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Ruszył klub gier planszowych Izabeliński Pionek – inicjatywa
Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin. Klub spotyka się w niedziele w Willi Europa (ul. Matejki 25) między 13:00 a 18:00.
Gry planszowe – m.in. Splendor, Azul, Tajniacy, Osadnicy z Catanu, 7 Cudów Świata, Kartografowie, Alchemicy, Tzolkin: Kalendarz Majów, Carcassone Big Box
i wiele, wiele więcej – ufundowało Sołectwo Izabelin B. Na graczy czekają przekąski i napoje od MRG
Izabelin. Są także animatorzy, którzy w przystępny
sposób wytłumaczą zasady każdej nowej planszówki.
Wstęp wolny – po prostu przychodzisz i grasz!
Limit wiekowy to 12+.
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było przynieść swoją ulubioną grę do auli Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia pod Dębowym
Liściem” lub skorzystać z planszówek dostępnych na
miejscu. Były także gry dla dzieci (od 6. roku życia),
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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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KALEJDOSKOP

3 września w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie
na plenerowej scenie „Pod Sosnami” zrobiło się bardzo romantycznie. Wśród dekoracji z lampionów, dzikich traw i lilii (nawiązujących do jednego z utworów) Ballady i romanse A. Mickiewicza zaprezentowali pracownicy izabelińskich instytucji oraz
mieszkańcy gminy. Największe brawa za swoją interpretację
Pani Twardowskiej zebrała Barbara Żak. Dostała także słowa
uznania od samej gwiazdy wieczoru. A była nią aktorka Joanna
Trzepiecińska.
Oprawę muzyczną zapewniła skrzypaczka Weronika Kułaga.
Partnerem wydarzenia w CKI była Gminna Biblioteka Publiczna
w Izabelinie.

fot. arch. UGI

Mickiewicz
wieczorową porą
Wielorazowe woreczki
na zakupy
W myśl zasady zero waste Urząd Gminy Izabelin wraz z Ryneczkiem po Sąsiedzku prowadzą akcję wydawania wielorazowych
woreczków na zakupy, szytych ze starych firanek. Pomysł cieszy
się tak dużym zainteresowaniem, że zaczyna brakować materiału.
Stąd prośba do mieszkańców – o przyniesienie niepotrzebnych
firanek. Można je dostarczyć do Urzędu Gminy (pok. 3, 4, 5) lub
w soboty na Ryneczek. Najlepiej, żeby to były firanki ażurowe – te
z poliestru nie „oddychają”. Dajcie znać współpracownikom, znajomym, sąsiadom, żeby informacja dotarła do jak najszerszego
grona odbiorców. Nasz cel to 8000 woreczków!

Strażacy z Lasek zapraszają
9 października odbędą się uroczystości Ochotniczej Straży
Pożarnej w Laskach. Jednostce zostanie nadane imię st. bryg.
Edwarda Gierskiego, nastąpi też oficjalne przekazanie i prezentacja nowego podnośnika PMT-25 MAN. Obchody rozpoczną się
mszą świętą o godz. 12:00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej
Meksyku w Laskach. Następnie przemarszem pododdziałów ulicami Lasek udamy się do jednostki, gdzie będzie miał miejsce
uroczysty apel.
Po oficjalnych obchodach strażacy zapraszają do wspólnego
spędzenia czasu podczas pikniku na terenie jednostki.

fot. arch. CKI

W programie:
- ognisko
- poczęstunek z grilla
- grochówka strażacka
- muzyka na klepisku
- atrakcje dla dzieci

10. Półmaraton PWZ
im. Janusza Kusocińskiego
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Na parkingu przy OSP Laski (ul. Partyzantów 30) pojawił się
nowy mural. Upamiętnia on śp. st. bryg. Edwarda Gierskiego
– legendę polskiego pożarnictwa, wieloletniego komendanta
gminnego ochrony przeciwpożarowej. Mural został wykonany
przez Furiat.art Graff4You. Zapraszamy wszystkich mieszkańców
gminy i sympatyków jednostki OSP Laski do odwiedzin i obejrzenia muralu na żywo.
fot. arch OSP Laski

Trasa Półmaratonu PWZ im. Janusza Kusocińskiego przebiega najbardziej malowniczymi obszarami czterech gmin powiatu warszawskiego zachodniego. Start zlokalizowany jest w Lesznie, a meta –
w Borzęcinie Dużym. 20 sierpnia odbyła się 10. edycja biegu. Na
starcie stanęło 132 biegaczy. W kategorii OPEN wśród pań zwyciężyła Aleksandra Niwińska – ultramaratonka z Błonia (czas: 01:29:15).
Na kolejnych miejscach uplasowały się Agnieszka Kowalczyk z Leszna (czas: 01:34:07) i Maja Michalak z Warszawy (czas: 01:38:09).
Wśród panów najlepsi byli kolejno: Łukasz Więckowski z Warki z czasem 01:13:11, Sergiusz Sobczyk z Izabelina (czas: 01:16:16) oraz
Tomasz Mikulski z Kampinosu (czas: 01:17:20). Partnerami półmaratonu były Gmina Izabelin i Centrum Kultury Izabelin. Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Nowy mural w Laskach

16 września uczniowie izabelińskiej szkoły uczestniczyli w akcji
„Sprzątanie świata – Polska”. Jest to część międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. Polega na zbiorowym
sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Dzięki słuchaniu i śpiewaniu
piosenek, obejrzeniu filmu ekologicznego i prezentacji multimedialnych oraz pracy w grupach uczniowie mieli możliwość
utrwalenia zasad segregacji śmieci. Na zakończenie budowali
konstrukcje z plastikowych korków. W tym roku szkoła kontynuuje udział w projekcie „Zbieram to w szkole”. W ramach tej
akcji zbierane są zużyte baterie oraz oryginalne klocki firmy
Lego. Koordynatorkami akcji są Grażyna Halesiak-Kopik i Katarzyna Wróbel.

Pilotażowe badanie
w kierunku HPV
Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Miesiąc, w którym
warto zrobić coś dla siebie. Z tej okazji Izabelińska Rada Kobiet przypomina o możliwości skorzystania z nowoczesnego,
pilotażowego badania molekularnego w kierunku brodawczaka ludzkiego HPV, w programie profilaktyki raka szyjki macicy.
Badanie można zrobić w Narodowym Instytucie Onkologii na
Ursynowie – Centrum Profilaktyki Nowotworów (ul. Roentgena
5) od poniedziałku do wtorku w godzinach 7:40–17:30; od środy do piątku w godzinach 7:40–14:30; w soboty w godzinach
9:00–13:30. Badanie jest bezpłatne, mogą z niego skorzystać
osoby w wieku 30–59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy
nie miały wykonanej cytologii. Pobranie materiału do badania
cytologicznego oraz testu HPV HR przebiega w ten sam sposób, system losowo przypisuje materiał badawczy – albo na
poszerzony panel cytologiczny, albo na obecność HPV. Przewidywany termin zakończenia pilotażu: końcówka października.
Aby skorzystać z badania, należy zadzwonić pod numer:
608 668 696. Więcej informacji o programie i badaniu:

fot. Freepik.com

fot. Freepik.com

„Sprzątanie świata”
w naszej szkole

Zmieniaj siebie i świat
zostań wolontariuszem
Czy można tak po prostu wybrać sobie ulubiony dział w naszej
izabelińskiej bibliotece i objąć nad nim opiekę? Sprawdzać,
czy książki ułożone są według alfabetu, zmieniać zniszczone
okładki, dzielić się zainteresowaniami z wybranej dziedziny
i polecać książki ze „swojego” działu czytelnikom… Oczywiście,
że można – będąc wolontariuszem! Biblioteczny wolontariat to
także czytanie dzieciom czy wykonywanie z nimi małych prac
plastycznych. W naszej gminie wszyscy, którzy chcą zrobić coś
wartościowego w wolnym czasie, a przy okazji pomóc innym,
mogą zostać wolontariuszami nie tylko w bibliotece, lecz także
w Centrum Kultury Izabelin (szczegóły wkrótce), na Ryneczku
po Sąsiedzku, w szkole – wspierając młodszych uczniów w nauce i opiekując się nimi w świetlicy, oraz w Dziennym Domu
Senior+. Najważniejsze, żeby być otwartym na ludzi i gotowym do podzielenia się swoim czasem z innymi.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę Urzędu Gminy
Izabelin (zakładka NGO > Wolontariat).

Zajęcia w CKI
ostatnie wolne miejsca
Sport, taniec, rękodzieło, a może języki? Z Centrum Kultury
Izabelin nie sposób się nudzić. To ostatni moment, żeby skorzystać z naszej bogatej oferty zajęć dla każdego w nowym sezonie 2022/23. Mamy jeszcze wolne miejsca w kilku grupach.
Zachęcamy do zapisów. Można to zrobić przez stronę StrefaZajęć.pl
lub osobiście w sekretariacie CKI (ul. Matejki 21, Izabelin).
Przypominamy, że niezależnie od kanału zapisu należy
wypełnić i podpisać kartę uczestnictwa, a następnie dostarczyć ją do CKI osobiście lub mailowo (w formie skanu bądź zdjęcia). Jest to warunek dokończenia zapisu
na zajęcia. Karty uczestnictwa można pobrać w sekretariacie CKI i na stronie www.centrum.izabelin.pl.

fot. Freepik.com
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Ważny jest każdy człowiek,
który pojawia się w progu pracowni

Z Teresą Kurek, która od lat prowadzi w Izabelinie pracownię krawiecką i pasmanterię Igiełka, rozmawia Iwona Mazurek.

IM: Teresko, jesteś osobą rozpoznawalną w naszej gminie.
Kiedy się powie: „idę do Igiełki”, to wszyscy wiedzą, o kogo
chodzi. Jak długo prowadzisz swoją pracownię krawiecką i pasmanterię Igiełka?
TK: Działalność rozpoczęłam w 2006 roku, ponieważ w grudniu 2005
straciłam pracę. Czas szukania nowego zatrudnienia był trudny, ale
dzieci stwierdziły, że powinnam otworzyć coś swojego, i to one wymyśliły nazwę „Igiełka”. Uznałam, że jeśli mi nie wyjdzie, to trudno, ale
spróbować zawsze warto, tym bardziej że z zawodu jestem krawcową
o specjalności: konstruktor odzieży, krawiectwo lekkie i ciężkie. Kończyłam technikum modelarskie przy ulicy Kazimierzowskiej, które jest
jedną z bardziej renomowanych szkół w Polsce. Jeśli chodzi o nazwę, to
rzeczywiście ona się bardzo przyjęła. Gdziekolwiek jestem, na powitanie
ludzie mówią: „Dzień dobry, pani Igiełko”. Na początku czułam się z tym
dziwnie, ale teraz jest to dla mnie miłe. Myślę, że jeśli tak się kojarzę, to
jestem częścią tej społeczności.

,,

Tu trzeba dopasowywać się do tej
rzeczywistości, która jest, bo ja
pracuję lokalnie, nigdy od–do.

