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MOBILNY URZĘDNIK
W ramach poprawy dostępności usług publicznych dla mieszkańców 
o szczególnych potrzebach, uruchomiona została usługa polegająca 
na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu 
Państwa zameldowania (teren Gminy Izabelin). 

Dla kogo?
• osób w wieku 60+ mających problem z poruszaniem się;
• osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;

Jak skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika 
dokonują zgłoszenia telefonicznego pod numerem 22 722 89 32  lub 
mailowo: izabelin@izabelin.pl (zgłoszenia może dokonać opiekun 
osoby o specjalnych potrzebach; osoba trzecia). Zgłoszenia przyjmo-
wane są telefonicznie w godzinach pracy urzędu, mailowo cały czas. 
Zgłoszenia są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia.

Mieszkańcy mogą kontaktować się z następującymi wydziałami w UG 
Izabelin: Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Ewidencji Ludności, Wy-
dział Biura Obsługi Mieszkańca, Wydział Ochrony Środowiska, Wy-
dział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania, Wydział Architektury i Plano-
wania Przestrzennego, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Wydział Finansowy

Realizacja usługi
Usługi w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są 
w środy w godzinach 10.00–14.00. W wyjątkowych sytuacjach urzęd-
nik może wyznaczyć inny termin wizyty. 

POTWIERDZAMY WIZYTY!
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uprawnionym mieszkańcom 
wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem po-
twierdzane telefonicznie najpóźniej do godziny 9.00 w dniu obsługi 
zgłoszenia. W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty upraw-
nionemu mieszkańcowi zostanie podane imię i nazwisko pracownika, 
który będzie dokonywał obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracow-
nik wylegitymuje się, pokazując identyfikator lub upoważnienie. 

Więcej informacji: 
https://www.gmina.izabelin.pl/418,mobilny-urzednik

http://www.centrum.izabelin.pl
https://www.gmina.izabelin.pl/418,mobilny-urzednik 
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 
Co stracisz, jeśli się nie spiszesz

Narodowy Spis Powszechny to wyjątkowa i jedyna na 10 lat szansa, aby Polacy mogli pokazać, 
jaka naprawdę jest ich sytuacja osobista, rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa. Dlatego jeśli wciąż 
zwlekasz ze spisem, to miej świadomość strat, na jakie narażasz siebie, swoją rodzinę i swoją gmi-
nę, jeśli zaniedbasz ten ustawowy obowiązek. 

Udział w spisie nie jest dla Ciebie wiel-
kim obciążeniem – wystarczy 10 mi-

nut i zrobione! Nie powinieneś się zatem 
usprawiedliwiać brakiem czasu. Co więcej, 
jeśli nie weźmiesz udziału w spisie, to nie 
statystycy i urzędnicy będą pokrzywdzeni, 
lecz Ty sam oraz Twoja rodzina. 

Będzie trudniej o nową szkołę, 
autobus albo remont drogi

Planowanie infrastruktury publicznej musi 
być oparte na rzetelnych i miarodajnych 
danych. Jeśli się nie spiszesz i podobnie 
zrobią inni mieszkańcy Twojej gminy, sa-
morząd lokalny będzie miał duże trudno-
ści, żeby bez twardych i rzetelnych danych 
planować i realizować ważne dla Twojej 
lokalnej społeczności inwestycje: żłobki, 

przedszkola, szkoły, szpitale, drogi czy 
transport publiczny. 

Nie spisując się, szkodzisz 
sobie i swoim bliskim!

Jak widzisz, bez Twoich danych spisowych 
bardzo utrudniony będzie rozwój miejsca, 
w którym żyjesz Ty i Twoja rodzina. Po-
traktuj więc udział w spisie nie jako ciężar 
czy biurokratyczny wymysł, ale jako szansę 
i inwestycję w przyszłość Twoją i Twoich 
najbliższych!

Ryzykujesz karę 5 tys. zł

Lekceważąc obowiązek spisowy ryzykujesz 
karę grzywny. Może ona być dla Ciebie 

bardzo dotkliwa i sięgnąć nawet 5 tys. zł. 
Czy warto ryzykować? Masz przecież za-
pewne dużo pilniejsze wydatki i ważniej-
sze sprawy niż uciążliwe wizyty w sądzie. 

Nie zwlekaj i spisz się 
- to Ci się po prostu opłaca! 

Wypełnij jak najszybciej formularz spi-
sowy na stronie https://spis.gov.pl/ lub 
zadzwoń na infolinię spisową pod numer 
22 279 99 99 i spisz się przez telefon. 

Nie bój się spisu – NIE PYTAMY o Twoje 
zarobki, majątek, konta bankowe czy 
oszczędności.

materiały GUS

MASZ NA TO WPŁYW

https://spis.gov.pl/
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Błogosławieni z Lasek
W niedzielę 12 września 2021 roku odbyła się beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski 
i Matki Elżbiety Czackiej, fundatorki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zostali Oni 
oficjalnie włączeni przez papieża Franciszka do grona błogosławionych. 

List Apostolski Franciszka odczytał w czasie 
mszy beatyfikacyjnej w Świątyni Opatrzno-

ści Bożej w Warszawie papieski delegat kard. 
Marcello Semeraro − prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. W uroczystościach 
brało udział około 7 tysięcy ludzi, w tym przed-
stawiciele najwyższych władz państwowych. 

Matka Elżbieta Róża Czacka
Założycielka Dzieła Lasek

Początki

Hrabianka Róża Czacka, straciwszy wzrok 
w 22 roku życia, nie uznała swojej niepełno-
sprawności za powód do poddania się, wręcz 
przeciwnie, odważnie od nowa uczyła się 
świata i zapragnęła ten świat przybliżyć innym 
niewidomym. Nauczyła się pisma Braille’a i 
opracowała ten alfabet dla niewidomych w 
Polsce, poznała literaturę oraz najnowsze ów-
czesne osiągnięcia w pracy z niewidomymi we 
Francji, odwiedziła zakłady Szwajcarii i Austrii. 

Zapragnęła stworzyć podobne miejsce w Pol-
sce, z nowoczesnymi metodami nauczania 
i chrześcijańskim podejściem do wychowywa-
nia. W Warszawie już w 1911 roku powołała 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które 
do dziś jest organem prowadzącym Dzieło 
Lasek. W pierwszych latach działalności To-
warzystwa, Róża Czacka wynajęła mieszkanie 
przy ul. Dzielnej 37 w Warszawie i przeznaczy-
ła je na dom chroniony dla dziewcząt. Z bie-
giem lat coraz więcej osób odnajdowało wiarę 
i sens w działalności Towarzystwa. 

Na skraju puszczy 

W 1921 roku Antoni Daszewski podarował 
matce Elżbiecie Czackiej teren w Laskach, 16 
km od centrum Warszawy, i tutaj postanowiła 
zbudować Dzieło, na skraju Puszczy Kampino-
skiej, na ziemi piaszczystej, daleko od drogi 
i miasta. Pomiędzy leśnymi drzewami wyty-
czono aleje, posadzono sad, wzniesiono kapli-
cę, zbudowano szkoły i internaty. Te pierwsze, 
często prowizoryczne budynki zapoczątkowa-

ły współpracę osób świeckich i sióstr na rzecz 
osób niewidomych. W ciągu minionych 100 lat 
istnienia Lasek, w obliczu historycznych do-
świadczeń, Dzieło rozwijało się i nieustannie, 
dzięki oddaniu pracujących tu osób i przyja-
ciół, świadczyło pomoc osobom niewidomym 
we wszystkich obszarach życia.

Wybitni w służbie

Idea Matki Czackiej przemieniała się w spój-
ne Dzieło Lasek dzięki niezwykłym współpra-
cownikom, pełnym indywidualności i pokory, 
wśród nich: ks. Władysławowi Korniłowiczowi 
– duchowemu ojcu dla członków Dzieła, za-
łożycielowi domu rekolekcyjnego w Laskach, 
Antoniemu Marylskiemu – współtwórcy La-
sek, najbliższemu współpracownikowi Matki 
i innym wybitnym pedagogom, nauczycielom, 
profesorom, lekarzom. Działając w duchu 
wzajemnej dobroci, stworzyli miejsce, które 
do dziś jest źródłem Chrystusowej miłości – 
i przez krzyż – znajduje drogę do każdego 
człowieka.
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Gdy Święci dopomagają

Dziś Laski to prężnie działający Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewido-
mych, oferujący pomoc w placówkach wcze-
snego wspomagania dziecka, przedszkolu, 
szkołach podstawowych dla dzieci w nor-
mie i ze sprzężeniami, liceum, technikum, 
szkole branżowej i ponad licealnej, a także 
w szkole muzycznej. Codziennie odbywa się 
tu szereg zajęć pozalekcyjnych; uczniowie 
przemierzają ścieżki na koniach w ramach 
hipoterapii, zdobywają laskowski świat i ten 
poza jego murami przy pomocy białej laski 
na zajęciach z orientacji przestrzennej, roz-
wijają swoje pasje na zajęciach muzycznych 
i hartują ducha na zajęciach sportowych. 
Wychowankowie mają zapewnioną pomoc 
i konsultacje specjalistyczne – psychologa, 
psychiatry, stomatologa, chirurga, interni-
sty, okulisty, laryngologa. Prowadzone są 
tu ćwiczenia korekcyjne i rehabilitacyjne, 
a także logopedyczne. Czas wolny mija im 
na wspólnych wycieczkach do kina, teatru 
czy na wydarzenia sportowe. W internatach 
poznają codzienne życie. Sami przygotowują 
śniadania i kolacje, sprzątają, prasują i pio-
rą. Rozwijają się dzięki wzajemnej przyjaź-
ni z rówieśnikami i wychowawcami. Każda 
szkoła i internat ma swojego świętego pa-
trona, który pomaga uczniom i pracownikom 
w codziennej pracy. Dział Absolwentów zaś 
wspiera dorosłe osoby niewidome.

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Polski

Urodzony 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zmarł 28 
maja 1981 w Warszawie. Jego umierająca 
matka w 1910 roku dała mu do zrozumienia, 
że jej wolą i matczyną intuicją jest to, by zo-
stał kapłanem. Święcenia kapłańskie przyjął 
3 sierpnia 1924, w dniu swoich 23. urodzin, 
w kaplicy Matki Bożej we włocławskiej ba-
zylice katedralnej z rąk biskupa Wojciecha 

Owczarka. Był oddanym duchownym rzym-
skokatolickim. Kapłańskie życie kardynała 
Stefana Wyszyńskiego naznaczone było licz-
nymi próbami i dramatycznymi momentami, 
którym stawiał czoła z ufnością i odwagą. 
Okres II wojny światowej oraz czas heroicz-
nego i tragicznego Powstania Warszawskiego 
w 1944 roku był szczególnie trudny. W czerw-
cu 1942 roku ks. Stefan Wyszyński został wy-
słany do Lasek, do Zakładu dla Niewidomych. 
Prowadził tu wykłady społeczne dla inteligen-
cji, a także działalność konspiracyjną. W cza-
sie Powstania Warszawskiego był kapelanem 
w szpitalu powstańczym w Laskach.

Niełatwe były też czasy po II wojnie świa-
towej, kiedy był inwigilowany przez służby 
bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz umiesz-
czony w miejscu odosobnienia przez władze 
komunistyczne PRL. Pomimo to przeciwsta-
wiał się ideologii, która zabierała człowie-
kowi godność i oddalała go od pełni życia 
w Bogu. Będąc w Laskach, znalazł na ziemi 
kartkę z napisem „Będziesz miłował”, która 
stała się jego mottem na życie. 
Jego posługa pasterza i biskupa, najpierw 

w Lublinie, a następnie w Gnieźnie i w War-
szawie, zawsze była pełna miłości. Kardynał 
Wyszyński od 1953 był Prymasem Tysiącle-
cia, mężem stanu, obrońcą praw człowieka, 
narodu i Kościoła, a także twórcą akcji dusz-
pasterskich: Jasnogórskich Ślubów Narodu 
Polskiego oraz Wielkiej Nowenny Tysiąclecia. 

Spotkanie 

Matka Elżbieta Róża Czacka i Kardynał Ste-
fan Wyszyński spotkali się po raz pierwszy 
w Laskach w 1926 roku. Od tego momentu 
zawiązała się między nimi nie tylko współ-
praca, ale przede wszystkim przyjaźń, któ-
ra owocowała pomocą dla potrzebującego 
i bezbronnego człowieka.

Zakonnica i Ksiądz, którzy napełniali się na-
wzajem siłą, wytrwałością i odwagą. Pod-
czas mszy beatyfikacyjnej kard. Semeraro 
powiedział: „On − zaangażowany osobiście 
w niesienie pomocy tym wszystkim, którzy 
doświadczali krzywd i ograniczeń w prakty-
kowaniu ich wolności oraz wyznawaniu wła-
snej wiary; ona − niewidoma wśród niewi-
domych fizycznie i duchowo, pomagała tym 
wszystkim, którzy zostali porzuceni i pozo-
stawieni na marginesie społeczeństwa”

Ich wspólna beatyfikacja była dopełnieniem 
życia. A my, mieszkający w gminie Izabelin, 
mamy swoich świętych, do których możemy 
się modlić o wypraszanie łask. 

Weronika Kolczyńska/Iwona Mazurek
fot. arch. TOnOS

relikwiarz Matki Czackiej

sarkofag Matki Czackiej
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PIKNIK Z GÓRALSKIM PRZYTUPEM

Dużo się tego dnia działo. Po pierwsze 
Centrum Kultury Izabelin zaprezento-

wało swoją ofertę zajęć i aktywności na 
nowy sezon. Piknik otworzył (a później tak-
że poprowadził) p.o. dyrektora CKI, a jed-
nocześnie zastępca Wójta Gminy Izabelin, 
Michał Postek. Na scenie podziwialiśmy 
pokazy naszych instruktorów oraz ich pod-
opiecznych. Zaśpiewał zespół Wokaliza, na 
gitarze zagrał uczestnik zajęć – Szymon 
Zawadzki, były też pokazy judo, karate, 
muay thai, pokazy taneczne, gimnastycz-
ne, balet i tai chi, a w strefie warsztatowej: 
warsztaty ceramiczne, plastyczne, ekspe-
rymenty, Minecraft, nauka bezpiecznego 
upadania, gra w teqball, badmintona, teni-
sa stołowego, strefa lekkiej atletyki i wiele 
innych. Swoje stanowisko mieli także har-
cerze z 424 szczepu WDH „Kampinos”, na 
którym przygotowywali pyszne podpłomyki 
i wyplatali bransoletki. 

Po aktywnym udziale w pikniku można było 
posilić się w strefie gastronomicznej, a dla 
dzieciaków była darmowa wata cukrowa 

i popcorn. Przez cały czas po gminie jeździł 
„wesoły” czerwony autobus z tancerzami 
na pokładzie. Można było nim dojechać na 
miejsce pikniku. 

Podczas imprezy wolontariusze zbierali 
także pieniądze na rzeźbę łosia, autorstwa 
Józefa Wilkonia, która ma stanąć w naszej 
gminie. Udało im się zebrać aż 1349,1 zł 
i 5 USD. Ci, którzy nie zdążyli się jeszcze 
spisać, mogli to zrobić u rachmistrza spi-
su powszechnego, a w punkcie szczepień 
można było szybko i sprawnie zaszczepić 
się przeciwko COVID-19.

Tego dnia świętowaliśmy też (a może 
przede wszystkim) 25-lecie klubu pił-
karskiego LKS Ryś Laski. Z tej okazji na 
sąsiednim boisku odbywały się turnieje 
piłkarskie dzieci z roczników 2011, 2012 
i 2013, a o 16:00 rozpoczęły się uroczy-
ste obchody tego wspaniałego jubileuszu. 
Wśród gości, którzy zaszczycili „Rysia” 
swoją obecnością znaleźli się m.in.: Wi-
cestarosta Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego Wojciech Białas, Radny Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Witold Mala-
rowski, Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmar-
zlak, Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin  
Joanna Białas, dyrektor Kampinoskiego 
Parku Narodowego Mirosław Markowski 
oraz jego poprzednik Jerzy Misiak, były 
Przewodniczący Rady Gminy Izabelin Jerzy 
Pietrzak, a także byli prezesi i wieloletni 
działacze Klubu. Wydarzenie poprowadzili 
Zastępca Wójta Gminy Izabelin Michał Po-
stek wraz z Radnym Gminy Izabelin Pio-
trem Dziewickim, a honory gospodarza 
wydarzenia pełnił obecny prezes Klubu 
„Ryś Laski” – Łukasz Pamięta, który wrę-
czał zasłużonym pamiątki i szaliki klubowe 
oraz medale pamiątkowe.

