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Komenda Powiatowa Poli-
cji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Sta-
rych Babicach stworzyła Zespół 
Dzielnicowych przy ul. Warszaw-
skiej 276, tel. (22) 752-80-00,  
(22) 60-43-204. 

W naszej gminie dyżury peł-
nią dwoje policjantów: 
mł. asp. Marcin Górski, tel. 
kom. 600-997-655, którego 
rejon służbowy obejmuje na-
stępujące miejscowości: Iza-
belin Północny C, Mały Tru-
skaw, Sieraków, Truskaw oraz 
st. post. Agata Stasiaczek tel. 
kom. 600-997-672, która pełni 
swoje obowiązki w Hornówku, 
Izabelinie Południowym B, La-
skach oraz Mościskach.
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Nowi dzielnicowi w gm
inie Izabelin

Izabelin, dnia 18 września 2014 r.

OBwIeSZCZenIe

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wpro-
wadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm) oraz rozdziałem IV pkt 4 
uchwały Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokony-
wania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 235) Komisja 
Inwentaryzacyjna przy Radzie Gminy Izabelin 

z a w i a d a m i a, 

że w dniu 30 września 2014 r. zostaje wyłożony do publicznego wglądu spis in-
wentaryzacyjny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Izabelin.

Spis inwentaryzacyjny wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy 
Izabelin przez okres 30 dni tj. do dnia 30 października 2014 r. w godzinach 
pracy Urzędu.

Jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, zawodowe oraz osoby fi-
zyczne mogą wystąpić w powyższym terminie z wnioskiem i zastrzeżeniem 
dotyczącym wyłożonego spisu inwentaryzacyjnego. 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
Edward Ciećwierz

Izabelin, dnia 04 września 2014 r.

wÓJT GMIny IZABeLIn

informuje o wywieszeniu 
wykazu nieruchomości  

przeznaczonych  
do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U.  
z 2014 r. poz. 518) niniejszym po-
daje się do publicznej wiadomo-
ści, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Izabelin we wsi Izabelin C przy  
ul. 3 Maja 42 wywieszony został 
wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy. 

Wykaz udostępniony został 
również na stronach: http://iza-
belin.pl/bip2 (zakładka ogłoszenia 
dot. nieruchomości) oraz http://
izabelin.pl (dział komunikaty  
i ogłoszenia).
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W dniu 10 września 2014 roku odbyła się XXXIX zwyczaj-
na sesja Rady Gminy Izabelin 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pietrzak otworzył se-
sję, przyjął porządek obrad oraz protokoły z poprzednich 
sesji. Następnie sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy 
w okresie między sesjami przekazali przewodniczący komi-
sji, a informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między se-
sjami przekazał Witold Malarowski.

radni podjęli następujące uchwały:
XXXIX /334/14 –- (11 „za”, 2 głosy wstrzymujące) w spra-

wie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Izabe-
lin na lata 2014-2026.

XXXIX /335/14 – (11 „za”, 2 głosy wstrzymujące) w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin. 

XXXIX /336/14 – (13 „za” jednogłośnie) w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewiden-
cyjnej nr 740/4 położonej w obrębie Truskaw na własność 
Gminy Izabelin.

Zgodnie z ustaleniami planu: zmiana Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-
Helenówek etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy 
Izabelin Nr XXVI/208/2013 z dnia 20 marca 2013 r. działka 
nr ewidencyjny 740/4 położona jest na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę jednorodzinną – oznaczony symbolem 
planistycznym 15 MN. 

Działka nr ew. 740/4 powstała w wyniku podziału działki 
nr ew. 740. Podział miał na celu wydzielenie terenu prze-
znaczonego pod drogę gminną – ul. Południową i zatwier-
dzony został decyzją Wójta Gminy Izabelin Nr 62/2004 
z dnia 8.09.2004 r. Wydzielona pod ul. Południową działka 
nr ew. 740/3 przeszła na własność Gminy Izabelin. Nato-
miast działka nr ew. 740/4 powstała w wyniku wydzielenia 
działki drogowej. 

Wydzielona działka nr ew. 740/4 ze względu na jej kształt 
i powierzchnię stała się dla właściciela nieruchomości nie-
użyteczna.

XXXIX /337/14 (11 „za”, 2 przeciw) w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych 
nr 135/2, 135/4, 135/6, 135/8 położonych w obrębie Mo-
ściska na własność Gminy Izabelin. 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego wsi Mościska etap II zatwierdzone-
go Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/200/2004 z dnia  
27 października 2004 r. działki ewidencyjne nr 135/2, 
135/4, 135/6, 135/8 położone są na terenie przeznaczonym 
pod drogi gminne oznaczone symbolem planistycznym KD  
(ul. Rumiankowa, Jarzębinowa, Fiołkowa, Kwitnąca). Pozy-
skanie w/w działek ewidencyjnych jest niezbędne do za-
spokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gmin-
nych dróg oraz organizacji ruchu drogowego należących do 
zadań własnych gminy.

XXXIX /338/14 (13 „za” jednogłośnie) w sprawie zmia-
ny uchwały nr XXIX/248/13 z dnia 3 lipca 2013r. o nadaniu 
nazwy ulicy we wsi Truskaw. Współwłaściciele drogi we-
wnętrznej, stanowiącej działkę ew. nr 1768 obręb Truskaw, 
gmina Izabelin, wystąpili z wnioskiem o nadanie jej nazwy 
„Łabędzia”. Wnioskowana droga stanowi dojazd do drogi 
publicznej – ul. Południowej dla działek nr ew. 1769, 1770, 
1771, 785/2, 787/8, 784/13, 783/6, 782/7, 784/12, 783/5, 
782/6, 784/11, 783/4, 782/5, 784/10, 783/3 i 782/4 .

Według zapisów zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenó-

wek, Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/208/13 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013 roku przedmiotowa 
działka położona jest na terenie zabudowy jednorodzinnej. 
Użytkowana jest jednak jako droga wewnętrzna, zapewnia-
jąca dojazd do drogi publicznej.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) 
drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg są drogami we-
wnętrznymi. Powołany przepis stanowi, iż nadanie nazwy 
drodze wewnętrznej następuje w drodze podjęcia przez 
Radę Gminy uchwały. Mając na względzie, iż działka ew.  
nr 1768 stanowi drogę wewnętrzną, a zgodnie z powołanym 
przepisem o nadanie jej nazwy wystąpili pisemnie wszyscy 
współwłaściciele, możliwe jest podjęcie niniejszej uchwały.

XXXIX /339/14 (13 „za” jednogłośnie) – w sprawie nada-
nia nazwy skwerowi we wsi Izabelin C. Ryszard Kapuściński 
był związany z okolicami Izabelina od dzieciństwa, aż do 
śmierci. 

W czasie II wojny światowej mieszkał z rodzicami w Sie-
rakowie. Jego ojciec był nauczycielem w izabelińskiej szkole. 
Do okresów pobytu w Sierakowie i Izabelinie powracał wie-
lokrotnie w swojej twórczości. Pisał o tym w „Lapidariach” 
i „Podróży z Herodotem”. Jako znany w świecie reporter 
niejednokrotnie przyjeżdżał do Puszczy Kampinoskiej na 
spacery, odwiedzał groby swoich przyjaciół na miejscowym 
cmentarzu w Laskach. Kilka lat przed śmiercią pojawiał się 
na „Izabelińskich Spotkaniach z Książką”. Spotykał się ze 
swoimi czytelnikami w naszej bibliotece oraz z uczniami 
izabelińskiego gimnazjum. Wsparł wydanie tomiku wierszy 
izabelińskich uczniów. Zainspirował wystawę twórczości ks. 
Jerzego Wolffa. Fragmenty ostatniej swojej książki „Podróże 
z Herodotem” pisał w Izabelinie. 

Podejmując niniejszą uchwałę Rada Gminy Izabelin pra-
gnie oddać hołd tej wybitnej Postaci.

XXXIX /340/14 (13 „za” jednogłośnie) – w sprawie 
nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin. Rada 
Gminy Izabelin przychyla się do wniosku Zarządu „Grupy 
Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
i w związku z siedemdziesiątą rocznicą Powstania Warszaw-
skiego pragnie uhonorować następujących mieszkańców 
gminy Izabelin, żołnierzy Grupy AK Kampinos, którzy w cza-
sie Powstania Warszawskiego walczyli na terenie Puszczy 
Kampinoskiej:
– majorowi Jerzemu Koszadzie,
– kapitanowi Stanisławowi Skrzyniarzowi,
– porucznikowi Tadeuszowi Budzyńskiemu,
– porucznikowi Józefowi Jabłońskiemu,
– podpułkownikowi Jerzemu Broszkiewiczowi.