IM: A jakie były początki Twojej działalności?
TK: Wymyśliłam sobie, że oprócz szycia będę oferowała sprzedaż dodatków krawieckich, takich jak nici, guziki, suwaki. Stwierdziłam, że
mnie się to będzie przydawało, a przy okazji – także innym ludziom, bo
w naszej gminie nie było pasmanterii. Nie miałam funduszy na rozkręcenie działalności, więc musiałam pożyczyć pieniądze od rodziny. Pierwsze
zakupy zrobiłam w hurtowni przy ulicy Włościańskiej, gdzie dano mi
nawet trzymiesięczny czas na spłatę, bo wzięłam trochę więcej, niż planowałam. Pamiętam, że zakupione tam rzeczy przywiozłam w walizce
autobusem, strasznie się namęczyłam (śmiech). Na początku pomieszczenie przeznaczone na swoją działalność miałam u państwa Durlików,
przy pralni. Miło wspominam tamto miejsce. Uroczyste otwarcie odbyło
się 3 czerwca, w sobotę. Zaprosiłam swoich znajomych, przyjaciół i rodzinę. Pierwszą klientką była pani, która zamówiła spódnicę. Uszyłam

ją w ciągu dnia, bo nie miałam innych zleceń. Dla kolejnej klientki
uszyłam suknię wieczorową. Kilka dni temu, po piętnastu latach, ta
pani mnie odwiedziła i powiedziała, że do tej pory bardzo sobie chwali
stworzoną przeze mnie kreację. Z tamtymi czasami kojarzy mi się również moja stara maszyna do szycia z lat osiemdziesiątych. Trochę było
mi wstyd, że mam taki sprzęt, ale pół roku później mąż kupił mi na
Gwiazdkę porządną maszynę.
IM: Czyli klientów z miesiąca na miesiąc przybywało?
TK: Tak, było coraz więcej pracy, zaczęły się terminy. Na początku
przynosiłam sobie tkaninę i szyłam fartuszki i rękawice kuchenne, ale
one natychmiast znikały. Nie zdążyłam tego wyłożyć, a już ktoś kupował.
IM: To, co robisz, wykonujesz z ogromną pasją i zaangażowaniem. Skąd bierzesz na to siły? Czy ta praca nadal sprawia
Ci przyjemność?
TK: Myślę, że jeżeli kochamy to, co robimy, i wykonujemy to z sercem, to każda praca będzie dobra. Ja szyję dla człowieka i staram się
zauważać jego potrzeby. Zdarzyło mi się, że skończyłam pracę wieczorem, a ktoś poprosił nagle o uszycie czegoś, bo musiał w nocy
wyjechać na niespodziewany pogrzeb, który odbywał się następnego
dnia. Zgodziłam się i szyłam do godziny 23. Właśnie w takich momentach widać, że robię to dla kogoś – kiedy ktoś ma swój ból, cierpienie,
jakiś problem albo wręcz przeciwnie: radość. Czasem w trakcie roku
szkolnego ktoś dzwoni, że potrzebuje mulinę czy kordonek na zajęcia
dla dziecka i wtedy otwieram pracownię o 7 rano, żeby pomóc. Tu
trzeba dopasowywać się do tej rzeczywistości, która jest, bo ja pracuję
lokalnie, nigdy od–do. Szczególnie w pandemii było to widać. Czasami
robiłam ludziom zakupy albo jechałam po coś do przeróbki, bo ktoś bał
się wyjść. Wykonywałam swoją pracę i odwoziłam poprawione ubranie
do klienta. Czas pandemii był dla nas trudny.
IM: Powiedziałaś o bardzo ważnej sprawie dla nas, a mianowicie – o lokalności. W Warszawie czy innym dużym mieście nie załatwisz nic poza godzinami pracy. Nikt nie otworzy
Ci apteki, sklepu, pasmanterii czy kliniki. U nas jest inaczej.
Przez to, że się znamy, bardziej ze sobą współpracujemy.
TK: Tak, to prawda.
IM: Ja sama tego doświadczyłam – na przykład kiedy otworzyłaś w nocy pasmanterię, żebym mogła kupić czerwoną wstążkę na tort urodzinowy mojego taty, albo wtedy, gdy moje dzieci były chore i potrzebowałam w niedzielę leków z apteki.
TK: Nasza lokalność jest piękna. Czasem nie mamy odwagi zwracać
się o pomoc, ale wychodzę z takiego założenia, że nigdy nie wiadomo,
kiedy sama będę zmuszona prosić, dlatego staram się być otwarta na
ludzi. Tu trzeba patrzeć nie tylko na pracę, lecz także na człowieka. Nie
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da się inaczej. Ktoś dzwoni w niedzielę, że ma dziecko w hospicjum,
które chce coś robić z muliny. Sama jestem mamą i rozumiem to.
IM: Myślę, że to jest kwestia nie tylko lokalności, ale również Twojego podejścia do ludzi. Ktoś inny powiedziałby,
że otwarte będzie w poniedziałek i kropka. Ale Ty jesteś
wyjątkowo życzliwym człowiekiem, z ogromnym sercem,
empatią i zrozumieniem, i właśnie tak to w Twoim przypadku funkcjonuje.
TK: Zdarza mi się odwiedzać moich klientów. Jedna dziewczynka
często robiła u mnie zakupy, a po jakimś czasie zadzwoniła do mnie
z pytaniem, czy nie mogłabym odwiedzić jej w szpitalu. Oczywiście
to zrobiłam. To jest kwestia nastawienia do życia.
IM: I twoja gotowość, by słuchać ludzi. Często mówi się, że
do fryzjera idzie się jak do psychologa, żeby się wygadać,
ale u Ciebie jest podobnie. Do Igiełki nie przychodzi się tylko po to, żeby kupić nici czy skrócić spodnie, ale też żeby
porozmawiać, usłyszeć Twoje zdanie.
TK: Zbyt dużo przestrzeni na to nie ma, ale często rzeczywiście tak
jest. Czasami samo wysłuchanie kogoś już wiele znaczy, nie trzeba dawać dobrych rad, chyba że ktoś chce je ode mnie usłyszeć.
A muszę przyznać, że nie zawsze jestem miła. Był taki moment, że
robiłam remanent, o czym informowała wielka kartka na drzwiach.
Nikt tego nie czytał, tylko pukał, bo czegoś potrzebował. Przy kolejnej osobie, a była to młoda dziewczyna, otworzyłam drzwi i spytałam: „Czy nie widać tej kartki?!”. I ona się popłakała. Zrobiło mi się
smutno i źle, przepraszałam ją, bo nie chciałam jej urazić, tylko po
prostu skończyć swoją pracę.
IM: Jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo do słabości i gorszych dni. Przez tyle lat na pewno uzbierało się mnóstwo
anegdot związanych z Twoją pracą w Izabelinie. Opowiedz
mi jakąś ulubioną.
TK: Było gorące lato. Przyszłam do pracy, a pod drzwiami mojej
pracowni siedział mały piesek. Postanowiłam wynieść mu trochę
wody. Potem dałam mu swoją kanapkę. Piesek merdał ogonem
z zadowolenia. Usiadł w drzwiach, poczuł się gospodarzem miejsca
i nie chciał nikogo wpuścić. Jak tylko ktoś się zbliżał, pies zaczynał
szczekać. Miałam problem. Następnego dnia rano piesek siedział
przy drzwiach i czekał na mnie. Po kilku dniach przyszła stała klientka, zobaczyła zwierzaka i powiedziała, że zawsze marzyła właśnie
o takim psie. O dziwo zwierzak zaakceptował ją od pierwszej chwili
i zawołany poszedł z nią do domu, jakby to właśnie na nią czekał.
Miałam też inną przezabawną sytuację. Przygotowywałam do miary czarną sukienkę na studniówkę dla pewnej dziewczyny. Wtedy
wszedł pan po odbiór czarnej kurtki i zabrał zamaszystym ruchem
kurtkę razem z sukienką. Na szczęście okazało się, że dziewczyna zna tego pana (bo ja do niego nie miałam numeru telefonu)
i wszystko dobrze się skończyło.
IM: Zawsze widzę Cię spokojną, uśmiechniętą, życzliwą.
Jakimi wartościami kierujesz się w życiu?
TK: Podstawowymi, chrześcijańskimi.
IM: Co to znaczy?
TK: Jeżeli żyję w zgodzie ze sobą i z Bogiem, to w tym momencie
drugi człowiek stanowi dla mnie wartość. Nawet jeśli przychodzi nie
w porę, jestem w stanie go zrozumieć i pomóc mu.
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IM: Mam wrażenie, że ogromna empatia, którą masz w sobie, popycha Cię do przekraczania własnych granic. Pamiętasz sytuację, kiedy w nocy zadzwoniła do Ciebie dziew-

czyna i powiedziała, że potrzebuje pomocy?
TK: To była przedziwna sytuacja. Obca młoda kobieta o 23:30 losowo wybrała mój numer. Okazało się, że jest głodna, bo nie ma co
jeść. Umówiłyśmy się o 7 rano przy pracowni. Zrobiłam wcześniej
wielkie zakupy spożywcze i przekazałam je dziewczynie, gdy tylko
się spotkałyśmy. Potem pomagałam jej przez kilka miesięcy razem
z panią z pewnej fundacji.
IM: Nie zapala Ci się czasem taka czerwona lampka: „zaraz,
zaraz, czy ja przypadkiem nie jestem wykorzystywana...”?
TK: Owszem, to się zdarza i zawsze wtedy pytam siebie, czego
chcę. Czy zależy mi na tym, żeby w tej sytuacji uczestniczyć i pomóc, czy też nie. Pierwsza, doraźna pomoc to jedno, a drugie to
przyglądanie się, zastanawianie, co zrobić i jak mądrze dać wsparcie. W przypadku tej dziewczyny chodziło o to, żeby wspomóc ją
do czasu ukończenia studiów, by mogła się usamodzielnić. My nie
wiemy, dlaczego dani ludzie są stawiani na naszej drodze. Myślę, że
to nie są przypadki. Przecież nie szukamy takich osób czy sytuacji,
to się po prostu dzieje. Oni sami przychodzą. A my zawsze mamy
wybór – możemy pomóc lub nie. Oczywiście ta pomoc czasem wymaga wysiłku i wyrzeczeń. Ja, żeby pomagać tej studentce, musiałam przez kilka miesięcy pracować dłużej, ale taka była potrzeba
i zrobiłam to świadomie.
IM: Czy było więcej takich przypadków?
TK: Zdarza się, że robię komuś zakupy, bo taka w danej chwili jest
potrzeba. Pamiętam też taką sytuację, że kiedyś w krótkim czasie
trzeba było ubrać pewną dziewczynę na studniówkę, bo nie było
jej stać na nowe ubrania. Były telefony do przyjaciół. Ktoś pożyczył
sukienkę, ktoś inny buty, jeszcze ktoś torebkę. Ja to rozumiem.
Wszędzie są ludzie bogaci i ubodzy. To jest kwestia nastawienia
do tego, co jest wokół mnie. Czasem rzeczywiście zastanawiam się
tylko, gdzie jest granica.
IM: No właśnie. Bo w życiu chodzi o to, żeby we wszystkim
zachować balans. Możemy pomagać, wspierać innych, ale musimy zadbać przede wszystkim o siebie i swoich najbliższych.
TK: Czasami tak jest, że moja rodzina włącza się w pomoc, gdy o to
proszę. Coś zawiozą, coś odbiorą, coś załatwią. Generalnie mogę
liczyć na bliskich.
IM: Wiem, że przyjaźniłaś się z naszym lokalnym artystą
śp. Bolesławem Gasińskim. Opowiedz o Waszej relacji.
TK: Bolka poznałam na wystawie w Kampinoskim Parku Narodowym. To był 2004 czy 2005 rok. Pomagałam tam przygotować plener malarski, w którym brał udział Bolek Gasiński. On od początku
miał w mojej pracowni swój kącik. Na maleńkiej ścianie wieszał
dwie–trzy prace, które zdobiły wnętrze, inspirowały wchodzących
i promowały jego twórczość. Dzięki nim ludzie przychodzący do
mnie po usługę dowiadywali się, że ktoś taki w naszej gminie jest
i tworzy. To dawało Bolkowi możliwość spotkania z osobami zainteresowanymi jego twórczością. Dla niego to była taka minigaleria. Te
obrazy, które tu widzisz, Bolek sam wieszał, skrupulatnie dobierał.
IM: Co było wyjątkowego w tej relacji, że przetrwała tyle lat?
TK: Myślę, że nic nadzwyczajnego. My się po prostu lubiliśmy. Przez
te wszystkie lata naszej przyjaźni Bolek przynajmniej dwa razy
w tygodniu przyjeżdżał do mnie na kawę. Zawsze miałam przygotowany miód tylko dla niego i specjalną, osobistą filiżankę. Jesienią
co roku czekałam na jego winogrona.
IM: Tak, pamiętam, przywoził je przyjaciołom w pojemnikach po lodach.