Ale nie tylko piłkarze mieli swoje święto. 
Wójt Dorota Zmarzlak jak co roku przy-
znała również stypendia dla młodych ludzi 
z naszej gminy, którzy odnoszą sportowe 
sukcesy w rozmaitych dziedzinach. Sty-
pendia w tym roku otrzymali: 

11 września symbolicznie pożegnaliśmy lato kolorowym i radosnym Piknikiem Rodzinnym, który odbył 
na boiskach w Laskach. 

zespół Zakopower

Harcerzom dopisywały humory
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1. NIKOLA ZARĘBA (13 lat) – JUDO, klub sporto-
wy: KUMA JUDO 
2. KAROLINA AMBROŻEK (17 lat) – WIOŚLAR-
STWO, klub sportowy: Warszawskie Towarzystwo 
Wioślarskie
3. STEFAN MANDES (15 lat) – KOLARSTWO GÓR-
SKIE, klub sportowy: Warszawski Klub Kolarski
4. KAROL KARCZMAREK (23 lata) – KICKBOXING, 
klub sportowy: Ożarowska Szkoła Kickboxingu
5. KOSMA PACAN-MILEJ (19 lat) – SZACHY, klub 
sportowy: UKS Rodło Opole
6. TOMASZ ZAWADZKI (19 lat) – LEKKA ATLETY-
KA, klub sportowy: ASZ AWF Warszawa
7. WIKTORIA KMIECIK (16 lat) – TANIEC, klub 
sportowy: Sportowy Klub Tańca Corte Dance Pro-
gress Warszawa
8. AGATA RUSSEK (18 lat) – PŁYWANIE, klub 
sportowy: Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany 
Warszawa
9. DOMINIKA MRÓZ (23 lata) – JUDO, klub sporto-
wy: Uczniowski Klub Sportowy DRAKO Warszawa
10. PRZEMYSŁAW MAREK (16 lat) – TRÓJBÓJ 
I PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY, klub sportowy: 

Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany Warszawa
11. DOROTA NIEWIADOMSKA (19 lat) – GOALBALL, 
klub sportowy: Uczniowski Klub Sportowy Laski
12. WIKTORIA KAWKA (17 lat) – GOALBALL, klub 
sportowy: Uczniowski Klub Sportowy Laski
13. MARCIN CZERWIŃSKI (17 lat) – GOALBALL, 
klub sportowy: Uczniowski Klub Sportowy Laski
14. KAMIL PAWŁOWSKI (22 lata) – GOALBALL, 
klub sportowy: Uczniowski Klub Sportowy Laski
15. EWA PODLIŃSKA (16 lat) – NARCIARSTWO 
BIEGOWE, klub sportowy: Uczniowski Klub Spor-
towy Laski
16. PAWEŁ NOWICKI (21 lat) – NARCIARSTWO 
BIEGOWE, klub sportowy: Uczniowski Klub Spor-
towy Laski
17. ANETA GÓRSKA - NARCIARSTWO BIEGOWE, 
klub sportowy: Uczniowski Klub Sportowy Laski

Wyróżnieni zostali również trenerzy i lokalni 
działacze sportowi oraz jedna zawodniczka:

1. ROBERT MAZUREK  – trener (UKS Laski, TONO) 
2. ANDRZEJ GROMULSKI – trener (UKS Laski, TONO)

25-lecie LKS „Ryś Laski”

karate i samoobrona

Akademia Tańca Loff

Sportowcy - stypendyści
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Czasem lubię chodzić 
boso

Z Sebastianem Karpielem-Bułecką  
rozmawiała Karolina Dubaniewicz

Jak Wam się u nas grało?
Bardzo dobrze! Z tego co widziałem, publiczność była zadowolona, a to jest dla nas 
najważniejsze. Gramy dla ludzi. Jak ludzie się cieszą, to my też się cieszymy i ta energia 
się nam udziela.

Woli Pan koncerty czy pracę w studio?
Trudno to porównywać. Każde z tych zajęć jest kompletnie inne, ale jedno i drugie 
daje satysfakcję.

A jak Pan najchętniej odpoczywa po koncertach?
Staram się jakoś wyciszyć, o ile to jest możliwe, aczkolwiek mam dwójkę małych dzieci, 
więc nie jest to takie proste. Chociaż to też jest taka fajna odskocznia od tego, co to-
warzyszy koncertom, czyli od napięcia i takiego niesamowitego harmidru, zamieszania. 
Bo podczas koncertów jest wokół mnie dużo ludzi, jest głośno i intensywnie, a tu nagle 
muszę wrócić do domu, zejść na ziemię, zająć się dziećmi i różnymi przyziemnymi 
sprawami. Ale to jest fajne. Bardzo się z tego cieszę.

Jakiej muzyki Pan słucha na co dzień?
Bardzo różnej. To zależy od nastroju i od tego, w jakim jestem stanie psychofizycznym. 
Czasem słucham po prostu muzyki relaksacyjnej, czasem jazzu – żeby się w jakiś spo-
sób rozwijać muzycznie. Słucham też dużo radia, bo często podróżuję samochodem. 
Trudno mi wybrać jakiś jeden ulubiony nurt muzyczny, to jest bardzo szeroki wachlarz 
stylów i gatunków.

Jakie ma Pan jeszcze pasje, poza muzyką i architekturą?
Lubię, a właściwie kocham jeździć na nartach. Już się nie mogę doczekać zimy. To jest 
coś, co daje mi naprawdę wielką radość i leczy różne moje braki. To jest sport, w któ-
rym totalnie odpoczywam – „odcina mi głowę”, nie myślę wtedy o niczym. Narciarstwo 
pozwala mi nabrać dystansu do świata i do tego wszystkiego, co się dzieje wokół mnie.

Czy lubi Pan chodzić boso?
(śmiech) Czasami tak, najczęściej po domu.

A czy potrafi Pan, tak jak w tej piosence „Pójdę boso”, nie przywiązywać się 
do rzeczy materialnych?
Staram się. Musimy mieć świadomość, że wszystko przemija i nic nie jest nam dane 
na zawsze. Im wcześniej do tego dojrzejemy, tym lepiej dla nas. Nie wiem, czy ja już 
jestem na takim etapie, żeby przychodziło mi to z łatwością, ale się staram.

Trzy najważniejsze wartości, jakimi się Pan kieruje w życiu to…
Na pewno miłość, wiara i nadzieja. Tak, te trzy. To jest chyba najważniejsze.

Zgadzam się z Panem. Dziękuję za rozmowę i fantastyczny koncert.

3. MAGDALENA ŻYCHLIŃSKA – działacz sportowy 
w gminie Izabelin
4. PAWEŁ ŻYCKI – trener tenisa stołowego i działacz 
sportowy (Ping-pongowy Izabelin)
5. ŁUKASZ SZLUBOWSKI – trener (klub Ryś Laski)
6. MAGDALENA KRASOWSKA – trener Akademii 
Tańca Loff
7. DARIA SKOWROŃSKA (LAT 12) – LEKKA ATLETY-
KA, Klub Sportowy ASZ AWF Warszawa
8. JAN KOBRYŃ – trener i przewodnik niewidomych 
narciarzy biegowych

Na koniec na scenie pojawiła się wycze-
kiwana gwiazda, czyli zespół Zakopower, 
który przywiózł nam góralską energię „spod 
samiuśkich Tater”. Publiczność szalała 
i śpiewała razem z Sebastianem Karpielem-
-Bułecką, a szczególnie głośno rozbrzmie-
wał przebój „Pójdę boso”. Oczywiście nie 
obyło się bez bisów. Potem jeszcze auto-
grafy i wspólne zdjęcia. A nam udało się na-
mówić Sebastiana na krótki wywiad, który 
publikujemy obok.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wspar-
cie: partnerowi wydarzenia, którym było 
Mazowsze serce Polski, strażakom OSP 
Laski, GPWiK „Mokre Łąki”, sołectwu Laski, 
wolontariuszom z Lasek i Szkoły Podstawo-
wej w Mościskach, harcerzom z 424 Szcze-
pu WDH „Kampinos” oraz funkcjonariuszom 
policji za czuwanie nad bezpieczeństwem 
mieszkańców.

Agnieszka Kopytek/Karolina Dubaniewicz
fot. Anna Starkey Photography

Z ŻYCIA GMINY

PARTNER:Er
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Wychodząc naprzeciw aktualnym problemom, doko-
nujemy wszelkich niezbędnych zmian funkcjono-

wania Ośrodka. Pierwsza z nich ma na celu ułatwienie 
kontaktu z pracownikami socjalnymi poprzez przeniesie-
nie ich stanowisk pracy do patio Urzędu Gminy Izabelin 
oraz utworzenie Punktu Informacyjnego. Dla osób nie-
pełnosprawnych oraz matek z małymi dziećmi zapew-
niony jest do nas dostęp bez barier architektonicznych 
– wejście przez Centrum Kultury Izabelin i przejazd win-
dą na poziom A. Zachęcamy do korzystania z tej drogi 
dojścia szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Izabelinie

Nasz Ośrodek koordynuje pilotażowy program usług te-
leopiekuńczych dla mieszkańców gminy Izabelin powy-
żej 60 roku życia. Jego głównym zadaniem jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa osób starszych, samotnych, 
chorych i niepełnosprawnych. Wsparcie realizowane 
jest w formie opaski monitorującej stan zdrowia wypo-
sażonej w przycisk SOS z całodobową możliwością po-
łączenia z centrum teleopieki. Dodatkowe funkcje takiej 
opaski to między innymi GPS, detektor upadku, przypo-
mnienie o konieczności przyjęcia leków. Ponadto, pro-
gram usług teleopiekuńczych jest doskonałym rozwią-
zaniem dla osób niewychodzących z domu ze względu 
na pandemię, ponieważ daje możliwość szybkiej reakcji 
służb medycznych bez kontaktu z osobami pośrednimi. 
Dla mieszkańców gminy Izabelin powyżej 60 roku ży-
cia udział w programie jest bezpłatny. Przystąpienie do 
realizacji programu planujemy na rok 2022. Osoby za-
interesowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami 
naszego Ośrodka w celu rozeznania ilości osób, które 
wyrażają chęć skorzystania z tej formy wsparcia. 

Z ŻYCIA GMINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
pandemia nam nie straszna

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 stawia przed nami wiele nowych wyzwań. Niemal wszystkie dziedziny 
życia zmieniają się na naszych oczach. Mimo iż nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co czeka nas 
jutro, pragniemy przypomnieć Państwu o naszej nieustannej gotowości do działania. 
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Zapraszamy Państwa do korzystania z bezpłatnego porad-
nictwa prawnego oraz psychologicznego. W celu uzgodnie-
nia spotkania ze specjalistą należy skontaktować się z pra-
cownikiem Ośrodka pod nr telefonu 22 722 79 95. Porady 
odbywają się w siedzibie Dziennego Domu Senior + w Iza-
belinie przy ul. Matejki 19 w godzinach od 16.00 -19.00.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej syste-
matycznie pracują nad rozszerzeniem oferty wsparcia dla 
Państwa. W październiku uruchamiamy punkt wypożycza-
nia sprzętu rehabilitacyjnego. Obecnie dysponujemy już 
wózkami inwalidzkimi, kulami i chodzikami. Jeśli dysponu-
ją Państwo sprzętem rehabilitacyjnym w dobrym stanie, 
zapraszamy do kontaktu.

Pracownicy socjalni systematycznie współpracują ze spo-
łecznością lokalną i pośredniczą w przekazywaniu mebli, 
wyposażenia kuchni lub innych sprzętów gospodarstwa 
domowego. Współpracujemy również z panią Anną Siel-
czak oraz sami organizujemy sezonowe akcje dostarczania 
i wydawania odzieży dla osób potrzebujących. 

3 lipca na gminnym „Ryneczku po sąsiedzku” w Izabelinie 
spotkaliśmy się z Państwem podczas konsultacji dotyczą-
cych rozwiązywania problemów związanych z Przeciwdzia-
łaniem przemocy w rodzinie. Akcję „Nie ma problemów, 
których nie da się rozwiązać” zrealizowaliśmy wspólnie 
z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów w Izabelinie oraz z przedstawicielem Powiatowej 
Komendy Policji w Starych Babicach.

W dniach 2, 9 oraz 16 września 2021 roku zorganizowali-
śmy dla Państwa spotkania z Ekspertem Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w naszej gminie. Pracownik ZUS służył 
pomocą w składaniu wniosków o świadczenie 300+ oraz 
bony turystyczne w formie elektronicznej. Przypomina-

my, że od 1 lipca 2021 roku wnioski o świadczenie Dobry Start 
dla ucznia przyjmowane są tylko drogą elektroniczną. Realizatorem 
rządowego programu Dobry Start jest Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Okres składania wniosków trwa do 30 listopada 2021 roku.

Wszystkie powyższe działania są realizowane przez pracowników 
Ośrodka przy realizacji wszystkich własnych i zleconych zadań wy-
nikających z przepisów obowiązującego nas prawa.

Ponadto, Wydział Świadczeń Rodzinnych naszego Ośrodka realizuje 
w sposób ciągły szereg zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

• świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny oraz dodatki do za-
siłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, 
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jedno-
razowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), 
świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób 
określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych.

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które przyznawa-
ne są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 
roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie 
przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób 
uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na 
bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez 
przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób speł-
niających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

Od października 2020 do 30 czerwca 2021 realizowaliśmy Program 
„Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 
Seniorów. Jego głównym celem było zapewnienie seniorom powy-
żej 70 roku życia (i nie tylko) wsparcia w formie konsultacji psy-
chologicznej lub zakupów czy też wykupienia niezbędnych leków. 
W realizację Programu byli zaangażowani pracownicy Ośrodka oraz 
wolontariusze, którym składam serdeczne podziękowania za bezin-
teresowne działania na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach rozszerzenia wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami 
w 2021 roku przystąpiliśmy do realizacji Programu Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. 
Program ten realizowany jest w ramach Funduszu Solidarnościo-
wego. 6 maja 2021 roku Wójt Gminy Izabelin podpisała umowę 
z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem doty-
czącą wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Soli-
darnościowego. Na podstawie podpisanej umowy Gmina Izabelin 
otrzymała kwotę w wysokości 97 920,00 zł, która w całości pokry-
wa koszty realizacji zadania.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków ro-
dzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program bę-
dzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku z możliwością przedłu-
żenia na kolejny rok. Zainteresowanych wsparciem w ramach Pro-
gramu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” prosimy o kontakt 
osobisty lub telefoniczny (tel. 22 722 79 95) do końca roku 2021. 

Z ŻYCIA GMINY
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•  świadczenie wychowawcze 500+ W ramach programu 
„Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje 
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko przed 
ukończeniem 18 roku życia. Począwszy od 2021 roku prawo do 
świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świad-
czeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku ka-
lendarzowego. 

• Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodat-
kowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicz-
nych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 
tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożyw-
czej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety 
rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Prawo 
do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom 
oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu 
łącznie co najmniej troje dzieci. Karta Dużej Rodziny jest dostępna 
w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. 
na urządzeniach mobilnych). 

•  pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 
czyli stypendia i zasiłki szkolne udzielane uczniom w celu zmniej-
szenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania 
barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia. 
Pomoc taka przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na 
terenie gminy Izabelin. 

• zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego docho-
du przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 
wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0. Osoba 
fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższone-
go poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powin-
na uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie 
z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przecięt-
nego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 
jej gospodarstwa domowego.

Realizujemy również zadania wynikające z Uchwał Rady Gminy wspie-
rające rodziny wielodzietne, między innymi Karta Rodzina 3+. Kartę 
Rodzina 3+ otrzymuje rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie 
gminy Izabelin oraz rozliczająca się z Urzędem Skarbowym Warsza-
wa Bielany. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty to np. zniż-

ka na zajęcia w CKI, zniżka na opłatę za przedszkole oraz dopłata 
do biletów kwartalnych.

Wspieramy również naszych seniorów przez prowadzenie Dzienne-
go Domu Senior+. Obecnie z usług Placówki korzysta 14 podopiecz-
nych, nadal prowadzimy nabór. Wsparcie to realizujemy zgodnie 
z założeniami Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Senior +” na lata 2021-2025. Pracujemy w kierunku aktywizacji 
naszych seniorów, integracji międzypokoleniowej oraz integracji ze 
społecznością lokalną.

Pragnę jeszcze raz zapewnić Państwa o naszej otwartości i gotowo-
ści do pomocy. Jesteśmy otwarci na sugestie oraz pomysły możliwe 
do zrealizowania przez nasz zespół.

Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nawet pande-
mia nie jest straszna. 

 
Ewa Przybysz

dyrektor GOPS-u wraz z Zespołem, fot. arch. GOPS-u

 

Zajęcia w Dziennym Domu Opieki Srnior+
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Międzynarodowy Dzień Seniora

Z ŻYCIA GMINY

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, święto ustanowione w 1990 roku 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Święto ma być okazją do intensywniejszej promocji postulatów 
w celu poprawy sytuacji osób dojrzałych. Głównymi zakresami tematycznymi są: walka z dyskrymi-
nacją, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz równy udział w rozwoju kulturalnym i eko-
nomicznym społeczeństw.

Gmina Izabelin stara się dbać o ludzi starszych, dlatego powołano instytucje, któ-
re zajmują się poszczególnymi dziedzinami życia m.in. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Centrum Kultury Izabelin, Dzienny Dom Senior Plus czy Stowarzyszenie 
Seniorów. Wszystkie te gminne jednostki starają się pomóc seniorom w ich codzien-
ności. Skupię się na CKI, czyli na krzewieniu kultury i sportu. 

W naszym Centrum seniorzy mogą korzystać z wielu aktywności poprawiających 
jakość ich życia. Od 2013 roku działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, prezentujący 
ciekawą ofertę wykładów (m.in. z literatury, historii sztuki, architektury, muzyki, po-
dróży, etnografii, muzyki, prawa, medycyny i wielu innych) poszerzających wiedzę, 
rozwijających pasje i zainteresowania. Uczestnicy UTW mogą też korzystać z bez-
płatnych wyjść na lekcje muzealne na Zamku Królewskim i w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, oraz wyjeżdżać na wycieczki po Polsce i Europie. 

