LISTY
DO SĄSIADA
Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw

Lokalny miesięcznik bezpłatny

lipiec 2022 nr 7 (299)

ISSN 1427-3345

Gmina Izabelin

lisopad 2015 nr 12 (222)

Wakacje w Izabelinie

1

SPIS TREŚCI
Od 1 lipca można wnioskować do ZUS-u
• Wspomnienie o Jerzym Pietrzaku s. 3
• Izabelińska Uchwała Krajobrazowa s. 4−5
• Młode zwierzęta nie potrzebują naszej pomocy s. 6
• Oszczędzanie wody to nic trudnego s. 7
• Lekcja Obywatelska z Małgorzatą Ohme s. 9
• Gary Guthman Quartet na izabelińskiej scenie s. 10
• Wycieczka do Kazimierza Dolnego s. 11
• Sielankowe Wakacje
– warsztaty w sierpniu s. 11
• Zawód: fagocista
– wywiad z Grzegorzem Dąbrowskim

s. 12−13

• Joga na Mokrych Łąkach s. 14
• Skatepark – otwarcie sezonu s. 15
• Sielankowe Wakacje
– zajęcia sportowe w sierpniu s. 16
• Wycieczka do Kołacinka s. 16
• Ryneczek po Sąsiedzku – Elvis jest w Tobie s. 17
• Harcerze we Francji s. 18
• Z kucharką od kuchni – wywiad z Krystyną Rytel s. 19
• Mieszkańcy piszą s. 20
• Zwierzakowo

s. 21

• Kosaciec syberyjski s. 22
• Narodowe Czytanie w Izabelinie s. 22
• Wywiad z Ewą Chotomską s. 23
• Gminna Biblioteka w Izabelinie
• Karta Izabelińczyka s. 25
• Reklamy s. 26-28

s. 24

o środki na wyprawkę szkolną

M

ożna już składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”,
czyli tzw. 300 plus, na wyprawkę szkolną. Od ubiegłego roku szkolnego to
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie z tego programu. W roku szkolnym 2021/2022 na
Mazowszu ze świadczenia „Dobry Start”
skorzystało prawie 660 tysięcy uczniów.

– W ramach programu rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów
oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych – mówi Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS-u.
– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku
dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy
można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Złożenie wniosku
do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września –
dodaje przedstawiciel ZUS-u.
Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.
Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobrego
Startu” poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. To
pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku
– oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego,
na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu, czyli
dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.
Zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” również będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia
będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS,
także wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną
lub portal Emp@tia.
Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS-em w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca
przyznania świadczenia).
Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy. Płatność bezgotówkowa to bowiem znacznie tańsza i bezpieczniejsza forma
niż przekaz gotówkowy.

Okładka: uczestnicy półkolonii CKI
fot. arch. CKI
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POŻEGNANIA

Wspomnienie o Jerzym Pietrzaku
„Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
Odwagi, abym zmieniał to,
co mogę zmienić,
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego” *

W

szyscy, którzy spotkali na swojej drodze Jerzego Pietrzaka, wiedzą, jaką wagę przywiązywał do powyższych słów. Stosował się
do nich w życiu i polecał to swoim podopiecznym.
Nie mogąc rozwijać kariery naukowej, odnalazł się w bardzo trudnej,
ale jakże ważnej społecznie terapii uzależnień. Tak pogodził wiedzę chemika z potrzebą naprawiania świata. Pogodny i dobroduszny, jako terapeuta był stanowczy i konsekwentny. Dlatego taki skuteczny. Jak wiele
osób zawdzięcza mu trzeźwe życie, ile rodzin uratował przed rozpadem
− zapewne sam już by nie policzył. Ale cieszył się z każdego szczerego
spojrzenia w oczy, wiedząc, że to znak uleczonej duszy. Przyjaciele mówili o nim „specjalista od cudownych uzdrowień”, nie wiedząc, ile godzin
terapii poświęcał każdemu uwikłanemu w uzależnienie.
Dla swoich pacjentów miał włączony telefon 24 godziny na dobę. Był
ich mentorem i jednoosobową grupą wsparcia. Poza pracą w warszawskiej poradni przy ul. Czumy, potem przy ul. Coopera, znajdował czas,
aby przez lata swoją wiedzą wspierać również naszą gminę. Od podstaw zorganizował Gminny Punkt Konsultacyjny i był filarem Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przez lata uczył nas
trudnej sztuki pracy z osobą uzależnioną i jego rodziną. Był urodzonym społecznikiem, działającym na rzecz swojej małej ojczyzny. Gdy
tylko wybrał gminę Izabelin jako swoje miejsce na ziemi, natychmiast
zaangażował się w jej rozwój. Zaprzyjaźnił się z sąsiadami, zyskał powszechny szacunek i, obdarzony ich zaufaniem, zasiadał w Radzie Gminy Izabelin, przez dwie dekady piastując funkcję jej przewodniczącego.
Odszedł z samorządu uhonorowany buławą Izabelińczyka Roku 2014.
Nadal jednak prowadził konsultacje dla mieszkańców, również poprzez
fundację „Przyjaciele Alego”.
Troszczył się o swoją rodzinę; był kochającym mężem i ojcem. Gdy
opowiadał o swoich bliskich, czuło się tę magiczną więź i wzajemny
szacunek. Warto spojrzeć na dzieło Jerzego poprzez pryzmat Helmuta
– dębu, który posadził. Bo tak rozwija się wszystko, co stworzył.
Maryla Łukasińska

fot. ze strony www.gmina.izabelin.pl

Jerzy Pietrzak − wieloletni przewodniczący
Rady Gminy Izabelin, wybitny społecznik, Izabelińczyk roku 2014 − zmarł 20 czerwca br.
Pogrzeb odbył się 23 czerwca w kościele św.
Rocha w Lipkowie.

* Tekst modlitwy, której autorstwo niektóre źródła przypisują Markowi Aureliuszowi

Osoby z Ukrainy, które potrzebują informacji na temat
zajęć w Centrum Kultury Izabelin i ogólnej pomocy uchodźcom
udzielanej na terenie gminy, mogą dzwonić pod numer: 512 239 634
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Z ŻYCIA GMINY

IZABELIŃSKA UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
ZACZĘLIŚMY OD SIEBIE!
Przypominamy, że 1 marca 2022 weszła w życie
uchwała krajobrazowa, która wprowadziła między innymi zakaz umieszczania nośników reklamowych na ogrodzeniach. Zgodnie z uchwałą
wszystkie reklamy i szyldy znajdujące się obecnie
na ogrodzeniach muszą zostać usunięte, najpóźniej do 1 marca 2023.

Z

miany zaczęliśmy od siebie, zdejmując banery z ogrodzeń gminnych nieruchomości. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do takich porządków.

Egzekwowanie zapisów uchwały
Na potrzeby egzekwowania zapisów uchwały wykonana została fotoinwentaryzacja istniejących nośników reklamowych. Opracowano
także ulotki z najważniejszymi informacjami o uchwale.
Dodatkowo od lipca pracownicy Wydziału Architektury i Planowania
Przestrzennego ruszyli w teren. Informują i edukują reklamodawców
o możliwościach i ograniczeniach wynikających z zapisów uchwały.
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Z ŻYCIA GMINY
Pierwsze efekty wprowadzenia uchwały krajobrazowej:

tekst i fot. Agata Karczmarek, Aneta Iwan
Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin

WIĘCEJ INFORMACJI na temat uchwały
znajduje się na stronie internetowej:
www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
oraz w Wydziale Architektury i Planowania
Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin
– pokój nr 1, tel. 22 722 89 36,
e-mail: krajobraz@izabelin.pl
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mała wiewiórka, fot. Anna Madanowska

Młode zwierzęta nie potrzebują naszej pomocy!
Wiosna i lato to okres, gdy w lesie czy na łące można spotkać młode, nowo narodzone zwierzęta
(np. sarny, zające). Przypominamy: nie zabierajcie tych maluchów do domu, nie przywoźcie do weterynarza, Urzędu Gminy czy też dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego.

W

iele zwierząt po urodzeniu zostawia swoje dzieci bez opieki,
ponieważ takie nowo narodzone maluchy są zbyt słabe i nieporadne, by podążać za matką.
Podkreślmy – wiele zwierząt ZOSTAWIA swoje dzieci, ale nie porzuca ich. Samica w porze karmienia powraca do ukrytego malca.
Jedyną jego obroną jest pozostanie w kryjówce w całkowitym bezruchu, bez względu na sytuację. W połączeniu z brakiem zapachu
(młode nie wydzielają woni charakterystycznej dla dorosłych osobników) ryzyko znalezienia oseska przez drapieżnika jest znikome.

Większość z nich na skutek niewłaściwego odżywiania (bo przecież
potrzebują mleka swojej matki, a nie krowiego czy modyfikowanego) umiera z powodu biegunki. Koniec ratowanego malucha może
być również dramatyczny, gdy człowiek, który go zabrał, stwierdzi,
że odstawi go z powrotem, bo może matka wróci i jednak się nim
zajmie. Niestety malec raz dotknięty przez człowieka nabywa ludzkiego zapachu. Powracająca matka nie będzie chciała podejść do
dziecka, ponieważ będzie czuła obcy zapach. Takie młode umiera
więc z głodu w lesie. Dla wielu zwierząt często tak właśnie kończą
się nieprzemyślane decyzje człowieka.
Podobnie sytuacja ma się z podlotami. Podlot to młody ptak, który
opuścił już gniazdo i szlifuje swoje umiejętności latania. W czasie
tej nauki ptasie dzieci pozostają pod opieką rodziców, którzy krążą
w pobliżu i regularnie karmią swoje pociechy do czasu, aż te nauczą
się latać na duże odległości i zdobywać samodzielnie pokarm.
Oto podstawowe informacje, które warto zapamiętać, żeby
oszczędzić cierpienia wielu młodym przedstawicielom fauny:
• leżące nieruchomo w lesie czy na łące młode zwierzę to sytuacja
całkowicie naturalna; nie dotykajmy maluchów, nie zabierajmy ich,
nie przenośmy;
• podfruwające młode ptaki nie wypadły z gniazda, tylko weszły
w kolejną fazę swojego życia, trenują latanie i zdobywanie pokarmu pod opieką swoich rodziców, którzy czuwają nad nimi, krążąc
w pobliżu.

podlot, fot. Paweł Plichta
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Niestety człowiek, napotykając takiego malca i nie widząc w pobliżu
matki, nabiera od razu przekonania, że maluch jest sierotą, głodną,
bezbronną i wymagającą pomocy. Maluchy są zabierane ze swoich bezpiecznych kryjówek i wtedy zaczyna się prawdziwy dramat.