NASI LUDZIE
TK: Dzielił się tym, co miał, pomimo że żył bardzo prosto i skromnie. Czasami, gdy sprzedał jakąś pracę, choć rzadko się na to zgadzał, część tych pieniędzy przekazywał innym potrzebującym.
IM: Pomagałaś Bolkowi w życiu codziennym, bo on żył w dosyć trudnych warunkach – bez bieżącej wody, bez łazienki.
TK: Tak, to było bardzo naturalne.
IM: Teresko, ciągle podkreślasz, że to było naturalne, a ja
myślę, że to było naturalne dla Ciebie, podczas gdy dla innych osób wcale by takie nie było. Wiem, że kiedyś ludzie
przywozili do Twojej pracowni niepotrzebne ubrania, a Ty
przekazywałaś je dalej potrzebującym.
TK: Chciałabym wspomnieć, że zawsze można tu przywieźć ubrania, które idą dalej w świat. Czasem bywam łączniczką potrzebujących z osobami, które same się zgłaszają i chcą komuś pomóc.
W ten sposób ludzie mogą się nawzajem obdarować. To jest cudowne, bo wszystko odbywa się nie na pokaz, a z potrzeby serca.
I sprawia radość obu stronom.
IM: To Twoja wielka zasługa, bo to Ty stworzyłaś tu bezpieczną przystań, Ciebie te osoby obdarzyły zaufaniem, Ty
pomogłaś im się skomunikować.
TK: Ja na to tak nie patrzę, bo uważam, że to się jakoś samo robi.
IM: Samo się nic nie robi. Gdybyś była inna, to nikt by tu
nie zajrzał.
TK: Takie jest moje życie. Dla mnie ważny jest każdy człowiek,
który pojawia się w progu pracowni. Przy tej okazji chciałabym podziękować wszystkim swoim klientom za zaufanie, za życzliwość,
uśmiech, dobre słowo, za cierpliwość, którą mi okazują, gdy nie
zawsze uda mi się coś zrobić na czas.
Poza tym to nie jest tylko moja zasługa. Czuję, że mam wsparcie

„z góry”. Opowiem ci, jak kupowałam samochód. W maju zamknęła się hurtownia pasmanteryjna przy ulicy Włościańskiej i musiałam zrobić tam ostatnie zakupy. Pewnego dnia wracałam do pracy
z dwiema wielkimi torbami. A każda z nich ważyła po dwadzieścia
kilogramów. I tak miałam szczęście, bo ktoś pomógł mi nieść jedną
z nich do metra. Byłam już bardzo zmęczona tym ciągłym dźwiganiem i komunikacją. Powiedziałam głośno do swojego Anioła Stróża, żeby pomógł mi kupić samochód, bo nie wiem, jak to zrobić.
I co się wydarzyło? Tego samego dnia, gdy tylko dotarłam do pracy,
przyjechał mój klient i powiedział, że już trzecią noc śni mu się, że
chcę kupić auto. Zaproponował nawet, że pożyczy mi brakującą
kwotę na dobry samochód. Powiedział też, na jakie modele mam
zwrócić uwagę. Następnego dnia pojechałam z synem do komisu
i kupiliśmy auto. Pieniędzy nie musiałam jednak pożyczać, bo dwa
dni wcześniej przyszły do mnie klientki i kupiły tyle biżuterii, że
miałam dokładnie taką kwotę, jakiej mi brakowało.
IM: Czy takich znaków „z góry” masz więcej?
TK: Któregoś dnia wróciłam do domu bardzo zmęczona i w tej
bezsilności powiedziałam: „Boże, już mi nie przysyłaj tych wszystkich ludzi” (potrzebujących – przyp. red.). Następnego dnia ktoś mi
przyniósł obrazek z ojcem Pio, a na odwrocie było wydrukowane
zdanie: „To ja przysyłam Ci tych wszystkich ludzi”. Popłakałam się.
Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest głupie i śmieszne, ale ja
to wszystko bardzo przeżywam. Mam taką zasadę, że staram się
nikomu nie odmawiać. Kiedyś przyszła do mnie pani, której mój
syn naprawiał komputer, i poprosiła, by jeszcze coś zrobił przy tym
sprzęcie. Podałam jej jego numer telefonu, bo nie wiedziałam, czy
będzie miał czas. Potem pytam go, czy dał radę jej pomóc, a on
na to: „Mamo, przecież uczyłaś nas, że nie odmawia się ludziom
w potrzebie”.
IM: Ale cudnie! Czyli to idzie u Was pokoleniowo.
TK: Tak, ale to działa w dwie strony. Kiedy przy ulicy 3 Maja było
budowane rondo i klienci nie mogli dojechać do mojej pracowni,
w pewnym momencie nie byłam w stanie zarobić na opłaty i jedzenie. Pewnego dnia przyszła pani z dwiema siatkami produktów
spożywczych, które postawiła na stole, mówiąc, że widzi, co się
dzieje, i chce mi pomóc. Te ludzkie gesty płynące prosto z serca
są bardzo wzruszające. Codziennie uczę się, jak uwierzyć, że nie
jestem sama, bo Bóg się o mnie, o nas wszystkich, troszczy.
Dziękuję Ci za piękną rozmowę i wspólnie spędzony czas.

Teresa Kurek w swojej pracowni, fot. I. Mazurek
Pracownia krawiecka wraz z pasmanterią Igiełka mieści się
w Izabelinie przy ul. Sienkiewicza 70.
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Zaczarowane

ogrody

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o sąsiedzie,
ale baliście się zapytać
11 września po raz pierwszy mieszkańcy Izabelina i przyjezdni goście mogli doświadczyć wydarzenia pod
nazwą Ogrody Sztuki, cieszącego się coraz większą popularnością w innych częściach Mazowsza. Artyści
mieszkający i tworzący na terenie naszej gminy otworzyli dla sąsiadów swoje ogrody, pracownie i domy.

N

iedziela rano – zachmurzenie duże,
przewidywane opady ciągłe i zimno.
Brak optymizmu i chęci działania, a już na
pewno zero motywacji, żeby pójść na spacer. Tak mogło się wydawać na pierwszy
rzut oka, ale nie w Izabelinie! Artyści po porannym nadzwyczajnym zebraniu organizacyjnym postanowili się nie poddawać i działać. Szybka zmiana planów i reorganizacja:
przeniesienie części atrakcji pod zadaszenia
w domach, altanach oraz w foyer Centrum
Kultury Izabelin uratowało sytuację i utrzymało ducha tej wyjątkowej lokalnej imprezy
organizowanej przez samych twórców. A od
godziny 13 była już istna sielanka i prawdziwa nawałnica – nie deszczowa, a sąsiedzka.
Gospodarze ogrodów nie spodziewali się
takiej frekwencji, o której świadczy liczba
rozdanych wizytówek, mapek i naklejek.
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No właśnie – jak to wyglądało w liczbach?
Ponad 400 zwiedzających, ponad 700 dzieł
sztuki przygotowanych przez Artystów Izabelina, 13 miejsc wystawowych i blisko 40
twórców. Większość odwiedzających zaczynała swój spacer w CKI, dokąd ze względu
na aurę przeniesiono wystawę prac artystów

związanych z Centrum: Anny Ciećwierz,
Anny Greń-Iwan, Małgorzaty Hajduk, Jolanty Jabłońskiej, Hanny Kwietniewskiej, Elżbiety Ptasznik, Joanny Skotnickiej-Pergał,
Anny Stawskiej, Urszuli Żakowskiej, Jolanty Olszewskiej, oraz artystów goszczących
w naszej przestrzeni.
Innym miejscem wybieranym jako punkt
początkowy była wystawa monumentalnych rzeźb Marty Ostrowskiej w Laskach.
Zwiedzający byli zaskoczeni formą i gabarytem abstrakcyjnych prac artystki. Z kolei
przy ul. Tetmajera w Izabelinie swoje fotografie z cyklu „Przemijanie” prezentował
Maciej Szajowski. Tłem dla zdjęć była stara
stodoła, która podkreślała ich sentymentalny charakter.
U Anny Krzyżowskiej poznaliśmy prace
malarskie i metaloplastyczne, a gospodyni przyjęła nas w zaczarowanym ogrodzie
z metalowymi ważkami i świetlistymi, ruchomymi rzeźbami. Ta sama przestrzeń gościła „Ruch intuicyjny w naturze”, gdzie na
warsztatach Pauliny Święcańskiej uczestnicy doświadczyli międzypokoleniowo spotka-

nia ze sobą, swoim ciałem oraz przyrodą.
Obrazy Pauliny podziwialiśmy także w CKI
oraz w ogrodzie Raj.
Bożena Ratyńska w Hornówku prezentowała prace swoje oraz goszczących u niej artystów: ceramikę, obrazy i malowane jedwabie. Wszystkim kolorowym dziełom sztuki,
a także gościom towarzyszyły udomowione
kaczki – mieszkanki ogrodu.
W geograficznym centrum wydarzeń,
w sercu Izabelina, Marcin Niziurski z Hanną Olszaniec i Piotrem Romanowskim przygotowali w domu pana Marcina wystawę
kilkudziesięciu różnorodnych obrazów. Natomiast w Starym Ogrodzie o niektórych
aspektach biografii Ryszarda Kapuścińskiego, w otoczeniu swoich dzieł, opowiedziały
Krystyna Siarkiewicz-Derk i Jolanta Olszewska, zapraszając gości do domku będącego
dawnym mieszkaniem autora.
Grażyna Cholewińska w ogrodzie Raj zachęcała nie tylko do zwiedzania, lecz także do
malowania wspólnego obrazu metodą Vedic
Art. U artystki mieszkającej w prawie stulet-

KULTURA
nim domu swojego pradziadka można było
prześledzić historię jednego z najstarszych
budynków w Izabelinie.
Pracownia Formatka poszerzyła swoją przestrzeń, pojawiając się na patio pizzerii Mięta.
Dodatkowe miejsce ekspozycyjne pozwoliło
na zaprezentowanie prac nie tylko Małgorzaty Fotek, lecz także Vasyla Babiya, Miszki
Pietraka, Emilii Marzan, Katarzyny Stefaniak,
Katarzyny Modrzejewskiej i gości.
Niezwykłą synergię Ogrody osiągnęły również dzięki otwarciu izabelińskiej galerii
sztuki – IAXAI, która będzie odtąd funkcjonować jako nowy punkt na kulturalnej
mapie gminy. Oprócz twórczości Jarosława
Filipka, właściciela i fundatora Galerii IAXAI,
wystawiono tam prace Piotra Kuscha, Angeliki Korzeniowskiej oraz innych artystów –
tak wielu, że aby je zaprezentować, trzeba
było zająć przestrzenie Zacnego Wina oraz
Hayashi Sushi. Otwarciu towarzyszył koncert, było wiele twórczych inicjatyw, jak dekorowanie masek czy wspólne malowanie,
oraz pokaz strojów z maskarady weneckiej.
Szeroka współpraca dotyczyła nie tylko artystów. Na odwiedzających czekały pyszne
poczęstunki przygotowane przez nasze lokale gastronomiczne – pizzerię Mięta, Hayashi Sushi i Zacne Wino – które oprócz użyczenia swoich przestrzeni artystom dołożyły
wszelkich starań, żeby zadbać o potrzeby
kulinarne odwiedzających. Troskę i empatię
okazywali również sąsiedzi, którzy do ogrodów dla ich właścicieli i zwiedzających przynieśli m.in. ciasta własnego wypieku.
Wydarzeniami wieńczącymi Ogrody Sztuki
były pokaz fragmentów filmu Miszki Pietraka o zmarłym niedawno malarzu z Lasek
Bolesławie Gasińskim oraz loteria, w której
główną nagrodę (obraz namalowany wspólnie przez odwiedzających ogród Raj) wylosował pan Marek.
Imprezę współorganizowali Artyści Izabelina, Gmina Izabelin oraz Centrum Kultury
Izabelin, a oprawę graficzną, od logotypów,
poprzez plakaty, po ulotki, zaprojektowała
Emilia Czaplejewicz.
Pierwsze Ogrody Sztuki w Izabelinie okazały
się wielkim sukcesem. Artyści zasileni energią swoich gości, ich zainteresowaniem,
uwagami, a nierzadko też komplementami,
podsumowują wydarzenie i zbierają siły na
kolejną edycję, organizowaną oddolnie i demokratycznie.
tekst i fot. Artyści Izabelina

11

Ewa Woydyłło-Osiatyńska, fot. I. Mazurek
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Szczęście jest trochę
przereklamowane
Z Ewą Woydyłłą-Osiatyńską, doktor psychologii, terapeutką uzależnień, autorką wielu książek, która
14 września odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Izabelinie, rozmawia Iwona Mazurek.