W CKI na naszych seniorów czekają też zajęcia sportowe m.in. joga, gimnastyka 
z elementami tańca, spacery nordic walking, taniec i basen. Małgorzata Romańska 
-Zwierz od wielu lat prowadzi Chór Echo, który koncertuje i uświetnia wiele imprez 
w naszej gminie, a także poza nią. Bierze udział w konkursach wokalnych i zdobywa 
wysokie notowania. Z powodzeniem funkcjonuje kabaret Trema, któremu przewo-
dzi Ewa Musiałowicz, a zgromadzony zespół aktorów amatorów wystawia kolejne 
spektakle wyciskające łzy wzruszenia i radości. Jest też pracownia malarska, która 
rozwija talenty artystyczne. Od wielu lat wspieramy Klub Seniora, gdzie odbywają 
się spotkania towarzyskie, organizowane są potańcówki, bale i wspólne wyjazdy na 
wakacje. Nasi seniorzy korzystają też z wielu imprez kulturalnych m.in. koncertów, 
przedstawień teatralnych, przeróżnych cykli tematycznych (spotkania z podróżnika-
mi, spotkania filmowe itd.). Ponadto CKI zorganizowało kilka edycji kursów kom-
puterowych, poprawiających umiejętność korzystania z urządzeń elektronicznych. 
Każdego roku organizowane są u nas spotkania wigilijne i wielkanocne, gdzie nasi 
seniorzy mogą porozmawiać i zjeść wspólny posiłek. Podobnie jest z organizacją uro-
czystości patriotycznych, które w naszej gminie są obchodzone w sposób szczególny, 
tak by te niebywałe ludzkie historie ocalić od zapomnienia. W naszej gminie co roku 
małżeństwom z długoletnim stażem małżeńskim wręczane są medale od Prezydenta 
RP a w CKI organizowane są uroczystości i poczęstunek. 

To tylko nasza instytucja, a przecież w naszej gminie na rzecz seniorów pracuje nas 
więcej. My wiemy jak ważne są nasze babcie, dziadkowie i nasi rodzice. Chcemy, by 
jesień ich życia była piękna, kolorowa i jak najmniej stresująca. Dlatego staramy się 
robić co w naszej mocy, by umilić i ułatwić życie naszym seniorom, mając nadzieję, 
że zauważy to młode pokolenie i zrobi to samo dla nas, gdy już będziemy potrzebo-
wać ich uwagi i wsparcia. 

Nie można jednak zapominać o nieocenionej nauce, jaką my młodzi otrzymujemy od 
ludzi starszych, bazując na ich bagażu doświadczeń, przeżyciach i ogromnej wiedzy.

W gminie Izabelin Dzień Seniora będzie obchodzony w niedzielę 3 października br. 
na Ryneczku po Sąsiedzku. Szczegóły wydarzenia na ostatniej stronie LdS oraz na 
www.centrum.izabelin.pl

Iwona Mazurek, fot. arch. CKI

Seniorzy na basenie

Zakończenie roku alademickiego UTW 
2018/2019

Spektakl „Ploty, plotki i ploteczki” w wykonaniu 
Kabaretu „Trema”

http://www.centrum.izabelin.pl
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Chór Seniora Echo wtraz z harcerzami śpiewa „Odę do radości”

Spotkanie wielkanocne seniorów

Uroczystośc patriotyczna

Bal SenioraStudenci UTW pod domem urodzenia Adama Mickiewicza

Składanie życzeń podczas 
Wigilii Seniorów

Lekcja muzealna w Muzeum Narodowym w Warszawie

Wycieczka seniorów do Muzeum Wsi Mazowieckiej  w Sierpcu

Spacer po Starówce i wizyta na Zamku Królewskim w Warszawie
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Był to wieczór uroczysty i wzruszający, ale 
również ciepły i pełen humoru – taki jak 

pani Maryla. Wśród gości znaleźli się: Jan 
Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego, Dorota Zmarzlak – Wójt 
Gminy Izabelin, Witold Malarowski – Radny 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Kapi-
tuła Odznaczenia Honorowego Izabelińczyk 
Roku, radni Rady Gminy Izabelin oraz zna-
jomi, przyjaciele, wielbiciele i sympatycy. 
A wystąpili dla pani Maryli: Antoni Muracki, 
Aleksandra Przybysz, kabaret Trema i ze-
spół Wokaliza. Na koniec, przy torcie, była 
okazja do złożenia gratulacji. 

A oto fragment laudacji, opisujący panią 
Marylę:

„(…) wychowawca młodzieży, strażniczka 
historii, opiekun słabszych, przyjaciel har-
cerzy, propagatorka kultury. To ona przez 
lata prowadziła Dom Kultury w Laskach, 
tworzyła i dyrektorowała Centrum Kultu-
ry Izabelin, to na niej opierają się od lat 
Izabelińskie Spotkania z Książką. Bez niej 
w ostatnich miesiącach nie byłoby spraw-
nych szczepień. Wspiera radą i wszelką po-
mocą tych, którzy mają słabszy moment, 
uzależnionych, niepełnosprawnych czy za-
gubionych. Razem z seniorami wprowadza 
w życie słowa piosenki Jeremiego Przybory 
i Grzegorza Wąsowskiego „a w sercu cią-
gle maj”. Pilnuje wraz ze środowiskiem AK 
Kampinos, byśmy nie zapomnieli. Wyszu-
kuje, załatwia, pomaga, przynosi, zamyka, 
zawozi – jest zawsze i wszędzie tam, gdzie 
jest coś do zrobienia.”

Karolina Dubaniewicz
fot. Wacław Piekarski „Fotopiekarnik”

Benefis Maryli Łukasińskiej
Izabelińczyk Roku 2019

Z ŻYCIA GMINY

28 sierpnia Maryla Łukasińska − wieloletnia dyrektor Domu Kultury w Laskach, a także wicedyrektor, 
a w roku 2019 p.o. dyrektora Centrum Kultury Izabelin − otrzymała Buławę Izabelińczyka Roku 2019 oraz 
Medal Pamiątkowy Pro Masovia.

Wójt Dorota Zmarzlak i jej zastępca Michał Postek wręczają Maryli Łukasińskiej 
Buławę Izabelińczyka Roku 2019
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Antoni Muracki zagrał dla pani Maryli krótki recital

Maryla Łukasińska jest „matką chrzestną” zespołu Wokaliza

Kabaret Trema - zabawnie i z klasą

Instruktor tańca Łukasz Prochacki zatańczył z panią Marylą 
piosenkę finałową

Benefis poprowadzili 
Karolina Dubaniewicz i Michał Postek
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Z ŻYCIA GMINY

Czuję się spełniona
Co dla Pani oznacza największe gminne wyróżnienie Izabeliń-
czyk Roku 2019?
To dla mnie dowód uznania, który przyjęłam ze wzruszeniem, bo sama 
trzykrotnie pisałam wnioski do Kapituły, wnosząc o uhonorowanie osób, 
które według mnie na to zasługiwały. W życiu nie przypuszczałam, że 
kiedykolwiek dołączę do grona nagrodzonych. Jest to również dla mnie 
wyzwanie, by nadal pracować w miarę swoich sił i poświęcać się swoim 
zawodowym pasjom. Bo to co robię, to nie tylko moja praca (którą 
z resztą bardzo lubię, więc w myśl powiedzenia męczę się mniej albo 
wcale), ale również moje prywatne przekonania.

Przez wiele lat prowadziła Pani Dom Kultury w Laskach, współ-
tworzyła Centrum Kultury Izabelin, m.in. dlatego na benefisie 
nadano Pani dowcipny tytuł Królowej Kultury Wiejskiej.
Tak się złożyło, że zaczęłam pracę dokładnie z dniem powstania Gminy 
jako osobnej jednostki administracyjnej. W związku z tym mogę po-
wiedzieć nieskromnie, że trochę współtworzyłam te struktury. Najpierw 
jako jedyny pracownik socjalny w GOPS-ie, potem na stanowisku dy-
rektora w Domu Kultury w Laskach, który był bardzo mizernym, starym 
i zniszczonym budynkiem, ale przecież to nie wnętrza tworzą kulturę, 
tylko ludzie. Dlatego zanim powstało Centrum Kultury Izabelin, animo-
waliśmy kulturę gdzie się dało. Robiliśmy dużo imprez plenerowych, 
korzystaliśmy z gościnnych sal szkoły w Izabelinie, potem KPN-u (bo 
oni wcześniej od nas mieli salę widowiskową). To były inne czasy, inne 
możliwości, ale my, jako pionierzy, mieliśmy dużo zapału, a ja widziałam 
spory obszar do zagospodarowania. Dzięki temu, że tamte marzenia 
przynajmniej w części udało mi się zrealizować, to zaszczyty, które spa-
dły na mnie, przyjęłam ze wzruszeniem, ale i dumą.

Wraz ze środowiskiem AK Kampinos strzeże Pani pamięci hi-
storycznej, pomaga też Pani uzależnionym. 
Osobą, która mi uświadomiła, że należy dbać o zasoby lokalne, był Ry-
szard Kapuściński. Kiedy mu opowiadałam o planach budowy nowego 
obiektu w naszej gminie, czyli istniejącego już od kilkunastu lat Centrum 
Kultury Izabelin, Kapuściński zaproponował, bym na otwarcie zrobiła 
wystawę prac księdza Wolfa. Uznałam, że to świetny pomysł, bo jeżeli 
są gdzieś pochowane perły, o których statystyczny mieszkaniec gminy 
nie wie, to trzeba je wyciągnąć ze skarbca niepamięci i upublicznić. Bo 
to, co nas buduje, to duma z miejsca, w którym mieszkamy. Jeszcze 
wcześniej zaczęła się moja współpraca z miejscowymi artystami. 

Była też dbałość o tych, którzy już odeszli, a tworzyli naszą lokalną histo-
rię. AK Kampinos − to była potrzeba serca. Pamiętam czasy, kiedy wielu 
kombatantów, prawdziwych uczestników walk, przyjeżdżało do Urzędu 
Gminy Izabelin, bo tam mieli swój pokój spotkań. Wiele razy przygląda-
łam się im, jak w drżących rękach noszą kubki z herbatką. I najpierw po 
ludzku pomyślałam, że ktoś od nas, z naszej instytucji, powinien się nimi 
opiekować i przyjąć rolę gospodarza, bo to świadczy o kulturze miejsca 
i ludzi. Po to, żeby móc w godzinach pracy zajmować się nimi, przy-
stąpiłam do stowarzyszenia Środowisko „Grupa Kampinos” Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Najpierw byłam członkiem nadzwy-
czajnym, po roku zwyczajnym, a potem zostałam sekretarzem. Byłam 
zaangażowana służbowo i emocjonalnie, przygotowując  uroczystości 
patriotyczne. Dzięki temu poznałam te wszystkie niezwykłe historie. Gdy 
w Polsce powstał pomysł tworzenia alei pamięci, my też zadbaliśmy o to, 
by nasi bohaterowie z okresu II wojny światowej zostali upamiętnieni. 
Wspólnie z uwczesnymi władzami gminy Izabelin stworzyliśmy na tere-

nie „Mokrych Łąk”, wzdłuż oczyszczalni, Aleję Pamięci, w której posa-
dzono dęby, a każdy z nich przypisany jest zasłużonemu bohaterowi. 
To ważne, by pamiętać nazwiska ludzi, którzy walczyli o naszą Polskę. 

W przeszłości była Pani wychowawcą młodzieży, a w tej chwili 
zajmuje się Pani seniorami.
Nie uważam, że „byłam” wychowawcą młodzieży, dlatego że im jestem 
starsza, tym bardziej kategoria młodzież się dla mnie rozszerza. Niektórzy 
koledzy z pracy też są dla mnie młodzieżą. Wydaje mi się, że czasem 
w luźnej rozmowie udaje mi się coś im przemycić lub uświadomić. Jesz-
cze przed pandemią, kiedy organizowaliśmy Festiwal Natura Kultura Me-
dia im. R. Kapuścińskiego, miałam do czynienia z dużą liczbą studentów 
z UW i z największą przyjemnością się nimi opiekowałam. A swoją karie-
rę zawodową w Laskach zaczęłam jako wychowawca grupy młodzieży 
w ognisku TPD. Ja bardzo lubię ludzi − zarówno młodzież, jak i starszych. 
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” i tak napraw-
dę w trosce o naszą wspólną przyszłość dbam o wychowanie młodzieży. 
Wychowanie przez modelowanie. Gdy słyszę „chcę być taka jak pani”, to 
czuję, że to działa.

Właściwie nadal zajmuję się młodzieżą, chociażby jako gminny kon-
sultant ds. uzależnień, bo profilaktyka to najlepiej wydane pieniądze. 
A wspieranie i pomoc młodzieży w tych trudnych pandemicznych cza-
sach jest wyzwaniem, które z satysfakcją podjęłam. W tej chwili zajmuję 

Z Marylą Łukasińską - Izabelińczykiem Roku 2019 rozmawiała Iwona Mazurek

Maryla Łukasińska
fot. W. Piekarski 
FotoPiekarnik
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się również seniorami i to jest naturalny bieg rzeczy, bo sama też nie 
jestem juniorką, tylko właśnie seniorką. W związku z tym problemy se-
nioralne są także moimi osobistymi. Z seniorami pracowałam zawodowo 
przez kilkanaście lat, więc znam dobrze to środowisko oraz ich potrzeby. 
Z przewidywań demograficznych wiadomo, że z każdym rokiem będzie 
nas – seniorów − coraz więcej. A to uświadamia nam, że mądra polity-
ka senioralna jest konieczna, by zachować równowagę w społeczności 
lokalnej, by każda grupa wiekowa mogła znaleźć miejsce dla siebie. Sta-
ram się, by jesień życia naszych seniorów była złota. 

Co udało się Pani zrobić na stanowisku koordynatora ds. 
seniorów?
Kiedy ruszył program szczepień przeciwko COVID-19, starałam się po-
móc naszym seniorom w zapisaniu się na szczepienie, by nie musie-
li stać na mrozie. Dzięki temu seniorzy z gminy Izabelin, jeśli chodzi 
o wyszczepienie, w rankingu ogólnopolskim są na bardzo wysokim miej-
scu. Niedawno byliśmy na wycieczce w Krakowie i recepcja poprosiła, 
by zaszczepieni wypełnili ankietę. I nagle okazało się, że wszyscy są 
zaszczepieni. Recepcjonista nie wierzył własnym oczom i spytał, skąd 
przyjechaliśmy. W ramach gminnego sztabu kryzysowego zaopatrywali-
śmy też seniorów w leki i podstawowe artykuły spożywcze. 

Ze starszymi ludźmi pracuję od samego początku mojej drogi zawo-
dowej. Mało kto pamięta, że miałam krótki epizod pracy w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej i to wtedy organizowaliśmy pierwsze spo-
tkania dla naszych kombatantów. Po latach przerodziło się to w spotka-
nia dla seniorów. Z biegiem lat udało nam się założyć Stowarzyszenie 
Seniorów, którego mam przyjemność być prezesem, po to, by jak najle-
piej pomagać swoim rówieśnikom i osobom troszkę starszym, w spokoj-
nym i radosnym spędzaniu jesieni swojego życia.

Dużo tych funkcji jak na jedną osobę. Czy czuje się Pani kobie-
tą spełnioną?
W kontekście mojego benefisu mogę powiedzieć, że czuję się spełniona, 
bo wielu ludzi (m.in. moi sąsiedzi, przyjaciele, władze lokalne i wyższe) 
doceniło to, co robię. A ja robię wszystko najlepiej jak potrafię, z po-
czuciem misji lokalnego animatora. Tytuł Izabelińczyka Roku, wspaniałe 
wyróżnienie od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, 
czyli medal Pro Masovia, jak również ten prywatny tytuł od przyjaciół − 
z koroną i szarfą z napisem „Maryla Królowa Kultury Wiejskiej” − pokazują 
mi, że to co robię ma sens. Zawsze starałam się angażować we wszystko 
maksymalnie i wkładać w to dużo serca. Teraz się okazało, że to co dałam 
ludziom, wróciło do mnie wodospadem. I to mnie bardzo wzruszyło. 

Skąd Pani czerpie siły do działania na rzecz innych i czy ma 
Pani czas dla siebie?
Zawsze byłam uparta i uważałam, że brak konsekwencji w działaniu 
oznaczałby, że w ogóle nie ma sensu zaczynać. Ja lubię wyzwania. Rze-
czy proste zrobi każdy, a w przypadku tego, co trudniejsze, do czego 
trzeba podskoczyć, ale jest w zasięgu moich możliwości, zawsze warto 
powalczyć. Być może mam nieleczone w dzieciństwie ADHD (śmiech). 
Jestem osobą, która nie potrafi usiedzieć na miejscu, ale za to umie 
myśleć wielotorowo i robić naraz kilka rzeczy, które potem się składają 
i tworzą równolegle mniejsze i większe projekty.