Jeśli faktycznie chcemy pomóc naturze, to podczas spaceru z psem
po okolicznych lasach i łąkach prowadźmy go na smyczy. Wychodzące koty zaopatrzmy w obróżkę z dzwoneczkiem. Takie praktyki
mają bardziej korzystne oddziaływanie na otaczającą nas przyrodę
niż pomoc „na siłę” tam, gdzie jest ona zupełnie niepotrzebna.

Anna Madanowska
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin

ZŻYCIA
ŻYCIA
GMINY
W TROSCEZO
ŚRODOWISKO
GMINY

Oszczędzanie wody to nic trudnego
Niekorzystne zmiany klimatu oraz nieracjonalna
gospodarka wodna człowieka powodują na
wielu obszarach zmniejszanie się dostępnych
zasobów wodnych. Woda na Ziemi jest przede
wszystkim słona. Zdatna do picia (czyli słodka)
woda jest zgromadzona w zasobach powierzchniowych oraz podziemnych i stanowi tylko około
3%, z czego 2/3 to pokrywa lodowa obu biegunów. Nieco ponad 1% znajduje się w rzekach,
jeziorach i zbiornikach retencyjnych. Niestety zasoby wodne w Polsce są wyjątkowo ubogie, porównywalne do krajów północnej Afryki.

Ś

rednie zużycie wody na osobę w Polsce wynosi około 150 litrów
na dobę. Dla porównania – w USA na jednego Amerykanina przypada nawet 575 litrów wody pitnej, a z kolei w Mozambiku jest to
zaledwie 5 litrów na jednego mieszkańca. Woda przez swoją powszechność traktowana jest jak źródło niewyczerpywalne, jednak
czas sobie uświadomić, że w końcu przyjdzie nam walczyć z jej niedoborem. Każdego dnia marnujemy wodę, choć nawet proste czynności mogą to zmienić i dać zaskakujące efekty. Oszczędzanie wody
w domu jest korzystne nie tylko dla naszego portfela, ale przede
wszystkim dla środowiska.
A skąd w ogóle bierze się woda w naszych kranach? W większości
to wody podziemne, jak w przypadku gminy Izabelin, chociaż zdarzają się także ujęcia wód powierzchniowych – na przykład Warszawa jest zaopatrywana w wodę infiltracyjną spod dna Wisły. Niezależnie od źródła ujęcia każda woda, która jest przeznaczona do
spożycia przez ludzi, musi spełniać wymagania jakości. Aby zapewnić pożądaną jakość i bezpieczeństwo zdrowotne, wodę poddaje
się procesom uzdatniania. Następnie uzdatnioną wodę transportuje
się siecią wodociągową do indywidulanych odbiorców. Płacimy nie
tylko za pobraną i zużytą wodę, lecz także za przygotowanie jej
do spożycia oraz za utrzymanie w należytym stanie infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej.

Duża ilość wody zużywana jest do celów domowych, czyli do mycia
naczyń, prania i sprzątania, a także podczas mycia zębów, kąpieli
czy codziennej higieny osobistej. Sporo wody marnujemy na podlewanie ogrodu. Możemy jednak przyczynić się do zmniejszenia
niedoborów wody poprzez wykonywanie prostych, codziennych
czynności.
Pierwszym krokiem powinien być przegląd szczelności kranów
i innych urządzeń. Z kapiącej baterii może wyciekać nawet 15 litrów
wody dziennie, co w skali roku daje ogromne ilości. Dobrym rozwiązaniem jest także instalacja baterii jednouchwytowych z perlatorem, które automatycznie mieszają wodę zimną i ciepłą oraz
jednocześnie napowietrzają strumień wody, przez co zużywamy jej
od 20% do 50% mniej. Kolejnym etapem jest zmiana nawyków
w łazience, na przykład wybór szybkiego prysznica zamiast kąpieli
w wannie, zamontowanie toalety z systemem podwójnego spłukiwania czy zakręcanie kranu podczas codziennego szczotkowania
zębów. Pamiętaj także o uruchamianiu pralki i zmywarki dopiero wtedy, gdy są pełne. Warto również rozważyć przejście
z wody butelkowanej (do picia) na kranówkę. Do wyprodukowania jednej plastikowej butelki potrzeba 3 litrów wody! Wysokie temperatury, które doskwierają latem ludziom i zwierzętom,
powodują także wzmożone podlewanie w ogrodach. Znakomitym
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sposobem jest zbieranie deszczówki, która jest darmowa i pozwala ograniczyć pobór wody z sieci. Można zbierać deszczówkę
bezpośrednio do zbiorników naziemnych i podziemnych, ale ciekawym rozwiązaniem jest także stworzenie ogrodu deszczowego, który przechwytuje wody opadowe i niweluje lokalne podtopienia. Zastosowane w nim rośliny hydrofitowe są odporne zarówno
na okresowe zalewanie, jak i na suszę. Ponadto oczyszczają wodę
i pomagają przywrócić jej prawidłowy obieg w przyrodzie, a do tego
zwiększają wilgotność powietrza i korzystnie wpływają na mikroklimat oraz nasze zdrowie.

Więcej rozwiązań dotyczących gromadzenia wód opadowych i roztopowych znajduje się w Katalogu błękitno-zielonej infrastruktury, który można znaleźć na stronie internetowej: https://www.
gmina.izabelin.pl/plik,2305,katalog-blekitno-zielonejinfrastruktury-pdf.pdf lub otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin.
tekst i fot. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin

Na założenie ogrodu deszczowego nie trzeba uzyskiwać żadnych
pozwoleń, możemy go stworzyć na naszej działce samodzielnie,
bez większego wysiłku i dużych nakładów finansowych. Tak został
ostatnio wykonany ogród deszczowy podczas warsztatów z „małej
retencji” zorganizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin, a poprowadzonych przez pana Marcina Chodorowskiego z Fundacji KIM. Ogród został stworzony z wykorzystaniem materiałów z odzysku, zgodnie z ideą zero waste. O czym
trzeba pamiętać przy zakładaniu ogrodu deszczowego? Staraj się
wybierać rośliny rodzime, które są bardziej odporne na suszę, oraz
rozsyp ściółkę, zapobiegającą nadmiernemu parowaniu i zatrzymującą wilgoć w glebie. Trawę w ogrodzie staraj się kosić rzadziej,
bo wyższa trawa to także dłuższe utrzymanie wilgoci w gruncie
i ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem powierzchni ziemi.
Nadal zachęcamy mieszkańców gminy Izabelin do skorzystania
z dotacji gminnej na realizację inwestycji służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, polegających na gromadzeniu
i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, dzięki której można pozyskać do 4 000 zł brutto na
jedną nieruchomość.
W ramach wspomnianej dotacji można nie tylko wybudować ogród
deszczowy, lecz także zakupić zbiorniki naziemne lub podziemne
do gromadzenia wód deszczowych i przystosować istniejący, nieużytkowany bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe do celów
gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Można również wykonać instalację rozsączającą zebrane wody opadowe.

LVII SESJA RADY GMINY IZABELIN
LVII sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 21 czerwca 2022 roku. Transmisja sesji dostępna jest
na stronie: www.gmina.izabelin.pl.
Radni podjęli następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022–2039;
• w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin;
• w sprawie emisji obligacji Gminy Izabelin;
• w związku ze zmianą Uchwały nr LIII/423/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej
przez Gminę Izabelin obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
• w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Izabelin na rok szkolny 2022/2023;
• w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
• w sprawie ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin”.
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oprac. Iwona Mazurek

KULTURA

Kryzys, który może zmienić życie na lepsze
LEKCJA OBYWATELSKA Z MAŁGORZATĄ OHME

Kolejna w tym roku Lekcja Obywatelska odbyła się 14 czerwca w Centrum Kultury Izabelin i zgromadziła wiele kobiet chcących dowiedzieć się czegoś ciekawego z dziedziny psychologii. Prowadząca Małgorzata Ohme dowcipnie, a zarazem bardzo rzeczowo, opowiadała o kryzysach, jakich
doświadczamy w naszym życiu. Niektóre z nich to podręcznikowe przykłady, jak wiek dojrzewania
i przekwitania czy – w przypadku matek – syndrom opuszczonego gniazda. Jednak jest również wiele
trudnych doświadczeń, które dopadają nas z zaskoczenia i nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć ani
się na nie przygotować.