Rada Gminy Izabelin jednogłośnie przegłosowała wnio-
sek Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Grażyny Zielińskiej 
o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin Panu 
ppłk Jerzemu Broszkiewiczowi Przewodniczącemu Stowa-
rzyszenia Żołnierzy Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii 
Krajowej.

Kolejna sesja rGI odbędzie się 22 października 2014 r 
o godz. 12.00.

Dyżury radnych w miesiącu październiku przedstawiają 
się następująco:
2.10.14 Marek Brochocki, 9.10.14 Andrzej Adamski, 
16.10.14 Halina Jasińska, 23.10.14 Grażyna Zielińska, 
30.10.14 Tomasz Urbański

IWONA MAZUREK

XXXIX zwyczajNa sesja R ady GmINy IzabelIN
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rodowego, poczty, ośrodka zdrowia 
oraz licznych punktów usługowych. 
Wybudowanie chodnika zdecydo-
wanie poprawi bezpieczeństwo 
pieszych. 

 Kolejną realizowaną obecnie 
inwestycją jest zagospodarowanie 
centralnej strefy użyteczności pu-
blicznej w Izabelinie. Wykonawca 
– firma NOVA Jerzy Łebski z Łowi-
cza prowadzi prace wokół budyn-
ków ośrodka zdrowia, Centrum 
Kultury, Urzędu Gminy oraz pocz-
ty. Zadanie obejmie nasadzenia 
zieleni ozdobnej, montaż ławek 
oraz utwardzenia nawierzchni. Ist-
niejący parking przed ośrodkiem 
zdrowia zostanie przebudowany 
– powstanie więcej miejsc par-
kingowych od strony ul. Matejki. 
Na realizację inwestycji Gmina 
pozyskała środki Unii Europej-
skiej z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach Lokalnej 
Grupy Działania „Między Wisłą 
a Kampinosem”. Koszt zadania to 
120 tys. zł, a uzyskane dofinanso-
wanie wyniesie ponad 82 tys. zł. 
Również te prace powinny zakoń-
czyć się w październiku 2014 r. 

 W połowie września rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego o na-
wierzchni polipropylenowej z funkcją lodowiska na terenie Zespołu Szkół w Iza-
belinie. Boisko latem będzie służyć do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenis 
ziemny, natomiast zimą przekształcane będzie w lodowisko. Wykonawcą inwe-
stycji jest konsorcjum firm: P.P.H. COOL Daria Kalinowska z Chotomowa oraz  
ALLES COOL Jacek Stempin z Kępna. Całkowity koszt zadania wynosi 770 tys. zł, 
a jego realizacja przewidziana jest na koniec października bieżącego roku. Przed-
sięwzięcie zostanie dofinansowane kwotą 500 tys. zł ze środków Europejskiego 
Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa prowadzi prace przy przebudowie ulicy 
Tetmajera w Izabelinie. Koszt zadania wynosi 954 tys. zł. Ponad 800-metrowa 
droga otrzyma nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,5 m oraz jednostron-
ny chodnik o szerokości 1,25-2,5 m z kostki betonowej. Do wszystkich posesji 
zostaną wykonane zjazdy, a przy budynku poczty oraz w pobliżu skrzyżowania 
z ul. Krasińskiego zaprojektowano zatoki postojowe. Modernizacja ulicy Tetmaje-
ra poprawi dojazd do dyrekcji i Centrum Edukacyjnego Kampinoskiego Parku Na-

I N w e s t yc j e   w gminie
 Kolejnym projektem dofinan-
sowanym ze środków Unii Euro-
pejskiej jest budowa placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej przy ul. 
Wojska Polskiego w Hornówku. 
Firma P.P.U. FIGLER z Tarnowskich 
Gór do końca października b.r. 
wykona plac zabaw zawierający 
m.in. huśtawki, trapy ruchome, 
równoważnie, ściankę wspinacz-
kową, karuzelę, piaskownicę oraz 
oczywiście duże drewniane zesta-
wy zabawowe. Wartość inwestycji 
to 38 tys. zł, z czego prawie 25 tys. 
zł będzie pochodziła ze środków 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 Zasadnicza część prac przy mo-
dernizacji oświetlenia ulicznego 
w ulicy 3 Maja w Izabelinie na od-
cinku od ul. Tetmajera do ul. Siera-
kowskiej, prowadzonej przez firmę 
AL-TECH z Leszczydołu Starego, 
została ukończona. W najbliższych 
dniach na nowo wybudowanych 
słupach latarni zostaną zamonto-
wane oprawy oświetleniowe typu 
LED.
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 Zakończyły się prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja 
na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Tetmajera w Izabelinie, prowadzone przez 
firmę DKM Laskowscy z Kobyłki. Dzięki temu Zarząd Dróg Powiatowych w Ożaro-
wie Mazowieckim wprowadził na budowę wykonawcę przebudowy ul. 3 Maja na 
odcinku od ul. Tetmajera do ul. Langiewicza w Izabelinie z firmą Efekt Sp. z o.o. 
z Warszawy. Koszt realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych inwestycji wyniesie 2 435 400 zł, z czego, zgodnie z zawartym po-
rozumieniem, 600 tys. pokryje Gmina Izabelin. Termin realizacji inwestycji prze-
widziany jest na koniec października 2014 r. Prace rozpoczęły się w pierwszych 
dniach września. 

 Na początku września Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił również przetarg na 
przebudowę ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Parkowej do ul. Borzę-
cińskiej. Do końca listopada b.r. powstanie nowa nawierzchnia drogi wraz z ka-
nalizacją deszczową oraz chodnikami i zjazdami do wszystkich posesji z kostki 
betonowej. 

 MARCIN OLEJNICKI 

I N w e s t yc j e   w gminie
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Szanowni Państwo,
Jak co roku, w rocznicę wybuchu Po-

wstania Warszawskiego przybyliśmy do 
Truskawia przed pomnik upamiętniający 
poległych i pomordowanych mieszkań-
ców tej miejscowości. Przybyliśmy, aby 
w tym dniu rocznicowym oddać hołd 
jego mieszkańcom, którzy trwale wpisa-
li się w historię działań konspiracyjnych 
i powstańczych VIII Rejonu i „Grupy Kam-
pinos Armii Krajowej”. To tutaj od 1940 
roku powstawały pierwsze organizacje 
konspiracyjne i oddziały bojowe, a miesz-
kańcy Truskawia licznie zasilali oddziały 
powstańcze, które w godzinie „W” stanęły 
do otwartej walki w Powstaniu Warszaw-
skim. Nie sposób jednak nie wspomnieć, 
że zanim to nastąpiło, mieszkańcy Tru-
skawia, za swą patriotyczną i bohaterską 
postawę oraz działalność, płacili ogrom-
nymi ofiarami. Zdarzył się niezwykły dla 

nas przypadek, że jeden z aresztowanych  
(Antoni Zych – mieszkaniec Truskawia 
i żołnierz jednej z kompanii Armii Krajo-
wej, zdradził nas i przeszedł na stronę 
niemiecką. Stał się wkrótce groźnym in-
formatorem o ludziach, którzy tworzyli 
AK. Mimo licznych prób zlikwidowania 
go, nie udało się go uśmiercić, choć był 
ciężko ranny. Wielu mieszkańców Truska-
wia i okolic musiało uciekać ze swych do-
mostw i wsi, by ukrywać się w okolicach, 
gdzie ich nie znano. Aresztowań było tyle, 
że chwilami zdawało się, że znaczna część 
Rejonu pójdzie w rozsypkę. Na wiosnę 
1943 roku sytuacja była już całkowicie 
opanowana, choć nadal były aresztowa-
nia. Tu w Truskawiu Hitlerowcy zamor-
dowali 102 osoby. Właśnie na skutek tej 
zdrady, VIII Rejon AK, od listopada 1943 
roku poddany był okrutnym represjom 
okupanta. Szczególnie ciężkie ciosy spadły 

Palmiry….
12 września na Cmentarzu Mauzoleum w Pal-

mirach dla upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu II 
wojny światowej oraz pierwszych egzekucji w Pal-
mirach, za poległych i pomordowanych w Puszczy 
Kampinoskiej mszę świętą celebrował Ks. Kardy-
nał Kazimierz Nycz. Po mszy w modlitwie ekume-
nicznej uczestniczyli naczelni kapłani pozostałych 
wyznań, których wyznawcy spoczywają na miej-
scowym cmentarzu. Do licznie zgromadzonych 
uczestników uroczystości głos zabrał Wojewoda 
Mazowiecki Jacek Kozłowski. Po apelu pamięci 

W słoneczną niedzielę 31 sierpnia br. 
już po raz 70 obchodziliśmy uro-

czystości upamiętniające rocznicę wy-
buchu Powstania Warszawskiego. Z tego 
powodu pod pomnikiem upamiętniają-
cym poległych i pomordowanych miesz-
kańców Truskawia odbyła się uroczysta 
msza święta, którą odprawił nowy wika-
ry parafii p.w. świętego Franciszka z Asy-
żu w Izabelinie ks. Jerzy Jastrzębski.