Staram się mieć czas dla siebie i mojej rodziny. We wszystkim co robiłam, 
starałam się, by oprócz potrzeby zarobienia na chleb, było dużo satysfakcji. 
A swojej rodzinie tłumaczyłam, że spełniona i szczęśliwa matka, to lepsza 
matka. W rodzinie zawsze miałam zrozumienie dla moich zwariowanych 
pomysłów i pracy po 10-12 godzin, bez względu na porę i dzień tygodnia. 
Jak patrzę na nich z perspektywy czasu, to myślę, że są ze mnie dumni. 

Siłę czerpię też z obcowania z przyrodą. Mam ogród, który mogę sobie 
w wolnych chwilach uprawiać. Codziennie rano przed pracą piję w ogro-
dzie poranną kawę, ścigam się z wiewiórkami, słucham odgłosów pta-

ków, oglądam zmieniające się barwy pór roku. Po takim porannym kwa-
dransie jestem gotowa ruszać do boju, czyli codziennych zadań. Mam 
w sobie poczucie misji. Uważam, że nawet jeden zadowolony, doinfor-
mowany czy „zaopiekowany” człowiek, to jest mój zysk.

Oprócz swojej prywatnej dwójki dzieci, Ewy i Krzysztofa, 
ma Pani wiele gminnych pociech. Może Pani wymienić te 
najbardziej ukochane? 
Staram się być sprawiedliwą matką i kochać wszystkie dzieci jednakowo, 
natomiast podobno najbardziej się kocha te dzieci najbardziej wdzięcz-
ne. Takim dzieckiem jest zespół „Wokaliza”, który całą moją miłość od-
daje mi za każdym razem, gdy koncertuje. I to jest wzruszające. 

Nie wszystkie były moje, dla niektórych byłam tylko daleką ciotką, jak 
chociażby Festiwal Muzyczny „W krainie Chopina”. Bliskie mojemu sercu 
projekty to: Festiwal Natura Kultura Media im. R. Kapuścińskiego i Izabe-
lińskie Spotkania z Książką. Szkoda mi niektórych moich cykli, które przez 
lata prowadziłam, a teraz już nie funkcjonują np. cykl koncertów muzycz-
nych „Pejzaż z piosenką”, którego liderem był obecny na moim święcie 
Tolek Muracki. Myślę, że może warto do niektórych projektów wrócić, bo 
ludzie nadal potrzebują tego typu rozrywki i pozytywnych emocji. Mam 
nadzieję, że pandemia znowu nam tych marzeń nie będzie kazała odłożyć 
na później. 

A czy ma Pani czas dla swoich najbliższych?
Tak się złożyło, że musiałam moim dzieciom zastąpić ojca, a wnukom 
dziadka. Pomiędzy pracą a pracą zbudowałam im dom, współpracu-
jąc z męskimi ekipami budowlanymi, które próbowały mnie traktować 
jak blondynkę, a nawet oszukać. Jednak dla mnie wszystko dobrze się 
skończyło, a naciągacz przypadkowo złamał nogę w dwóch miejscach. 
Zadziałała klątwa wdowy (śmiech). Każdej następnej ekipie opowiada-
łam tę anegdotę o pierwszym wykonawcy. Może trochę jestem cza-
rownicą, ale mierzę ludzi własną miarką. Nie radzę sobie z chamstwem 
i chęcią wykorzystania drugiego człowieka, by przytulić parę groszy dla 
siebie. Mnie to po prostu brzydzi. Tracę do takich ludzi serce, nie ufam 
im i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Skoro jest tyle osób prawych, 
uczciwych i kreatywnych, to z nimi chcę budować domy i relacje. 

Jakie wartości są dla Pani najważniejsze w życiu?
Prawość, uczciwość, szczerość. Nawet jeśli nie mamy wiedzy na jakiś 
temat czy umiejętności, to przy takim wyposażeniu można te deficy-
ty uzupełnić i stworzyć nową, wspaniałą jakość. Takich ludzi szukam 
w swoim życiu, bo nic mnie tak nie męczy jak fałsz, zakłamanie, leni-
stwo, wygodnictwo. Ja przez wiele lat pracowałam w bardzo trudnych 
warunkach i nigdy z tego powodu nie odmówiłam pracy, choć podoba 
mi się powiedzonko „komfort mi nie przeszkadza”.

Czego Pani w życiu nie zrobiła?
Nie weszłam na Mount Everest. Ale też nigdy nie miałam zacięcia, żeby 
zostać alpinistką. Nie odwiedziłam wielu miejsc, o których wcześniej 
marzyłam. Nie zrobiłam kilku rzeczy, a potem zdezaktualizowała się po-
trzeba, więc nie warto było już tam kroczyć. Nie napisałam książki, która 
mieszka we mnie już prawie 40 lat. Nie chcę podsumowywać jeszcze 
swojego życia, bo „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”, jak 
śpiewał Grechuta. Mam jeszcze liczne i rozległe plany.

O czym Pani marzy?
By wreszcie pojechać nad wodospad Niagara. To takie podróżnicze ma-
rzenie. Marzę też o tym, by odtrąbili pandemię, byśmy mogli znowu żyć 
normalnie, choć wszyscy zdajemy sobie sprawę, że inaczej niż przed pan-
demią. Marzę też, by wszystkie relacje międzyludzkie, które pandemia nad-
szarpnęła, wróciły na swoje miejsce, i byśmy mogli znowu poczuć się bez-
piecznie we własnym domu, na własnej ulicy i we własnym kraju, by świat 
był bardziej przyjazny,  abyśmy znowu mogli robić nowe wspaniałe rzeczy.

Niech się spełni.
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Aplikacja wykrywająca nieprawidłowości 
w deklaracjach odpadowych

Algorytm zestawia ze sobą informacje otrzymane z jednostek podle-
głych gminie, np. z GOPS-u, szkół, przedszkoli czy ZWiK, z danymi 

zawartymi w składanych przez mieszkańców deklaracjach odpadowych, 
porównując bazy danych i wychwytując rozbieżności w liczbie osób 
zamieszkujących poszczególne nieruchomości. Narzędzie to jest odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie samorządów, które do tej pory miały duże 
problemy z uszczelnieniem gminnego systemu odpadowego. W całym 
kraju, także w gminie Izabelin, część właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi bądź podaje w nich nieprawdziwe dane, zaniżając 
liczbę osób zamieszkujących, co sprawia, że pozostali mieszkańcy pono-
szą wyższe koszty funkcjonowania systemu. Aplikacja udostępniana jest 
nieodpłatnie przez miasto Świdnik innym samorządom. Nasza gmina 
skorzystała również w tym roku z tej możliwości. Obecnie jesteśmy na 
etapie przygotowań do uruchomienia aplikacji. To doskonały moment, 
by osoby które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji lub nie zak-
tualizowały danych, zrobiły to niezwłocznie.

W przypadku stwierdzenia niezgodności w liczbie osób zamieszkujących 
nieruchomość, do jej właściciela kierowane będzie wezwanie w celu zło-
żenia wyjaśnień,  a w przypadku braku deklaracji − wezwanie do jej 
złożenia. Brak reakcji ze strony właściciela skutkować będzie wszczę-
ciem postępowania administracyjnego i, finalnie, naliczeniem wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, 
zgodnie z art. 60 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
według danych posiadanych przez Urząd Gminy Izabelin.

Przypominamy:
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego miesz-
kańca. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowni-
ków wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nie-
ruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, jak i inne podmioty władające 
nieruchomością (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.).                              

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana 
liczby osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Dane 
stanowiące podstawę zmiany wysokości opłaty to np. narodziny dziec-
ka, wprowadzenie się/wyprowadzenie mieszkańca, najemcy, śmierć 
mieszkańca, zmiana adresu zamieszkania wszystkich dotychczasowych 
użytkowników nieruchomości.                

Wydział Ochrony Środowiska UGI

W 2019 roku, na zlecenie Urzędu Miasta Świdnik, została stworzona, w ramach rządowego Programu 
GovTech Polska, aplikacja umożliwiająca wykrywanie niespójności w deklaracjach określających wy-
sokości opłat za gospodarowanie odpadami. Gmina Izabelin również z niej skorzysta.

Uwaga! Zgłoszenie zmian takich jak wyprowadzka mieszkańca 
w późniejszym terminie, wiąże się z brakiem możliwości pomniejsze-
nia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złoże-
nia deklaracji – nie ma możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za okres wsteczny.
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MINISTER JACEK OZDOBA 
ODWIEDZIŁ IZABELIN

1 września naszą gminę odwiedził wiceminister kli-
matu Jacek Ozdoba. W pierwszej kolejności wice-
minister, razem z wójt Dorotą Zmarzlak, odwiedzili 
rozpoczynających naukę uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Izabelinie. 

Uczniowie klasy 3A, pod czujnym okiem wychowawczyni Anny Piechy, 
udzielili odpowiedzi na serię pytań dotyczących tematu segregacji 

odpadów. Następnie, wspólnie z gośćmi posegregowali przygotowane 
wcześniej odpady. Poradzili sobie doskonale. Można uznać za sukces, 
zarówno ze względu na to, że wizyta ministra była niespodzianką, jak 
i na fakt, że od czasu ostatnich lekcji, podczas których dzieci uczyły się 
o segregacji, upłynęło sporo czasu. 

Po zajęciach z dziećmi Dorota Zmarzlak zaprezentowała gościowi naszą 
gminną Wymienialnię, czyli miejsce, gdzie mieszkańcy mogą przynieść 
niepotrzebną już odzież, tak by inni mogli z niej skorzystać.

Punkt powstał z inicjatywy mieszkańców i świetnie funkcjonuje przy 
udziale wolontariuszy. Wiceminister wyraził ogromne wyrazy uznania za 
pomysł i jego wykonanie. Stwierdził również, że po raz pierwszy spotyka 
się z tak ciekawym miejscem.

Wizyta wiceministra wywołała nie tylko dużo emocji, lecz także spro-
wokowała wiele konstruktywnych wniosków z rozmów o gospodarce 
odpadami. 

Tekst i fot. Wydział Ochrony Środowiska UGI 

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA
5 wrzesnia na terenie Ryneczku po Sąsiedz-
ku odbyła się Wyprzedaż Garażowa. Odzież, 
obuwie, biżuteria, zabawki, dekoracje to tylko 
jedne z nielicznych akcesoriów, które pojawiły 
się na stoiskach. Pełen plac Ryneczku cieszył 
oko. Szczególnie dlatego, że było to pierwsze 
tego typu wydarzenie w tym miejscu. 

Stanowiska sprzedaży były zróżnicowane – od sprzedaży 
„z ręki”, przez ekspozycję na kocach, stolikach, wieszakach, 

po bagażniki samochodów. Organizatorzy wydarzenia pozosta-
wili wystawcom dowolność. Forma wystawki ma być utrzymana 
również w przyszłości, tak by każdy, bez ograniczeń, mógł wziąć 
udział w Wyprzedaży.

Zainteresowanie zarówno kupców, jak i sprzedawców cieszy, 
szczególnie dlatego, że wystawione przedmioty będą miały 
szanse być wykorzystane powtórnie, zamiast trafić do pojem-
ników czy worków z odpadami. Jest to bardzo istotne, bo na 
jednego mieszkańca gminy przypada niechlubny rekord wytwa-
rzania ponad 550 kg odpadów rocznie.

Zachęcamy do udziału w kolejnych wyprzedażach. Kolejna już w 
październiku. Tym razem tematem przewodnim wyprzedaży bę-
dzie sprzęt zimowy, narty, sanki, odzież narciarska. Inne przed-
mioty, zgodne z Regulaminem, również będą akceptowane.

Tekst i fot. Wydział Ochrony Środowiska UGI
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PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W SIERPNIU 2021

Punkt odwiedziło w sumie 519 mieszkańców. Odwiedziny mieszkańców 
z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C     141

Hornówek     116

Truskaw     107

Laski      75

Izabelin B      52

Mościska      26

Sieraków       2

Najwięcej odpadów przywożono w soboty - 27% odpadów. 

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się 
w Izabelinie C, przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy Izabelin). 
Godziny otwarcia PSZOK: pon. – śr. 11:00 - 18:00, czwartek – nieczynne, pt., sob. 7:00 -14:00.
Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer abonencki. 
Więcej informacji: https://tiny.pl/ts68d

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 9 do 43, natomiast 
w soboty od 26 do 47.

Najwięcej wywieziono odpadów poremontowych, budowlanych oraz 
gruzu. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 21940 kilogramów. 
Pozostałe ilości kształtowały się następująco:
tworzywa sztuczne – 2720 kg
szkło – 1520 kg
zużyty sprzęt elektroniczny – 560 kg
bioodpady – 4540 kg
odpady wielkogabarytowe – 13400 kg
przeterminowane leki – 69 kg
chemikalia – 248 kg
tekstylia – 1080 kg
opony – 980 kg
świetlówki – 20 kg

Przyjęta w PSZOK-u makulatura i złom zostały przekazane w ramach 
akcji charytatywnej na leczenie Leosia.

Po odbiór odpadów przyjechały 32 hakowce firmy BYŚ, z czego 20 za-
brało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 67 
kontenerów KP-7. Po odbiór świetlówek i chemikaliów podjechały dodat-
kowo śmieciarki o mniejszej kubaturze. 

Przy użyciu stacji kontroli jakości powietrza SmartCity, zainstalowanej 
na PSZOK-u, odbywa się stały monitoring jakości powietrza w zakresie 
siarkowodoru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych.

Wszystkie bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej do-
puszczalnych norm.

Pięciu mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

https://tiny.pl/ts68d 
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Minipunkty 
zbiórki elektroodpadów
W ostatnich dniach sierpnia na terenie gminy pojawiły 

się dwa nowe pojemniki do zbiórki elektroodpa-
dów. Pierwszy z nich stanął w Izabelinie, przy Ryneczku 
po Sąsiedzku, drugi w Laskach, przy ul. Poznańskiej. Każdy 
pojemnik wyposażony jest w 5 tub, a każda z nich z kolei 
posiada swój otwór wrzutowy oznaczony symbolem, na ja-
kie elektroodpady jest przeznaczona. 

Do obu pojemników można wyrzucać poniższe frakcje od-
padów:

- tusze, tonery,

- drobne elektroodpady,

- telefony i ładowarki,

- świetlówki energooszczędne,

- baterie i akumulatorki.

Celem zakupu pojemników jest promowanie dobrego na-
wyku, jakim jest prawidłowa segregacja drobnych odpadów 
niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. 

To niezwykle ważne, aby te odpady nie trafiły do strumie-
nia odpadów zmieszanych, co spowodowałoby szczególne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska na-
turalnego.  Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie  
w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod 
restrykcyjną kontrolą, w związku z czym Urząd Gminy Iza-
belin organizuje dodatkowe miejsca, gdzie każdy mieszka-
niec będzie mógł się ich pozbyć.

Zapraszamy do korzystania z minipunktów.

Wydział Ochrony Środowiska UGI
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ZŁÓŻ WNIOSEK DO AKTUALIZOWANYCH 
PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TRUSKAWIA

Jeszcze do 5 października 2021 r. zbieramy wnio-
ski do aktualizowanych planów miejscowych wsi 
Truskaw (Etap I i Etap III). O szczegółach pisaliśmy 
w sierpniowym wydaniu Listów do Sąsiada.

Przypominamy, że jednostkowe zmiany planów są próbą po-
wstrzymania rozwoju zbyt intensywnej zabudowy mieszkanio-

wej. Prace nad nowymi planami zainicjowane zostały uchwałami 
Rady Gminy w lipcu br.

Proponujemy następujący kierunek działań:

MASZ NA TO WPŁYW

• ograniczenie liczby budynków mieszkalnych na działce budow-
lanej – 1 dom na 1 działce (obowiązujący plan nie zawiera żad-
nych ograniczeń, czego efektem jest coraz częściej spotykana 
realizacja dwóch lub więcej domów na działce). W przypadku 
wprowadzenia proponowanych ograniczeń w planie, realizacja 
drugiego domu wymagała będzie wykazania dla niego działki 
o powierzchni minimum 850 m2;
• określenie procentu zabudowy działki budynkami – utrzyma-
nie obowiązującego obecnie wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie 70% z wprowadzeniem ograniczenia zabu-
dowy budynkami do 20% powierzchni działki;

• zmniejszenie maksymalnej wysokości nowej zabudowy jedno-
rodzinnej z obowiązujących 11,0 m do 8,0 m - 9,0 m (w tym 
uzależnienie wysokości od spadków dachów);

• zwiększenie minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów 
(obecnie obowiązują 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny, 
proponujemy zwiększenie tego wskaźnika);

• wprowadzenie zakazu lokalizowania miejsc postojowych na po-
wierzchni biologicznie czynnej (obecnie brak jest takich zapisów);

• zmiana zapisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej 
(stop zielonym dachom i tarasom); 

• rezygnacja z dopuszczenia funkcji usługowej w oddzielnych 
budynkach towarzyszących zabudowie jednorodzinnej i dopusz-
czenie ich realizacji wyłącznie jako lokale wbudowane w budynki 
jednorodzinne (zgodnie z prawem budowlanym). 

Wnioski do zmiany planu miejscowego można składać na piśmie, 
osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 
Izabelin, przesyłać na adres Urzędu Gminy Izabelin: ul. 3 Maja 42, 
05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl. 
We wniosku należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
wniosek dotyczy. 