T

akim niespodziewanym kryzysem może być choroba, porzucenie przez partnera czy partnerkę, śmierć kogoś bliskiego, ale też
zmiana pracy lub miejsca zamieszkania. Często w takich sytuacjach
ludzie doznają załamania psychicznego, wycofują się z życia, można
powiedzieć: żyją, jednocześnie nie żyjąc. Małgorzata Ohme pokazała, jak spojrzeć na kryzys, by stał się naszym sprzymierzeńcem
i zmienił nasze życie na lepsze. Sprawa nie jest skomplikowana, jeśli
zaczniemy inaczej myśleć o tym, co nas spotkało.
Nie od dziś wiadomo, że dla jednych szklanka jest zawsze do połowy
pełna, a dla drugich – do połowy pusta. W zależności od tego, jak
spojrzymy na to, co nam się w życiu przytrafia, może okazać się
to dla nas problemem albo wyzwaniem. Problem sam w sobie ma
znaczenie negatywne, ale podołać wyzwaniu – to jest coś! Przykład?
Choroba. Jedni w obliczu kryzysu zdrowotnego załamią się i będą
wciąż narzekać, ale dla innych ta sytuacja stanie się jasnym sygnałem do zmiany życia na lepsze. Zainwestują w wiedzę, zmienią dietę,
być może zwolnią tempo, spełnią swoje marzenia, naprawią relacje,
zaczną uprawiać sport. Będąc w strefie komfortu, pewnie by tego nie
zrobili, ale w sytuacji ekstremalnej nie mają wyjścia.

Odejście kogoś bliskiego to również bardzo trudna życiowa sytuacja
i z nią także wiąże się cały wachlarz możliwości, jeśli chodzi o sposób podejścia do kryzysu. Można rozpaczać i skazać się na rezygnację z życia albo z wdzięcznością podziękować za wspólny czas, który
był nam dany, gdy jeszcze bliska nam osoba żyła.
Są to oczywiście bardzo indywidualne podejścia, bo każdy z nas jest
inny, inaczej przeżywa swoje problemy i doświadczenia. Jednak –
jak podkreśliła terapeutka na spotkaniu – należy pamiętać, że wiele
zależy od nas samych i warto wziąć życie w swoje ręce, by być w tej
podróży kierowcą, a nie pasażerem.
Gdy wykład się skończył, w kawiarence CKI odbyło się nieformalne
spotkanie kobiet przy lemoniadzie i ciasteczkach. Rozmowy toczyły
się dalej, co było jasnym sygnałem, że tego typu spotkania są potrzebne, ważne i warto je organizować.

Iwona Mazurek
fot. Kama Bykowska
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Gary Guthman Quartet
na izabelińskiej scenie

Zakończyliśmy z przytupem sezon muzyczny 2021/2022 w Centrum Kultury Izabelin. Koncert Swing
Celebration zespołu Gary Guthman Quartet na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.

G

ary Guthman – znakomity amerykański
jazzman, trębacz, kompozytor i mentor
wielu młodych muzyków wystąpił na izabelińskiej scenie z okazji poczwórnego jubileuszu:
70. rocznicy urodzin, 60 lat występów scenicznych, 15 lat mieszkania w Polsce i 10 lat
posiadania polskiego obywatelstwa.
Artysta skomponował i opracował setki
aranżacji wykonywanych przez najlepsze
orkiestry amerykańskie i kanadyjskie, jak
choćby Toronto Symphony, National Arts
Centre Orchestra czy New York Pops (Carnegie Hall). Z jego aranżacji korzystały
między innymi National Champion Bands
and Orchestras i Stan Kenton Orchestra.
Wywiad z artystą ukaże się w kolejnym numerze miesięcznika Listy do Sąsiada.
W Izabelinie jazzmanowi towarzyszyli wyjątkowi muzycy, wśród nich Filip Wojciechowski – jeden z niewielu artystów, którzy
w swojej karierze znakomicie łączą jazz
i muzykę klasyczną. To laureat wielu konkursów pianistycznych, solista w Filharmonii Berlińskiej, Tokyo International Forum
i Operze w Monte Carlo. Z prawdziwą wirtuozerią wydobywał z fortepianu Centrum
Kultury Izabelin dźwięki nasycone barwami
klasyczno-jazzowymi.
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Na scenie pojawił się też Paweł Pańta, od
wielu lat związany z Polską Orkiestrą Radiową. Zauroczył słuchaczy ciepłymi barwami
kontrabasu i gitary basowej. Jako jazzman

Paweł Pańta wchodził wcześniej w skład
licznych zespołów – między innymi Andrzeja Kurylewicza, Zbigniewa Namysłowskiego
czy Włodka Pawlika. Uczestniczył w nagraniach albumów Night in Calisia (nagrodzonego statuetką Grammy w 2014 roku),
Anhelli, Tykocin oraz ścieżki dźwiękowej do
filmu Rewers.
Z muzykami wystąpił także Cezary Konrad,
który według rankingu magazynu Jazz Forum od 1992 roku stale utrzymuje status
najlepszego perkusisty w Polsce. Koncertował między innymi z muzykami takimi jak
Randy Brecker, Susan Weinert, Didier Lockwood, Pat Metheny, Leszek Możdżer, To-

masz Stańko oraz w grupie Włodek Pawlik
Trio. Podobnie jak Paweł Pańta uczestniczył
w nagraniach albumu Night in Calisia. Partie solowe w wykonaniu Cezarego Konrada
znakomicie wybrzmiały w Centrum Kultury
Izabelin i zostały nagrodzone przez publiczność gromkimi brawami.
Koncert w Izabelinie odbył się w ramach
inicjatywy Swing Club na Mazowszu, którego organizatorami są Mazowiecki Instytut
Kultury i Związek Artystów Wykonawców
STOART. Centrum Kultury Izabelin należy
do grona stałych partnerów tych instytucji.
tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko

KULTURA

Wycieczka
do Kazimierza Dolnego
nad Wisłą
18.10.2022 (całodniowa)
autokarem z Izabelina

z Centrum Kultury Izabelin
Trwają Sielankowe Wakacje, czyli bezpłatne wakacyjne warsztaty
dla każdego. Zachęcamy do udziału zarówno najmłodszych, jak
i starszych mieszkańców gminy. Oto, co nas czeka w sierpniu.
Program może ulec niewielkim zmianom. Wszelkie aktualizacje na
stronie: www.centrum.izabelin.pl. Informacji udziela również
sekretariat CKI: tel. 22 752 68 00.
Uwaga! Na niektóre zajęcia obowiązują zapisy.

W programie:

• zwiedzanie z przewodnikiem (m.in. Wąwóz Korzeniowy, ruiny zamku i baszta zwana wieżą Łokietka, rynek z kamienicami i studnią, kościół farny
z najstarszymi organami),
• dwudaniowy obiad w jednej z restauracji przy
bulwarze wiślanym.
Cena 120 zł / osoba
Zapisy od września

w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin
22 752 68 00

SIERPIEŃ
6.08
ZWIERZĄTKA Z GOSPODY
zajęcia poznawczo-edukacyjne
z udziałem zwierząt domowych
(koza, kury, owca, króliki, gęsi, kaczki)
„Pod Sosnami” obok CKI / obowiązują zapisy
6.08 godz. 19:00-20:30
BELLY DANCE - TANIEC BRZUCHA
boiska przy szkole podstawowej, ul. 3 Maja 49
lub sala widowiskowa CKI
lokalizacja uzależniona od warunków pogodowych
15.08 godz. 11:00-13:00
WARSZTATY KULINARNE
I ŚPIEWANKI PATRIOTYCZNE
„Pod Sosnami” obok CKI
19.08 godz. 19:00
KONCERT MUZYKI COUNTRY
Shota Adamashvili z Gruzji
sala widowiskowa CKI

BABSKI DZIEŃ

24.09.2022 r. g. 13:00-19:00
Centrum Kultury Izabelin

W programie m.in.: Zumba Sentao, kizomba,
rock&roll i jive, dance-fit maraton.
cena regularna: 107 zł

cena z Kartą Izabelińczyka: 60 zł
Pula biletów jest ograniczona.

Jak się zapisać i otrzymać rabat?
Napisz maila: kontakt@babskiewyjazdy.pl, podaj swoje imię i nazwisko, nazwę i datę wydarzenia: „Babski Dzień 24.09.2022”. I najważniejsze: dołącz w wiadomości zdjęcie/skan swojej
Karty Izabelińczyka.

20.08 godz. 11:00-13:00
IDZIEMY NA GRZYBY
wycieczka z pracownikiem KPN-u
zbiórka na Polanie Jakubów (przy dyrekcji KPN-u)
20.08 godz. 19:00-20:30
KIZOMBA/BACHATA z Łukaszem Grabowskim
po warsztatach POTAŃCÓWKA
Ryneczek po Sąsiedzku
27.08 godz. 16:00-18:00
WYPLATANKI
warsztaty wyplatania dywaników „darciuchów”
z niepotrzebnych materiałów
obowiązują zapisy
27.08 godz. 19:00-21:00
CZAS NA ZUMBĘ
boiska przy szkole podstawowej, ul. 3 Maja 49
lub sala widowiskowa CKI
lokalizacja uzależniona od warunków pogodowych
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Zawód: fagocista
Przypomina dużą, wygiętą fajkę. Skonstruowany jest z drewna i metalu. Posiada 33 otwory, waży prawie 3 kilogramy. Zachwyca delikatnym, szlachetnym brzmieniem. Zapewnia słuchaczom wyjątkową
feerię dźwięków. O niezwykłym instrumencie – fagocie z prof. dr. hab. Grzegorzem Dąbrowskim,
członkiem zespołu Polski Kwartet Fagotowy, rozmawia Daria Kuźniecow-Dudko.