W spotkaniu udział wzięli komba-
tanci, żołnierze Grupy Kampinos Armii 
Krajowej, wójt gminy Izabelin Witold 
Malarowski, wice przewodnicząca Rady 
Gminy Izabelin Grażyna Zielińska, rad-
ny Edward Ciećwierz, sołtys Truskawia 
Wanda Załeska, harcerze oraz miesz-
kańcy. Po mszy pod pomnikiem złożo-
no wieńce, które były symbolem hołdu 
oddanemu poległym żołnierzom. 

Wśród składających kwiaty znaleźli 
się: wójt gminy Izabelin Witold Mala-
rowski z wice przewodniczącą Rady 
Gminy Izabelin Grażyną Zielińską, sołtys 
Truskawia Wanda Załęska z Edwardem 
Ciećwierzem oraz Marcin Biegas wice 
prezes Zgrupowania Kampinos AK z Ire-
ną Wróblewską i Danutą Olchowicz.

Do zebranych przemówił Walde-
mar Sielicki – żołnierz Grupy Kampinos  
Armii Krajowej, który przytoczył histo-
rię walk na tych terenach. Przemówie-
nie brzmiało następująco: 

Msza święta w Truskawiu

Uroczystości patriotyczne   • Palmiry  
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uroczystości w Pociesze 

W miejscowości Pociecha 7 września 
br. odbyła się doroczna uroczystość 

upamiętniająca walki, jakie w tym rejonie 
toczyły powstańcze Oddziały Specjalne „Je-
rzyki” w 1944 r, które zostały utworzone 
w październiku 1939 r. przez Jerzego Strzał-
kowskiego. W ich szeregach w czasie wojny 
walczyło ok. 12 tys. żołnierzy. Kompania Je-
rzyków ze Starego Miasta przeszła kanała-
mi na Żoliborz, a następnie przedostała się 
do Puszczy Kampinoskiej, gdzie w okresie 
od 28 sierpnia do 2 września 1944 r. brała 
udział w licznych walkach. Pomnik „Jerzy-
ków” wzniesiony we wsi Pociecha upamięt-
nia 5-dniową bitwę z okupantem. 

Organizatorami uroczystości byli: Sto-
warzyszenie Żołnierzy Powstańczych Od-
działów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajo-
wej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie, 
Urząd Gminy Izabelin, Dyrekcja Kampino-
skiego Parku Narodowego, wychowan-
kowie płk. Jerzego Strzałkowskiego i Mu-
ranowiacy. Mszę św. odprawił proboszcz 
parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 
– ks. Stanisław Dębicki. Po nabożeństwie 
odczytano Apel Poległych, oddano salwę 
honorową oraz złożono wieńce i wiązanki 
kwiatów przed pomnikiem. W uroczysto-
ści uczestniczył wójt gminy Izabelin Witold 
Malarowski. Do zebranych przemówił tak-
że Jerzy Broszkiewicz prezes Stowarzysze-
nia Powstańczych Oddziałów „Jerzyki”. 

na Truskaw. Przez kilka miesięcy miesz-
kańcy Truskawia byli wyłapywani, tortu-
rowani i mordowani przez hitlerowskich 
oprawców z Zaborowa. Palone były za-
grody, ginęli nie tylko żołnierze konspira-
cji, ale również członkowie ich rodzin, ko-
biety, dzieci i starcy. W czasie Powstania 
Warszawskiego, kiedy powstał w Puszczy 
warowny obóz Grupy Kampinos Armii 
Krajowej, Truskaw stał się jakby pomo-
stem między terenami zajętymi przez 
partyzantów, a terenami okupowanymi 
przez Niemców. Tędy docierało zaopa-
trzenie dla leśnych oddziałów i powstań-
ców warszawskich, stąd Grupa Kampi-

nos AK dokonywała wypady bojowe na 
stacjonujące w pobliżu oddziały nieprzy-
jaciela. W nocy z soboty na niedzielę, tj. 
2/3 września 1944 roku, wyborowe grupy 
powstańcze pod dowództwem por. „Góry 
Doliny” Adolfa Pilcha, dokonały nagłym 
atakiem na Truskaw istnego pogromu 
pułku wroga. Była to największa klęska 
RONA (Rosyjskiej Wyzwoleńczej Naro-
dowej Armii). Żołnierze Grupy Kampinos 
wybili granatami w bunkrze dowództwo 
dwóch batalionów RONA. Po nocnej 
walce doliczono się około 120 zabitych 
i 200 rannych wroga. Powstańcy Grupy 
Kampinos zdobyli jedno działo 76 mm,  
2 ckm, 23 rkm, 16 „schweisserów”, 2 cięż-
kie moździerze z amunicją, 48 karabinów 
z 10 tys. Naboi, 11 koni, 4 wozy z żywno-
ścią i umundurowaniem oraz radiostację 
polową. Wiele broni i amunicji partyzanci 
zniszczyli na miejscu, nie mogąc jej zabrać 
ze sobą. Straty własne oddziału wynio-
sły 7 zabitych i 12 rannych. Klęska, która 
zakończyła serię wcześniejszych porażek 
przypieczętowała los brygady morder-
ców. Niemcy już ich nie chcieli, a od Ru-
skich czekała ich zza Wisły pewna śmierć. 
Dziś w 70 rocznicę Powstania Warszaw-
skiego, my kombatanci żołnierze Grupy 
Kampinos Armii Krajowej oddajemy cześć 
wszystkim poległym i pomordowanym 
mieszkańcom Truskawia i chylimy czoło 
przed żyjącymi bohaterami tamtych cza-
sów. Cześć Ich pamięci !

WALDEMAR SIELICKI

• Truskaw • Pociecha

i salwie honorowej wiązanki kwiatów na ołtarzu z urnami zawierającymi ziemię 
z miejsc pamięci złożyli przedstawiciele Urzędu Wojewody, Rady Ochrony Pamię-
ci Walki i Męczeństwa, Sejmu RP, Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, 
wojska, samorządowcy, kombatanci, młodzież. 

MARyLA ŁUKASIńSKA

ważne dla osób, które kandydują 
w wyborach samorządowych

16 listopada 2014 roku odbędą się wybory do sa-
morządów szczebla gminnego, powiatowego i woje-
wódzkiego. Na następną kadencję będziemy wybie-
rać także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
W związku z tym, wzorem lat ubiegłych, redakcja 
Listów do Sąsiada serdecznie zaprasza wszystkich 
kandydatów, by w terminie do 15 października prze-
słali swoje materiały promocyjne celem ich zamiesz-
czenia w kolejnym numerze miesięcznika, który 
ukaże się w ostatnich dniach października. Materiał 
dotyczący kandydata na radnego do rady gminy nie 
powinien przekraczać 800 znaków (ze spacjami) plus 
foto, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego (1000 
znaków), a kandydaci na wójta naszej gminy mają do 
dyspozycji 1200 znaków plus zdjęcie.

Redakcja Listów do Sąsiada



Dębowa aleja w Truskawiu wzboga-
ciła się o nowe drzewa – pomni-

ki. W ramach obchodów 70 rocznicy 
Powstania Warszawskiego, dla upa-
miętnienia jej bohaterskich żołnierzy 
dąb „Powstaniec Warszawski” zasadził 
masz wieloletni mieszkaniec por. Jan 
Rybak ps. Tarzan. 