Więcej informacji oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie interne-
towej: www.bip.izabelin.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne 
− dokumenty w trakcie sporządzania. 

rys. granice obszarów objętych projektami zmian planów miejscowych

Na podstawie zebranych wniosków, opracowane zostaną projekty jed-
nostkowych zmian planów miejscowych dla Truskawia (Etap I i Etap 
III). Projekty będą w kolejnych etapach konsultowane z mieszkańcami, 
a każdy będzie miał możliwość składania do nich uwag.   

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

http://www.bip.izabelin.pl
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DAĆ WSZYSTKIM DZIECIOM RÓWNE SZANSE
Z Dorotą Gronowską - liderem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą 
w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach rozmawiała Iwona Mazurek.

Kiedy powstało Specjalistyczne Centrum 
Wspierające Edukację Włączającą?
Zaczęło się od tego, że Ośrodek Rozwoju 
Edukacji opracował model funkcjonowania 
Specjalistycznych Centrów Wspierających 
Edukację Włączającą, a następnie ogłosił 
konkurs. Możliwość przystąpienia do tego 
konkursu mają te organy prowadzące, które 
prowadzą ośrodki specjalne. Naszym orga-
nem prowadzącym jest Towarzystwo Opieki 
nad Ociemniałymi Stowarzyszenie. Towarzy-
stwo przystąpiło do tego konkursu i opraco-
wało wniosek. W jego ramach musieliśmy 
nawiązać współpracę z ogólnodostępnymi 
szkołami. Podpisaliśmy listy intencyjne ze 
Szkołą Podstawową w Izabelinie oraz z Gmin-
nym Przedszkolem w Laskach. Nawiązaliśmy 
również porozumienie z kilkoma szkołami 
w Warszawie, które oddelegowały swoich 
koordynatorów do współpracy z nami. Nasz 
wniosek otrzymał pozytywną opinię i dosta-
liśmy pieniądze na utworzenie Specjalistycz-
nego Centrum Wspierającego Edukację Włą-
czającą. W tym momencie to wszystko powoli 
się rozwija. W ramach naszego ośrodka po-
wstała baza SCWEW, w której jest lider oraz 
kilku ekspertów m.in. ekspert od edukacji 
włączającej, ekspert ds. informacji i ewalu-
acji, ekspert ds. technologii wspomagającej 
i jeszcze kilku specjalistów. Warto też powie-
dzieć, że na terenie całej Polski powstało 16 
takich SCWEW-ów, a ma powstać 18. Na ra-
zie jest to pilotaż, który ma trwać dwa lata. 
Ma on pokazać, co z modelu opracowanym 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji działa, a co 
trzeba będzie poprawić, co dodać, a co wyeli-
minować. Ważnym aspektem jest także to, by 
wykorzystać potencjał w placówkach specjal-
nych, żeby pokazać, jakie umiejętności są już 
wypracowane.

Na czym polega edukacja włączająca?
Chodzi przede wszystkim o to, by rodzice 
dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego mieli wybór, dokąd posłać swoje 
dziecko. Czy do placówki specjalistycznej, ta-
kiej jak nasza, czy do szkoły dla dzieci z nie-
pełnosprawnością umysłową, czy do placówki 
dla dzieci z autyzmem lub zespołem Asperge-
ra, czy wręcz przeciwnie − do szkoły ogólno-
dostępnej. I jeśli rodzice zdecydują się posłać 
swoje dziecko do szkoły „masowej”, to takie 
Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączają-

cej wspiera tę szkołę w wielu 
aspektach, między innymi pod 
kątem metody pracy. Pomaga 
w wyposażeniu w specjalistycz-
ny sprzęt, chodzi na wizyty stu-
dyjne, wspiera kadrę, dziecko 
i rodziców w tym, by mogło 
ono uczyć się w szkole ogólno-
dostępnej. W ramach tego pi-
lotażu i nawiązanej współpracy 
z jednostkami gminnymi oraz 
szkołami w Warszawie, będzie-
my organizować rady pedago-
giczne, opowiadać o edukacji 
włączającej, sprawdzać, jakie 
potrzeby mają te placówki 
i odpowiadać na nie. Będziemy 
opracowywać pogłębioną diagnozę potrzeb. 
Chcemy organizować szkolenia dla kadry i ro-
dziców, w tym zajęcia pokazowe. Na terenie 
gminy mamy też zaplanowaną konferencję na 
temat edukacji włączającej. 

Czy dla zdrowych dzieci to nie jest zbyt 
duże obciążenie emocjonalne?
Zdajemy sobie sprawę, że edukacja włą-
czająca jest wyzwaniem dla całego zespołu 
klasowego czy szkoły, w której znajdzie się 
uczeń/uczennica z wyjątkowymi, szczegól-
nymi potrzebami. Warto pamiętać jednak 
o ostatnio wybrzmiewającym haśle „kto się 
oswoi, ten się nie boi”. Często nasze obawy 
przed obecnością w klasie ucznia z trudnymi 
zachowaniami mogą wynikać z naturalnych 
reakcji na zmianę. Zastanawiamy się, jak to 
wszystko się skończy, czy będzie działać, czy 
moje dziecko na tym nie ucierpi. Pamiętajmy 
jednak o tym, że dzieci, przebywając na co 
dzień z niepełnosprawnymi rówieśnikami, 
uczą się szacunku dla innych osób, rozwijają 
umiejętność empatii, tolerancji wobec innych. 
Jest to również swoisty trening asertywności, 
bo dzieci rozumieją, że wszyscy mają takie 
same prawa. Przestają odczuwać lęk, który 
rodzi się z niewiedzy. Bywa również tak, że 
osoba ze szczególnymi potrzebami prezen-
tuje wyjątkowo nasilone trudne zachowania 
w dużym zespole klasowym. Wtedy, dla ja-
kości i efektywności pracy osób w danej kla-
sie, wskazane jest, żeby był to jednak mały 
zespół. Niezbędna jest również wtedy pomoc 
nauczyciela wspomagającego, pomoc specja-
listów i wszelkie dostosowania. 

Z jakimi problemami muszą Państwo 
się zmierzyć?
Dużym problemem jest świadomość i przeko-
nania dotyczące tego tematu. Myślę, że jesz-
cze upłynie dużo czasu zanim nauczyciele, 
rodzice i sami uczniowie zmienią swoje pa-
trzenie na tę kwestię. Najgorzej, gdy ludzie są 
zamknięci w jakichś swoich ramach. A chodzi 
o to, by się otworzyli na drugiego człowieka. 
Problemem jest brak wiedzy.

Niewątpliwie takie niepełnosprawności jak 
brak wzroku czy słuchu wymagają innych 
metodologii pracy. W przypadku braku wzro-
ku musimy się skupić na innych zmysłach, ta-
kich jak dotyk, słuch, nauka alfabetu Braille’a. 
Niewidome dziecko poznaje świat głównie rę-
kami, więc my musimy „dać takiemu dziecku 
świat do ręki”. Niezbędne są odpowiednie po-
moce, modele oraz komunikacja z uczniem, 
by dobrzez zrozumiał, o co nam chodzi. Po-
dobnie jest z dziećmi niesłyszącymi, z który-
mi można się porozumieć w Polskim Języku 
Migowym. To też jest duże wyzwanie dla spe-
cjalistów. W naszym ośrodku pracują m.in. 
tyflopedagodzy i surdopedagodzy. Zajmuje-
my się również dziećmi mającymi zaburzenia 
ze spektrum autyzmu, brakiem słuchu. Robi-
my wszystko, by wszystkie dzieci miały takie 
same szanse wzrastania.

Dziękuję za rozmowę.

fot. Joanna Śledzińska
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PUNKT POMOCY OKRESOWEJ

Na całym świecie aż 500 mln kobiet codziennie wybiera między kupnem podpaski, a spełnieniem 
innych swoich potrzeb. Niestety większość z nich postawi swój komfort na drugim miejscu i zastąpi 
środki higieniczne papierem toaletowym, kawałkiem materiału czy skarpetką.

Wbrew pozorom, takie sytuacje mają miejsce również w Pol-
sce. Ubóstwo menstruacyjne, bo o nim mowa, dotyka kobiety 

o różnym statusie materialnym i w różnych sytuacjach życiowych. 
Z doświadczenia Fundacji Akcja Menstruacja wynika, że wiele z nich 
wstydzi się prosić o pomoc.

Z tego powodu stworzony został projekt Punkt Pomocy Okresowej, 
w ramach którego umieszczamy w przestrzeni publicznej i insty-
tucjach szafki ze środkami menstruacyjnymi. Projekt zakłada, że 
każda potrzebująca osoba może anonimowo i bezpłatnie otrzymać 
środki higieniczne. Szafka z podpaskami i wkładkami znajduje się 
przy wejściu głównym do Centrum Kultury Izabelin oraz w toalecie 
na parterze budynku.

Fundacja Akcja Menstruacja to pierwsza w Polsce organizacja wal-
cząca z ubóstwem menstruacyjnym. Jej działania obejmują akcje 

edukacyjne i pomocowe, mające na celu złamać okresowe tabu 
i zapewnić możliwość godnego przeżywania okresu.

Szacuje się, że problem ubóstwa menstruacyjnego dotyczy nawet 
500 000 osób w Polsce. Może dotykać osób o niskich przychodach 
i niestabilnej sytuacji finansowej, ale także pozostających w prze-
mocowych związkach, wobec których stosowana jest przemoc 
ekonomiczna, nastolatek skonfliktowanych z opiekunami oraz osób 
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wię-
zieniach czy szpitalach.

Więcej informacji znaleźć można w mediach społecznościowych:
 https://www.akcjamenstruacja.pl/

Tekst i fot. Anna Sztolcman-Karwacka

 https://www.akcjamenstruacja.pl/
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PIKNIKI SOŁECKIE
Większość z nas lubi spotkania z innymi ludźmi, jednak w dobie ciągłego pędu po prostu nie mamy na 
to czasu. Dobrym rozwiązaniem na spokojne pogaduchy okazały się pikniki sołeckie, które w naszej 
gminie odbyły się w dwa weekendy. W sobotę 28 sierpnia swoje spotkania miały sołectwa Izabelin C, 
Izabelin B oraz Mościska, a 4 września bawiły się Laski, Truskaw i Sieraków. Sołectwo Hornówek, zamiast 
na piknik, przeznaczyło swoje sołeckie fundusze na inne cele.

Pogoda dopisała podczas wszystkich pikników, a zabawa była 
przednia. Sołtys i sołtyski starali się, by program ich spotkań 

był jak najbardziej różnorodny. Organizatorzy zadbali, by każdy 
z mieszkańców znalazł coś dla siebie. Było wiele atrakcji dla dzieci, 
dorosłych i seniorów. 

Na każdym z pikników była strefa gastronomii, w której nie brako-
wało przeróżnych smakołyków. Był grill z mięsiwem, żurek z jaj-
kiem, ciasta, popcorn, wata cukrowa i wiele innych frykasów. To, co 
łączyło wszystkie spotkania, to strefa zabaw dla dzieci, w której nie 
brakowało mnóstwa wesołych animacji np. toru przeszkód, zabaw 
z chustą, puszczania baniek mydlanych czy malowania buziek. Był 
też klaun robiący zwierzątka z balonów, przejażdżki konne, pokaz 
iluzjonisty, bajki terapeutyczne, rozmowy o przyrodzie, a także we-
sołe brykanki na ogromnych dmuchańcach. Na piknikach były też 
wielopokoleniowe warsztaty, podczas których rodzice, dziadkowie 
i opiekunowie, razem ze swoimi pociechami mogli m.in. złożyć do-
mek dla owadów, przejść szkolenie z pierwszej pomocy medycznej, 
zrobić ziołowe mieszanki, pojemniki na pióra, rożki pełne dobrych, 
„leśnych mocy”, z dodatkami piórek, liści dębu czerwonego, owo-
ców dzikiej róży; odbić na płótnie polne rośliny i stworzyć oryginal-
ną pamiątkę. Były przejażdżki konnym wozem i quadami. Oglądano 
pojazdy Straży Pożarnej. Były rozmowy, śmiechy, biesiady, mnó-
stwo dobrego humoru i tańce do późnych godzin wieczornych. 

Rodzinna atmosfera, która panowała na piknikach, przyciągnę-
ła tłumy sąsiadów i pozwoliła na miłe spędzenie wolnego czasu. 
A wszystko dzięki naszym Sołtyskom i Sołtysowi, Radom Sołec-
kim i wszystkim ludziom ze społecznikowską pasją. Dziękujemy za 
wspólną zabawę.

Iwona Mazurek, fot. arch. sołectw gminy Izabelin

Izabelin B

Izabelin B

Laski

Truskaw
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Izabelin C

Izabelin C

Laski

Mościska

Sieraków

Sieraków

Truskaw
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Chciałbym przedstawić Państwu zarówno aktualny status, jak 
i pracę, która do tej pory została wykonana. Jednym z pierw-

szych zadań była identyfikacja osób, które chcielibyśmy upamięt-
nić. Na złożony wniosek otrzymaliśmy olbrzymią ilość informacji 
z Instytutu Pamięci Narodowej, które zostały bardzo starannie 
przeanalizowane. W odpowiedzi na informację zamieszczoną 
w miesięczniku Listy do Sąsiada oraz w mediach społecznościo-
wych otrzymaliśmy także dużo informacji od mieszkańców gminy 
oraz krewnych osób, które zginęły podczas wojny. W drodze roz-
mów, wywiadów oraz analizy otrzymanej korespondencji wyłonił 
się dość spójny obraz listy osób do upamiętnienia. W tym miejscu 
trzeba także przyznać, że dla części osób nie udało się niestety 
ustalić wszystkich danych, nie mamy także przekonania, że dane 
te są w 100% wiarygodne. Włożyliśmy masę wysiłku i pracy, by tę 
listę opracować w sposób jak najbardziej rzetelny, ale chyba nigdy 
nie będziemy mieli pewności, że opracowana lista zawiera dane 
w 100% zgodne ze stanem faktycznym.

Sporo czasu spędziliśmy wspólnie z Radą Sołecką, rozważając 
możliwe miejsca postawienia tablicy pamiątkowej. Zgodnie z ocze-
kiwaniem mieszkańców miało być to miejsce godne, na terenie 
„historycznego Hornówka”, a także dające możliwość ewentualnej 
realizacji większych uroczystości. Po burzliwych dyskusjach zostali-
śmy przy lokalizacji przy pętli w Hornówku, w okolicach obecnego 
głazu upamiętniającego śmierć rodziny Gleszczyńskich. Na etapie 
występowania o zezwolenie budowlane prowadzone były równole-
gle prace projektowe przebudowy ul. Fedorowicza, z dużą zmianą 
na samej pętli, związaną z budową ronda. Właśnie ta przebudowa 
wyznaczyła nam jedyne dostępne miejsce postawienia tablicy − 
w bezpośredniej bliskości wspomnianego głazu.

Obecnie ubiegamy się o pozwolenie postawienia tablicy pamiąt-
kowej w bezpośredniej biskości głazu – pozwolenie takie wydaje 
Urząd Wojewódzki, sprawujący pieczę nad grobami wojennymi. 
Same tablice są już wykonane, tak by z chwilą uzyskania zezwo-
lenia od razu rozpocząć montaż. Tablice, świadomie, ze względu 
na niepewność danych, są wykonane w technologii szklanej, aby 
po jakimś czasie, gdy pojawią się nowe informacje, można było 
niewielkim nakładem kosztów dokonać zmian w napisach.

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym 
wszystkim osobom, które, nie szczędząc wysiłku i kosztem czasu 
dla rodziny, wykonały tytaniczną pracę. Jej efektem jest wykona-
na tablica.

Załączona obok lista jest obrazem wykonanych dwóch tablic (każ-
da zawiera 30 nazwisk) gotowych do montażu. Państwa uwagi 
i wnioski będą starannie analizowane, tak by po weryfikacji infor-
macji, można było dokonać korekty danych.

sołtys wsi Hornówek
Jarosław Kępkowicz

Z ŻYCIA GMINY

Tablica pamiątkowa 
w Hornówku

Budowa tablicy pamiątkowej przy pętli w Hornówku ma swoją dość długą historię. Obejmując stanowi-
sko sołtysa, na wniosek mieszkańców podczas zebrania wiejskiego, podjąłem się misji realizacji tablicy 
upamiętniającej mieszkańców poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej. 
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XLIV SESJA RADY GMINY IZABELIN

31.08.2021 odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Izabelin, która była transmitowana i utrwalona w sys-
temie audio i wideo. Podczas sesji Prezes GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. Paweł Bohdziewicz 
przekazał informację o sytuacji związanej z awarią w oczyszczalni. 

Radni podjęli następujące uchwały:

● uchwała nr XLIV/349/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038. (ZA: 15, PRZE-
CIW: 0,WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0) 

● uchwała nr XLIV/350/21 w sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej na rok 2021 Gminy Izabelin. (ZA: 15, PRZECIW: 0,WSTRZYMA-
ŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

● uchwała XLIV/351/21 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/318/21 
Rady Gminy Izabelin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin na 2021 rok. (ZA: 
15, PRZECIW: 0,WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBEC-
NI: 0). Organ nadzoru zasygnalizował zasadność dokonania uzupeł-
nienia brzmienia §4 uchwały. Niniejsza uchwała uwzględnia zatem 
uwagę zgłoszoną przez nadzór. §4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

● uchwała nr XLIV/352/21 w sprawie przyjęcia protokołu kon-
troli Komisji Rewizyjnej. (ZA: 11, PRZECIW: 0,WSTRZYMAŁO SIĘ: 4, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

● uchwała nr XLIV/353/21 w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Izabelin nr II/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustale-
nia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin i wybo-
ru ich przewodniczących. (ZA: 15, PRZECIW: 0,WSTRZYMAŁO SIĘ: 
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Gminy ze swo-
jego grona może powoływać stałe i doraźne Komisje do określonych 
zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Radna Eli-
za Daniel wyraziła wolę pracy w Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego i Ochrony Środowiska.