DKD: Po raz pierwszy w Centrum Kultury Izabelin mieliśmy przyjemność
usłyszeć fagot w kwartecie oraz w trio
w symbiozie z kontrafagotem. To rzadkość. Polski Kwartet Fagotowy umożliwił naszej publiczności odkrycie tego
instrumentu na nowo, w niecodziennym układzie brzmieniowym i repertuarowym. Po koncercie długo jeszcze komentowano w sposób bardzo
pozytywny występ zespołu. Niektórzy
słuchacze pierwszy raz mieli okazję
zobaczyć profesjonalnych muzyków
grających na tych wyjątkowych instrumentach. Panie profesorze – na czym
polega fenomen fagotu?
GD: Myślę tu o bardzo bogatych możliwościach brzmieniowych i artykulacyjnych. Fagot – a właściwie fagocista, bo instrument,
nawet najlepszy, sam nie gra – może budować różnorodny nastrój. Od smutku, przez
melancholię, po entuzjazm i radość. Może
wywoływać rozbawienie, śmiech, ale też budować napięcia, takie jak złość czy strach.
Proszę zwrócić uwagę na muzykę filmową,
bajki czy kreskówki dla najmłodszych. Tam
fagot wykorzystywany jest bardzo często.
DKD: Jaka jest różnica między fagotem
a kontrafagotem?
GD: Kontrafagot to odmiana fagotu, jakby
jego przedłużenie umożliwiające wydobycie
jeszcze niższych dźwięków.
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DKD: Podczas koncertu wysłuchaliśmy takich dzieł jak m.in. dostojne
Te Deum Charpentiera, ponadczasowy III Koncert brandenburski G-dur
Bacha, Traviata Verdiego, rytmiczny,
łatwo wpadający w ucho utwór Mah
Na – Mah Na Umilianiego czy oszałamiające Libertango Piazzolli. Można
powiedzieć, że żonglowali Państwo
repertuarem klasycznym oraz muzyką
z pogranicza klasyki i rozrywki, dzieląc
się z publicznością tym, co najważniejsze – swoją pasją.

GD: Tak, celowo układamy program, mieszając style, epoki oraz gatunki. Daje nam to
pewność, że słuchacze nie będą się nudzić
i każdy znajdzie coś dla siebie. Jedni lubią
Bacha i Mozarta, a inni Piazzollę.

fot. arch. Grzegorza Dąbrowskiego

DKD: Czy w świecie muzycznym popularne jest wyodrębnienie fagotu – jak
w przypadku zespołu Polski Kwartet
Fagotowy?
GD: Rozumiem, że chodzi o to, iż gramy
w zespole jednorodnym (same fagoty).
Mogę powiedzieć, że nie ma wielu takich zespołów. Pewnie jedną z przyczyn jest brak
oryginalnie napisanych na ten skład kompozycji. Trzeba się posiłkować innymi opracowaniami i aranżacjami.
DKD: Trzech członków zespołu to absolwenci warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
z dużym dorobkiem muzycznym – Pan,
Dariusz Bator i Alicja Kieruzalska. Są
Państwo muzykami związanymi z najważniejszymi orkiestrami oraz środowiskiem akademickim w Polsce. Występują Państwo zarówno na polskich,
jak i zagranicznych scenach, prowadząc ożywioną działalność koncertową
solową i kameralną. Ale czwarty członek zespołu – Antoni Dąbrowski – to
jeszcze student, choć bardzo zdolny,
zdobywający nagrody na wielu konkursach. To jednocześnie Pański syn,
którego osobiście uczył Pan gry na
fagocie. Przypomina mi to trochę historię Wolfganga Amadeusza Mozarta,
który uczył się gry na klawesynie pod
kierunkiem swojego ojca. To dobrze
rokuje, zwłaszcza że jest Pan uznawany w Polsce za jednego z najlepszych
fagocistów. Wniosek stąd taki, że zawsze będzie Pan mógł podzielić się
swoim doświadczeniem z synem.
GD: Oczywiście, przecież dzielenie się doświadczeniem to również moja praca. Od 25
lat jestem wykładowcą klasy fagotu w Aka-

demii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a od 15 lat uczę gry na
tym instrumencie w Zespole Państwowych
Ogólnokształcących Szkół Muzycznych
I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz
w Warszawie. Swoją edukację odbierałem
w szkole podstawowej i średniej w Lublinie u wspaniałego nauczyciela, Bolesława
Strawy, potem była Akademia Muzyczna
imienia Fryderyka Chopina w Warszawie
i profesor Bogumił Gadawski, a następnie stypendium i studia w Yale University
w klasie doktora Franka Morellego, które
ukończyłem z tytułem „Master of Music”. Na
moje doświadczenie składają się też tysiące
koncertów w największych salach koncertowych na niemal wszystkich kontynentach
oraz współpraca z najwybitniejszymi dyrygentami i solistami.
DKD: Jak się gra z własnym synem
na scenie? Czy to jest satysfakcja dla

KULTURA

Pana jako pedagoga, a jednocześnie
satysfakcja rodzicielska? Kiedy Pana
syn był dzieckiem, wymagał Pan od
niego więcej niż od innych uczniów?
GD: Granie z własnym synem, i do tego byłym uczniem, to z pewnością sytuacja stresogenna. Nikt bowiem nie jest tak krytyczny
jak młodzi, ale satysfakcja i radość też jest
wielka – i dla pedagoga, i dla ojca. Stawiam
wszystkim uczniom jednakowe wymagania,
więc Antoni nie był w żaden sposób uprzywilejowany. A czy miał trudniej? O to trzeba
zapytać jego.
DKD: Czy trudno jest nauczyć się gry
na fagocie? Kiedy najlepiej zacząć?
GD: Łatwo nie jest, szczególnie początki są
trudne. To kwestia zadęcia i aplikatury. Flet,
saksofon, klarnet – na tych instrumentach
dużo szybciej i łatwiej uczniowie osiągają
sprawność. W przypadku fagotu na efekty
trzeba poczekać, ćwicząc regularnie, żmudnie i przede wszystkim cierpliwie. Kiedy ja
zaczynałem swoją przygodę z fagotem,
standardem było rozpoczynanie nauki w VII
klasie szkoły podstawowej. Obecnie dzieci
zaczynają wcześniej – nawet od I klasy, ale
tu potrzebny jest specjalny instrument – fagottino, czyli mały fagocik.
DKD: Jakie są konsekwencje gry na takim instrumencie? Kłopoty zdrowotne?
GD: Kłopoty zdrowotne – o tak! Kiedyś
grało się na fagocie, utrzymując jego ciężar
przy pomocy paska zawieszonego na karku. Zatem: ciężar fagotu pomnożony przez
godziny codziennego używania instrumentu
i przez lata grania – żaden kręgosłup nie
będzie na to obojętny. Obecnie są różne
szelki i systemy trzymania fagotu, które
eliminują tę niedogodność. Natomiast wła-

ściwa technika oddychania podczas gry
nie powoduje problemów z sercem czy
z płucami.
DKD: Których kompozytorów docenia
Pan najbardziej w kontekście gry na
fagocie? Mnie osobiście zawsze urzeka Sonata na fagot i fortepian op. 168
Camille’a Saint-Saënsa. Tę sonatę oraz
inne dwie, autorstwa Charlesa Koechlina i Paula Hindemitha, można znaleźć
na Pańskiej znakomitej płycie Bassoon
Sonatas. Przy fortepianie towarzyszy
Panu Magdalena Swatowska. Tej płyty
świetnie się słucha po południu podczas weekendowej sjesty.
GD: Cieszę się że ta płyta przypadła Pani
do gustu. Dobór repertuaru nie był przypadkowy. Nagrania te były częścią pracy,
jaką realizowałem podczas postępowania
habilitacyjnego. Cenię wszystkich kompozytorów, którzy traktowali fagot jako instrument solowy, ale też bardzo ubolewam, że
wielu wspaniałych twórców – szczególnie
z okresu romantyzmu, takich jak Chopin,
Czajkowski, Brahms – „zapomniało” o tym
pięknym i niepowtarzalnym instrumencie.
DKD: Co by Pan doradził młodym
adeptom gry na fagocie? Na co powinni zwracać uwagę?
GD: Ucząc na co dzień młodych fagocistów,
rozwiązuję konkretne problemy dotyczące
wszelkich aspektów sztuki wykonawczej,
takich jak: oddech, zadęcie, artykulacja,
frazowanie, praca nad dźwiękiem, jego
emisją, barwą. Można by tu długo wyliczać,
ale najważniejsza jest szczera chęć grania.
DKD: Czy uprawiając zawód muzyka
– mam na myśli ten konkretny instrument, fagot – można godnie żyć?

GD: Trudne pytanie. Powiem tak – apanaże bardzo przeciętnego zawodnika piłki
kopanej są zdecydowanie atrakcyjniejsze
niż koncertującego fagocisty i profesora
tytularnego wyższej uczelni… Na szczęście
pieniądze to nie wszystko. Jest jeszcze muzyka.
DKD: Jakie ma Pan plany na przyszłość? Nowa płyta?
GD: Czasy są tak niespokojne, że trudno
jest planować. Może płyta? Może z synem?
Jest całkiem sporo pięknych utworów napisanych na dwa fagoty, ale tu przydałby się
„sponsor strategiczny”, jak teraz się mawia.
Życzę zatem powodzenia i dziękuję za
rozmowę.

Polski Kwartet Fagotowy wystąpił
w maju br. w Centrum Kultury Izabelin
podczas pierwszego koncertu galowego
Muzyczny Orzeł – inicjatywy zwieńczającej
działania związane z propagowaniem muzyki klasycznej i pierwszą edycją konkursu
Muzyczny Orzeł. Centrum Kultury Izabelin
jest pomysłodawcą inicjatywy Muzyczny
Orzeł, która stanowi ważne ogniwo procesu budowania i wzmacniania kapitału społecznego w kulturze na poziomie wspólnot
lokalnych powiatu warszawskiego zachodniego, czyli gmin: Izabelin, Błonie, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki
i Stare Babice.
Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie muzyki klasycznej poprzez prezentację utworów instrumentalnych w wykonaniu uczniów szkół muzycznych I,
II stopnia i wyższych szkół muzycznych
– mieszkańców gmin powiatu warszawskiego zachodniego.

fot. Michał Starnowski
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Joga
na Mokrych
Łąkach
W ramach tegorocznego Międzynarodowego Dnia Jogi jej
miłośnicy mieli możliwość wspólnego poćwiczenia w pięknych okolicznościach przyrody. 25 czerwca Centrum Kultury Izabelin zaprosiło wszystkich na Mokre Łąki w Truskawiu.
Uczestnicy podkreślali, że atmosfera była fantastyczna.