Dąb „Góra Dolina” poświęcony por. 
Adolfowi Pilchowi, dowódcy zgrupowa-
nia Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajo-
wej posadzili Jego żołnierze: Stanisław 
Skrzyniarz, Waldemar Sielecki, Prezes 
środowiska AK „Kampinos”, Małgorzata 
Grześkowiak, Irena Wróblewska, Antoni-
na Komorowska, Józef jabłoński, Danuta 
Olchowicz, Tadeusz Budzyński, Elżbieta 
Nałęcz – córka żołnierza Grupy AK Kam-
pinos. Dąb „Jerzy” dedykowany por. Je-
rzemu Strzałkowskiemu, Komendantowi 
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URoczyste obchody 70 RoczNIcy bItwy o tRUskaw



Powstańczych Oddziałów Specjalnych 
Jerzyki zasadził Jerzy Broszkiewicz, Jego 
żołnierz, prezes związku „Jerzyków”, nie-
strudzony kultywator pamięci o swoich 
bohaterskich kolegach. Bohaterowi cza-
su pokoju, pierwszemu proboszczowi 
i budowniczemu kościoła w Laskach , 
dąb „Ksiądz Józef Buchajewicz” zasadzi-
li obecny proboszcz parafii Matki Bożej 
Królowej Meksyku, ks. kanonik Grzegorz 
Jankowski, radny Andrzej Adamski oraz 
sołtys wsi Laski Elżbieta Szałkowska. 
Ostatnim drzewem posadzonym w tym 
dniu jest „Dąb Wolności”. Na pamiątkę 
25 lecia pierwszych demokratycznych 
wyborów drzewo zasadzili starosta po-
wiatu warszawskiego zachodniego jan 
Zychliński, dyrektor Kampinoskiego Par-
ku Narodowego Mirosław Markowski, 
wójt gminy Izabelin Witold Malarowski, 
członek Zarządu GPWiK „Mokre Łąki” 
Waldemar Roszkiewicz oraz wszyscy 
zgromadzeni uczestnicy uroczystości. 
Wszyscy wymienieni mieli asystę na-
szych gimnazjalistów. W ten symboliczny 
sposób przekazaliśmy młodemu poko-
leniu patriotyczny obowiązek pamięci 
o bohaterach naszej ziemi.

Dzień pamięci zakończył koncert 
„Jak Białe Orły” dedykowany boha-
terom bitwy o Truskaw., w 70tą jej 
rocznicę. Grupa Estradowa Reprezen-
tacyjnego Zespołu Wojska Polskiego 
zaprezentowała wiele znanych i mniej 
znanych piosenek powstańczych oraz 
wojskowych. Wypełniona po brzegi wi-
downia urzeczona wykonaniem zgoto-
wała artystom owację na stojąco.

MARyLA ŁUKASIńSKA
FOTO GRZEGORZ NOWICKI
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W sobotę 13 września br. Centrum 
Kultury Izabelin zaprosiło miesz-

kańców naszej gminy na dzień otwarty. 
Od południa, aż do wieczora na ma-
łych i dużych uczestników zajęć czekali 
instruktorzy i pracownicy CKI gotowi 
odpowiedzieć na każde pytanie oraz 
pokazać pracownie, w których odby-
wają się zajęcia. Zainteresowanie za-
pisami było duże, bo trzeba przyznać, 
że w Centrum każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Małe księżniczki zapisały 
się na balet, dzielni rycerze na sztuki 
walki, ich starsi koledzy zgłosili się do 
pracowni komputerowej. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się również pra-
cownie artystyczne (ceramiki, plastyki, 
malarstwa, witrażu) oraz strefa ruchu 
i rekreacji ( pilates, Body Balance, zum-
ba, joga). Na przyszłych artystów sce-
nicznych czekało studio wokalne oraz 
zajęcia z różnych gatunków tańca (sal-
sa, latino, jazz, hip hop). Swoje stoiska 
wystawiła też szkoła języka angielskie-
go Early Stage oraz Klub Młodego Od-
krywcy. Na dzień otwarty przybyły całe 
rodziny, nie zabrakło rodziców, dziad-
ków i ani dzieci. 

Druga część dnia była zorganizowana 
przez CKI i Małgorzatę Fotek (artysta ce-
ramik) dla „Zakochanych w Glinie”, któ-
rzy uczestniczyli w Drugim Izabelińskim 

Pikniku z Ceramiką. Na spotkania przy-
były pracownie ceramiczne, były to m.in. 
Patrycja Karolak – Alchemikus, Katarzyna 
Stefaniak i Małgosia Chmielińska – pra-
cownia C4, Łukasz Kuczyński, Katarzyna 
Modrzejewska, Zosia Kosiorek, Ala Burda 
– stowarzyszenie Keramos, Asia Maciąg 
i Kasia Borowska – Piecownia, Marianna 
Dudek i Małgorzata Fotek – CKI, Pracow-
nia ceramiki Tono Laski pod kierunkiem 
Małgorzaty Góreckiej. 

Artyści sprzedawali swoje prace, 
a także odpowiadali zainteresowanym 
na pytania dot. wyrobu swoich dzieł. 
A trzeba przyznać, że było w czym wy-
bierać. Nie zabrakło różnego rodzaju 
mis, talerzy, pater, kubków i innych wy-
robów do domowego użytku. Można 
też było zakupić oryginalną biżuterię, 
wisiory, broszki, kolczyki. Wewnątrz bu-
dynku mogliśmy obejrzeć wystawę prac 
artystycznych i rzeźb. Na najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy czekało 
mnóstwo atrakcji. Podczas pikniku został 
również przeprowadzony konkurs na 
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najładniejszego puszczańskiego zwierza 
wykonanego z gliny. Wyobraźnia dzieci 
nie znała granic. Powstało dużo bardzo 
wymyślnych stworków. Najbardziej po-
mysłowy okazał się tur autorstwa Olka 
P., który otrzymał w nagrodę miesięczny 
karnet na zajęcia z ceramiki. Kilka prac 
zostało również wyróżnionych. Były to 
prace Marysi Wilińskiej (jeż), Hani W. 
(dzik). Wykonawcy otrzymali w nagrodę 
książki ufundowane przez Antykwariat 
Piotruś Pan. 

Pani Zosia Kosiorek z Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Keramos – zapre-
zentowała pokaz toczenia na kole garn-
carskim oraz z ogromną pasją uczyła 
tego trudnego zajęcia dzieci i dorosłych. 
Pogoda dopisała, słonko na całego wy-
szło zza chmur, a pani jesień rozłożyła 
swój kolorowy płaszcz pełen ciepłych, 
złocistych barw. Kolorowe wyroby 
z gliny świetnie komponowały się z na-
turą, kto był ten widział, a kto nie był, 
niech żałuje.

IWONA MAZUREK

Dzień otwarty w CKI 
oraz II Izabeliński Piknik z Ceramiką 
„Zakochani w glinie”
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O warsztatach komputerowych 
w Centrum Kultury Izabelin dowie-
działem się z ogłoszenia w ośrodku, 
wiosną tego roku. Spodobała mi się ta 
inicjatywa i dbałość o ludzi starszych. 
Postanowiłem skorzystać z propozycji 
i ugruntować swoją wiedzę.

Ucieszyło mnie to, iż CKI wygo-
spodarowało kilka komputerów 
do celów szkoleniowych. Pierwszy 
kurs trwał 20 godzin i zaserwował 
nam podstawową wiedzę nt. ob-
sługi komputera oraz praktycznych 

W 2013 roku Centrum Kultury Izabelin złożyło 
wniosek o przyznanie pomocy w ramach dzia-

łania 413 „Utworzenie pracowni komputerowej dla 
dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin”. Celem przed-
sięwzięcia było zorganizowanie pracowni kompute-
rowej w której mieszkańcy będą mogli bezpłatnie 
zdobywać wiedzę z zakresu obsługi komputera i po-
znania podstawowych programów z zakresu pakie-
tu Microsoft Office.

Wniosek nasz został pozytywnie rozpatrzo-
ny i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  
24 575,32 złotych na zorganizowanie pracowni. Za-
kupiliśmy sześć komputerów wraz z oprogramowa-
niem. 