Iwona Mazurek

Najpierw w Truskawiu, przy pomniku upamiętniającym bitwę żołnierzy AK 
Grupy „Kampinos” z oddziałem RONA, mieszkańcy i władze gminy złożyli 

wiązanki i zapalili znicze. Potem rozpoczęła się uroczystość patriotyczna na 
polanie Pociecha − Msza Święta, przemówienia, apel poległych, salwa hono-
rowa oraz składanie wieńców i wiązanek przy pomniku. Na uroczystości były 
obecne władze gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz przedstawiciel Prezy-
denta M. St. Warszawy, a także − ze względu na związki komendanta „Jerzy-
ków” Jerzego Strzałkowskiego z Japonią  − ambasador Japonii Miyajima Akio. 
Na koniec zgromadzeni goście przeszli na sąsiednią polanę rekreacyjną, by 
tam wspólnie, przy ognisku i grochówce, wraz z zespołem Wokaliza śpiewać 
piosenki powstańcze i celebrować wywalczoną przez „Jerzyki” i tysiące innych 
żołnierzy – wolność.

Karolina Dubaniewicz
fot. W. Piekarski „Fotopiekarnik”

Organizacja konspiracyjna - Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” powstała w paź-
dzierniku 1939 roku w oparciu o grupę działaczy Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu. Komen-
dantem i założycielem organizacji był Jerzy Strzałkowski ps. „Jerzy”, „Sybirak”. W ich szeregach 
w czasie wojny walczyło ok. 12 tys. żołnierzy. Kompania Jerzyków przeszła kanałami ze Starego 
Miasta 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 we wsi Pociecha upamiętnia 
5-dniową bitwę z formacją RONA. Zginęło w niej 12 żołnierzy AK, w tym 8 z POS „Jerzyki” i 4 
„Doliniaków” z oddziału kawalerii por. Adolfa Pilcha.

„Polsko - Tobie oddaliśmy życie, ziemi ojczystej ciało, 
wiarę przyszłym pokoleniom.” − tak brzmi  cytat za-
mieszczony na pomniku „Jerzyków” w Pociesze. Aby 
upamiętnić tę ofiarę i podziękować za nią, jak co roku 
5 września, w niedzielę, odbyła się uroczystość upa-
miętniająca walki toczone w tym rejonie przez po-
wstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” w 1944 r.

Uroczystości religijno-patriotyczne 
przy pomniku „Jerzyków”
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Lunch Box z pomysłem na Ryneczku
Początek roku szkolnego to moment przestawiania się z trybu wakacyjnego na roboczy, zarówno dla 
dzieci jak i ich rodziców. Jednym z elementów całej tej domowej machiny, które podlegają wów-
czas zmianie, są posiłki. 

Znów na plan główny wysuwa się drugie 
śniadanie. I to wyzwanie, by było z jednej 

strony proste i szybkie w przygotowaniu rano, 
pożywne i wygodne do zjedzenia w szkole czy 
w pracy, by dobrze smakowało… I jeszcze, 
żeby nie było nudy, gdy robi się je 5 razy na 
tydzień, 22 dni w miesiącu przez 10 miesięcy…

Człowiek jest istotą leniwą i ma naturalną 
skłonność do wchodzenia w tryb ,,autopilot’’ 
w powtarzalnych sytuacjach oraz do poszuki-
wania uproszczeń, by było łatwiej żyć. Nietrud-
no zatem popaść w rutynę.

Rutyna w przypadku drugiego śniadania może 
mieć różne skutki: od braku humoru podczas 
jedzenia pozbawionego przyjemności,  przez 
spadek nastroju i energii fizycznej oraz pro-
blem z koncentracją przy niewystarczającej 
wartości odżywczej i kalorycznej posiłku, po 
problemy zdrowotne przy dłuższym i regular-
nym spożywaniu przypadkowego junk foodu, 
kupowanego w pośpiechu w drodze do pracy 
czy na przerwie w szkole, lub wskutek rezy-
gnacji z posiłku.

Wydarzenie „Lunch Box z Pomysłem’’ na Ry-
neczku Po Sąsiedzku w dniu 28 sierpnia było 
w naszym zamyśle pretekstem, by z jednej 
strony zaakcentować wagę drugiego śniadania 
w codziennej diecie jako podstawę zdrowego 
odżywiania, a z drugiej strony podsunąć po-
mysły na atrakcyjne, pożywne i proste w przy-

gotowaniu posiłki, które z łatwością można 
zabrać w pojemniku na wynos i skonsumować 
poza domem. 

Dietetyk szkolny Marcin Michalski podkre-
ślił rolę zdrowego odżywiania jako podstawy 
zdrowego stylu życia, które z kolei należy 
traktować jako inwestycję nie tylko w długo-
wiecznoś,  ale przede wszystkim w sprawność 
już od najmłodszych lat. Dietetyk podkreślił 
także rolę nas dorosłych, a w szczególności 
rodziców, w kształtowaniu postaw dzieci wo-
bec własnego zdrowia i odpowiedzialności 
za nie. Rola ta polega na dawaniu przykładu 
poprzez swoje codzienne nawyki. Tłumaczył, 
że „jeść zdrowo’’ wcale nie znaczy „umartwiać 
się’’. W zdrowej diecie wciąż jest miejsce na 
chipsy i słodkości. Wystarczy stosować zasadę 
„80% -20%’’. Przypomniał, że wszystko jest 
kwestią dawki – ten sam składnik pożywienia 
może być dla organizmu i trucizną i lekiem… 
Właściwie dobrana do potrzeb organizmu die-
ta może leczyć i zapobiegać wielu chorobom, 
takim jak cukrzyca typu II, choroby serca, nad-
waga, nadciśnienie tętnicze etc.

Zdrowe odżywianie się zwiększa szanse na 
dobre zdrowie przez całe życie. A zdrowie to 
nie tyle cel sam w sobie, co środek do celu. To 
realne możliwości fizyczne i brak ograniczeń, 
a także pewność siebie, poczucie że „mogę 
więcej’’ i brak wykluczeń społecznych.

Warsztaty kulinarne dla najmłodszych miesz-
kańców Izabelina w ramach wydarzenia 
„Lunch Box z Pomysłem’’ na Ryneczku okazały 
się dobrą zabawą dla uczestników i powodem 
do dumy dla ich rodziców. Dla wszystkich zaś, 
którzy obserwowali i degustowali sałatki, pasty 
i placuszki to była prawdziwa inspiracja i moty-
wacja, by ruszyć z przepisem do własnej kuch-
ni i pokonać rutynę.

Dzieci, pod opieką naszych lokalnych mistrzyń 
sztuki kulinarnej, pracowały w trzech zespo-
łach. Odważnie dobierały, siekały i miksowały 
nabyte na Ryneczku składniki „magicznych” 
przepisówi.

Było wesoło, pysznie i zdrowo.

Wszystkie zgromadzone przepisy zostaną opu-
blikowane w formie e-booka, który trafi do 
uczniów izabelińskich szkół oraz do gminnego 
newslettera.

Serdeczne podziękowania za udział w warszta-
tach kieruję do naszej odważnej dwunastki, a 
są to: Marta 11 lat, Zuzia 8 lat, Pola 8 lat, Nina 
8 lat, Maja 12 lat, Iza 12 lat, Wiktoria 11 lat, 
Kasia 11 lat, Karolina 14 lat, Grześ 7 lat, Janek 
7 lat, Asia 9 lat; do pań z gminnej stołówki: 
Krysi Rytel i Ewy Przygody oraz Patrycji i Kamy 
Bykowskich z ryneczkowej ekipy za ogromne 
zaangażowanie w przygotowanie i realizację 
warsztatów we wspaniałej atmosferze, a także 
do dietetyka szkolnego Marcina Michalskiego 
za wsparcie merytoryczne.

Produkty do przygotowania posiłków pocho-
dziły m. in. od: Capra Campinos kozie sery, 
Katarzyna Łuczak warzywa, Piekarnia H. Mi-
lewska, Malamas Plantation oliwa z Kalamaty, 
miód od „Manufaktura NaturOlej’’ .

Anna Rychlik
Stowarzyszenie Dla Nas
Ryneczek Po Sąsiedzku

fot. Bartosz Rychlik
Anna Rychlik rozmawia z Marci-
nem Michalskim gminnym diete-
tykiem

Panie z gminnej stołówkiz dziećmi
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25 lat LKS Rysia Laski
trochę historii

Klub  piłkarski „Ryś Laski” został założony w 1996 roku. W tym roku świętuje jubileusz 25 lat istnienia. Z tej 
okazji, w kilku słowach, przedstawiamy Państwu jego historię.

Klub został założony w 1996 roku. 
W pierwszym sezonie 1996/1997 wy-

startował w rozgrywkach ówczesnej klasy 
„C” Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 
W tym samym sezonie uzyskał awans do 
wyższej klasy „B”. W sezonie 2001/2002 
klub awansował do warszawskiej „A” klasy, 
dzięki zajęciu pierwszego miejsca w grupie 
z przewagą 8 pkt nad Anprelem Nowa Wieś. 
W A klasie klub występował przez następne 
5 sezonów. Przez 4 pierwsze zajmował 5 
miejsce w tabeli, aż przyszedł historyczny 
sezon 2006/2007 – w którym to klub uzy-
skał miejsce gwarantujące udział w bara-
żach. Dodatkowa potyczka rozegrana zosta-
ła z zespołem Znicza II Pruszków. Pierwszy 
mecz na swoim boisku nasi zawodnicy wy-
grali aż 5:0, i nawet przegrana 1:3 w Prusz-
kowie nie mogła już zabrać Rysiom awansu 
do Ligii Okręgowej. Niestety klub nie za-
grzał tam długo miejsca i już po roku po-
wrócił na boiska A klasy. Kolejne sezony to 
mieszanina awansów i spadków. Ostatecz-
nie w sezonie 2018/2019 „Ryś” awansował 

do Ligii Okręgowej i póki co nie zamierza 
jej opuszczać. 

Klub przez lata rozrastał się o kolejne ze-
społy młodzieżowe oraz zwiększał liczbę 
członków. Od niedawna również działają 
nowe sekcje sportowe. W 2020 roku za-
początkowała działalność sekcja teq ball, 
która łączy w sobie piłkę nożną i elementy 
tenisa stołowego. Ten coraz bardziej popu-
larny w Polsce oraz na świecie sport, zna-
lazł również zwolenników w naszej gminie. 
Niedawno zawodnicy klubu mieli okazję 
rywalizować w bardzo dobrze obsadzonym 
Letnim Pucharze Syrenki. Nasi zawodnicy 
zebrali cenne doświadczenie, co na pewno 
zaowocuje w przyszłości. Jednak na tym nie 
koniec. W sezonie 2021/2022 ruszyła dru-
żyna sekcji tenisa stołowego, która będzie 
uczestnikiem 5 ligi Mazowieckiego Związku 
Tenisa Stołowego. 

„Ryś Laski” to historia, ale również teraź-
niejszość i plany na przyszłość. Obecnie 

25-lecie Klubu Ryś Laski świętowaliśmy podczas Pikniku Rodzinnego 11 września, fot. Anna Starkey Photography

zrzesza w swoich sekcjach niemal 200 za-
wodników i zawodniczek. Reprezentanci 
klubu rywalizują w 7 kategoriach wiekowych 
w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Pił-
ki Nożnej. Najmłodsza sekcja przeznaczona 
jest dla dzieci z rocznika 2015 i młodszych, 
najstarsi juniorzy natomiast to drużyna 
z rocznika 2004. „Ryś”, to także zawodni-
cy, trenerzy i działacze. To również rodzice, 
którzy angażują się w życie klubu i wspie-
rają zawodników w uprawianiu ich pasji. 
Warto wspomnieć o wspaniałych kibicach, 
którzy przychodzą dopingować zawodników 
na stadionie w Laskach oraz podróżują wraz 
z drużyną po całym Mazowszu. Klub rozwija 
się także dzięki sponsorom takim jak: OSK 
Jan Nauka Jazdy Izabelin Hornówek, Laito 
– Internet Światłowodowy i Telewizja Cy-
frowa, BUTIK Renato, Gary move out, MIK 
– Hale Namiotowe. Dziękujemy!

Łukasz Pamięta
 prezes Klubu Ryś Laski



32

KULTURA

Oferta zajęć Centrum Kultury Izabelin 
na sezon 2021/2022

PLASTYKA
CERAMIKA /młodzież 15+ i dorośli/
pon. godz. 18.00  / 120 min
200 zł/mies.
M. Dudek

DECOUPAGE /młodzież 12+ i dorośli/ 
pt. godz. 15.30  / 90 min
70 zł/mies.
H. Kwietniewska

MALARSTWO I RYSUNEK /11-18 lat/ 
pt. godz. 16.00 / 120 min
120 zł/mies.
E. Ptasznik

MALARSTWO /dzieci 4-6 lat/ 
wt. godz. 16.00 / 75 min   
100 zł/mies.   
E. Ptasznik

MALARSTWO /dzieci 7-10 lat/ 
wt. godz. 17.30 / 75 min 
100 zł/mies.   
E. Ptasznik

MALARSTWO /dorośli/ 
wt. godz. 19.00 / 90 min   
120 zł/mies.   
E. Ptasznik

WITRAŻ /młodzież 14+ i dorośli/  
pt. godz. 17.30 / 150 min
180 zł/mies.   
H. Kwietniewska

PLASTYKA /dzieci 7-11 lat/ 
sob. godz. 10.00 / 90 min
100 zł/mies.   
H. Kwietniewska

EDUKACJA
ZAJĘCIA DLA MALUSZKÓW /2-4 lata/ 
śr. godz. 9.45 / 60 min
bezpłatnie
K. Sakowska

ZAJĘCIA TEATRALNE 
/młodzież 13+ i dorośli/ 

pon. godz. 17.30 / 90 min
150 zł/mies.    
J.Olszewska

JĘZYK HISZPAŃSKI TYLKO online/18+/
pon. gr. A1 godz. 17.00 / 45 min
śr. gr. A2 godz. 17.00 / 45 min
200 zł/mies.   

MŁODY ARCHITEKT /8-11 lat/
czw. godz. 17.00 / 90 min
160 zł/mies.
B. Czaplejewicz

MUZYKA
GITARA I INNE INSTRUMENTY SZARPANE
/dzieci 6+ i dorośli/ 
śr. godz. 13.00-19.00   
indywidualnie 
80 zł/45 min
P. Lewandowski

FORTEPIAN /dzieci 5+, młodzież i dorośli/ 
czw. w godz. 14.00-20.00 
indywidualnie  
60 zł/30min 
80 zł/45 min 
S. Politowska

ZESPÓŁ WOKALNY „WOKALIZA” 
/młodzież 16+ i dorośli/ 
wt. godz. 19.00 /120 min
bezpłatnie   
K. Dubaniewicz

STUDIO PIOSENKI 
/dzieci 7+, młodzież i dorośli/
pon. wt. czw. godz. 13.30-20.30
70 zł/30 min 
90 zł/45 min 
P. Modlińska 

SENIORZY
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
pon. godz. 10.00 / 90 min

85 zł/semestr; wpisowe: 30 zł
opiekun: I. Mazurek

MALARSTWO /seniorzy/ 
wt. godz. 19.00 / 90 min 
40 zł/mies.    
E. Ptasznik

KABARET TREMA 
śr. godz. 9.30 / 120 min 
bezpłatnie 
E. Musiałowicz

CHÓR ECHO 
wt. godz. 10.00 / 60 min
bezpłatnie 
M. Romańska-Zwierz

JOGA SENIOR
wt. godz. 11.30, czw. godz. 15.00 / 60 min
40 zł/mies. -  1 raz w tyg.
80 zł/mies. - 2 razy w tyg.
K. Człapski

GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI TAŃCA 
- SENIOR
śr. pt. godz. 11.00  / 60 min
40 zł/mies. -  1 raz w tyg.
80 zł/mies. - 2 razy w tyg. 
D. Bielawska

TANIEC DLA SENIORÓW
pon. godz. 12.00 / 60 min
bezpłatnie 
E. Czartoryska-Stanisławska

TANIEC
ZAJĘCIA BALETOWE 
/5-6 lat/ śr. godz. 16.00 /45 min
/7-9 lat/ śr. godz. 17.00 / 45 min
100 zł/mies.
M. Gocłowska

TANIEC TOWARZYSKI DLA PAR 
Happy Dance Studio
czw. godz. 19.15 gr. zaawansowana / 60 min
i 20.30 gr. początkująca / 60 min
200 zł/mies.  /para/
K. Stanisławska
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TANIEC NOWOCZESNY 
Happy Dance Studio
/4-6 lat/ czw. godz. 16.15 / 45 min
/7-10 lat/czw. godz. 17.15 / 45 min
100 zł/mies. 
K. Stanisławska

TANIEC STREET DANCE DLA MŁODZIEŻY
Happy Dance Studio /10-16 lat/
czw. godz. 18.15 /45 min
100 zł/mies. 
K. Stanisławska

ZABAWY Z TAŃCEM I MUZYKĄ
Costa Latina /4-5 lat/ 
pon.  godz. 16.00 / 45 min 
100 zł/mies.    
Ł. Prochacki

MINI FORMACJE ARTISTIC DANCE SHOW
Costa Latina
/6-7 lat/ pon.  godz. 17.00  / 45 min
/8-12 lat/ pon. godz. 18.00 / 45 min
100 zł/mies.    
Ł. Prochacki

TANIEC DUETY PARY
Costa Latina /18+/
pon. godz. 19.00 / 60 min
200 zł/mies. /para/
Ł. Prochacki

SPORT 
I REKREACJA
GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA 
/4-8 lat/ pt. godz. 16.00 / 60 min
/9+/ pt. godz. godz. 18.30 / 60 min
100 zł/mies.  
M. Dąbrowska

AKROBATYKA SPORTOWA /6-13 lat/
śr. godz. 17.00 i 18.15 / 60 min
pt. godz. 17.15 / 60 min
100 zł/mies.
160 zł/2 x mies.  
M. Dąbrowska

GIMNASTYKA 18+, dorośli, senior
pon. godz. 15.30 / 90 min
sob. godz. 8.00 / 90 min
80 zł/mies.
B. Głasek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
/6-11 lat/
wt. godz. 17.00 / 60 min
80 zł/mies.
K. Lendzioszek

NORDIC WALKING
/15+ i dorośli/
sob. godz. 9.00 / 90 min
bezpłatnie
M. Włoszycka

TENIS STOŁOWY
/dzieci, młodzież, dorośli/
śr. godz. 20.00 / 90 min
120 zł/mies.
M. Regulski

TENIS STOŁOWY
/dzieci, młodzież, dorośli/
sob. godz. 17.15 / 120 min
bezpłatnie
P. Życki

TRENING BIEGOWY „IZABELIN NA START”
/młodzież, dorośli/
wt. godz. 19.00 / 60 min
sob./niedz. godz. 9.00 / 90 min
bezpłatnie
R. Ruzik

JOGA HALASANA /18+/
wt. i czw. godz. 16.15 / 60 min
140 zł / mies. - 2 razy w tyg.
M. Baranowska

KARNET 
SPORTOWY
Kupując karnet sportowy zyskujesz 
nielimitowane wejścia przez 30 dni 
na wszystkie zajęcia w ofercie karnetu 
sportowego w cenie 149 zł.