IM: Ma Pani duże doświadczenie jako psycholog. Z czym nie
radzi sobie współczesny człowiek?
EWO: Najczęściej ludzie skarżą się na innych ludzi. Czy to jest cecha
naszych czasów? Nie żyłam w innych, więc nie wiem. Literatura raczej
podpowiada, że zawsze tak było. Inne powody niepokojów to stres,
pośpiech, tempo życia, „wyścig szczurów” itp. A to jest kwestia wyboru
stylu życia. Chyba jednak większość z nas to lubi – że tyle się dzieje
i w takim tempie. Kto ma tego dosyć, na ogół w ramach przeciętnych
możliwości jest w stanie wyhamować, przestać pędzić, więcej zajmować się sprawami niewymagającymi uczestniczenia w żadnym wyścigu. Często w psychoterapii właśnie taki stawiamy sobie cel i nie znam
przypadku, w którym by się to nie udało.
IM: Każde czasy mają swoje dobre i złe strony. Co jednak
zrobić, by nie ulec zbiorowej panice i nie wpędzić się w psychozę strachu?
EWO: Jak żyjemy i jakie mamy priorytety oraz jaki system wartości – to zależy od nas. Ale uwaga: niektórzy ludzie są mniej dojrzali
i sami nie wiedzą, jaki mają system wartości. Kierują się modą, reklamą, naciskami środowiskowymi albo zachciankami. Tak też można żyć,
tylko łatwiej się wtedy wpada w rozmaite pułapki. Goni się za ulotnymi
głupstwami, a zaniedbuje się rzeczy ważne i trwałe. Na przykład rodzicielstwo można lekceważyć i wtedy dzieje się bardzo źle. Ale można
je też uznać za najważniejszą sprawę w życiu, a wówczas osiąga się
spełnienie i szczęście. Tak samo praca – niektórzy potraktują ją jak zło
konieczne i wtedy będą smutni, będzie im ciężko. Ale są i tacy, którzy
kochają swoją pracę i to daje im prawdziwe szczęście.
IM: Czasami w naszym życiu pojawiają się takie momenty,
o których chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Wydaje
nam się, że to już koniec świata. Co wtedy najlepiej zrobić?
EWO: W trudnych sytuacjach pomagają rozmowy. Z trochę dalszej perspektywy problemy zwykle maleją. Własne spojrzenie
bywa nadmiernie katastroficzne. Można też przypomnieć sobie jakieś wcześniejsze trudności, które udało się przetrwać, pomyślnie
rozwiązać. Nasze własne doświadczenia to wielki kapitał. Trzeba
z niego korzystać. A do rozmowy, podkreślmy, wybierajmy tylko
wypróbowanych, życzliwych i dojrzałych przyjaciół. Bo przecież nie
chcemy do własnego strachu czy zmartwienia dodawać jeszcze
czyjegoś lęku i czyjejś paniki. Na koniec przypomnę o terapii. Jest
to forma wsparcia, o której warto pamiętać właśnie w sytuacjach
przekraczających nasze własne umiejętności.
IM: Jak zaakceptować bez buntu i złości to, co przynosi
nam życie?

EWO: Nie sposób nie zareagować buntem, gniewem, frustracją,
jeżeli wydarza się coś niedobrego. To normalna reakcja. Ona sama
właśnie nam mówi, jaki obszar naszych potrzeb został naruszony
czy pogwałcony. Natomiast, owszem, bunt i złość trzeba przyjąć,
a następnie zająć się tym, aby te uczucia uciszyć i uspokoić swój
system nerwowy. Znowu powtórzę – pomocni są życzliwi ludzie, ale
również własne zasoby, takie jak cierpliwość, kreatywność, zdolność akceptacji i odwaga do stawiania czoła przeciwnościom.
IM: Jest Pani autorką wielu książek z dziedziny psychologii. Teraz pracuje Pani nad publikacją o szczęściu. Co trzeba zrobić, żeby wejść do krainy szczęśliwości na dłużej,
a nie tylko na krótkie chwile?
EWO: Szczęście jest trochę przereklamowane. Życzymy go sobie
na każdym kroku, ale ono ze swej natury nie jest trwałe. Zwykle kojarzy się ze stanem wielkiej radości, uniesienia, euforii. A to bardzo
wyczerpujące emocje, więc spaliłyby każdego, gdyby trwały i trwały. Lepsza od szczęścia jest pogoda ducha. Można ją mieć nawet na
pogrzebie. To stan łagodny i pełen ufności. No, ale szczęście lubimy
i bardzo go pragniemy, więc trzeba się go nauczyć, wiedząc, że
będzie szybko mijać. Nie szkodzi – minie i wróci znowu.

,,

W trudnych sytuacjach pomagają
rozmowy. Własne spojrzenie bywa
nadmiernie katastroficzne.

W szczęściu nie ma miejsca na złe myśli i złe uczucia. I to jest ta
magiczna recepta: odganiaj złe myśli i zastępuj je ciepłymi, dobrymi,
pogodnymi; a gdy to ci się uda, to znikną też negatywne uczucia – bo
one zawsze przychodzą w ślad za tym, co sobie myślimy. Na przykład:
pada deszcz. Jeśli pomyślę, że to pech, fatalnie, nienawidzę go, mam
popsuty dzień – to będę nieszczęśliwa. Tymczasem gdy podejdę do
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tego tak: „O, dobra okazja, żeby nareszcie poczytać; mogę zająć się
odkładanymi od dawna zaległościami; pobędziemy wszyscy razem
w domu, to cudownie, dawno nie mieliśmy takiej okazji” – wtedy
ten dzień może utkwić w pamięci jako bardzo szczęśliwy. Szczęście
to pozytywne myślenie nawet o trudnych i niechcianych sprawach.
IM: Jaki typ ludzi najczęściej idzie do psychologa?
EWO: Osoby wykształcone, oczytane, świadome znaczenia tej
formy pomocy dla jakości życia. Nie pójdą do psychologa ludzie,
którzy nie wiedzą nic o psychoterapii jako wsparciu w życiu emocjonalnym. Nie skorzystają z takiego rozwiązania również ci, którzy
wyobrażają sobie, że rozmowa o problemach z kimś obcym to objaw słabości albo wręcz dowód na „nienormalność”. Takie przekonania to przesądy.
IM: Co dla Pani osobiście ma w życiu największe znaczenie?
EWO: To temat na grubą księgę. Ale najkrócej: być w zgodzie ze
sobą. Czyli zajmować się rzeczami, za które jestem wdzięczna i które sprawiają, że podoba mi się moje życie. Jak na razie, udaje mi
się to. Nie zamieniłabym się na los z nikim na świecie.
Dziękuję za rozmowę

14 października Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie gościła Ewę Woydyłłę-Osiatyńską jako autorkę wielu książek,
m.in. Buty szczęścia, Ludzie, ludzie, My - rodzice dorosłych dzieci. Te oraz inne książki psycholożki można znaleźć w katalogu
naszej biblioteki. Zachęcamy do korzystania.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie zaprasza
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PRZYJACIELE DLA ZUZY
Koncert charytatywny

W piątek 23 września w Centrum Kultury Izabelin odbył się koncert
charytatywny Przyjaciele dla Zuzy. Celem wydarzenia było zebranie
kwoty niezbędnej do opłacenia operacji serca chorej dziewczynki*,
którą już raz, jedenaście lat temu, również podczas koncertu charytatywnego w CKI, hojnie wsparli nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy.

W

części artystycznej tegorocznego
wydarzenia wystąpili Damian Pietrasik, Nika&Simon, Karolina Dąbrowska,
Roksana Hajduk, Agata Zakrzewska, Łucja Szablewska-Borzykowska, Małgorzata
Szarlik-Woźniak i zespół Wokaliza. Swego
wsparcia udzieliły Magdalena Adamczyk
i Beata Dąbrowska, które od lat znają mamę
Zuzy – Anną Faderewską-Kuszaj, niewidomą
artystkę z ośrodka w Laskach. Koncert poprowadził Antoni Grudniewski z Radia 357,
a licytację – Daria Kuźniecow-Dudko z CKI.
Partnerem wydarzenia było Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

cańska, Urszula Żakowska, Kamila Jędral,
Jolanta Jabłońska, Jolanta Olszewska, Bartosz Saro, Jarosław Filipek, Martyna Drabik-Dziedziczak z pracowni biżuterii Artissimo
– podarowali na licytację swoje dzieła.
Dary przekazali także Kinga Bereda, Radek
Chwieralski, Damian Pietrasik, Filharmonia
Narodowa w Warszawie, Szkoła Muzyczna
I st. im. Edwina Kowalika w Laskach oraz
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.
Goście dodali też coś od siebie, malując
fragment obrazu – mozaiki o tytule Przyjaciele dla Zuzy.

Koncertowi, który wzbudził ogromne emocje
zarówno wśród wykonawców, jak i u publiczności, towarzyszyła aukcja. Artyści – Grażyna Cholewińska, Piotr Romanowski, Joanna Skotnicka-Pergał, Bożena Ratyńska,
Katarzyna Fedorowicz, Anna Krzyżowska,
Krystyna Siarkiewicz-Derk, Paulina Świę-

Dzięki życzliwości i hojności ludzi dobrej
woli udało się zebrać 27 740 zł! Ta kwota
jest znaczącym zastrzykiem finansowym,
który sprawił, że operacja serca Zuzy staje
się coraz bardziej realna.
Daria Kuźniecow-Dudko

*Zuza urodziła się w 2010 roku. W drugiej
dobie życia wykryto u niej ciężką, siniczą,
złożoną wadę serca. Dziewczynka przeszła
w szpitalu w Warszawie dwie operacje,
które nie przyniosły dobrych rezultatów,
lecz mnóstwo powikłań, takich jak sepsa,
niewydolność wielonarządowa, resuscytacja
krążeniowo-oddechowa. Podłączona do
respiratora, przez dwa miesiące była
karmiona sondą. Dziewczynka została
wypisana do domu po półrocznym pobycie
w szpitalu.
Korekta całkowita odbyła się, gdy dziecko
miało półtora roku. Została przeprowadzona
przez wybitnego, światowej sławy
kardiochirurga prof. Edwarda Malca
w Monachium. Od tej pory Zuza mogła
nadrabiać liczne zaległości rozwojowe.
W 2011 roku w Centrum Kultury Izabelin
odbył się pierwszy koncert charytatywny.
Dzięki życzliwości mieszkańców oraz
przedsiębiorców z naszej gminy udało się
zebrać na tyle znaczącą kwotę, że finalnie,
po podsumowaniu wszystkich zbiórek na ten
cel, operacja w Niemczech doszła do skutku.
Niestety po ponad dekadzie zastawka, która
została wszczepiona podczas korekcji wady,
jest już zbyt mała i zwapniała. W Polsce
nie ma szans, aby została wymieniona
w najbliższym czasie, a serce Zuzy

Apelujemy o dalszą pomoc. Okażmy solidarność i pomóżmy Zuzie,
aby operacja w Rzymie doszła do skutku.
Wciąż można dokonywać wpłat na zrzutka.pl/4fh9rh
Warto pomagać.

tego potrzebuje. Jeden z zagranicznych
ośrodków – klinika Bambino Gesù w Rzymie
– zdecydował się przyjąć Zuzę na oddział
kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej,
przeprowadzić badania oraz operację.

fot. Tomasz Dziedziczak
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Natura ludzka

Poezja Bolesława Leśmiana w Centrum Kultury Izabelin
Wieczorem 11 września mieszkańcy naszej gminy – choć nie tylko, bo było również wielu widzów z Warszawy – licznie przybyli do Centrum Kultury Izabelin, żeby wspólnie zasłuchać się w niezwykłych interpretacjach wierszy Bolesława Leśmiana w wykonaniu Beaty Jewiarz i Jakuba Snochowskiego.

A

ktorzy zaprezentowali obraz natury i emocji w wyjątkowym, premierowym spektaklu
Natura ludzka. W sposób niezwykle oryginalny,
z nadzwyczajną ekspresją przybliżyli twórczość
poety. Operowali nowym, zaskakującym językiem, by – jak sami mówią – „pokazać urodę
i piękno komunikacji innej niż ta, która towarzyszy nam na co dzień”.
Muzyka Macieja Golińskiego oraz wirtualne
obrazy Justyny Stoszek wspaniale dopełniły
całości. Po spektaklu, w kawiarence Centrum
Kultury Izabelin można było podzielić się refleksjami na temat przedstawienia i pogratulować aktorom.
Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Franek Mazur
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Piknik ŻEGNAJ LATO

Powitanie sezonu 2022/2023 w Centrum Kultury Izabelin
W sobotę 10 września w malowniczej scenerii sołectwa Sieraków mieszkańcy naszej gminy mogli
zapoznać się z nową ofertą kulturalno-sportową Centrum Kultury Izabelin oraz propozycjami innych
podmiotów działających na terenie gminy. Organizatorem wydarzenia było CKI.

O

bejrzano m.in. występy artystyczne
i sportowe z udziałem instruktorów
oraz partnerów Centrum Kultury Izabelin,
a także pokaz iluzjonisty Konrada Modzelewskiego. Dzieci bawiły się na zjeżdżalniach – tzw. dmuchańcach. Można było
wziąć udział w warsztatach plastycznych,
grach i konkurencjach sportowych. Każde
dziecko otrzymało balon wypełniony helem.
Atrakcji dla najmłodszych jak zwykle dostarczyli też strażacy z OSP Izabelin, a opiekę medyczną zapewniło OSP Laski.
Nie zabrakło i strefy gastronomicznej. Do
woli można było zajadać się watą cukro-

wą oraz popcornem. Były potrawy z grilla
serwowane pod parasolami i lody od pana
Krzysia z kawiarenki CKI.