J

oga klasyczna, jogalates, gongi, strefa relaksu, stoiska gastronomiczne z pyszną
kawą i ciastkami z lokalnego sklepu KRAM oraz lemoniadą i lodami od pana
Krzysztofa Kociołka z kawiarenki CKI – wszystko to nad wodą, wśród śpiewu dzikich ptaków. Wiele zależało od pogody, a ta na szczęście okazała się łaskawa. Od
słońca wszystkich ratowały lekkie podmuchy wiatru. Warto dodać, że ćwiczyli nie
tylko dorośli. Była też silna reprezentacja małych uczestników, którzy chętnie wzięli
udział w treningu jogi dla dzieci.
Nad prawidłowym wykonaniem ćwiczeń czuwali instruktorzy CKI (Anna Korczycka) oraz Szkoły Jogi Halasana.
Wszyscy, którzy podczas wydarzenia wypełnili przygotowaną przez organizatorów
ankietę, mogli wziąć udział w losowaniu fantastycznych nagród. Wśród nich były
akcesoria do jogi, między innymi profesjonalne maty, pokrowce, pasy, świeczki
relaksacyjne.
Mamy nadzieję, że wydarzenie na stałe wpisze się w harmonogram naszych
imprez.
Agnieszka Kopytek, fot. Marek Relich
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Skatepark

otwarcie sezonu
Sezon letni na skateparku rozpoczęty! 27 czerwca z inicjatywy Centrum Kultury Izabelin amatorzy hulajnogi i deskorolki spotkali się, by wspólnie zainaugurować wakacje
w iście sportowym stylu.

P

o obowiązkowej rozgrzewce rozegrano konkurs na najdłuższy skok – na hulajnodze i na deskorolce. Następnym punktem programu był jam hulajnogowy i jam deskorolkowy, czyli wspólna jazda na jednej przeszkodzie. Dla chętnych
przygotowano także strefę malowania griptapów (papierów ściernych naklejanych
na deskorolki i hulajnogi – przyp. red.). Nie zabrakło również atrakcyjnych nagród
dla młodych sportowców.
Przypominamy, że przez cały okres wakacyjny można przychodzić, a właściwie
przyjeżdżać, na skatepark i uczyć się oraz szlifować swoje umiejętności jazdy.
Agnieszka Kopytek
fot. Michał Goleniewski

Bezpłatne zajęcia z instruktorem
poniedziałki 17:00–19:00 (deskorolka)
piątki 17:00–19:00 (hulajnoga)
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SIELANKOWE WAKACJE
bezpłatne zajęcia sportowe
w sierpniu

Seniorzy ze stowarzyszenia Rezerwat

zapraszają
na wspólną wyprawę

Wyjazd 2 sierpnia 2022 / koszt 180 zł od osoby
Zapisy do 28.07.2022
502 131 900 Maryla Łukasińska
501 950 957 Mieczysław Sobczyk

poniedziałki:
17:00-19:00 DESKOROLKA
zajęcia z instruktorem na skateparku
przy szkole podstawowej,
ul. Wojska Polskiego 5
wiek: dzieci 8-11; młodzież 12-18
lipiec i sierpień
wtorki:
8:30-10:00 NORDIC WALKING
start z Polany Jakubów
lipiec i sierpień
17:00-19:00 PIŁKA NOŻNA
boiska przy szkole podstawowej w Izabelinie,
ul. 3 Maja 49
zajęcia z instruktorem
dla dzieci i młodzieży
lipiec i sierpień
środy:
17:00-19:00 TURNIEJE SPORTOWE
siatkówka, koszykówka, badminton, bulle
zajęcia z instruktorem
dla dzieci i młodzieży
lipiec i sierpień
czwartki:
19:00-20:30 NORDIC WALKING
start z Polany Jakubów (przy dyrekcji KPN-u)
lipiec i sierpień
piątki:
17:00-19:00 HULAJNOGA
zajęcia z instruktorem na skateparku
przy szkole podstawowej,
ul. Wojska Polskiego 5
wiek: dzieci 8-11; młodzież 12-18
lipiec i sierpień
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Elvis jest w Tobie
czyli potańcówka na Ryneczku po Sąsiedzku
Elvis wiecznie żywy! I jest wśród nas! Niezależnie od metryki i płci nosimy w sobie Elvisa – każdy swojego – a ten odzywa się i przeistacza nas w Króla Rock&Rolla pod wpływem szczególnych okoliczności.
Jednak nie chodzi tu o bokobrody, dzwony i frędzle. Nie tylko. Potrzeba czegoś jeszcze, by „zadziała
się” ta magia. To PRZYZWOLENIE.

P

rzyzwolenie SOBIE, by puścić głowę
i pójść za sercem. By wypuścić SIEBIE na
wolność i siebie doświadczyć. By wybrzmieć
W PEŁNI, bez wstydu i obaw… i zachwycić
się sobą. By PŁYNĄĆ, a wydarzy się coś magicznego, co pozostanie z Tobą do końca
życia...
Taniec ma wielką moc uwalniania ciała i głowy z „gorsetu” przeciętności, codzienności, przyjętych ról. Taniec samego ze sobą,
w zespoleniu z muzyką, która porusza serce
i wyłącza głowę. Taniec, który wychodzi ze
środka brzucha, rozluźnia lędźwie i kołysze
biodrami. Taniec, który zatrzymuje życie
i przenosi w intymną przestrzeń na spotkanie ze SOBĄ.
Rzecz w tym, że miejsce na taki „taniec” to
nie tylko dance floor. Chodzi o to, by pragnąć, marzyć i kreować swoją – chcianą –
rzeczywistość w życiu. By wyzwolić w sobie
SPONTANICZNOŚĆ i AUTENTYZM. WYRAZISTOŚĆ i ŚMIAŁOŚĆ.

Elvis tym właśnie zainspirował cały świat
i wszystkie pokolenia aż do dziś. Głęboki, zmysłowy głos, powłóczyste spojrzenie, śmiałość
ciała i szałowe stroje to emanacje jego stanu
umysłu, a właściwie ducha. To jego energia,
to nieuchwytne COŚ, co nas pociąga, a nawet
porywa. Król jest wiecznie żywy, bo przełamał
tabu w swojej epoce, dając sobie PRZYZWOLENIE na bycie sobą, na to, by pragnąć i za
tym podążać. Korzystają z tego teraz całe pokolenia.
Tańcz więc tak ze środka brzucha, na ugiętych
nogach, z luźnymi biodrami, z sobą samym/
samą. Wyłącz głowę i włącz serce. Bądź Elvisem i zachwyć się nim. Zachwyć się SOBĄ.
Potańcówka na Ryneczku w sobotę 16 lipca
i klimat epoki rock and rolla okazały się idealnymi warunkami na takie doświadczenie. Muzyka DJ-a Mariusza Brzoski, animacje Łukasza
Prochackiego i ubiory à la Elvis to te szczególne okoliczności, by zatrzymać Twoją, moją, ich
codzienność za bramą Ryneczku. Konkurs na

najbardziej autentycznego Elvisa naszej gminy,
a nawet powiatu, to ta „kropka nad i” – szansa
dla wszystkich Elvisów na manifestację swojego przyzwolenia, by czuć i popłynąć na scenie.
Kolejną taką okazją będzie potańcówka w sobotę 20 sierpnia, tym razem w klimatach karaibskich, w które wprowadzi nas Łukasz Grabowski oraz jego kizomba i bachata.
Organizatorzy potańcówek: Stowarzyszenie
Dla Nas i Centrum Kultury Izabelin zapraszają
do tańca.
Jeden taki taniec może być przełomem w Twoim życiu. Kiedy raz poznasz tego smak… zostaniesz Królem Rock&Rolla albo Dancing Queen
na co dzień.

Anna Rychlik
Stowarzyszenie Dla Nas
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Harcerze z drużyny Puszcza
na zlocie Intercamp 2022 we Francji
Intercamp jest dorocznym zlotem skautów europejskich. Z uwagi na pandemię impreza przez ostatnie
2 lata się nie odbywała. W tym roku nasi harcerze z 424 Drużyny Starszoharcerskiej „Puszcza” zakwalifikowali się na zlot (trzeba bowiem wykonać kilka zadań przedzlotowych). Miejscem Intercampu 2022
była Alzacja we Francji.

H

arcerze wyjechali z Izabelina w piątek
3 czerwca. Po długiej nocy w autokarze dotarliśmy w końcu do miejsca docelowego Musee d’Alsace obok Miluzy i szybko
udaliśmy się na otwarcie Intercampu 2022.
Harcerze z Polski, Czech i Niderlandów zdecydowanie zdominowali ceremonię. Polskie
flagi powiewały z każdego miejsca. Cudowna
atmosfera radości i wspólnej zabawy udzielała się wszystkim. Po podniesieniu flag odtańczyliśmy Chocolate. Następnie przeszliśmy na
miejsce docelowe obozowiska. Rozstawiliśmy
namioty i ustawiliśmy kuchnię. Część drużyny
pod komendą druha Bartka poszła zwiedzać
skansen, w którym trzeba było znaleźć ukryte
litery stanowiące intercampową zagadkę. Budowle – w odróżnieniu od tych w skansenach
w Polsce – były głównie murowane, niektóre
nawet z XIII wieku! Reszta harcerzy z druhem
Jarkiem dalej ustawiała obóz.
Był też czas na lody i odpoczynek, a po
obiedzie – na poznawanie skautów z innych
państw, wymianę plakietek i dalsze zadania na
terenie Intercampu.
W niedzielny poranek po śniadaniu udaliśmy
się na trasę marszową do lasu. Czekały tam
na nas punkty kontrolne z zadaniami. Podczas
wędrówki stoczyliśmy nawet krótki pojedynek
piłkarski z Niemcami (zawodnicy mieli przewiązane chustami nogi – po dwie osoby, co
utrudniało koordynację ruchów). Pojedynek
zakończył się sukcesem naszych harcerzy! 1:0
dla nas!
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Po drodze zobaczyliśmy też cmentarz z polskimi grobami. Druh Bartek opowiedział o emigracji zarobkowej górników z Polski do kopalń
Francji i Belgii w latach 20. XX wieku. Jednym
z takich emigrantów był Edward Gierek...