Od kwietnia 2014 roku są prowadzone bezpłatne 
dwudziestogodzinne szkolenia i warsztaty dla zor-
ganizowanych grup mieszkańców. 

Program warsztatów obejmować będzie m.in. pod-
stawy obsługi komputera / laptopa, organizację i za-
rządzanie danymi na komputerze, podstawy Interne-
t-u, obsługę edytora tekstów Word – podstawy.

W IV kwartale bieżącego roku planujemy zorga-
nizować przede wszystkim dla młodzieży cykl warsz-
tatów z podstaw korekcji zdjęć na ogólnodostępnych 
programach i obsługi programu MS Power Point.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych o zgła-
szanie się do naszego sekretariatu w celu wybrania 
warsztatu i zapisania się na dogodny termin szkolenia. 

Zajęcia będą prowadzone w kilku grupach  
wiekowych /od 12 do 40 lat/od poniedziałku do 
piątku w godz. 18.00-20.00 i w soboty w godz. 
10.00-18.00. 

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie Centrum 
Kultury Izabelin, tel. 22 752 68 28, e-mail: sekreta-
riat.cki@centrum.izabelin.pl. W zgłoszeniach prosi-
my o podanie wieku uczestnika i numeru telefonu.

„uTworZeNie PracowNi komPuTeroweJ 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY IZABELIN”

PROJEKT ZREALIZOWANY PRZEZ CENTRUM KULTURY IZABELIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich

programów. Wraz z nową wiedzą 
i umiejętnościami czuję niedosyt. 
Chciałbym uczyć się dalej, ale zda-
ję sobie sprawę, że decydują o tym 
ograniczone środki finansowe. 

Prowadzący Pan Jarek wykazał się 
ogromną cierpliwością, zaangażowa-
niem, profesjonalizmem i wiedzą. 
Dzięki ograniczonej ilości uczestni-
ków, był czas na indywidualne podej-
ście do każdego z nas. 

Intensywność kursu wymagała od 
nas samodzielnej pracy w domu przy 

komputerze, na co nie każdego było 
stać. Dlatego efekty kursu były różne 
w zależności od indywidualnego za-
angażowania. 

Doświadczenia pierwszego kursu 
mogą zaowocować skorygowaniem 
programu w następnych edycjach. 

Bardzo pochwalam tego typu 
inicjatywy. Mam nadzieję, że będę 
mógł kontynuować moją dalszą na-
ukę w CKI i pogłębiać moje umiejęt-
ności. 

WOJCIECH PRZEPIóRKIEWICZ

Listy od czytelników
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29.09.2014 
godz.10.00 CKI  

 

KULTURY ŚWIATA  
Grecja- w kolebce europejskiej cywilizacji  

 Koncert muzyki greckiej  

Mgr Krzysztof Dworczyk 
Podróżnik  

6.10.2014 godz.10.00 CKI 
 

PODRÓŻE 
„Oman” 

Ryszard Czajkowski  
Podróżnik, członek Explorer’s Club 

13.10.2014 godz.10.00 CKI  ARCHITEKTURA I SZTUKA 
Afrykańska sztuka miejska- od szyldów 

fryzjerskich po malowane pojazdy.   

dr Karolina Marcinkowska 
 

20.10.2014 WYCIECZKA DO KALISZA   

23.10.2014 godz.11.00  
Zamek Królewski  

 Wenecja  Mgr Beata Artymowska 
Historyk sztuki  

27.10.2014 godz.10.00 CKI ZWYCZAJE I TRADYCJE 
O święcie Zmarłych  

Mgr Jadwiga Migdał  
Etnograf  

30.10.2014 godz. 11.00  
Ratusz Dzielnicy Bemowo  

DZIELNICE WARSZAWY "Bemowo- Osiedle 
Przyjaźn- spacer z przewodnikiem. 

Mgr Patrycja Jastrzębska  
Historyk sztuki  

31.10.2014 
(piątek) 

godz.10.00 CKI  
 

TEATRALNE SEMINARIUM WARSZTATOWE 
 "Swiat to teatr” grupa max 15os 

WCZEŚNIEJSZE ZAPISY  

Mgr Andrzej Brzeski  
Aktor, bard 

3.11.2014 godz.10.00 CKI  BIOGRAFIE 
 Argentyna śladami Gombrowicza  

Paweł Hammer  
Podróżnik, kulturoznawca  

7.11.2014 
(piątek) 

godz.10.00 CKI 

SEMINARIUM PSYCHOLOGICZNE  
"Trening relaksacyjny, medytacja i 
znaczenie pozytywnych afirmacji 

eminarium warsztatowe WCZEŚNIEJSZE 
ZAPISY NALEŻY .ZABRAĆ KARIMATY! 

Dr Paulina Hakim  
Psycholog, psychonkolog, psychodietetyk  

10.11.2014 godz.10.00 CKI  MUZYKA 
Technika i wrażenie w impresjonizmie w 
malarstwie i muz. 

dr Katarzyna Szymańska- Stułka  
muzykolog  

 
17.11.2014 godz.10.00 CKI  ZDROWIE 

 Jak wykorzystać poznane oręże do walki z 
upływającym czasem? 

 dr Jadwiga Strzemżalska- gerontolog  

20.11.2014 godz.11.00  
Zamek Królewski  

Zamek Królewski -Drezno - saski Paryż  Mgr Beata Artymowska 
Historyk sztuki  

24.11.2014 godz.10.00 CKI  PSYCHOLOGIA  
Optymizmu można się nauczyć  

Mgr Anna Polaniecka  
Psycholog  

1.12.2014 godz.10.00CKI  LITERATURA 
 "Mo Yan. Literacki Nobel dla Chińczyka 

2012" 

Miłosz Kamil Monasterski 
Poeta, Związek Literatów Polskich 

5.12.2014 (piątek)  
godz.10.00-14.00 

CKI  

Warsztaty dekoracji świątecznych 1. 
WCZEŚNIEJSZE ZAPISY  

Mgr Karolina Szadurska  
Psycholog, instruktor decoupage  

8.12.2014 godz.10.00 CKI  ARCHITEKTURA I SZTUKA  
Styl zakopiański w architekturze, sztuce i 

kulturze popularnej  

 Mgr Joanna Maria Czarnocka  
Etnograf, kulturoznawca  

11.12.2014 godz.11.00  
Zamek Królewski  

W blasku ikonostatu Mgr Daniel Artymowski   
Historyk sztuki  

12.12.2014 (piątek) 
Godz.10.00-14.00 CKI 

Warsztaty dekoracji świątecznych  
WCZEŚNIEJSZE ZAPISY  

Mgr Karolina Szadurska 
Psycholog, instruktor decoupage  

15.12.2014 godz.11.00 CKI  ŚWIĘTA i TRADYCJE  
Boże Narodzenie w Ziemi Świętej i na 

świecie  

Mgr Krzysztof Dworczyk  

12.01.21015 godz.10.00 CKI  ŚWIĘTA I TRADYCJE 
 Karnawał polski 

Mgr Jadwiga Migdał  

15.01.2015 godz.11.00 
Zamek Królewski  

Między zamkiem a pałacem  Mgr Anna Czekaj 

 



Izabelińscy Seniorzy

Nasze społeczeństwo się starzeje. Sta-
tystyki demograficzne wskazują, że 

w Polsce szybko przybywa osób 60+. Do 
2035 r. udział osób w wieku 65 i więcej 
zbliży się do 25%. Jednocześnie wydłuża 
się ich czas życia, wzrastają oczekiwania 
w zakresie jakości życia.

Powoduje to wiele wyzwań, którym 
musi sprostać państwo i administracja sa-
morządowa. Wyzwania te dotyczą przede 
wszystkim polityki społecznej i ochrony 

zdrowia, ale odnoszą się również do wielu 
innych dziedzin np.: potrzeb kulturalnych, 
rekreacji, zagospodarowania wolnego 
czasu .Rolą samorządu jest w miarę swo-
ich możliwości i zasobów zapewnić senio-
rom dobrą jakość życia. Taką rolę spełnia 
też Gmina Izabelin. Pominę tu sprawy 
społeczne i zdrowotne, a skoncentruję się 
na pozostałych.