Partnerami wydarzenia są Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Sołectwo Sieraków. Dziękujemy za owocną współpracę.

Prawdziwą furorę wywołał wesoły autobus
Jelcz „ogórek” cabrio, który dowoził mieszkańców na miejsce wydarzenia. Uczestnicy
zachęcani pozytywną energią przez grupę
tancerzy i pracowników CKI z radością przemierzali ulice gminy, machając z autobusu
pozdrawiającym ich przechodniom.

Daria Kuźniecow-Dudko

Na zakończenie pikniku mieszkańcy wzięli
udział w potańcówce, którą poprowadził DJ
Mariusz Brzosko.

Na piknik w Sierakowie mieszkańców gminy
przywoził „muzyczny jelcz”.
fot. Błażej Pytkowski
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Młodzi tancerze na pokładzie
naszego wesołego autobusu
fot. Agnieszka Kopytek

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji
fot. Błażej Pytkowski

Pokaz iluzjonisty Konrada Modzelewskiego
zaintrygował zgromadzonych i wbudził owacje
fot. Błażej Pytkowski

Występ małych tancerzy
z Centrum Kultury Izabelin
fot. Błażej Pytkowski
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Wszystko może się zmienić
w ciągu sekundy
Z Julianą Voytiv – która w pierwszym dniu wojny przyjechała wraz z mężem z Ukrainy, a teraz jest m.in.
tłumaczką w Centrum Kultury Izabelin – o wielkich sercach Polaków, ukraińskiej społeczności w naszej
gminie, a także o tym, jak zmienił się Lwów w ostatnich miesiącach, rozmawia Iwona Mazurek.

IM: Julio, przyjechałaś do Polski w lutym, kiedy w Ukrainie
zaczęła się wojna. Jak Polacy Cię przyjęli?
JV: Przyjechałam do Polski 24 lutego, to był pierwszy dzień wojny.
O 7 rano zadzwoniła do mnie koleżanka z Charkowa i powiedziała:
„Wstawaj, zaczęła się wojna”. Byłam przygotowana, że tak może
być. Moja córka powtarzała mi, że ta wojna będzie, i prosiła, żeby
od razu wyjechać do cioci Luby do Polski, bo może się tak zdarzyć,
że zajmą Lwów i wtedy nie da się już wyjechać. Mieliśmy zatankowany samochód, więc zabrałam mamę i przyjechaliśmy autem
z moim mężem Vasylem oraz znajomym małżeństwem.
Gdy jechaliśmy po ukraińskiej stronie, zobaczyłam czołg i to było
straszne, bo uświadomiłam sobie, że naprawdę się zaczęło. Tymczasem w Polsce wszystko było pięknie przygotowane. Ciocia zarezerwowała nam pokój w hotelu w Kampinoskim Parku Narodowym.
Zastaliśmy tam czystą pościel, a także jedzenie. Nawet przez chwilę
nie myślałam, że coś tu może być nie tak, bo w Waszym kraju zawsze dobrze się czułam. Wcześniej często tu przyjeżdżałam, więc
dla mnie nic nie było obce. Tym bardziej że znam polski i bez problemu porozumiewam się w tym języku.
IM: Dosyć szybko znalazłaś sobie zajęcie…
JV: Przejeżdżając granicę, miałam poczucie, że jestem bezpieczna,
ale trzeciego dnia pobytu zaczęłam mieć do siebie żal, że uciekłam,
chciałam coś zrobić, jakoś działać. To było bardzo nieprzyjemne wrażenie. Czułam się trochę jak zdrajca, jednak córka uświadomiła mi,
że jesteśmy z mężem już w takim wieku, w którym nie pójdziemy na
wojnę. Zasugerowała, żebyśmy zobaczyli, co można robić dla Ukrainy w Polsce. I tak się stało. To zmieniło moje podejście i bardzo
pomogło. Wasz kraj jest otwarty dla potrzebujących ludzi. W Ukrainie
i we Lwowie mogłabym robić kanapki dla uchodźców ze wschodu,
ale teraz widzę, że to, co robię w Polsce, wcale nie jest mniej ważne.
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IM: To opowiedz nam, co robisz.
JV: Na początku pracowałam w Centrum Pomocy Ukrainie w budynku Dziennego Domu Senior+ w Izabelinie. Był tam zorganizowany magazyn, w którym Ukraińcy mogli otrzymać niezbędne rzeczy
za darmo. Jedzenie, kosmetyki, ubrania, mleko i pieluchy dla dzieci
– wszystko, co jest potrzebne do życia. To był tak szczery odruch
serca Polaków, że byłam zdumiona. Mieszkańcy gminy regularnie
zaopatrywali magazyn, bez względu na to, czy sami byli bogaci czy
biedni. Niektórzy Polacy podjeżdżali wielkimi samochodami i wypakowywali różne wyszukane produkty do jedzenia, luksusowe mydła,
drogie kosmetyki, soki. A chwilę później przychodziła starsza pani
i przynosiła butelkę mleka, cukier i mąkę. Pomoc płynęła z każdej
strony. Zobaczyłam wtedy, z jak wielkim sercem ludzie odnieśli się do
dramatu Ukraińców. To było niesamowite. Pracując tam, poznałam
wiele osób. Były żony biznesmenów, nauczyciele ze szkoły. Z niektó-

rymi utrzymuję kontakt cały czas. Jestem zapraszana na imieniny, na
kolacje i to jest bardzo miłe. Przez to cały czas czułam, że nie jestem
przypadkową osobą, intruzem, bo wszyscy odnosili się do mnie z szacunkiem, traktowali jak równą sobie i byli dla mnie dobrzy. Starałam
się pomagać, jak umiałam, bo po tę pomoc przychodzili różni ludzie.
Jedni w ogóle krępowali się o cokolwiek prosić, inni chcieli wziąć
wszystkiego więcej, choć nie było im tyle potrzeba. Polki czuły się
niezręcznie, kiedy miały zwrócić tym ludziom uwagę. A ja to robiłam.
Tłumaczyłam swoim rodakom, że jest nas dużo w Izabelinie i dla
wszystkich musi starczyć. Niektórzy nie mieli dosłownie nic, ale wstydzili się, nie chcieli cudzej łaski, więc akurat tych ludzi trzeba było
przekonywać, że w tej sytuacji to żaden wstyd, i niemal wciskać im
potrzebne rzeczy siłą. Ta moja pomoc trwała około półtora miesiąca.

,,

Polacy tak nas przyjęli,
że mogliśmy nie tylko istnieć,
ale prawdziwie żyć.

IM: A jak trafiłaś do Centrum Kultury Izabelin?
JV: Dyrektorka Joasia Orłoś-Supeł zaproponowała mi, żebym była
tłumaczką i pośredniczką pomiędzy Ukraińcami a CKI. Dla mnie
to duże wyzwanie i nowe doświadczenie. W Ukrainie działałam
w kulturze, ale to było albo prywatnie, albo w orkiestrze, w której
grałam, albo w szkole, gdzie uczyłam dzieci muzyki. Praca w CKI
bardzo mi się podoba, tym bardziej że często mam tu okazję spotykać się z Ukrainkami, które czują się zagubione w nowym życiu.
Niektóre z nich nigdy nie były za granicą. Polska dla nich jest jak
Singapur, jak coś kosmicznego. Ci ludzie, gdy przyjechali, nie znali
języka, kultury, zwyczajów. I właśnie po to, żeby oni się zaadaptowali, ja byłam potrzebna. Z czasem przy CKI stworzyła się wspaniała ukraińska wspólnota, ludzie nawiązali przyjacielskie relacje.
Spotykali się, ktoś chciał coś gotować dla Polaków, by spróbowali
naszej kuchni, piekliśmy wielkanocne paski. To pozwoliło na stworzenie pozorów normalnego życia. Dzięki temu, że Polacy tak nas
przyjęli, mogliśmy nie tylko istnieć, ale prawdziwie żyć.

Juliana Voytiv, fot. arch. J. Voytiv
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IM: Co robisz teraz, po tych kilku miesiącach?
JV: Dalej jestem pośredniczką między Polakami i Ukraińcami, tylko
teraz mam większe doświadczenie w polskich sprawach, więc pracuję trochę w sekretariacie CKI. Jest to dla mnie nowe, ale również
ciekawe zajęcie. A później? Mam nadzieję, że skończy się wojna
i pojedziemy do domu. Tutaj jest bardzo dobrze, ale starych drzew
się nie przesadza. Tu nie chodzi o to, że w Polsce jest mi źle. Tylko
że tam, w Ukrainie, są moje korzenie, które zostały podcięte. Plusem pobytu w Polsce jest dla mnie piękna Warszawa, bo lubię miasto, a dla mojego męża Vasyla – Izabelin, w którym jest zakochany.
Poza tym pracuję z fantastycznymi ludźmi. Każdy jest inny, każdy
jest ciekawy. Cieszę się, że trafiłam do Centrum Kultury Izabelin.
IM: W sierpniu wróciłaś na jakiś czas do Lwowa, żeby zobaczyć, jak tam teraz jest, pozałatwiać swoje sprawy, spotkać
się z przyjaciółmi. Co zastałaś na miejscu?
JV: Ukraina jest inna, Lwów też się zmienił. Po tej wizycie uświadomiłam sobie, że gdyby było trzeba, ludzie mieszkaliby pod ziemią
czy w lesie; człowiek przyzwyczai się do wszystkiego. Długo mnie
nie było w rodzinnym mieście. Zwróciłam uwagę, że pomniki są
zabezpieczone, by nie uległy zniszczeniu, więc nie ma teraz wielu
pięknych rzeczy, które cieszyłyby oko. Szkoły mają okna zastawione
workami z piachem i muszą mieć zrobioną piwnicę, w której w razie
nalotu dzieci mogłyby się schować. Każde dziecko jest zobowiązane
do noszenia identyfikatora ze swoimi danymi i nazwiskiem mamy,
żeby w razie czego było wiadomo, kto jest kto. Takie momenty, niby
drobnostki, są przerażające. Na mnie okropne wrażenie zrobiły też
syreny, bo one bardzo głośno wyją. I niby we Lwowie nie jest tak
bardzo niebezpiecznie, ale trzeba reagować, bo przecież nie można
tego lekceważyć. Na przykład moja mama chowa się w łazience,
bo mówi, że tam są grubsze ściany i nie ma okien, więc nie będzie
rozbitego szkła, ale prawda jest taka, że gdyby spadła bomba, to ten
dom złożyłby się jak domek z kart.
Te wszystkie rzeczy bardzo działają ludziom na psychikę. Mieszkańcy
Lwowa są w ciągłym napięciu. Boją się matki małych dzieci, ale również te, które mają synów w wieku poborowym. Ja sobie nawet nie
wyobrażam, co przeżywają ludzie na wschodzie. Oni przyjechali m.in.
do Lwowa. Są zagubieni, wszystko jest dla nich nowe. Każdy Ukrainiec
przez tę wojnę zrozumiał, że w ciągu jednej sekundy wszystko może
się nieodwracalnie zmienić. Można zginąć, stracić dom i bliskich. Mimo
to pracują restauracje, ludzie mogą się przez chwilę odprężyć, coś
zjeść. Nie ma alkoholu, więc nie ma pijanych. Są pozory normalności,
aż do momentu, gdy znowu zaczynają wyć syreny i wtedy wszystko
zamiera. Sklepy, miejsca publiczne i usługowe nie pracują, wszyscy
uciekają, by schować się do schronu, do piwnic. Nie da się spokojnie
żyć. Dla mnie to był szok. Kto by pomyślał, że takie rzeczy mogą dziać
się w XXI wieku, kiedy lata się w kosmos…
Wróciłam do Polski, choć miałam pokusy, by już zostać we Lwowie.
Jednak pomyślałam, że CKI było dla mnie takie dobre – więc jeszcze przez chwilę tu zostaniemy.
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IM: W ciągu ostatnich miesięcy poznałaś wielu Polaków.
Na pewno dostrzegasz jakieś różnice kulturowe. Które
z nich było Ci najtrudniej zaakceptować?
JV: Wszystko mi się tu podoba. Polska jest kulturalnym krajem
i zawsze takim była, pamiętam to jeszcze z dzieciństwa. Ja znam tę
kulturę i podziwiam. Różnica między Ukrainą a mieszkańcami Europy Zachodniej jest taka, że u nas ludzie wyglądają, jakby byli źli,
bo nie umieją się uśmiechać. Cały czas są spięci i wciąż myślą, że
coś złego się stanie. Jednak w Polsce nauczyłam się bardziej lubić
swój naród, nawet lepiej go rozumieć. Polacy pokazali, na czym polega tolerancja, bo przecież wzięli do swoich domów ludzi z zupeł-