Podczas gdy drużyna wędrowała (trasa liczyła około 16 km), druh Jarek wraz z kilkoma
harcerzami zrobili w obozie obiad i rozpoczęli
przygotowanie do Food Festivalu. Trzeba było
obrać 20 kg ziemniaków!
Po wędrówce i obiedzie mieliśmy jeszcze chwilę na odpoczynek, zakupy i wymiany fantów,
a następnie zabraliśmy się do ucierania ziemniaków. Na Food Festival przygotowaliśmy
placki ziemniaczane z cukrem, pajdy chleba ze
smalcem, a na deser częstowaliśmy polskimi
krówkami z Milanówka. Jak zwykle nasze stoisko było oblegane. Widać było, że wszystkim
smakują nasze specjały. Chleba ze smalcem
zabrakło już po 30 minutach. Proste rozwiązania okazują się najlepsze.
Wieczorem był jeszcze krąg i podsumowanie
Intercampu. Każdy opowiedział, co mu się najbardziej podobało. Nad nami widać było jedynie pięknie oświetlony szyb nieczynnej kopalni.
Poniedziałek był już ostatnim dniem intercampowej przygody. Rano druh Bartek usmażył
wiadro jajecznicy w 2 wersjach – na szynce
i na cebulce (dla wegetarian). Drużyna w tym
czasie zwijała obóz pod czujnym okiem druhów Jarka i Franka. Namioty znikały w pokrowcach, a kuchnia została zdemontowana
w iście rakietowym tempie!
Kilkoro naszych harcerzy zostało wyróżnionych i w imieniu organizatorów pełnili funkcje
w pocztach sztandarowych na ceremonii zamknięcia zlotu. Brawa dla Basi, Julii, Mateusza,
Artura, Bartka, Zosi, Ali oraz Miłosza!
Ceremonia zamknięcia Intercampu trwała
niecałe pół godziny. Znowu mieliśmy wspólne
śpiewy i zabawy. Miło było usłyszeć, że harc-

mistrzyni Agnieszka Pospiszyl została wybrana
na przewodniczącą komitetu Intercampu na
najbliższe 3 lata!
Po ceremonii zrobiono kilka pamiątkowych
zdjęć. Ale to nie koniec przygody! Druh Bartek
odkrył w sobie duszę przewodnika i namówił
kierowców na pojechanie do Neuf-Brisach. To
miasto twierdza projektu Sebastiana Vaubana,
wpisane na listę UNESCO. Udało się nam zobaczyć potężne fortyfikacje nigdy niezdobytej
twierdzy oraz poznać życiorys Vaubana i jego
dokonania. Obeszliśmy główny plac i obejrzeliśmy kościół św. Ludwika.
Potem przekonaliśmy kierowców do kolejnego
postoju – w Norymberdze. Podjechaliśmy autokarami pod sam zamek cesarski. Druh Bartek poprowadził obie grupy (około 85 osób)
wzdłuż potężnych murów obronnych przez
bramę Tiergärtnertor i, minąwszy zamek, weszliśmy na stare miasto wprost pod dom Albrechta Dürera. Stamtąd udaliśmy się pod pomnik artysty i dalej – do kościoła św. Sebalda,
aby podziwiać prace Wita Stwosza. Niestety
kościół był już zamknięty. Czuliśmy niedosyt,
ale wiedzieliśmy, że tak naprawdę na zwiedzanie Norymbergi trzeba poświecić co najmniej
cały dzień, a nie 30 minut! Szybko zatem
wróciliśmy do autokarów i ruszyliśmy w stronę Izabelina. Podczas podróży dalej snuliśmy
opowieści o Wicie Stwoszu, nazistach i parteitagach w Norymberdze oraz haniebnych ustawach norymberskich z 1935 roku i wreszcie
o procesie norymberskim 1945/1946.
Za rok odbędzie sie kolejny Intercamp – w Bawarii. Już teraz szykujemy się do wykonania
zadań przedzlotowych. Czuwaj!
phm. Bartosz Grohman
fot. arch. drużyny Puszcza

ZDROWIE

Z kucharką od kuchni
O poszukiwaniu kulinarnych inspiracji i nie tylko…
Z Krystyną Rytel, która na co dzień gotuje dla dzieci z „Małej szkoły” w Izabelinie,
rozmawia gminny dietetyk Marcin Michalski.

MM: Zna Pani każdy szczegół specyfiki pracy w kuchni. Jak długo pracuje
Pani w izabelińskich placówkach?

strzeni lat? A może nic się nie zmieniło?
KR: Preferencje żywieniowe naszych pociech zmieniają się i my musimy wychodzić
naprzeciw tym wymaganiom. Pomaga nam
w tym kilka osób – pan Marcin (Michalski –
przyp. red.), pani Ewa Przygoda oraz cały
zespół ludzi pracujących w kuchni, dzięki
czemu możemy realizować kolejne założenia. Zostały wprowadzone nowe potrawy,
kilka starszych zmodyfikowaliśmy, żeby były
zdrowsze. Oczywiście pozostajemy również
wierni klasycznym daniom.

KR: Od 2010 roku, kiedy zostałam zatrudniona w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie. Była to praca bardzo ciekawa, ale
też odpowiedzialna, bo dotyczyła żywienia
zbiorowego, i to w odniesieniu do małych
dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę z poznawaniem nowych smaków.
Odpowiedzialność była o tyle większa, że
jeśli w przedszkolu pokażemy dzieciom,
jak można jeść, zostanie to z nimi na bardzo długo. Teraz gotuję dla uczniów „Małej
szkoły” (klasy 1–3 szkoły podstawowej –
przyp. red.).

MM: Dzieci chyba rzadko garną się do
jedzenia warzyw, prawda?

MM: Dla większości z nas gotowanie
to po prostu codzienna konieczność,
ale mam wrażenie, że dla Pani jest
ono prawdziwą pasją. Od zawsze lubiła Pani gotować?

KR: Staramy się włączać do nowych potraw
produkty, których do tej pory nasze dzieci
nie miały możliwości spróbować. Podczas
wydawania obiadów w szkole już można zaobserwować, że są uczniowie, którzy na co
dzień zjadają porcję warzyw bez szczególnego zachęcania. Kropla drąży skałę. Musimy uzbroić się w cierpliwość, a na efekty
przyjdzie nam poczekać. Uważam jednak,
że powoli wszystko idzie ku lepszemu.

KR: Tak, od zawsze. Zaczynałam od nieforemnych naleśników, aż doszłam do najbardziej wyszukanych przepisów. Oglądam
dużo programów kulinarnych, zawsze coś
w głowie na przyszłość pozostanie. Mam
też swój rytuał – czas porannej kawy często
poświęcam na poszukiwanie kulinarnych inspiracji i studiowanie nowości w przepisach.
MM: Jak zmieniło się Pani podejście
do pracy kucharki przez ostatnie dwanaście lat? Jakie zmiany zauważa Pani
w samym gotowaniu?
KR: Od pewnego czasu w izabelińskich
stołówkach zachodzą zmiany, o których
warto opowiadać. Próbujemy na różne sposoby włączać do posiłków więcej warzyw
i owoców, starając się zachęcać dzieci do
poznawania nowych smaków i przekonywać o zasadności jedzenia tych produktów.
Podążamy w tym kierunku za sprawą pani
wójt i pani dyrektor Anety Beczek. Dzięki
nim, chcąc poszerzać kulinarny warsztat,

MM: Ulubiony przepis pani Krystyny to…

ukończyłam kurs kuchni wegańskiej. Zdobytą wiedzą mogę teraz dzielić się nie tylko podczas samodzielnego gotowania, lecz
także podsuwając sugestie innym pracownikom zaangażowanym w dbanie o żywienie. Trzeba podkreślić, że aby cały nasz wysiłek wkładany w pracę nad urozmaiceniem
jedzenia i uczynieniem go zdrowszym nie
poszedł na marne, potrzebujemy współpracy dzieci, nauczycieli, a przede wszystkim
rodziców.
MM: Miała Pani do czynienia z tysiącami dzieci w stołówce. Jak zmieniły się
ich preferencje żywieniowe na prze-

KR: Ciężko wskazać jeden, ponieważ lubię
wiele skomplikowanych przepisów i dań, ale
najbardziej cieszy mnie gotowanie potraw,
które smakują dzieciom na tyle, że przychodzą po dokładki.
Dziękuję za rozmowę
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MIESZKAŃCY PISZĄ

Czysta woda zdrowia doda!
Drodzy Sąsiedzi,
niniejszym listem chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jakość wody
dostarczanej do wszystkich gospodarstw domowych przez GPWiK
„Mokre Łąki”. Proszę się nie obawiać, dostarczana woda na pewno
spełnia wymogi jakości pod względem bakteriologicznym i chemicznym
(w przeciwnym razie nie mogłaby być dostarczana).
Jednakże ilość chemii gospodarczej, jaką kupowałem na potrzeby mojego gospodarstwa domowego, zmusiła mnie do zakupu i zamontowania na instalacji dostarczającej wodę odkamieniacza wraz z filtrem
wstępnym zabezpieczającym urządzenie przed jakimikolwiek zanieczyszczeniami mechanicznymi, typu: płatki rdzy, odrobiny piasku, itp.
Jakie było moje zaskoczenie, gdy po półrocznym użytkowaniu filtr
wstępny z włókniny polipropylenowej (zdjęcie nr 1) stał się czarny
(zdjęcie nr 2). Średnio miesięcznie zużywamy ok. 8–9 m3 wody, czyli
po przepływie przez filtr ok. 50 m3 wody ilość tego typu zanieczyszczeń
spowodowała tak diametralną zmianę koloru filtra, który miał służyć
rok, a po pół roku trzeba go wymienić.