To właśnie tu przy Centrum Kultury Iza-
belin w celu integracji środowiska emery-
tów powstał w 2007 roku – Klub Seniora. 

Obecnie należy do niego około 40 
osób, w tym również ja – niżej podpisana. 
Działalność klubu obejmuje wiele dzie-
dzin. Organizujemy różne wycieczki : bliż-
sze i dalsze, a jak nam pozwalają fundusze 
także zagraniczne. Urządzamy eskapady 
do muzeów, na wystawy, do Ogrodu Bo-
tanicznego. Sami organizujemy sobie za-
bawy (przebierańców, sylwestrowe). Dla 
poprawy zdrowia chodzimy z kijkami (nor-
dic walking), a dzięki zapewnieniu nam 
transportu przez Centrum Kultury Izabelin 
korzystamy z basenu w Ożarowie.

Przy Centrum Kultury działa również 
chór seniorów „Echo’’. Występujemy 
z okazji rożnych uroczystości. Jesteśmy też 

zapraszani na gościnne występy. Mamy 
już pierwsze sukcesy – zdobyliśmy trzecią 
nagrodę w przeglądzie piosenki polskiej 
„Kocham cię ojczyzno’’.

Czekamy na chętnych lubiących śpie-
wać, zwłaszcza brakuje nam głosów mę-
skich.

Z inicjatywy pana dyrektora powstał też 
zespół kabaretowy „Trema’’. Zadebiutował 
z okazji Dnia Kobiet wystawiając spektakl 
„Scenki z życia emeryta’’. Brał również 
udział w przeglądzie kabaretów zorganizo-
wanym w Domu Kultury Zacisze.

W zeszłym roku przy CKI rozpoczął 
działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
który również ma wiele propozycji dla se-
niorów.

Z wielu tych możliwości, które zapew-
nia Centrum Kultury korzystam osobiście 
i jestem bardzo zadowolona. Dają mi ra-
dość i satysfakcję z dobrze spędzonego 
czasu. Zachęcam, więc innych.

Drogi emerycie z Izabelina – nie siedź 
w domu, przyjdź do CKI!

Na pewno znajdziesz tu coś interesują-
cego dla siebie i miło spędzisz czas, bo jak 
wszyscy wiemy – najgorsza jest samotność.

ELŻBIETA SOSIńSKA
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Za parę dni rozpocznie się nowy rok akademicki dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury Izabe-

lin. Będzie to już drugi rok obecności UTW w naszej gminie.
Ubiegły rok dostarczał nam słuchaczom mnóstwo wspania-

łych przeżyć. Ciekawe wykłady z rożnych dziedzin życia odbywały 
się nie tylko w naszym Centrum Kultury, ale również w Zamku 
Królewskim i Królewskich Łazienkach w Warszawie.

To tam „dotykaliśmy” i „smakowaliśmy” obszerne fragmen-
ty naszej historii. Podziwialiśmy kunszt architektów, malarzy, 
rzeźbiarzy i kompozytorów nie tylko polskich. Uczestniczyliśmy 
w ciekawych wycieczkach krajoznawczych.

I tak, w mieście Łodzi poza świetnie zachowaną XIX w ar-
chitekturą kamienic, pałaców i willi fabrykantów obejrzeliśmy 
muzealne wnętrza fabryk przędzalniczych.

Zwiedziliśmy też, tzw. Polską Filmówkę. Innym razem byli-
śmy w Uniejowie, gdzie po obejrzeniu XIV wiecznego zamku – 
ówczesnej siedziby Biskupów Gnieźnieńskich odpoczywaliśmy 
w kompleksie basenów termalnych na wolnym powietrzu, co 
przy marcowej aurze było bardzo miłym przeżyciem.

Po drodze była miejscowość Piątek – geograficzny środek Pol-
ski. Każdy chciał mieć zdjęcie z głową w otworze w obelisku usta-
wionym na tę cześć. Takich i innych atrakcji było dużo więcej.

Dlaczego o tym piszę? Otóż za pośrednictwem naszej gazety 
pragnę zachęcić niezdecydowanych jeszcze seniorów, aby do 
nas dołączyli. Warto pobyć w grupie rówieśników, warto wyjść 
z domu i zobaczyć to, co jest bardzo blisko, a co ominęliśmy 
szukając gdzieś daleko.

Pragnę zachęcić Państwa, do aktywnego uczestniczenia 
w życiu społecznym, do poznawania nowych dziedzin życia, 
dokształcania się i zachowania dobrej kondycji psychofizycznej 
w każdym wieku. Jesień życia nie musi oznaczać odsunięcia 
na margines. Możemy robić to co sprawia nam przyjemność 

i satysfakcję, ponieważ nie obciążają już nas obowiązki zawo-
dowe. Tu zawiązujemy nowe przyjaźnie i możemy być wśród 
ludzi równych sobie wiekiem i dzielić się z nimi swoimi zainte-
resowaniami i doświadczeniem. Dni pełne interesujących zajęć 
i spotkań z ludźmi mijają szybko i przynoszą wiele satysfakcji. 
Zajęcia na UTW są wspaniałą formą integracji i spędzania wol-
nego czasu.

Dzięki takim uniwersytetom mamy dostęp do nowinek cy-
wilizacyjnych z rożnych dziedzin nauki, techniki, kultury itd. 
Pogłębiamy swoją wiedzę, poznajemy nowe, szlifujemy to co 
już znamy.

Życie na emeryturze nie musi być nudne! 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego 

przedsięwzięcia w Centrum Kultury Izabelin.
Chciałabym im wszystkim serdecznie podziękować i życzyć 

dużo wytrwałości w dalszej pracy nad rozwijaniem tego uni-
wersytetu.

Dziękuję wszystkim osobom, które poświęcały swój wolny 
czas i pomagały we wszystkich działaniach.

Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku
IRENA BARBARA ŻAK

Szanowni Państwo, drodzy Seniorzy 
Naszej Izabelińskiej Społeczności
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Zostań 
Wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki! 

Po wielkim sukcesie z poprzed-
niego roku (pomoc 38 rodzinom 
w Gminach Stare Babice i Izabe-
lin + 20 z innych gmin) w tym roku 
Szlachetna Paczka ponownie zawi-
ta w naszych stronach. Co roku do 
projektu zgłaszają się osoby zainspi-
rowane ideą mądrej pomocy – bo-
haterowie zmiany społecznej. Two-
rząc zespół SuperW, łączą biednych 
i bogatych. Dla 68% wolontariuszy 
udział w Paczce był jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń w życiu.

Kto może zostać wolontariuszem? 
Osoba pełnoletnia, która ma w sobie 
chęć realnej pomocy, chce się ciągle 
rozwijać i brać udział w szkoleniach, 
lubi pracę na wysokich obrotach 
i chce działać w zespole ludzi z pasją. 
Do zadań wolontariusza należy m.in. 
spotkanie z rodzinami w trudnej sy-
tuacji materialnej i dobór tych, dla 
których pomoc materialna może być 
realną szansą na poprawę sytuacji; 
współpraca z darczyńcami przygo-
towującymi paczki oraz współpraca 
z innymi wolontariuszami w rejo-
nie m.in. poszukiwanie darczyńców, 
organizacja magazynu, transport 
paczek. Praca wolontariusza to tak-
że rozwój cenionych na rynku pracy 
kompetencji: komunikacji, organi-
zacji własnego czasu oraz szansa na 
sprawdzenie się w działaniu.

Zgłaszać można się przez stro-
nę www.superw.pl -> klikamy na 
mapie w rejon Stare Babice i oko-
lice. na zgłoszenia czekamy do 30 
września 2014 (w razie potrzeby zo-
stanie przedłużony o tydzień).

Cel Wolontariuszy na ten rok to 
20 superW. 

Serdecznie zachęcamy, bo bez 
wolontariuszy projekt nie ruszy 
w naszej okolicy, a rodziny nie do-
staną pomocy na święta!
Kontakt z Liderką Marzeną Jakutowicz: 
mail: marzena.szlachetnapaczka@
gmail.com 
facebook: „Szlachetna Paczka Stare 
Babice”

Podziękowanie  
za 1% podatku

Druhny i Druhowie z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Laskach ser-
decznie dziękują wszystkim, którzy 
przekazali 1% podatku dla Naszej 
OSP. Przekazane przez Państwa 
pieniądze znacznie przyczynią się 
do zakupu nowego sprzętu jakim 
będzie kamera termowizyjna, któ-
ra jest niezbędna przy działaniach 
ratowniczo gaśniczych. 