Na co dzień Julianę Voytiv
można spotkać w sekretariacie
Centrum Kultury Izabelin
fot. K. Konczarek-Strzałkowska

nie innymi przyzwyczajeniami, kulturą, obyczajami, z mnóstwem
dzieci, które robią zamieszanie. Dla mnie to była cenna nauka. Ta
otwartość. Ludzie biedni, ale też bardzo majętni, na stanowiskach
– wszyscy chętnie, bezinteresownie pomagali.
IM: To daje do myślenia.
JV: Tak. Zastanawiałam się, czy ja bym tak potrafiła, czy dałabym
radę. Między nami nie ma wielkich różnic kulturowych, bo my (mieszkańcy Lwowa – przyp. red.) jesteśmy dość blisko Polski. Ale pamiętam, że była taka dziewczyna z Doniecka, która się dziwiła, dlaczego
wszyscy mówią do niej „pozdrawiam”. Przecież ona urodziny ma raz
w roku, a nie codziennie. Dla niej różnicą było to, że w Polsce dużo
się dziękuje, pozdrawia, wita. Dla wielu Ukraińców to coś nowego,
czego się nauczyli dopiero tutaj. Teraz widzą, jak przyjemnie jest być
pogodnym człowiekiem. Niestety u nas komuna zrobiła swoje. Mieliśmy ją dłużej niż Wy i to ona spowodowała, że musieliśmy być „hej
do przodu”, pchać się, walczyć o swoje, bo inaczej się nie liczyłeś.
To jest domena biednych krajów, gdzie nie ma cywilizacji. Dlatego
jeszcze raz podkreślę, że wszystko mi się podoba, a Polska jest cudowna, zresztą tak jak większość Polaków. Oczywiście zdarzają się
wyjątki, ale kultura i cywilizacja dają nam to, że możemy być ponad
złymi reakcjami, bo staramy się zrozumieć sytuację i innych ludzi,
a nie działać z agresją i barbarzyństwem.
IM: A czego Ci u nas w Polsce brakuje?
JV: Brakuje mi takich prozaicznych rzeczy. Na przykład gotowania, bo zawsze lubiłam to robić. Kupiłam sobie tortownicę i dziś
będę próbowała coś upiec. Marzy mi się normalne życie. Chcę
robić porządki w domu, piec ciasta. To są takie drobnostki, ale ja
za nimi tęsknię, bo całe życie to robiłam.
IM: Czy chciałabyś dodać jeszcze coś od siebie?
JV: Na pewno chciałabym podziękować ludziom z Izabelina,
w ogóle Polakom, za Waszą gościnność. Mam nadzieję, że jesienią
i zimą będzie jakiś przełom i wojna się zakończy. Bo brak stabilizacji i świadomość, że wszystko w mgnieniu oka może się zmienić,
są bardzo stresujące. Mówię sobie jednak, że będzie dobrze.
I tego Ci życzę – powrotu do domu w wolnej Ukrainie.
Dziękuję Ci za rozmowę.
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Wyremontowana stołówka
w Szkole Podstawowej w Izabelinie
(budynek przy ul. Wojska Polskiego),
fot. arch. Gminnej Stołówki

FUNDAMENT ZDROWEGO SPOŁECZEŃSTWA
Chcąc zmieniać świat, trzeba zacząć od siebie. O ile w kwestii zmian w edukacji szkolnej mamy ograniczone możliwości, o tyle w temacie żywienia dzieci w placówkach oświatowych możemy zrobić
wiele dobrego.

W

ydawać by się mogło, że świadomość
żywieniowa wzrasta, a dobro dziecka
zawsze jest stawiane na pierwszym miejscu
przez rodziców, dyrektorów szkół i rządzących.
Na kogo w takim razie spada odpowiedzialność
za kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz edukację z tym związaną wśród
dzieci i młodzieży? I kto decyduje o tym, co zje
uczeń? Odpowiedź może być złożona. Zwykle
bywa tak, że odpowiedzialność ponoszą zarówno rodzice, jak i placówki oświatowe, które
często nie są w stanie zapewnić najmłodszym
prawidłowo zbilansowanych posiłków. Nikomu
nie trzeba przypominać, że właściwe żywienie
ucznia jest warunkiem jego prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Posiłki, które
dzieci i młodzież spożywają w domu i w szkole,
powinny zapewniać odpowiednią siłę do nauki
i zabawy. Tymczasem niestety jakość żywienia
w niektórych polskich placówkach pozostawia
wiele do życzenia. Często dania faktycznie
podawane w szkołach różnią się od deklaracji
w jadłospisach. Są w naszym kraju stołówki,
w których proponuje się dość ryzykowne połączenia – jak makaron z twarogiem i kiełbasą
– lub produkty niskiej jakości.
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego weszła w życie ustawa, która nakazuje

zapewnienie uczniom jednego gorącego
posiłku w ciągu dnia. My już dwa lata temu
zrobiliśmy duży krok naprzód, chcąc zadbać
o najwyższą jakość obiadów w naszych szkołach. Sam pomysł na zmiany żywieniowe
w placówkach oświatowych wyszedł odgórnie od władz gminy. Następnie przeorganizowano pracę osób zajmujących się obiadami szkolnymi. Do życia powołana została
Gminna Stołówka, która jest odpowiedzią
na potrzeby lokalnej społeczności w zakresie świadczenia usług zbiorowego żywienia. Nawiązano współpracę z dietetykiem,
który oprócz pomagania przy układaniu jadłospisów prowadzi zajęcia edukacyjne dla
wszystkich dzieci – od zerówki aż do ósmej
klasy. Zdecydowanej zmianie uległo stołówkowe menu, podobnie jak jakość produktów,
o którą dbają teraz konkretne osoby.
Przykłady? Oprócz klasycznej zupy pomidorowej w naszych stołówkowych jadłospisach
jest też cała gama zup kremów z sezonowych warzyw, systematycznie pojawiają się
posiłki bezmięsne (jak choćby kotlety z roślin strączkowych lub kasz), leczo warzywne, makarony z pesto i dodatkami, risotto
oraz wiele, wiele innych. Zakupiona została
lada chłodnicza na surówki i owoce, które,

choć przecież nie są produktami pierwszego wyboru wśród dzieci, stają się coraz bardziej lubiane przez uczniów. Ważną inwestycją była maszyna do produkcji pierogów,
dzięki której mamy większy wpływ na to, co
trafia na talerze dzieci. W ciągu ostatnich
dwóch lat stołówki zostały wyremontowane i doposażone w niezbędne urządzenia.
Nasz sukces, bo tak to nazywamy, mierzymy liczbą dzieci, które korzystają z usług
stołówek. W 2020 roku obiady jadło około
380 uczniów, rok później było to około 630
osób, a obecnie dzieci chcących korzystać
z obiadów szkolnych mamy już około 800
(wszystkich uczniów jest około 900). Co
ciekawe, stawka żywieniowa w trakcie tego
procesu nie uległa zmianie.
Edukacja i praktyka żywieniowa wspierająca
zdrowe nawyki naszych dzieci oraz dawanie
dobrego przykładu nie tylko uczniom korzystającym ze stołówkowych obiadów, lecz także
innym gminom w Polsce – to dla nas ogromne
wyróżnienie i sukces.
Marcin Michalski
gminny dietetyk
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Wolność nie jest dana na zawsze
Uroczystości patriotyczne w naszej gminie
Wojna tocząca się w Ukrainie po raz kolejny pokazuje nam, że – jak pisał Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość – „wolność stale trzeba zdobywać”. Trzeba o nią dbać i walczyć o nią na co dzień.
Także poprzez pamięć o bohaterach.

Śpiewanki patriotyczne

S

ierpniowe obchody 102. rocznicy zwycięstwa
Polaków w Bitwie Warszawskiej 1920 r. zaaranżowano w malowniczej scenerii „Pod Sosnami” obok
Centrum Kultury Izabelin. Odbył się rodzinny, wzruszający koncert, podczas którego śpiewali nie tylko
zaproszeni wykonawcy – Emilia Strzelecka, Marek
Ravski i Marcin Mazurek – lecz także publiczność,
i to od dzieci po seniorów. Muzykom i mieszkańcom, którzy włączyli się do wspólnego śpiewania,
udało się stworzyć wyjątkową atmosferę, jednocześnie podniosłą i radosną, stanowiącą godną oprawę
dla upamiętnienia tego ważnego sukcesu Polaków
w jednej z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata. Dziękujemy za to, że byliście z nami!
Redakcja
fot. D. Kuźniecow-Dudko

Uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Laskach

W
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czwartek 22 września na Cmentarzu Wojennym w Laskach odbyła się doroczna uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca rocznicę walk pułków kawalerii Armii „Poznań” pod Pociechą, Sierakowem, Truskawiem i Laskami.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy, samorządu lokalnego oraz
Środowiska „Grupa Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie. Nie zabrakło także harcerzy z 424
Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Kampinos”. Wikary izabelińskiej
parafii ks. Grzegorz Czernek poprowadził modlitwę za poległych.
Po krótkim wystąpieniu ucznia izabelińskiej szkoły, który przedstawił przebieg walk
ułanów na terenie gminy Izabelin podczas kampanii wrześniowej, młodzież zaśpiewała Marsz Pierwszej Brygady oraz piosenkę Taki kraj, następnie odczytano apel poległych i złożono kwiaty. Wzruszającym akcentem było to, że każde z dzieci położyło
na pomniku jeden goździk – biały lub czerwony.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Pedagogiczną i uczniów Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.
Karolina Dubaniewicz
fot. Ryszard Górka

fot. Wacław Piekarski
Fotopiekarnik

wakacje

Truskaw i Pociecha
Polsko − Tobie oddaliśmy życie, ziemi ojczystej ciało, wiarę przyszłym pokoleniom.
napis na pomniku POS „Jerzyki” w Pociesze

J

ak co roku we wrześniu, w naszej gminie
odbyły się uroczystości upamiętniające
78. rocznicę wypadu na Truskaw i bitwy
pod Pociechą*. Doroczne uroczystości patriotyczne w Truskawiu odbyły się 4 września. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele
pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie,
odprawioną w intencji poległych, rannych
i zmarłych po wojnie uczestników wypadu
na Truskaw i bitwy pod Pociechą oraz mieszkańców wsi Truskaw. Mszę koncelebrował
kapelan Środowiska „Grupa Kampinos” ppłk
Andrzej Piersiak. Po mszy przedstawiciele
lokalnej społeczności i władze gminy złożyli
wiązanki i zapalili znicze w Truskawiu − przy
pomniku, który upamiętnia bitwę żołnierzy
AK Grupy „Kampinos” dowodzonych przez
por. Adolfa Pilcha ps. „Dolina” przeciwko
oddziałowi RONA oraz poległych i pomordowanych mieszkańców Truskawia.
Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się na polanę Pociecha. Przy pomniku Powstańczych Oddziałów Specjalnych
„Jerzyki”** ustawiono wartę honorową
oraz poczty sztandarowe. Przy dźwiękach
orkiestry wojskowej wprowadzono pododdział honorowy z Pułku Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego oraz pododdział kadetów
z ZS nr 7. Zabrzmiał hymn Rzeczypospoli-

tej Polskiej, a wójt gminy Izabelin Dorota
Zmarzlak, gospodyni wydarzenia, powitała
gości. Wśród uczestników byli przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m. st. Warszawy, Ambasady Japonii w Polsce, lokalnych władz,
środowisk kombatanckich, instytucji kultury, wojska, harcerzy, nauczycieli i uczniów,
a także ostatni żyjący żołnierz POS „Jerzyki”
– Jerzy Prusak. Były modlitwa, apel pamięci
i salwa honorowa.

agresją. Wystąpili też Wanda Baranowska,
prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” AK
i Ich Komendanta płka Jerzego Strzałkowskiego, wraz z Aleksandrem Stefańskim –
prawnukiem żołnierza „Jerzyków”, a także
prezes Zarządu Środowiska „Grupa Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Marcin Biegas, który przypomniał
przebieg czterodniowej obrony Pociechy,
zakończonej wypadem na Truskaw.