Oferta dla osób od 15 roku życia.
Wszystkie zajęcia w ofercie trwają 60 minut.

TAI CHI / BODY BALANCE
pt. godz. 8.30 
M. Ignatowicz

FIT CARDIO
wt. godz. 19.30
K. Karczmarek

FIT STRONG
wt. godz. 18.45
czw. godz. 19.30
E. Choińska

FITNESS
pilates pon. godz. 8.30
zdrowy kręgosłup  
wt. godz. 18.00 / śr. godz. 8.30
A. Korczycka

JOGA
czw. godz. 20.15
A. Korczycka

SAMOOBRONA, 
ELEMENTY SZTUK WALKI
pon. godz. 20.15
D. Seroka

TABATA
pon. godz. 19.00
K. Karczmarek

TANIEC LATINO SOLO
pon. godz. 20.15 (gr. średniozaawansowana)

śr. godz. 19.00 (gr. początkująca)
Ł. Prochacki

Zajęcia z Karnetu Sportowego ruszają 
1 października 2021.
Zapisy od 27 września.
zakładka ZAJĘCIA - Karnet Sportowy 
na www.centrum.izabelin.pl 
lub po zeskanowaniu kodu:

ZAPISY NA ZAJĘCIA 
I INFORMACJE
Zapisu na zajęcia można dokonać przez 
Strefę Zajęć: www.centrum.izabelin.pl
(zakładka ZAJĘCIA - Strefa Zajęć)
lub po zeskanowaniu kodu:

oraz w sekretariacie Centrum Kultury Iza-
belin ul. Matejki 21, 22 752 68 00 pon.-pt.
sekretariat@centrum.izabelin.pl.

OPŁATY
Formą opłaty jest miesięczny ryczałt o sta-
łej wysokości, niezależnie od liczby dni za-
jęciowych w danym miesiącu. 

Zapis ważny z Kartą Uczestnictwa dostępną 
na stronie www.centrum.izabelin.pl.

Płatności należy dokonywać z góry do 10. 
dnia każdego miesiąca za pośrednictwem 
PayU (poprzez stronę STREFA ZAJĘĆ) lub go-
tówką/kartą płatniczą w sekretariacie  CKI.

REGULAMIN
Regulamin uczestnictwa w zajęciach 
Centrum Kultury Izabelin jest dostępny na 
stronie internetowej  
www.centrum.izabelin.pl
w zakładce zajęcia - PLIKi do POBRANIA.

Centrum Kultury Izabelin zastrzega sobie 
prawo do zmian w ofercie.

http://www.centrum.izabelin.pl 
http://www.centrum.izabelin.pl
http://www.centrum.izabelin.pl 
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sobota

f

InOIzabelin
VI Rodzinne Marsze na Orientację w Izabelinie
w ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych Marszy na Orientację PTTK

25.09(sobota)
START: od 10: 00 do 11: 00 / Centrum Kultury Izabelin ul. Matejki 21
META: czynna do godz. 14:00. 
informacje na www.centrum.izabelin.pl

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Sprawdź nas na:
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelin

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

ZAPRASZAMY  na 

RAJD ROWEROWY ŚLADAMI 
HISTORII 

 
 

 

W sobotę 2.10.2021 r  

ZBIÓRKA O GODZ. 10.00 NA PARKINGU  

OŚRODKA SZKOLNEGO TOnO ul. Brzozowa 75 Laski 

Trasa około 16 km, czas przejazdu 4 godziny. 

Przewodnicy opowieści historycznych: Marcin Biegas, Krzysztof Korytko 

Zakończenie w kawiarence CKI.  

 

 
 

Plan rajdu dostępny na :  

https://pl-pl.facebook.com/solectwolaski/ 

Jesienny Rajd Rowerowy
z ogniskiem

23.10
sobota

START: Izabelin C, Polana Jakubów
• 9:30 (trasa ok. 40 km)
• 9:45 (trasa ok. 20 km)

META: 13:00 Laski - boiska sportowe, 
ognisko (kiełbaski we własnym zakresie)

Informacje: tel. 22 752 68 29

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

Sprawdź nas na:

fot. pixabay.com

ZWIERZAKOWOKULTURASPORT
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ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Sprawdź nas na:
www.centrum.izabelin.pl

    /Centrum.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

DLA 
AGNIESZKI 
OSIECKIEJ 
z okazji 85. urodzin

> rozmowa Agaty Passent z Karoliną Felberg 
o Dziennikach poetki, pisarki, 

autorki wielu tekstów piosenek

> piosenki w wykonaniu Magdaleny Smalary 
do akompaniamentu fortepianu

10.10
niedziela

18:00
wstęp 30 zł

sala 
widowiskowa
Centrum 
Kultury 
Izabelin

fot. Fundacja Okularnicy 
im. Agnieszki Osieckiej  

Karolina Felberg
fot. Jacek Kopciński

Agata Passent
fot. arch. CKI

Magdalena Smalara
fot. management

możliwość zakupu 
Dzienników Agnieszki Osieckiej 
i uzyskania dedykacji

KULTURA
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Lekcja Obywatelska 
w Centrum Kultury Izabelin

Na pierwszy ogień z mieszkańcami roz-
mawiała pierwsza Rzecznik Praw 

Obywatelskich, prof. Ewa Łętowska. W listopa-
dzie spotkamy się z prof. Adamem Bodnarem. 

Dlaczego „Lekcja Obywatelska” 
i dlaczego w Centrum Kultury Izabelin? 

Od dłuższego czasu tracimy możliwość rzetel-
nego rozmawiania o podstawowych sprawach 
obywatelskich. To konsekwencja rewolucji 
komunikacyjnej, której jesteśmy świadkami, 
polaryzacji sceny polityczno-społecznej oraz 
łatwości z jaką nas zalewają za pośrednictwem 
mediów społecznościowych fake newsy. Słowa 
okazują się puste lub stają się swoistymi pał-
kami, którymi w momencie braku wspólnego 
zdania zaczynamy się okładać. 

Jak odzyskać znaczenie słów i pojęć 
i jak zacząć się nawzajem słuchać? 

Nie po to, aby wszyscy myśleli pod sznurek, ale 
aby z szacunkiem słuchać i starać się zrozu-
mieć drugiego człowieka – naszego rozmów-
cę. Możemy mieć różne zdania i taka różnorod-
ność opinii jest piękna. Pod warunkiem jednak, 
że są to opinie formułowane na podstawie fak-
tów i właśnie wzajemnego szacunku do siebie. 
Wszyscy godzimy się z np. z regulacjami doty-
czącymi ruchu drogowego. Umawiamy się na 
ruch prawostronny i mamy nadzieję, że się nie 
pozabijamy na drodze. Ze językiem i zasadami 
życia społecznego jest podobnie. Musimy się 
wszyscy zgodzić na jakieś bazowe ustalenia, 
według których będziemy się tak poruszać, 
aby nie robić sobie krzywdy. 

Najbardziej elementarną bazą, ba, fundamen-
tem naszego współżycia, tożsamości i języka 
jest Konstytucja. Wybrana w ogólnonarodo-
wym dyskursie, zatwierdzona w referendum 
jest podstawowym drogowskazem indywidual-
nych i wspólnych działań, praw i obowiązków. 

Profesor Ewa Łętowska podczas spotkania 
w CKI wyjaśniała nam, posługując się przykła-
dami z codziennego życia, na czym polega i do 

czego potrzebny jest podział władz, dlaczego 
prawo unijne powinno być szanowane przez 
wszystkie państwa członkowskie oraz obywateli 
nowej Europy. Aby trzymać się metafory samo-
chodowej, profesor wyjaśniała, że po Europie 
mogą jeździć bardzo różne samochody – to 
są regulacje prawa krajowego. Ale zgadzamy 
się dla naszego bezpieczeństwa i wygody na 
pewne regulacje wspólne – obowiązek pasów 
bezpieczeństwa, norm zanieczyszczenia środo-
wiska, itp. I to są regulacje europejskie, które 

W Centrum Kultury Izabelin rozpoczęliśmy cykl spotkań pod nazwą „Lekcja Obywatelska”. Mniej wię-
cej raz w miesiącu, w poniedziałki o godz. 18:00 będziemy mieli możliwość spotkania się, posłuchania 
i porozmawiania z autorytetami - wybitnymi ekspertami, którzy w przystępny sposób potrafią mówić 
o sprawach ważnych. 

mają pierwszeństwo przed regulacjami krajo-
wymi. Po godzinie głos zabrała publiczność. Bez 
taryfy ulgowej rozmawiali z gościem licealiści 
i starsi mieszkańcy. Profesor odpowiadała rze-
czowo, bez schlebiania publiczności a jednocze-
śnie budząc jej niekłamaną sympatię. 

Mamy nadzieję, że taki format otwartych spo-
tkań przyjmie się w naszym Centrum Kultury 
Izabelin. 

Tekst i fot. Bogdan Szczesiak

Koncert 
Rock & Chopin
Rockowy ukłon 
w stronę Mistrza - Fryderyka Chopina

22 października (piątek), godz. 19.00 
sala koncertowa CKI

wstęp 30 zł, z Kartą Izabelińczyka - 24 zł
Wystąpią: Radek Chwieralski (gitara),
Vlodi Tafel (perkusja), Maciej Komar (bas)
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FESTIWALOWE LATO 2021 
Z LITERATURĄ

Zniesiono większość restrykcji pandemicznych, wiele osób jest już po drugiej dawce szczepionki. Po-
zostały maseczki i dystans. Wielką niewiadomą była widownia. Co zrobi po niemal dwóch latach 
kulturalnego „wyposzczenia”? Koalicja Letnich Festiwali Literackich to osiem różnej wielkości festiwali, 
które skrzyknęły się w 2019 roku z inicjatywy Literackiego Sopotu. 

Pomysł był prosty: uczyć się od siebie na-
wzajem, połączyć siły we wspólnych wy-

stąpieniach do władz, wydawców, twórców… 
Trochę te plany pokrzyżowała pandemia, trochę 
czas. Z ośmiu festiwali: Izabelińskich Spotkań 
z Książką, Gór Literatury Olgi Tokarczuk, Stolicy 
Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, Patrząc na 
Wschód z Budy Ruskiej, Zakopiańskiego Festi-
walu Literackiego, Literackiego Sopotu, krakow-
skiego Non-Fiction oraz Miedzianki, ten ostatni 
od dwóch lat trwa w zawieszeniu. Pozostałe 
odbywały się mimo pandemicznych zawirowań. 

Nasze Spotkania w tym roku próbowały do-
trzeć do najmłodszej widowni organizując 
pasmo dziecięce: warsztaty i konkursy w szko-
łach i bibliotece gminnej. Młodzieżowe Spo-
tkania z Książką miały swój uroczysty finał 
ostatniego dnia Spotkań. To włączanie pasma 
dziecięcego w program „dorosłego” festiwa-
lu wyszło połowicznie – dzieci chętnie brały 
udział w konkursach i warsztatach, rodzice 
tłumnie zapełnili salę CKI podczas występów 
swoich pociech, ale zabrakło ich już na kolej-
nych wydarzeniach festiwalowych. Zaprosili-
śmy twórców z Białorusi, aby poprzez sztukę: 
literaturę, muzykę i teatr zrozumieć co czuli 
i myśleli ludzie w Białorusi podczas ostatnich 
wydarzeń. Przez Różewicza i Lema zaglądali-

śmy z kolei w zakamarki duszy polskiej… Trud-
no mówić w Izabelinie o sukcesie frekwencyj-
nym. Na spotkaniach autorskich było średnio 
od 20 do 50 osób, na koncertach i debatach 
około setki. Oglądalność uzupełniał przekaz in-
ternetowy – to dzięki wzajemnym crossposto-
waniom (udostępnianiu transmisji w mediach 
społecznościowych koalicji) zarejestrowaliśmy 
rzeczywiście imponujący zasięg. 

Jak Izabelin wypadł na tle innych koalicyjnych 
festiwali? Trudno oczywiście porównywać skalę 
poszczególnych festiwali, rozbudowanych wie-
lodniowych wydarzeń w Sopocie, Szczebrzeszy-
nie i Nowej Rudzie z kameralnymi Patrząc na 
Wschód, czy krakowskim Non Fiction. Plasuje-
my się mniej więcej w połowie tej stawki. Głów-
nym pytaniem w tym roku okazało się poszu-
kiwanie tożsamości, swojego stylu. Wszystkie 
festiwale w czasie i po pandemii trafiły do sieci. 
To zresztą dotyczy większości wydarzeń kultu-
ralnych. W tej sytuacji oferta kulturalna została 
zmuszona do zaznaczenia swojej wyjątkowo-
ści i odrębności. Pojawiło się też pytanie – czy 
wszystko musi być dostępne online? 

Co było wspólnego? Pasmo prezentujące są-
siadów, w tym roku z oczywistych powodów 
była to Białoruś, tematyka ekologiczna, kryzys 

klimatyczny, odbudowywanie popandemicz-
nych relacji.

Góry Literatury w Nowej Rudzie po noblow-
skim sukcesie Olgi Tokarczuk wyrastają z wy-
darzenia lokalnego na duży festiwal o ambi-
cjach międzynarodowych. Zrodzony z przy-
ogródkowych spotkań ze znajomymi, stał się 
imprezą odbywającą się w wielu lokalizacjach, 
od wałbrzyskiego zamku Książ, przez plenero-
we spotkania na Włodzickich Wzgórzach i licz-
nych miejscach w samej Nowej Rudzie. W tym 
roku na fetstiwalu pojawiły się dwie noblistki 
– Olga Tokarczuk i Swietłana Aleksijewicz oraz 
kilkudziesięciu autorów, tłumaczy i ludzi lite-
ratury z Polski. Był to także najdłuższy festi-
wal, rozciągający się na dziewięć dni pełnych 
wydarzeń, czasem wzajemnie konkurujących 
i czasem i miejscem. Uczestnicy korzystali 
zarówno z festiwalowej oferty kulturalnej jak 
i możliwości turystycznych regionu, uroków 
doliny kłodzkiej, zabytków, bliskości granicy 
z Czechami. 

Mówienie o turystyce jest jak najbardziej na 
miejscu, bowiem dało się zarejestrować nowe 
zjawisko – rodzaj „turystyki festiwalowej” i to 
zarówno dotyczącej publiczności jak i autorów. 
Kilku z nich (rekordzistą był Andrzej Stasiuk) 

Góry Literatury w Nowej Rudzie. 
Trwają negocjacje na temat za-
proszenia noblistki do Izabelina.

Jana Shostak. Krzyk do świata na temat Białorusi 
11 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 popłynął z Izabelina
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Coraz większą popularność zyskuje obecnie 
zoofizjoterapia. To nieoceniony suplement 

w leczeniu zwierząt towarzyszących, w którym 
stosowane są w techniki znane dobrze z fizjo-
terapii ludzi. Są to zarówno masaże, ćwiczenia, 
jak i metody wykorzystujące specjalistyczny 
sprzęt np. laseroterapia, magnetoterapia czy 
elektroterapia. 