ZARZąD OSP

W dniu 8 sierpnia 2014 roku na-
sza drużyna młodzieżowa wyjechała 
na kilka dni nad morze. Wyjazd około 
godziny 17:00, a przyjazd na miejsce 
około 21:00. Nocleg zaoferowała nam 
zaprzyjaźniona straż OSP Sobiesze-
wo. Sam pobyt w strażnicy był dla nas 
przeżyciem, lecz to jeszcze nie koniec 
atrakcji jakie dla nas przygotowano. 
Pierwszą atrakcją było pływanie łodzią, 
bardzo nam się podobało. Oczywiście 
pokazali nam trochę historii. Zwiedzili-
śmy obóz koncentracyjny w Sztutowie 
oraz Westerplatte. Zobaczyliśmy, rów-
nież Gdańsk i Krynicę Morską. Nie mo-
gło obejść się bez chodzenia na plażę 
i kąpania w morzu. Mieliśmy spotkanie 
ze strażakiem, który brał udział w akcji 
ratunkowej na Haiti. Opowiadał nam 
jak wyglądała wyspa po trzęsieniu zie-

Sierpień podobnie jak lipiec miał charakter wakacyjny i nie zanotowano 
żadnego pożaru, co jest rzadko spotykanym zjawiskiem o tej porze roku. 

Ogółem zanotowano 4 miejscowe zagrożenia, w tym usunięcie powalonego 
drzewa na placu zabaw dla dzieci i boisku w Izabelinie C. W Laskach przy  
ul. 3 Maja usunięto drzewo, które oparło się na linii niskiego napięcia. 
Uśmiech czytelnika może wzbudzić działalność straży pożarnej z Lasek. W dniu  
7 sierpnia br w Laskach przy ul. Wieczorka na placu zabaw przebywał dzik, 
który stwarzał zagrożenie dla będących tam osób. Strażacy wypłoszyli dzika 
a jego ucieczkę ukierunkowali w stronę pobliskiego lasu. W dniu 25 sierpnia 
br w Laskach miał miejsce wypadek motocyklowy, w którym poszkodowani 
zostali przechodzień i motocyklista. Strażacy udzielili pomocy ekipie pogoto-
wia ratunkowego w usztywnieniu kończyny dolnej przechodnia, zapewniono 
kierowanie ruchem drogowym, dokonano neutralizacji rozlanych płynów 
eksploatacyjnych. Ponadto w dniach 4 i 24 sierpnia zabezpieczono dwie im-
prezy sportowe.

PŁK MGR INŻ. EDWARD GIERSKI 

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych 
w sierpniu 2014 r. 

Drodzy Rodzice!
Miesięcznik Listy do Sąsiada otwie-

ra nową rubrykę NOWONARODZENI.  
Chcielibyśmy pokazać całemu światu 
Wasze Skarby i przedstawić naszej 
lokalnej społeczności najmłodszych 
mieszkańców gminy Izabelin. Każdy 
kto chciałby, by zdjęcie jego dziecka 
znalazło się w naszym miesięczniku 
może wysłać je na adres gazeta@
centrum.izabelin.pl lub dostarczyć 
do redakcji (ul. Matejki 21). Do zdję-
cia należy dołączyć opis (imię, na-
zwisko, waga, wzrost  i miejscowość 
np. Izabelin, Laski  itp.).

Wyjazd Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej 
OSP Laski

mi i jak przebiegały akcje wyciągania 
ludzi z pod zawalonych domów. Dowie-
dzieliśmy się bardzo dużo rzeczy, które 
przydadzą nam się w życiu dorosłym. 
Niestety nasz wyjazd trwał tylko 4 dni, 
do domu wróciliśmy 12 sierpnia. Wy-
jazd bardzo nam się podobał i mamy 
nadzieję, że również w przyszłym roku 
pojedziemy, ale tym razem na dłużej.

MŁODZIEŻóWKA OSP LASKI
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nym. Metody i formy prowadzenia zajęć spowodowały, że 
uczniowie chętnie w nich uczestniczyli, o czym świadczą wyniki 
ankiet ewaluacyjnych. Wszystkie zajęcia prowadzone były z wy-
korzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków 
przeznaczonych na realizację projektu.

Udział uczniów klas 1-3 w projekcie „wspieranie indywidual-
nego rozwoju dzieci” na pewno wpłynął korzystnie na ich ogól-
ny rozwój, uwrażliwił na piękno otaczającego świata, nauczył 
otwartości i poszerzył horyzonty dzieci, co niewątpliwie ma 
przełożenie na podniesienie jakości pracy izabelińskiej szkoły.

Warto przypomnieć, że zakończony projekt był już trzecim 
z projektów współfinansowanych ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego realizowanych w latach 2010-2014 
wśród uczniów klas 1-3 naszej szkoły. Koordynator projektu 

BARBARA SZUMMER

Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach), Poddziałanie 9.1.2 (Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do eduka-
cji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych). 

Projekt przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 Szkoły Pod-
stawowej w Izabelinie i realizowany był w roku szkolnym 
2013/2014. Zajęcia odbywały się w małych grupach, z podzia-
łem na poziomy wiekowe.

W ramach projektu 217 uczniów uczestniczyło w bezpłat-
nych zajęciach aktywizujących ich do nauki i uwzględniających 
indywidualizację pracy z nimi. Były to zajęcia niwelujące trudno-
ści szkolne w czytaniu, pisaniu i liczeniu oraz zajęcia rozwijające 
uzdolnienia dzieci w zakresie matematyczno-przyrodniczym, 
pracy z komputerem oraz o charakterze plastyczno-technicz-

Zakończenie projektu systemowego 
„Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dobiega końca X jubileuszowa edycja 
Festiwalu Muzycznego „W Krainie Cho-

pina”. Patronujący X Festiwalowi Muzyczne-
mu „W Krainie Chopina” Komitet Honorowy, 
któremu przewodniczy Małżonka Prezyden-
ta RP Anna Komorowska tworzą: Kardynał 
Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, Starosta Sochaczewski Tade-
usz Koryś, Starosta Warszawski Zachodni 
Jan Żychliński, oraz /obecnie emerytowany/ 
wieloletni Dyrektor Kampinoskiego Parku 
Narodowego Jerzy Misiak.

Współorganizatorem festiwalu jest Cen-
trum Kultury w Izabelinie. Patronat nad 
wszystkimi koncertami odbywającymi się 
w naszej gminie objął Wójt Malarowski. 
Patronaty medialne: TVP Warszawa, Pol-
skie Radio RDC. Gorąco zapraszamy na dwa 
ostatnie koncerty festiwalu , które odbędą 
się w Izabelinie:

3 października o godzinie 20.00 z reci-
talem fortepianowym wystąpi wybitna 
pianistka Joanna Ławrynowicz. 

Artystka jest laureatką wielu prestiżo-
wych międzynarodowych konkursów pia-
nistycznych (Berlińskiego „Steinway&Sons” 
z 1990 r.; Chopinowskiego w Darmstadt 
w 1999 r.; Konkursu im. Haliny Czerny-Ste-
fańskiej w Ajigasawa w 2000 r.; Brazylijskie-
go „Art Livre” w Sao Paulo w 2001 r.)

Od kilkunastu lat prowadzi bogatą 
działalność koncertową jako solistka i ka-
meralistka na całym świecie (w Europie, 
Azji, obu Amerykach, Nowej Zelandii). Ma 
na swoim koncie wiele prestiżowych kon-

certów zarówno w Polsce, jak i za granicą 
z towarzyszeniem znakomitych orkiestr 
i wybitnych dyrygentów.