Po wymianie filtra zdałem sobie sprawę, że dotychczas wszystkie te zanieczyszczenia dolewałem do gotowania obiadu, do czajnika, ekspresu
do kawy, do pralki i każde gospodarstwo domowe, które nie posiada
własnych urządzeń doczyszczających wodę, dalej to robi.
Stąd moje pytanie, jakie działania Zarząd GPWiK „Mokre Łąki” zamierza podjąć, aby poprawić w tym zakresie jakość dostarczanej wody?
Przecież poprawa jakości wody w każdym aspekcie, czy to zmniejszenia
ilości węglanu wapnia (mniej kamienia na grzałkach), czy to ograniczenia tlenków żelaza (żółty osad na urządzeniach sanitarnych), zmniejszy
ilość zużywanej chemii gospodarczej, a tym samym również odciąży
oczyszczalnię ścieków z ładunku chemicznego.
Może jakość wody na tyle się poprawi, że ograniczymy zakupy wody
butelkowanej?
Mam nadzieję, że Zarząd GPWiK „Mokre Łąki” po analizie obecnego
stanu podejmie w niedługim czasie działania w zakresie poprawy jakości wody, o czym zostaniemy poinformowani.
Z poważaniem
Wasz Sąsiad
Imię i nazwisko autora znane redakcji

nowy filtr
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filtr do wymiany

ZWIERZAKOWO

GRUPY KRWI U ZWIERZĄT
Weronika Małkowska, studentka weterynarii

U

psów wyróżniamy ponad 13 grup
krwi. Największe znaczenie ma antygen DEA (Dog Erythrocyte Antigen), który
występuje na powierzchni krwinek czerwonych. Osobniki DEA 1.1 dodatnie posiadają
ten antygen na erytrocytach, natomiast te
określane jako DEA 1.1 ujemne nie posiadają go wcale. Psy, w przeciwieństwie do

ludzi i kotów, nie mają w swojej krwi naturalnych alloprzeciwciał przeciwko antygenom
grupowym. Przeciwciała te mogą powstać na
skutek przetoczenia krwi niezgodnej grupowo i utrzymywać się przez bardzo długi czas.
Tymczasem u kotów wyróżniamy tylko grupy
krwi A, B oraz AB. Koty z grupą krwi A po-

siadają przeciwciała anty-B, koty z grupą
krwi B mają przeciwciała anty-A, z kolei koty
z grupą AB są najmniej liczne w populacji.
Nie występują u nich przeciwciała przeciwko antygenom grupowym. Najpopularniejszą grupą krwi u kotów jest grupa A, ale
u osobników rasowych popularne są także
inne grupy.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Tak samo jak u ludzi, u zwierząt możliwe są transfuzje krwi oraz stosowanie preparatów krwiopochodnych. Krwi nie da się jednak
wyprodukować, a zatem konieczne jest jej pobranie od dawców.
W niektórych sytuacjach podanie krwi i preparatów pozwala na
kontynuację ratowania życia zwierzęcia – na przykład w przypadkach silnych krwotoków, zatruć, hemofilii typu A i B, w niedokrwistościach, małopłytkowości, zespole wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, zaburzeniach krzepliwości czy w hipoproteinemii.

Pomóżmy najmniejszym zwierzętom przetrwać upały
Latem bywa bardzo gorąco. Nie
zapominajmy o poidłach dla

drobnych zwierząt. Im mniej-

sze zwierzę, tym szybciej się
odwadnia. Wiewiórki, jeże, my-

szy, ptaki nie poradzą sobie bez
naszej pomocy w zabetono-

wanym i zdrenowanym środowisku.

Pamiętajmy o nich

– wystawmy im poidła

w cieniu drzew i krzewów.
fot. Maciej Szajowski
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KOSACIEC
SYBERYJSKI
Ściśle chroniony, narażony na wymarcie, dostojny, choć delikatny, kuzyn kosaćca żółtego. Na swoje nieszczęście – czarujący. Za to
mistrz kamuflażu. Dziś pewnie więcej obficie
kwitnących kęp kosaćca można znaleźć
w przydomowych ogrodach niż na łąkach.
Podobnie jak goździki pyszne czy pełniki
europejskie, kosaćce wykopywane były ze
swoich naturalnych stanowisk, by zdobić
prywatne posesje. Z różnym skutkiem…

K

osaciec nie wszędzie się przyjmie, a tym bardziej nie wszędzie zakwitnie. Dziś zagraża mu nie tyle wykopywanie (już
rzadko można go spotkać w naturze), ile zanik jego siedlisk –
zmiennowilgotnych i wilgotnych łąk ekstensywnie koszonych.
Na szczęście w Kampinoskim Parku Narodowym kwiat ten radzi
sobie dobrze także w puszczańskich ostępach, w wąskich strefach przejściowych między bezdrzewnymi zagłębieniami bagiennymi a wydmami porośniętymi borami mieszanymi i grądami.
Tyle że tu, w warunkach większego zacienienia, rzadziej i mniej
obficie kwitnie. I tu ujawnia się kunszt kamuflażu kosaćca. Jego
trawiastozielone, wydłużone szydlasto liście nikną w runie traw
i turzyc o podobnych rozmiarach. Jeśli nie trafi się akurat na
kwitnienie, to wyszukanie kępy liści kosaćca jest niemal niemożliwe, chyba że pamiętamy, gdzie dokładnie rósł. Jeszcze tylko
zeszłoroczne, suche torebki nasienne wystające ponad zielone
łany mogą zdradzić czasem jego stanowisko. W tym całe jego
szczęście...
Mieszając się z odmianami ogrodowymi koło domów, gatunek
ten ma marne szanse na przetrwanie. Wyraźnie widoczny na
łąkach dostępnych z dróg i szlaków w każdej chwili może paść
ofiarą „miłośnika rabat”. Tymczasem w zaciszu borów i lasów,
w sąsiedztwie niedostępnych bagien strzeżonych przez dziki,
łosie i komary, może sobie latami wegetować, rozmnażać się
przez podział kłączy i czekać na powstanie większej luki w drzewostanie (na przykład w wyniku wiatrołomu), dzięki której nagle masowo zakwitnie.
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A. Kębłowska
fot. Maciej Szajowski

MICKIEWICZ WIECZOROWĄ PORĄ
NARODOWE CZYTANIE W IZABELINIE
Włączamy się w prezydencką akcję pod nazwą Narodowe Czytanie. 3 września o godzinie 18:30 zapraszamy do wspólnej lektury
Ballad i romansów Adama Mickiewicza. W roli
lektorów wystąpią mieszkańcy i przedstawiciele izabelińskich instytucji.

T

egoroczna edycja Narodowego Czytania skupi się wokół
zbioru poezji Mickiewicza z 1822 roku. Data wydania Ballad
i romansów uznawana jest za symboliczny początek romantyzmu w Polsce. Z tej okazji na polanie „Pod Sosnami” (albo –
w przypadku złej pogody – w sali widowiskowej Centrum Kultury
Izabelin) spotkamy się na wspólnej lekturze. Utwory wieszcza
wybrzmią w wielu ciekawych interpretacjach – i w wykonaniach,
których nigdy byśmy się nie spodziewali.
Kto jeszcze może dołączyć do wspólnego czytania Mickiewicza? Każdy!
Zgłoszenia od mieszkańców, którzy chcieliby zaprezentować swoją
interpretację Ballad i romansów, przyjmowane są do 16 sierpnia
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie, przy ul. Matejki 21
(kontakt: biblioteka@bibliotekaizabelin.pl, tel. 22 752 68 21).
Wszystkich, którzy mają w domu egzemplarz Ballad i romansów,
prosimy o zabranie go ze sobą.
Katarzyna Konczarek-Strzałkowska

grafika: materiały promocyjne z oficjalnej strony
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (www.prezydent.pl)

CZYTELNICTWO

Order Uśmiechu

traktuję jak wielki całus
O pięknej polszczyźnie, odpowiedzialności za małego czytelnika
i bukiecie bzów z Izabelina z Ewą Chotomską rozmawia
Katarzyna Konczarek-Strzałkowska.