Dzięki wprowadzeniu wyżej wymienionych 
zabiegów, zoofizjoterapeuta jest w stanie 
w znacznym stopniu zwiększyć komfort życia 

REHABILITACJA ZWIERZĄT 
lek. wet. zoofizjoterapeuta Jacek Kołodziej

zwierząt w wieku podeszłym, tych które do-
świadczyły wypadków lub cierpią z powodu 
chorób układu ruchu, niejednokrotnie poma-
gając w częściowym albo całkowitym powrocie 
do zdrowia. 
Osobnym działem jest również asysta w zacho-
waniu pełnej sprawności zwierząt pracujących 
i sportowych, wobec których zarówno wyma-
gania, jak i zagrożenie kontuzjami są szczegól-
nie wysokie.

Rehabilitacja zwierząt stała się także stałym 

elementem terapii po zabiegach chirurgicznych. 
Zwierzęta, dzięki opiece fizjoterapeutycznej 
znacznie szybciej dochodzą do pełnej spraw-
ności, skrócony zostaje czas, w którym wyma-
gane jest podawanie leków.  Czas gojenia się 
ran jest znacznie krótszy, a efekty działań pracy 
lekarza pozostają trwałe.

Zoofizjoterapia to dynamicznie rozwijająca się 
gałąź medycyny weterynaryjnej, którą zdecy-
dowanie polecam w trosce o zdrowie naszych 
podopiecznych. 

odbyło rajdy przez wiele festiwali. Co ciekawe, 
ich spotkania autorskie były za każdym razem 
inne. Specyfika miejsca, lokalny charakter 
festiwalu, osobowość prowadzących, ale też 
wysiłek organizatorów, aby zaznaczyć własną 
lokalną odrębność, pozwalała na różne podej-
ście do książek i samych autorów. 

Stolica języka polskiego w Szczebrzeszynie za-
pisała się w tym roku konkurencyjną rozgrywką 
pomiędzy pokłóconymi organizatorami, którzy 
przygotowali …dwa festiwale, w tym samym 
czasie, pod tą samą nazwą i za te same pienią-
dze pozyskiwane od właściwego ministerstwa. 
Szczęśliwie publiczność nie musiała koniec 
końców być świadkiem takich przepychanek 
i jak co roku uczestniczyła w fantastycznej 
imprezie, podczas której spotkania autorskie 
przeplatały się z fantastycznym pasmem dla 
dzieci, spacerami przyrodniczymi z Adamem 
Wajrakiem, grami literackimi, filmami, przed-
stawieniami i koncertami. Znakomite semi-
naria językowe gromadziły mimo zmiennych 
warunków pogodowych liczną widownię. Jak 
zawsze w Szczebrzeszynie była bardzo mocna 

obsada autorów, dostępnych przez cały czas 
trwania festiwalu. 

Literacki Sopot na tym tle jest obok Szczebrze-
szyna „najdoroślejszym” festiwalem. Trwa co 
prawda tylko cztery dni, ale jakie? Koncep-
cyjnie jest chyba najdojrzalszą merytorycznie 
propozycją. Z roku na rok poświęcony innej 
narodowej literaturze światowej. W tym roku 
po Izraelu, Francjii, Kanadzie przyszedł czas na 
Włochy. I tu prawdziwą zasługą Sopotu jest 
jego wielka praca, aby pokazać polskiemu czy-
telnikowi nie tylko dokonania kolejnej wielkiej 
literatury światowej, ale też jej bieżący nurt, 
wsłuchiwać się w aktualne brzmienie. Nie boi 
się Sopot debiutów, w tym krajowych. Nogaś 
na plaży, kameralne spotkania w księgarni 
na końcu Monciaka, zjawiskowy teatr BOTO, 
pozostają w pamięci ze swoimi propozycjami, 
które dopiero mają otworzyć drzwi na świat 
dla początkujących artystów słowa. A mul-
tijęzyczne debaty w Sopockiej Galerii Sztuki 
otwierają kolejne tematy społecznych dyskusji 
i gromadzą setki uczestników. 

Legendy krążą o najbardziej nieprawdopo-
dobnym festiwalu z Budy Ruskiej – Patrząc na 
Wschód. Impreza dwojga przyjaciół, którzy 
powołali wydawnictwo o nazwie Paśny Buriat, 

bez wielkich pieniędzy, dzięki zbiórce interne-
towej, na terenie jednego gospodarstwa agro-
turystycznego, bez żadnej infrastruktury, od 
kilku lat organizują wielodniowe literacko-fol-
kowe wydarzenie na wiele setek uczestników. 
Dość powiedzieć, że ostatniego w tym „ciągu 
festiwalowym” Stasiuka oglądało i słuchało 
ponad 500 osób! Z oczywistych powodów 
festiwal jako jedyny nie jest transmitowany 
w Internecie. 

Trudno powiedzieć jaki będzie dalszy los naszej 
Koalicji i samych festiwali literackich. W skali 
kraju wydarzenia zaczynają się powtarzać, po-
dobny format jest wykorzystywany przez kolej-
ne ośrodki dla zaistnienia na mapie kulturalnej 
kraju. Ale co pewien czas pojawia się coś, co 
było zarzewiem naszych wszystkich festiwali 
koalicyjnych – pasja jakichś ludzi, którzy trochę 
na przekór logice i tzw. „obiektywnym okolicz-
nościom” mieli potrzebę, aby wyrzucić z siebie 
jakąś ideę, która dała się wpisać nie tyle w fe-
stiwal książki, a w festiwal idei wokół książek. 
Trzeba czasem takich wariatów, którzy będą 
nas z dobrym uśmiechem namawiali do czy-
tania i rozmawiania o tym, co przeczytaliśmy. 

Do zobaczenia na kolejnych festiwalach li-
terackich! 

tekst i fot. Bogdan Szczesiak
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PRZYRODA

GRZYBY. DOPUST BOŻY...
O tym, że w parkach narodowych grzybów zbierać nie wolno, pisano wiele razy. I co z tego, kiedy 
każdej jesieni, gdy tylko pojawią się pierwsze okazy, do lasów ruszają tabuny grzybiarzy. Jak kraj długi 
i szeroki, zbierają wszyscy. Na zasadzie – chłop żywemu nie przepuści. Są grzyby, trzeba je zbierać. 
Wrodzony i mocno zakorzeniony w słowiańskości instynkt łowcy-zbieracza wyłącza wszelkie hamul-
ce. Grzyby, grzyby ponad wszystko! Grzyby rządzą! Kto nie zbiera ten kiep! Kto pierwszy, kto więcej…

Jakby tego było mało, wszyscy chwalą się 
swoim zbieractwem w Internecie. Ja 10 kilo! 

Ja 25! A ja – takie wielkie prawdziwki! Tylko pół 
godziny byłem w lesie i 150 sztuk! Do tego ga-
zety i portale internetowe podgrzewają jeszcze 
atmosferę. Ukazują się poradniki, jak zbierać. 
Czy lepiej wykręcać, czy może obcinać. Zbierać 
gołąbki, czy nie. A olszówki ile razy obgotować 
przed marynatą. Rady, porady, przepisy. Nawet 
ranking najlepszych miejscówek na zbieranie…

I niby nie ma w tym nic złego. Spacer po le-
sie uspokaja, świeże powietrze dobrze robi na 
płuca, jest okazja do spotkań towarzyskich na 
łonie przyrody. Wszystko dobrze, ale czy ktoś 
ze zbieraczy zadał sobie pytanie, dlaczego 
wszędzie grzyby zbierać wolno, a w parkach 
narodowych nie? Dlaczego te parki narodowe 
są takie wyjątkowe? Co takiego złego dzieje 
się w parku, że tam akurat uznano zbieranie 
grzybów za szkodliwe i nielegalne? Przecież 
jeżeli urosły, a ja ich nie pozbieram, to zgniją, 
czyli zmarnują się – tak uważają jedni. Zjedzą 
je zwierzęta, a przecież mogą zjeść coś inne-
go – tak powiedzą inni. Jak to? Grzybów nie 
zbierać, skoro jest ich tyle? – głos pozostałych. 
O co więc chodzi?

Chodzi o to, że grzyby saprofityczne są nie-
zbędnym ogniwem obiegu materii 
w przyrodzie. Pełnią rolę reducentów (de-
struentów) rozkładających martwą materię 
organiczną do prostych związków nieorganicz-
nych, które mogą być ponownie wykorzystane 
przez rozmaite organizmy. Tak głosi definicja. 
Ale co to dokładnie znaczy? Ano znaczy tyle, że 
parki narodowe to wielkie laboratoria przyrody, 
w których chodzi o to, żeby procesy przyrodni-
cze zachodziły w sposób jak najbardziej natu-
ralny i bez ingerencji człowieka. A zbiór grzy-
bów to nic innego jak ingerencja. Wynoszenie 
z lasu parku narodowego setek, czasem tysięcy 
ton grzybów prowadzi do znacznego zuboże-
nia eksosytemu. Grzybiarze przeczesujący las 
rozdeptują ściółkę, niszczą subtelną struktu-
rę muraw napiaskowych, wygniatają plechy 
porostów, niszczą rośliny i inne grzyby, które 
uznają za niepotrzebne, wchodząc w ostoje 
płoszą zwierzęta i zakłócają tym samym natu-
ralność procesów przyrodniczych zachodzących 
w lasach parku narodowego. A przecież prawo 
mówi wyraźnie (Art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody): Park 
narodowy obejmuje obszar wyróżniający się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edu-
kacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 
1000 ha, na którym ochronie podlega cała 
przyroda oraz walory krajobrazowe. I dalej: 
Park narodowy tworzy się w celu zachowania 
różnorodności biologicznej, zasobów, tworów 
i składników przyrody nieożywionej i walo-
rów krajobrazowych, przywrócenia właściwe-
go stanu zasobów i składników przyrody oraz 
odtworzenia zniekształconych siedlisk przy-
rodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt 
lub siedlisk GRZYBÓW. 

Z kolei w art. 12. 1. tejże ustawy zapisano, 
że obszar parku narodowego może być udo-
stępniany w sposób, który nie wpłynie nega-
tywnie na przyrodę w parku narodowym. To 
ważny zapis, bo z niego wynika, że terenu 
parku wcale nie trzeba udostępnić każdemu 
ot tak, i to, że można się po nim poruszać 
– tylko po wyznakowanych szlakach i tylko 
w konkretnie ustalony sposób to nie jest coś, 
co się nam po prostu należy. To w pewnym 
sensie prezent od ustawodawcy, który po-
zwala korzystać z przyrody parku narodowe-
go pod pewnymi warunkami, które jasno da-
lej określa. I skoro ustawodawca mówi dalej 
w art. 15, ust. 1, pkt 13, że w parku narodo-
wym zakazuje się zbioru dziko występujących 
roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem 
miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku 
narodowego, a dyrektor takich miejsc nie wy-
znaczył, to znaczy, że GRZYBÓW W PARKU 
NARODOWYM ZBIERAĆ NIE WOLNO! I jest to 
wykroczenie karane mandatem. Koniec. 

I każdy z nas może mieć własne zdanie na te-
mat tych przepisów, ich sensu i potrzeby sto-
sowania, a nawet może się z nimi nie zgadzać. 
Oczywiście, ma do tego pełne prawo, ale musi 
mieć świadomość, że przyłapany na ich łama-
niu poniesie karę. 

Bo, proszę Państwa, lasów gospodarczych 
w Polsce jest wystarczająco dużo, a tam 
grzyby zbierać można prawie wszędzie. Wy-
jątek stanowią uprawy leśne do wysokości 4 
metrów, drzewostany nasienne i ostoje zwie-
rzyny, co zawsze oznaczone jest stosownymi 

tablicami. Pamiętajmy, że parki narodowe 
stanowią zaledwie 1 procent powierzchni 
kraju. Wyłączając z tego wody, bagna, skały 
powyżej granicy lasu czy skrajnie nieurodzaj-
ne piachy, lasów zostaje jeszcze mniej. Czy 
naprawdę nie możemy zastanowić się i zre-
zygnować? Nie możemy przestrzegać prawa? 
Skończmy wreszcie z myśleniem, że przepisy 
są po to, żeby je łamać. Przestańmy być dum-
ni z tego, że oszukaliśmy przepis, uciekliśmy 
strażnikowi, że jakoś się nam udało. I nie tłu-
maczmy się strażnikom, że mieszkamy tu od 
zawsze i od zawsze zbieramy grzyby, bo to 
od początku istnienia parku było wykroczenie. 
Nie opowiadajmy, że tak sobie tu spacerujemy 
i zbieramy „grzybki na obiadek”, bo to też nie 
przejdzie. Nawet argument o dorabianiu do 
emerytury brzmi słabo i zupełnie nie daje się 
obronić w świetle przepisów o ochronie przy-
rody. Park narodowy nie po to został powo-
łany i nie temu służy, żeby go eksploatować. 
W parku chroni się zasoby przyrody, dlatego, 
że są unikatowe. Także grzyby, wszystkie bez 
wyjątku, bez względu na gatunek czy po-
spolitość występowania. Musimy to w końcu 
zacząć rozumieć. Na grzyby zapraszają Lasy 
Państwowe.

A swoją drogą, czy te wszystkie grzyby są tego 
warte, żeby w ich poszukiwaniu niszczyć, za-
deptywać, zaśmiecać najpiękniejsze i najcen-
niejsze perły naszej przyrody? 

Od niejedzenia grzybów nikt jeszcze nie umarł, 
więc i Wam – zbieracze – to nie grozi. Jedzcie 
więcej warzyw. Są zdrowsze.

tekst i fot. Maciej Szajowski
Kampinoski Park Narodowy
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Centrum Kultury 

Izabelin 

 
 

SPZOZ Izabelin 

 
 

22 299 35 75 
AJW-Nieruchomości 

 
Kampinos 

Nieruchomości 
 

KAMPINOS TELCO 

 
DUODENT S.C. 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

chirurgia 
naczyniowa i ogólna 

 
Wiesława 

Pawłowska- 
Jenerowicz 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska Juniperus 
s.c. 

 
Klinika 

Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 

 
Sylwia Szuder 

Fotograf 
 

Fotograf 
Foto Piekarnik 

 
BSK Sp. z o.o. 

 
Biuro Rachunkowe 

"Przyjazna 
Księgowość" 

 
PLUTON DYSTRYBUCJA 

Sp. z o.o. 

 
Gospoda 

Kampinówka 

 
MAD MEALS 

catering dietetyczny 
 

Hayashi Sushi 

 
KAWIARNIA Bon 

Appétit  
Campo Restauracja 

 
SOSNOWA SZPILKA 

 
ANTYKWARIAT 
PIOTRUŚ PAN 

 
WRÓŻKI CHRZESTNE - 
animacje dla dzieci 

 
 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK 

 
SENSOTEKA 

STREFA ROZWOJU 
DZIECKA 

Usługi Hydrauliczne 
Cezary Jabłoński 

Usługi hydrauliczne 
 i gazowe  

Włodzimierz 
Kucharski 

 
ArtMax B.M. 
Cieplińscy 

 
 

ACS-Elektro 
naprawiotor.pl 

INSTAL-KAN  
Łukasz Sałata 

 
PIES NA URLOPIE.PL 

 
Gabinet 

Weterynaryjny 
"Mokry Nosek" 

 
DOKTOR SZELKA 

psycholog zwierząt 

 
KWIACIARNIA 

IZABELLA 
 

KWIATY W DRODZE 

 
GAMMA SERVICE 
(środki czystości) 

 
AGRAW 

Automaty do bram 

 
Wideodomofony 
Sprzedaż, Serwis, 

Montaż 

 
 

A. S. PILAR 
 

JKR GROMADKA & 
GROMADKA SJ 

 
 

KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ 

 
Shower And Towel  

VIVAT Sp.j. 

 
Gminne Koło 
Miłośników 

Wędkarstwa 
w Izabelinie 

 
PPHU DOBEK 

Dobiesław Derbich 

 
 

COZMO-BIKE 

 
 

Pensjonat 
Martiany 21 

 
 

TEO PV 
Diamond Life 

 
Pracownia Formatka 

    
Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl w zakładce Karta Izabelińczyka. 
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CZYTELNICTWO
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

REKLAMY

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

MALOWANIE
malowanie wnętrz, gładzie gipsowe, 

malowanie elewacji

tel. 501 647 354

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

MATEMATYKA  
dla: uczniów, licealistów i studentów. 

602 120 781
 Laski
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  ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

Wypełnij 
formularz 

zgłoszeniowy
ONLINE 

Profesjonalna Szkoła Tenisa 
Ziemnego KampinoSport
zaprasza dzieci z roczników 
od 2015 oraz dorosłych
na zajęcia grupowe 
lub indywidualne.

KampinoSport
ul. Izabelińska 79 
Stare Babice 
www.kampinosport.pl
Kontakt 606 122 322 
facebook.com/kampinosport
instagram.com/_kampinosport

REKLAMY
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3.10
niedziela

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

Sprawdź nas na:

II Izabeliński 
Dzień Seniora
- warsztaty - występy - aktywizacja seniorów - moc atrakcji - koncert -

Ryneczek 
po Sąsiedzku
ul. 3 Maja 47, Hornówek 15:00

 