Jako polska pianistka może poszczycić 
się ogromną aktywnością fonograficzną. 
Nagrała dla Acte Prealable już ponad 30 
albumów płytowych. Są to m.in.: jako 
jedyny polski artysta komplet dzieł solo-
wych i kameralnych Fryderyka Chopina, 
wszystkie utwory na skrzypce i fortepian, 
na fortepian solo i koncert fortepianowy 
Romualda Twardowskiego; komplet dzieł 
kameralnych i koncertów fortepianowych 
Henryka Melcera; utwory na fortepian 
solo Władysława Żeleńskiego; komplet 
dzieł kameralnych Józefa Elsnera; dzieła 
kameralne Zygmunta Stojowskiego. Pia-
nistka prowadzi seminaria i kursy zarówno 
w Polsce jak i za granicą, min: w USA (Uni-
wersytet w Bloomington), Chinach, na 
Litwie, we Francji (Paryż, konserwatorium 
Boulogne Billancourt). Posiada stopień 
naukowy doktora habilitowanego nada-
ny przez Uniwersytet Muzyczny Frydery-
ka Chopina w Warszawie gdzie od 1998 
roku prowadzi działalność pedagogiczną. 
 Podczas koncertu w izabelińskim Centrum 
Kultury odbędzie się światowa premiera 
płyty z muzyką fortepianową Oskara Kol-
berga, nagrana przez artystkę, a wydana 
przez wydawnictwo Acte Préalable. 

w niedzielę 5 października o godzinie 
19.00, tradycyjnie w Centrum edukacji 
Kampinoskiego Parku narodowego przy 
ul. Tetmajera 38 odbędzie się Koncert 
Galowy wieńczący tegoroczną edycję 

festiwalu. Wystąpi jeden z najbardziej 
wszechstronnych pianistów polskich – so-
lista, kameralista, improwizator Waldemar 
Malicki. Koncertuje w Europie, Ameryce 
Północnej i Południowej, Rosji i Japonii. 
Uprawia kameralistykę z najlepszymi pol-
skimi skrzypkami i śpiewakami. Nagrał 
ok.40 płyt m.in. dla takich firm fonogra-
ficznych, jak Polskie Nagrania, Polton, Dux 
(Polska), Pavane (Belgia), Accord, Adda 
(Francja), Koch Records Schwann, Wergo 
(Niemcy), Pony Canyon (Japonia). Jego 
płyty z utworami Wieniawskiego i Bacha 
i Paderewskiego otrzymały w roku 1997, 
2000 i 2003 nagrodę polskiego przemysłu 
fonograficznego „Fryderyk”. Z kolei płyta 
z utworami Karola Szymanowskiego zo-
stała uznana przez miesięcznik Studio za 
najlepszą płytę roku 1999. Artysta prowa-
dzi kursy i seminaria muzyczne w Skan-
dynawii, obu Amerykach i Japonii. Swój 
autorski program pełen wirtuozerii i mu-
zycznego humoru prezentował podczas 
wieczorów galowych organizowanych dla 
instytucji kulturalnych i społecznych, w ra-
mach wystaw światowych EXPO w Hano-
werze i Osace. Współautor – z Jackiem 
Kęcikiem – jedynej w swoim rodzaju Fil-
harmonii Dowcipu , formacji muzycznej , 
z którą wielokrotnie wystąpił w TVP I i II. 
Laureat telewizyjnego „Wiktora”, „Teleka-
mery” i wielu innych nagród TV.

Na wszystkie koncerty festiwalowe jest 
wstęp wolny. 

Wyjątkowo, na koncert galowy – ze wzglę-
du na ograniczoną ilość miejsc – obowiązują 
zaproszenia z miejscówkami, które można 
odebrać w Centrum Kultury Izabelin.

Więcej informacji o festiwalu można 
znaleźć na stronie; www.chopinfestiwal.
wilkomirski.org.pl, oraz na facebooku. 

X JUBILEUSZOWY FESTIWAL MUZYCZNY W KRAINIE CHOPINA
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Izabelin, dnia 1 września 2014 r.

OGŁOSZenIe 
o Drugim Przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwały Rady Gmi-
ny Izabelin Nr XXXII/276/13 z dnia 27 listopada 2013 r.
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin

L.p.
Nr ewidencyjny 

działki
Powierzchnia 

(ha)
Cena 

wywoławcza
Wadium 

1. 12 0,1192 600.000,- 50.000,00

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) zostanie doli-
czony podatek VAT.
•  działka nr ew. 12 była wystawiona na sprzedaż, a przeprowa-

dzony w dniu 17 czerwca 2014 r. przetarg zakończył się wyni-
kiem negatywnym, 

•  dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, 
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 
WA1M/00513801/8,

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

•  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie 
gminne,

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

obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego wsi Izabelin Północny zatwierdzonego uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 czerwca 2003 
r.. Zgodnie z ustaleniami planu, nieruchomość znajduje się na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną o cha-
rakterze rezydencyjnym (oznaczonym symbolem planistycz-
nym mNZ),

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

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

• działka graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 
1200 w sali nr 124 (I p.) w Centrum Kultury Izabelin przy  
ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C
• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,
•  warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

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

•  termin wpłaty wadium: do dnia 3 listopada 2014 r. (włącznie)
•  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchy-

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

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Architek-
tury i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin – Maciej Patrycy i Agniesz-
ka Kamińska, pok. nr 2 (tel. 022 722-89-62, e-mail: geodezja@
izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie 
w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 IZA-
BELIN, w godzinach pracy (pon. 900-1800, wt.-pt. 800-1600).

GMInnA BIBLIOTeKA PuBLICZnA w IZABeLInIe
zaprasza na wystawę prac

urszuli Żakowskiej.
Fotografie można oglądać

od 1 września do 31 października 2014 r.
Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki

CZyTAMy DZIeCIOM

W każdą ostatnią środę miesiąca  
o godzinie 15.00

w Gminnej bibliotece Publicznej w Izabelinie
czytane są książki dla dzieci.

Zapraszamy do słuchania baśni, bajek,  
wierszy, legend, opowiadań.

29 października 2014  
będziemy czytać fragmenty książki

Jeż Igiełka na wycieczce
ZAPRASZAMy
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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

Pomóżmy Tosi pokonać raka!
U 4 miesięcznej Tosi przypadkowo 

wykryto rzadki i nieprzewidywalny  
w leczeniu nowotwór–neuroblasto-
mę. Guz jest umiejscowiony w śród-
piersiu o wymiarach 10x8 cm. Stan 
Tosi był krytyczny. Aby można było 
ją zdiagnozować, należało wykonać 

mnóstwo badań w znieczuleniu. Na to zabrakło czasu i lekarze nie 
dawali nam nawet 1% szans na przeżycie, dlatego większość ba-
dań jak: cystografię, wkłucie centralne, tomografię komputerową, 
pobieranie szpiku i wiele bolesnych zabiegów wykonane były bez 
znieczulenia. Po 5 tygodniach udało się pobrać wycinek do biopsji.

Obecnie wiemy, że czeka nas długie i kosztowne leczenie. 
Sporo bloków chemii i do tego dwie operacje we Wrocławiu. 
Ponieważ Tosia ma rodzeństwo w wieku przedszkolnym, musimy 
zaadaptować pomieszczenie, które będzie izolowało córkę przed 
bakteriami. Przy zerowej odporności, zwykły katar to duże powi-
kłania dla dziecka.

Zbieramy fundusze na leczenie Tosi i adaptację pomieszcze-
nia. Wszystkim darczyńcom, którzy będą mogli pomóc Tosi, ser-
decznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku
Rodzice Tosi

wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDąŻyĆ Z POMOCą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 24564 Duszyńska Antonina – darowizna na pomoc i ochro-
nę zdrowia
Można też przekazać 1% podatku. wystarczy w rozliczeniu rocznym 
wpisać: KRS: 0000037904,
a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJąCE”: 24564 Duszyńska Antonina

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT 
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.
dzieciom.pl/podopieczni/24564
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Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987

Biuro Usług Księgowych

KODA
Agnieszka Kopeć

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

Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS

BIURO RACHUNKOWE
„PRZYJAZNA KSI¢GOWOÂå”

Obsługa firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac 

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

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

joanna Wronkowska
tel.791 984 484

05-080 Izabelin 
ul.Orła Białego 81 

22 722 76 77

 

 
ul.Estrady 9,  Mo ciska  05-080 Izabelin 

tel/fax (22) 834-10-29 
 

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

Nadchodzi jesie  
 impregnacja przeciw 

opadom i brudowi 
ochroni Twoj  

garderob  
 

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

 

Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
 

seRwIs RtV 
Naprawa telewizorów: 

LCD, PLAZMA, 
kineskopowych, 

odbiorników radiowych, 
CD i gramofonów

Izabelin
ul. Sienkiewicza 54

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