Ewa Chotomska
fot. arch. Gminnej Biblioteki w Izabelinie

KKS: Książki, programy – jak choćby Tik-Tak i związana z nim postać Ciotki Klotki – oraz zespół Fasolki. Przez całe życie
tworzy Pani dla dzieci, a przecież to są
bardzo specyficzni odbiorcy. Dlaczego
akurat im zdecydowała się Pani poświęcić swoją twórczość?
Moja mama, Wanda Chotomska, całkowicie
poświęciła się tworzeniu dla dzieci i zawsze
podkreślała, że trzeba dla nich pisać tak, żeby
również dorośli się nie nudzili. Wyrosłam w tej
atmosferze. Byłam urzeczona Jackiem i Agatką – postaciami, które mama wtedy tworzyła. Studio, w którym kręcono kolejne odcinki,
znajdowało się blisko domu. Zdarzało się, że
zaprowadzałam na plan swojego psa albo psa
przyjaciółki, który brał udział w nagraniach
razem z prowadzącą, panią Zofią Raciborską,
i dostawałam za to swoje pierwsze pieniądze.
Odpowiadałam także na korespondencję, bo
program był zasypywany listami od dzieci. Miałam pocztówki, które wkręcałam w maszynę
do pisania i wstukiwałam słowa pozdrowienia
dla małych widzów. Za to również mama płaciła mi kieszonkowe. Lubiłam tę moją pierwszą
„pracę”. Lata później kolega, znany tekściarz
i dziennikarz, dał mi do zmienienia teksty paru
piosenek Janusza Laskowskiego. Bardzo mi się
ta zabawa spodobała i pomyślałam, że chciałabym więcej takich piosenek pisać, właśnie dla
najmłodszych. Przy okazji zwolnił się etat w telewizji, w redakcji dla dzieci, i wreszcie mogłam
odejść z Biura Współpracy z Zagranicą, w którym pracowałam jako tłumacz. Nauczyłam się
montażu i pracy z kamerą. Miałam do wyboru
wszystkie grupy wiekowe odbiorców i każda
z nich mnie interesowała, ale okazało się, że
najłatwiej jest mi tworzyć dla najmłodszych,
bo umiem rymować. Potem zaproponowano mi
dłuższą współpracę przy programach dla dzieci.
KKS: Mały czytelnik, widz, słuchacz
często odbiera przekaz medialny dosłownie, utożsamia się z nim. Tworząc

treści dla najmłodszych, czuje Pani
odpowiedzialność za kształtowanie
małego człowieka?
Oczywiście obowiązkiem twórcy jest to, żeby
przekazywać dzieciom możliwie wszystkie informacje, ale w sposób dostępny – taki, żeby
to nie budziło w dzieciach strachu, poczucia
zagrożenia. To ważne, żeby mądrze zwracać
się do dzieci. Dzisiaj jest tak, że rodzice albo
nie mają czasu, albo w ogóle nie potrafią
rozmawiać z dzieckiem, bo nie potrafią rozmawiać ze sobą. Przez pandemię nauczyciele
w szkole też zostali wyłączeni z tego procesu.
Najmłodsi zostali zostawieni sami sobie. I to
jest bardzo trudne.
KKS: Jak z Pani perspektywy zmienia
się mały odbiorca? Czy teraz dla dzieci
pisze się inaczej? Czy przez lata zmienił
się Pani sposób postrzegania dzieci jako
adresatów tekstów?
Dzisiaj nawet w małych miejscowościach najmłodsi mają inne możliwości, różne zajęcia,
ale bywają też przebodźcowani. Bardzo ważną
rzeczą – od zawsze, ale teraz szczególnie –
jest przekazywanie małemu odbiorcy dobrych
praktyk językowych, pokazywanie pięknej polszczyzny. Proszę popatrzeć, ile jest domów,
w których często operuje się dosłownie kilkoma słowami i dziecko nie zna grzecznych odpowiedników. Później dorasta i nie dostrzega
możliwości wyrażenia swoich emocji innymi
słowami niż te najbardziej potoczne, niekiedy
wręcz wulgarne. Jeśli jeszcze w tym domu się
nie czyta… Najbardziej mnie boli, kiedy widzę,
że dziecko nie umie pięknymi, całymi zdaniami
opowiedzieć jakiejś historii, nie odpowiada na
pytania, nie rozmawia.
KKS: W 2019 roku została Pani odznaczona Orderem Uśmiechu – wyróżnieniem
naprawdę niezwykłym, bo przyznawanym przez dzieci. Jakie znaczenie ma dla
Pani ta nagroda?
To jest kwintesencja moich przygód, mojej pracy dla dzieci i pracy z dziećmi. Traktuję to jak
taki wielki, serdeczny całus od moich odbiorców.
KKS: Przyjechała Pani do Izabelina, żeby
spotkać się z małymi czytelnikami. Jakie

są Pani wrażenia? Lubi Pani spotkania
autorskie?
Dzieci w Izabelinie były bardzo sympatyczne,
bardzo śmiałe, zadawały ciekawe pytania, słuchały, nie nudziły się, chociaż moje spotkania
są dosyć długie, bo trwają godzinę, a wiadomo, że percepcja dzieci jest krótsza. Byłam
bardzo zadowolona z tej wizyty. No i dzieci
zrobiły mi wielką niespodziankę – wraz z panią Małgorzatą Konopką z biblioteki wręczyły
mi w podziękowaniu piękny bukiet bzu. A ja
się wychowałam w ogrodzie, w którym rosło
mnóstwo bzów i dlatego tak sentymentalnie to
potraktowałam.
KKS: Czy Ewa Chotomska ma jakieś niezrealizowane marzenia?
Chciałabym być w dobrej formie zdrowotnej.
Póki co, nie narzekam. Chcę doczekać do
jubileuszu 40-lecia Fasolek za rok, móc coś
stworzyć, żeby na rocznicowym koncercie zabrzmiała chociaż jedna nowa piosenka. Mam
też marzenie podróżnicze! Chciałabym pojechać do Nowej Zelandii, w której kilka lat życia
spędził mój tata. A jeśli chodzi o twórczość, to
być może uda mi się opisać życie – moje i mojej rodziny.
KKS: A więc autobiografia.
Zobaczymy. Na razie latem chcę się skupić na
nowej książce dla dzieci, która już mi trochę
w głowie kiełkuje. Przede wszystkim szykujemy
się do jubileuszu. To wyjątkowy czas nie tylko
dla dzieci, lecz także dla całej naszej trójki, dla
założycieli Fasolek. Krzyś Marzec – kompozytor
i pan Tik-Tak, Andrzej Marek Grabowski – twórca
wielu programów, Ciuchci, Budzika i teraz autor bardzo dobrych książek, no i ja… tyle lat się
razem trzymamy, jak stare, dobre małżeństwo.

Ewa Chotomska – autorka książek, programów telewizyjnych oraz tekstów piosenek dla dzieci, wyróżniona w 2019 roku
Orderem Uśmiechu. Córka pisarki Wandy
Chotomskiej. Współzałożycielka dziecięcego
zespołu Fasolki. W maju gościła w Bibliotece w Izabelinie.
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wakacje
Centrum Kultury
Izabelin

SPZOZ Izabelin

22 299 35 75
AJW-Nieruchomości

Kampinos
Nieruchomości

KAMPINOS TELCO

DUODENT S.C.

Asiana

Sylwia Szuder
Fotograf

Fotograf
Foto Piekarnik

Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Juniperus s.c.

GABINET LEKARSKI
Marek Szkiłłądź
chirurgia naczyniowa i
ogólna
Wiesława PawłowskaJenerowicz

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

KRAM
Kawiarnia i Cukiernia

SOSNOWA SZPILKA

ANTYKWARIAT
PIOTRUŚ PAN

WRÓŻKI CHRZESTNE animacje dla dzieci

Usługi Hydrauliczne
Cezary Jabłoński

Usługi hydrauliczne
i gazowe
Włodzimierz
Kucharski

ArtMax B.M. Cieplińscy

ACS-Elektro
naprawiotor.pl

PIES NA URLOPIE.PL

Gabinet Weterynaryjny
"Mokry Nosek"

DOKTOR SZELKA
psycholog zwierząt

KWIACIARNIA IZABELLA

KWIATY W DRODZE

GAMMA SERVICE
(środki czystości)

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

SH Rowery
Sklep-Serwis

VIA VERDE
Wyjazdy rowerowe

INSTAL-KAN
Łukasz Sałata

TEO PV

SENSOTEKA
STREFA ROZWOJU
DZIECKA

Fotowoltaika
Pompy ciepła
Magazyny energii
Elektromobilność

Pracownia Formatka

Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl/karta
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REKLAMY

STREFA OKA

Okulistyka I OPTYK

Stare Babice
ul. Pocztowa 2
poniedziałek-piątek
11:00 - 19:00
tel: 500 804 414

Pomagamy widzieć lepiej!
Badanie okulistyczne dorosłych
i dzieci
Komputerowe badanie wzroku
najnowszymi urządzeniami
Pomiar ciśnienia
wewnątrzgałkowego
Obszerne badanie dna oka
Dobór korekcji okularowej
Dobór soczewek kontaktowych

Profesjonalne doradztwo w
doborze opraw okularowych
Okulary korekcyjne
Najwyższej jakości soczewki
okularowe
Okulary przeciwsłoneczne
Akcesoria do okularów
Drobne prace naprawcze

Firma WSI
Warszawska
sp. z o.o.
z siedzibą
w Mościskach
zatrudni pilnie
osoby na
stanowisko:
samodzielna
krawcowa
oraz
pracownik
administracyjny
– handlowiec.
tel. 502 732 177
mail: wsi@wsiw.pl
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Strefa Oka Sp z o.o.
ul. Pocztowa 2
05-082 Stare Babice

Tel: 500 804 414
Otwarte:
poniedziałek - piątek
11:00 - 19:00

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

REKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY
TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

22 101 04 56

www.kampinos.com.pl
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fot. management artysty

koncert
muzyki
country
SHOTA
ADAMASHVILI
19.08 piątek / 19:00
centrum kultury izabelin
wstęp wolny
Shota Adamashvili to gruziński piosenkarz i wykonawca muzyki country.
Po raz pierwszy wystąpił publicznie w Georgia's Got Talent w 2011 roku
oraz The Voice w 2013 roku i pomimo tego, że nie wygrał programu,
zdobył dużą popularność. Od tego czasu zagrał niezliczoną liczbę
koncertów. Teraz wystąpi w Izabelinie!
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