W imieniu Ambasadora Japonii w Polsce
wystąpił z przesłaniem radca Akira Tajima,
przypominając drogę komendanta „Jerzyków” Jerzego Strzałkowskiego i pozostałych dzieci syberyjskich oraz ich późniejszą
konspirację i kontakty z japońską ambasadą w Warszawie***. Przesłania do uczestników uroczystości skierowali także szef
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk oraz
marszałek województwa mazowieckiego
Adam Struzik.

W uroczystościach z okazji 78. rocznicy
bitwy pod Pociechą uczestniczyli również
rezerwiści z 12 Wolińskiego Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia – za zgodą dowódcy
Dywizjonu komandora por. Sławomira Góry.

Starosta powiatu warszawskiego zachodniego Jan Żychliński przypomniał, że pokój nie jest dany na zawsze, a solidarność
z walczącą Ukrainą jest równocześnie
obroną naszego kraju przed potencjalną

Przy dźwiękach werbli złożono wieńce i zapalono znicze. Na koniec prowadzący uroczystość płk w st. spocz. Marek Ruszczak
podziękował wszystkim organizatorom ceremonii oraz przybyłym gościom, a także
zaprosił na uroczystości w Palmirach,
które odbyły się 14 września.
Po odprowadzeniu pododdziałów, sztandarów i posterunku honorowego uczestnicy
przeszli na sąsiednią polanę rekreacyjną,
by porozmawiać i pośpiewać przy ognisku
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piosenki patriotyczne wraz z zespołem Wokaliza z Centrum Kultury Izabelin.
Uroczystości 4 września zorganizowali:
Gmina Izabelin, Środowisko „Grupa Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, Stowarzyszenie Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” oraz
Centrum Kultury Izabelin.
Karolina Dubaniewicz
na podstawie materiałów organizatorów

*27 sierpnia 1944 okolice Truskawia i Sierakowa
obsadziły jednostki kolaboracyjnej brygady SS
RONA. Celem wielu rosyjskich ataków stała się
polska placówka w przysiółku Pociecha niedaleko
Truskawia. Była to jedna z najważniejszych pozy-

Straszny muchomor?
M

uchomor czerwony (Amanita muscaria) to chyba najbardziej znany i rozpoznawalny gatunek grzyba w Polsce. Można go spotkać od czerwca do
listopada w lasach iglastych, liściastych i mieszanych, szczególnie często pod
brzozami. Choć trujący, jest ważnym dla przyrody grzybem mikoryzowym – nie
aż tak niebezpiecznym jak śmiertelnie trujący muchomor zielonawy (dawniej
sromotnikowy) – i nie należy go niszczyć.
Głównym trującym składnikiem muchomora nie jest, jak do niedawna sądzono,
znajdujący się w nazwie gatunkowej grzyba szkodliwy alkaloid – muskaryna,
lecz kwas ibotenowy, który podczas dekarboksylacji przechodzi w muscymol.
U różnych ludzi zanotowano różne objawy po zjedzeniu muchomora czerwonego. Najczęściej były to: ból głowy, pocenie się, suchość w ustach, panika
i rozdrażnienie, stan zmęczenia, pomieszanie postrzegania przestrzennego
i wizualnego oraz senność. Śmiertelne ofiary zatrucia po zjedzeniu muchomora
czerwonego są bardzo rzadkie. Leczenie polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywowanego oraz leczeniu objawowym.

cji obronnych Grupy „Kampinos”, gdyż zbiegały
się tam drogi z Sierakowa i Truskawia, którymi
Niemcy i ich kolaboranci mogli wedrzeć się w głąb
opanowanej przez partyzantów puszczy. Zadanie
obrony Pociechy dowództwo Grupy „Kampinos”
powierzyło początkowo kompanii „Jerzyków”.
Wkrótce wzmocniono ich szwadronem 27 Pułku
Ułanów AK. Nocą z 2 na 3 września 1944 roku
wydzielony z Grupy AK oddział „Kampinos” dowodzony przez por. Adolfa Pilcha ps. „Dolina” zorganizował nocny wypad na stacjonujących w Truskawiu ronowców. Odniesiony w tej walce sukces
„doliniaków” zmusił brygadę RONA do odwrotu.
**Organizacja konspiracyjna Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” powstała w październiku 1939 roku w oparciu o grupę działaczy
Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu. Komendantem i założycielem organizacji był Jerzy
Strzałkowski ps. „Jerzy”, „Sybirak”. W szeregach
„Jerzyków” w czasie wojny walczyło ok. 12 tys.
żołnierzy. Kompania Jerzyków przeszła kanała-

CIEKAWOSTKI:
• Ojciec toksykologii – słynny Paracelsus mawiał, że „tylko dawka czyni, że dana
substancja jest trucizną lub nią nie jest”.
• Idąc tym tropem, i znając trujące właściwości muchomora czerwonego, rozpoczęto również badania pod kątem wykorzystania tego grzyba w leczeniu ludzi.
• W literaturze można znaleźć informacje o tym, że, jak stwierdzono, muscymol odwraca procesy starzenia się mózgu, skutecznie leczy chorobę Parkinsona
oraz stabilizuje emocjonalnie przy depresji, bezsenności i nerwicach. Pomaga
również przy takich schorzeniach nerwowych jak tiki czy paraliż. Dzięki dobrze
dobranej dawce ekstrakt z grzyba może być stosowany w leczeniu m.in chorób
układu mięśniowo-szkieletowego (rwy kulszowej, podagry, reumatyzmu, zapalenia stawów, artrozy).
• Oczywiście nigdy nie można leczyć się samemu i spożywać substancji, których
nie przepisał nam lekarz. Należy mieć nadzieję, że dzięki potwierdzonym badaniom na rynek trafią leki, z których będą mogli skorzystać wszyscy potrzebujący.

mi 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.
***Przodkowie

Jerzego

Strzałkowskiego

za

udział w powstaniu styczniowym zostali zesłani
na Syberię. Po wybuchu rewolucji październikowej 1917 rodzinę zmuszono do opuszczenia
domu i gospodarstwa. Przenieśli się pośpiesznie
do Chersonia nad Dnieprem. Ojciec i dziadek ponieśli śmierć. Epidemia tyfusu rozdzieliła rodzinę.
Chory na tyfus Jerzy wraz z wujem zawędrowali
do Harbina, a matka z resztą dzieci wyjechała do
Polski. Następnie, z pomocą Polskiego Komitetu
Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu i Japońskiego Czerwonego Krzyża, Jerzy Strzałkowski
wraz z około 700 dziećmi opuścił Rosję i w 1922
roku poprzez Japonię dotarł do Polski.
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tekst i fot. Katarzyna Fidler
Kampinoski Park Narodowy
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SPORT
ZWIERZAKOWO
KULTURA

Cross Kampinos
Pierwsza edycja nowego biegu
w Puszczy Kampinoskiej

3

września odbyła się pierwsza edycja nowego biegu terenowego Cross Kampinos. Uczestnicy mieli do wyboru
4 trasy biegowe, zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych biegaczy: dystans 12 km, trailowy półmaraton 21 km, maraton 42 km i ultra 65 km. Do udziału w biegu
zgłosiło się około 400 zawodników, a największą popularnością cieszyły się krótsze dystanse – 12 km i 21 km.
Trasy biegu prowadzą przez Kampinoski Park Narodowy,
wśród stuletnich drzew i kniei, jednych z największych
śródlądowych wydm i bagnistych terenów z malowniczymi
kładkami. Organizatorzy zapewnili profesjonalnie przygotowanie wydarzenia sportowego – z pomiarem czasu, punktami odżywczymi oraz obsługą biegowych fotografów. Każdy
zawodnik otrzymał pakiet startowy z okolicznościowym gadżetem opatrzonym tegorocznym symbolem biegu (drzewem symbolizującym Puszczę Kampinoską) oraz drobnymi
upominkami od partnerów.

BADMINTON
Sukces naszych
młodych sportowców

W

niedzielę 25 września zawodnicy Fundacji EduSport Klub
Badmintona Izabelin reprezentowali w Garwolinie klub
w pierwszym turnieju, otwierając tym samym sezon, który zapowiada się intensywnie. Podopieczni Fundacji zdobyli kolejne
cenne doświadczenie i wrócili z medalami.
Wyniki:
Tosia – 3 miejsce,
Mati – 2 miejsce,
Jurek – 3 miejsce,
Gabryś – 4 miejsce.
Brawa dla wszystkich zawodników. Tak trzymać.
Zapraszamy na treningi!
(na podstawie materiałów Fundacji)

Dla 3 najlepszych kobiet i 3 najlepszych mężczyzn na każdym dystansie organizatorzy przygotowali statuetki w formie lampionów oraz nagrody od partnerów wydarzenia.
Bieg organizowany jest przez Fundację W Podskokach,
a partnerami instytucjonalnymi wydarzenia są Centrum Kultury Izabelin, Gmina Izabelin oraz Sołectwo Laski.
Więcej aktualnych informacji, ranking najlepszych biegaczy
i zdjęcia z biegu dostępne są na stronie internetowej:
www.crosskampinos.pl
oraz na profilu facebookowym Cross Kampinos.
Joanna Obręczarek
fot. Fotoreportaże Zbigniew Kowalski
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fot. Anna Starkey

Sercem biegu była baza zawodów umiejscowiona na terenie
boisk sportowych w Laskach. To nie tylko start i meta, lecz
także piknikowa strefa z rodzinną atmosferą, atrakcjami dla
najmłodszych i lokalnymi straganami. Na mecie panowała
pozytywna energia dzięki muzyce, profesjonalnemu komentatorowi i wspólnemu kibicowaniu. Każdy zawodnik witany
był dźwiękiem dzwonków, oklaskami oraz dedykowanym
drewnianym medalem, a po przybiegnięciu na metę mógł
odpocząć w strefie relaksu z leżakami.

MARATON
FIT - DANCE

26 listopada

więcej
informacji
wkrótce!

sexy chair / dance like a pro
/afro flow /strong nation/ritmo
do brasil /african style
/belly dance / taniec brzucha
zumba /

Babski
Dzień
I

dziemy uliczkami jesiennego Izabelina.
Kolorowe liście mienią się w słońcu czerwieniami i brązami, szeleszczą pod stopami, a w powietrzu unosi się zapach lasu.
W końcu Puszcza Kampinoska jest tuż za
rogiem. CKI znajdujemy bez problemu, bo
już od progu witają nas zapowiadający imprezę baner i zapach świeżo parzonej kawy.
Z witryny kuszą nas przepyszne ciasta – to
lokalna kawiarenka, która mieści się w CKI.
Ale na ciacho będzie czas później, w przerwie między kolejnymi zajęciami. Teraz pędzimy przebrać się w szatni, bo na scenie
jest już Iza Kin ZES, która poprowadzi zajęcia Zumba Sentao.
Jest to trening taneczno-wzmacniający,
w którym ćwiczenia wykonuje się przy krzesłach. Łapiemy więc krzesła i posłusznie robimy przysiady, wymachy, zalotnie kręcimy
biodrami. A wszystko to w rytm latynoskich
przebojów. Godzinka mija niepostrzeżenie.
Czujemy, że Zumba Sentao to prawdziwa
petarda!
Teraz pora na zmianę klimatu – na parkiet

W słoneczną sobotę 24 września wybrałyśmy się do Izabelina, żeby
potańczyć i poćwiczyć w ramach Babskiego Dnia. Co to takiego?
To wydarzenie przygotowywane przez kobiety specjalnie dla innych
kobiet. Na warsztatach uczymy wszystkiego od zera, integrujemy się,
poznajemy i nawiązujemy międzypokoleniowe przyjaźnie. Stawiamy
na luz i swobodę. Kobieca energia jest niezwykle ważna, a połączona i pomnożona daje ogromną siłę, dzięki której łatwiej sobie radzić
z codziennymi wyzwaniami. Organizatorem wydarzenia były Babskie
Wyjazdy*, a współorganizatorem – Centrum Kultury Izabelin.

