za-
bawie. A nasz przewodnik pokazał swo-
ją całą wesołą naturę. Śpiewał, skakał 
i tańczył na scenie, a co najważniejsze 
wystukiwał nowe rytmy na swoim bęb-
nie, a uczestnicy powtarzając za nim 
tworzyli swoistą orkiestrę dla solisty. 
Potem przyszedł czas na wspólne tań-
ce w specjalnych spódniczkach z trawy 
i kolorowych chustach na ramionach 
i głowach. Śmiechu było co nie miara, 
pełny relaks, powrót do zabaw z lat 
dziecięcych. A kiedy nadszedł koniec 
wspólnych harców, uczestnicy nie mo-
gli się rozstać. 

IWONA MAZUReK

Tańce Świata

nie, ale nie zabrakło też delikatności 
i ogromnego profesjonalizmu. Różno-
rodność utworów przenosiła słuchaczy 
w różne miejsca świata, tworząc niesa-
mowitą atmosferę. 

IWONA MAZUReK

A potem już była godzina cudownej, 
relaksującej zabawy. Publiczność zo-
stała zaproszona na scenę, gdzie każdy 
dostał swój bęben. Najpierw „powoli 
jak żółw ociężale” ruszyła muzyka tro-

Spotkanie 
z Afryką



27ZWIASTUNY IMPREZ



28 ZWIASTUNY IMPREZ

Kominy kwasoodporne montaż  
501-647-354

Nordic WalkiNg
listopad 2014

15.11 oraz 22.11 godz. 9.00

Zbiórka przed cki

Możliwość wypożyczenia kijków.
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Skład Opału „Minex”
* Opał ekologiczny
* drewno kominkowe
* Brykiet trocinowy
* Pellet granulat
* Ekogroszek
* Koks, węgiel

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

SKUP ZŁOMU STALOWEGO,
Transport do 10 km GRATIS

Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

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

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

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

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

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

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

Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS

BIURO RACHUNKOWE
„PRZYJAZNA KSI¢GOWOÂå”

Obsługa firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac 

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

www.przyjaznaksiegowosc.pl 
PIERWSZE 2 MIESIĄCE RABAT 50%
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GABInET STOMATOLOGICZny

Joanna Wronkowska
tel.791 984 484

05-080 Izabelin 
ul.Orła Białego 81 

22 722 76 77

SERWIS RTV 
Naprawa telewizorów: 

LCD, PLAZMA, 
kineskopowych, 

odbiorników radiowych, 
CD i gramofonów

Izabelin
ul. Sienkiewicza 54

Tel. 602-669-277 
22 659-57-57

 
 
 

 

ul.Estrady 9,  Mo ciska  05-080 Izabelin 
 

tel/fax (22) 834-10-29 
 

  twojapralnia@gmail.com  www.twoja-pralnia.pl   
 

JESIENNE 
PORZ DKI ! 

 
 

JESTE MY 
DO TWOICH US UG 

 
 

 

Zapraszamy 
 pon.-pt. 8-20    sob. 8-14 

 

Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
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PIEL¢GNACJA I ÂCINANIE DRZEW,
OGRODY

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

ÂWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR
mgr in˝. Dorota CieÊlak

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