„wkracza” kizomba. Czujemy, jak przepływa
przez nas kobieca energia. Na koniec zakładamy szpilki i białe stroje: jest sensualnie
i nastrojowo. Całości dopełnia przygaszone
światło.
Kolejny punkt programu to rock’n’roll & jive
z Pawłem Milhausenem. Jeśli zawsze marzyłaś o szerokiej sukience w grochy rodem
z musicalu Grease, to te zajęcia są do tego
idealną okazją. Uczymy się podstawowych
kroków i już po chwili Paweł pokazuje nam
kolejne elementy przygotowanej na dziś
choreografii. „Jedynki!” – krzyczy i pierwsze
trzy rzędy na jego komendę odwracają się
z uniesionymi rękami. Za chwilę dołączają
do nich dwójki i trójki, aby wspólnie zatańczyć cały układ. Atmosfera jest gorąca,
tempo zawrotne, ale uśmiechy nie schodzą
nam z twarzy.
Korzystamy z krótkiej przerwy, żeby zrobić
zakupy sportowo-odzieżowe w JTB oraz
zasięgnąć porad kosmetycznych w Studiu
Figura. Stoiska rozstawione są w foyer CKI.
Na długie odpoczywanie nie ma jednak cza-

su, bo na scenie słychać już pierwsze folkowe brzmienia i Julia Piwowarczyk zaczyna
program Slavica. Wygląda to niesamowicie
barwnie, bo stroje dziewczyn są inspirowane łowickimi motywami kwiatowymi. A to
tylko wstęp do dwugodzinnego maratonu
Zumba Fitness. Na scenie plejada polskich
instruktorów. Przyjechali z całej Polski, tak
samo jak uczestnicy Babskiego Dnia. Na
koszulkach przeplatają się kolorowe nazwy
grup zumbowych: Słubice, Siedlce, Łódź.
Podobnie jak muzyczne klimaty: salsa, bachata, reggaeton, samba, cha-cha, rumba.
Jest energetycznie, wesoło i sportowo.
Babski Dzień kończy się późnym wieczorem. Wracamy wykończone, ale zadowolone. Będzie co wspominać. W Izabelinie poznałyśmy tyle wspaniałych kobiet z różnych
zakątków Polski!

tekst i fot. Anna Starkey
Babskie Wyjazdy

*Babskie Wyjazdy są inicjatywą stworzoną przez Anetę Woźnicką-Ładę i Annę Starkey. To m.in. kilkudniowe campy
wyjazdowe, wspólne weekendy, warsztaty taneczne, sportowe, artystyczne i rozwojowe, a także imprezy jednodniowe:
Babskie Dni i Poranki. Formuła tych wydarzeń zakłada zawsze element ruchowy (taniec, fitness, sport), element warsztatowy (warsztaty artystyczne, rozwojowe, beauty itp.) oraz dobrą zabawę (imprezy, ogniska, animacje). Każda kobieta
jest mile widziana. W marcu Babskie Wyjazdy organizują w Warszawie Babski Festiwal (4–5.03.2023).
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VIII InOIzabelin w Laskach
Oj, drżeliśmy o pogodę, ale udało się! 17 września w Laskach odbyła się VIII edycja InOIzabelin – w ramach Narodowego Dnia Sportu. Żeby
wziąć w niej udział, chętni (indywidualnie i w zespołach) przyjechali do nas nawet z Lublina.

Z

anotowaliśmy najlepszą frekwencję w historii naszego InO! Impreza
była połączona z piknikiem sołeckim w Laskach oraz piknikiem edukacyjnym Misja Cztery Łapy.
Dla tych, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w poprzednich
edycjach wydarzenia, przewidziano dwie powtórzone trasy: rowerową oraz krajoznawczą „Z Dreptusiem po Izabelinie”. Dzięki temu
każdy, kto nie zdążył pokonać ich wcześniej, mógł to teraz nadrobić
i zdobyć za nie odpowiednie naklejki oraz pieczątki w książeczce
PTTK. Książeczki czekały również na uczestników, którzy nie są
jeszcze doświadczeni w marszach na orientację i dopiero startem
w Laskach rozpoczęli swoją przygodę z tą formą rekreacji.
Furorę zrobiła nowa trasa „Psia kość” dla miłośników czworonogów i nie tylko, której uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć wyjątkowe punkty kontrolne –
miejsca ze zdjęciami naszych zaprzyjaźnionych lokalnych psiaków. Do przejścia trasy zgłosiło się ponad pięćdziesiąt osób, indywidualnie i drużynowo.
Pomysłowość zespołów w kwestii nazw nie znała granic – na liście były m.in.
„Szalone łosie” czy „Rozpędzone motyle”. Na podium uplasowali się kolejno:
na miejscu pierwszym Adam Krochmal ex aequo z Izabelą Rutkowską (oboje z drużyny „Bemowo Orienteering Team”) oraz Mariuszem Górajem

(„Klub InO Skróty/Radom”), Sławomir Frynas z Lublina, Agnieszka
Wanda z Bogumiłą i Danutą Góreckimi („Kyziaki”), Cezary Jędrzejewski („Sokoły wędrowne”), Michał Kołbuc z Jeremim, Maurycym
i Kosmą („Leśne skrzaty”); na miejscu drugim Anna, Michał, Damian,
Fabian i Sabina Żurawscy („Szybkie kurczaki”); na miejscu trzecim
Agata i Alicja Wardyńskie z Barbarą i Krzysztofem Jedlikowskimi
(„Szalone wiewiórki”). Każdy otrzymał bezpłatny pakiet startowy,
a po ukończeniu trasy – upominek.
Mapy tras opracował niezawodny Dariusz Mazurek. Organizatorem
VIII edycji InOIzabelin w naszej gminie było Centrum Kultury Izabelin, które przy okazji zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie Narodowego Dnia Sportu na filmik promujący to wydarzenie.
tekst i fot. Agnieszka Kopytek

ANESTEZJOLOGIA WETERYNARYJNA
Weronika Małkowska, studentka weterynarii
Podobnie jak operacje ludzi w szpitalach, tak samo operacje zwierząt w naszej klinice weterynaryjnej wykonywane są w obecności specjalistów anestezjologów. Są to lekarze, których zadaniem jest
dbanie nie tylko o znieczulenie pacjenta, lecz także o jego komfort po zabiegu.

W
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

zależności od wieku zwierzęcia, jego stanu zdrowia oraz innych czynników, takich jak uczulenia czy leki przyjmowane na stałe, należy dobrać odpowiedni rodzaj
narkozy. W naszej klinice zwierzęta znieczulane są przy pomocy aparatu do znieczulenia
wziewnego z parownikiem na izofluran, który minimalizuje powikłania zarówno w trakcie
operacji, jak i po niej. Innym sposobem znieczulenia jest narkoza infuzyjna – wówczas leki
podawane są dożylnie. Dzięki specjalistycznej aparaturze lekarz anestezjolog monitoruje
funkcje życiowe pacjenta w narkozie, biorąc pod uwagę takie parametry jak m.in. tętno,
oddech, ciśnienie parcjalne tlenu, ciśnienie krwi, stężenie dwutlenku węgla, temperatura.
Każdy pacjent jest również zaintubowany poprzez wprowadzenie plastikowej rurki do tchawicy, co zapewnia drożność dróg oddechowych.

MIESZKAŃCY PISZĄ

Odpowiedź Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
w Urzędzie Gminy Izabelin na list mieszkańca opublikowany
w poprzednim numerze gazety – sierpień 2022 nr 8 (300), s. 26
Szanowny Panie,
w swoim liście porusza Pan temat ul. Słonecznej na
odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Krótkiej i braku
jego dostępności dla pojazdów. Po przeanalizowaniu opisanego przez Pana przypadku stwierdzono,
że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin Północny wskazany
fragment ul. Słonecznej zaplanowano jako ciąg pieszy i rowerowy. W odniesieniu do założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
ma możliwości wykonania na tym odcinku drogi dla
ruchu pojazdów.
Ponadto informuję, że na obszarach leśnych wyznaczone są ciągi, po których w razie konieczności
mogą poruszać się służby ratownicze, a za wyznaczenie i utrzymanie tych ciągów odpowiedzialne są
służby organów nadzorujących tereny leśne.

Rafał Maj
zastępca kierownika
Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
Urząd Gminy Izabelin
tel. 22 722 89 48 / e-mail: r.maj@izabelin.pl
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Izabeliński Budżet Partycypacyjny 2023 jest demokratycznym mechanizmem, w którym mieszańcy
współdecydują o wydatkach publicznych, jakie będą realizowane w ramach budżetu gminy w kolejnym roku. Inicjatywa ta realizowana jest po raz pierwszy w historii gminy Izabelin i wzbudziła spore
zainteresowanie mieszkańców. W tym roku łączna pula przeznaczona na projekty wyniosła 200 000 zł.

W

nioskodawcy zgłosili 13 ciekawych i różnorodnych projektów, z czego 9 przeszło ocenę formalnoprawną i zostało poddanych pod głosowanie
mieszkańców na platformie https://izabelin.konsultacjejst.pl/. Głosowanie zakończyło się 18 września.
Wyniki prezentujemy w tabeli. W głosowaniu wzięło
udział 490 mieszkańców, którzy oddali łącznie 1125
głosów.
Do zaplanowania w projekcie budżetu gminy na
2023 r. zostały dopuszczone następujące projekty:
1) Doposażenie sprzętowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach
2) Łąkowy tor przeszkód
3) Joga na powietrzu
4) Kampania profilaktyki chorób cywilizacyjnych
i uzależnień
5) Dzień Sąsiada – uliczne spotkania sąsiedzkie
w przestrzeni publicznej „Sąsiad 2023”.
Częściowo zakwalifikowano projekt pod nazwą
„Przestrzeń przyjazna seniorom” (zostanie na niego
przeznaczona kwota 5712.39 zł).
Stworzenie nowego mechanizmu współdecydowania o planowanych do realizacji projektach finansowanych z budżetu gminy spotkało się z pozytywnym
odzewem, planujemy więc kontynuowanie tej idei,
w miarę możliwości finansowych gminy, także w kolejnych latach. Już dziś zachęcamy do zastanowienia
się, jaki pomysł chcieliby Państwo zaproponować
w kolejnej edycji IBP.
Wyniki oraz szczegóły dotyczące poszczególnych
projektów są dostępne na stronie:
https://izabelin.konsultacjejst.pl/
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Agnieszka Woźniak, Klaudia Zawistowska
Urząd Gminy Izabelin

Nr Nazwa projektu
1

2
3
4
5

Budowa parku dla
mieszkańców przy
ul. Kurowskiego

Przestrzeń przyjazna
seniorom

7

8

9

10
11

12
13

Liczba głosów

Projekt nie otrzymał pozytywnej oceny
formalnoprawnej
64 000,00 zł 109

Wybieg dla psów
w Izabelinie B

Projekt nie otrzymał pozytywnej oceny
formalnoprawnej

Maskarada i parada
karnawałowa - akcja

Projekt nie otrzymał pozytywnej oceny
formalnoprawnej

Łąkowy tor przeszkód

społeczna Ekologia (rozwijanie aktywności

6

Planowany
budżet

lokalnej i świadomości
ekologicznej)
Bądźmy lepsi niż
Kopenhaga!

125 897,61 zł 185

64 000,00 zł 23

Doposażenie sprzętowe

16 500,00 zł 199

Dzień Sąsiada - uliczne
spotkania sąsiedzkie
w przestrzeni publicznej
„Sąsiad 2023”

35 000,00 zł 115

Ochotniczej Straży
Pożarnej w Laskach

Kampania profilaktyki
chorób cywilizacyjnych
i uzależnień
Joga na powietrzu

Trybuny ławeczkowe
Czas na RELAKS
w Izabelinie

Trasy rowerowe Gminy
Izabelin

9 890,00 zł 142

7 000,00 zł 179

185 000,00 zł 89
89 700,00 zł 72

Projekt nie otrzymał pozytywnej oceny
formalnoprawnej

Z URZĘDU GMINY

Kolejne efekty
wprowadzenia uchwały krajobrazowej

fot. zespół Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin
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Z URZĘDU GMINY

WÓJT GMINY IZABELIN

Izabelin, 7 października 2022 r.

WAP.6721.5.3.2022.AI

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego
projektu zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I”, sporządzanego
na podstawie uchwały Nr XLIII/345/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 lipca 2021 r.

Rys. Granice obszaru objętego projektem zmiany planu miejscowego.
Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu od
17 października 2022 r. do 8 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, Wydział Architektury i Planowania
Przestrzennego (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.izabelin.pal w zakładce [Dokumenty] >
[Zagospodarowanie przestrzenne] > [Dokumenty w trakcie sporządzania].
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w budynku
gminnym tzw. Willi Europa, ul. Matejki 25, Izabelin C*
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, Wydział Architektury
i Planowania Przestrzennego (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko wraz z podpisaną klauzulą dot.
przetwarzania danych osobowych należy składać:
1) w formie papierowej – do Wójta Gminy Izabelin w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin bądź drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin;
2) w formie elektronicznej – poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@izabelin.pl lub za pomocą platformy ePUAP.
Termin składania uwag upływa 24.11.2022 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Wzór formularza uwagi wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej:
www.bip.izabelin.pl w zakładce [Dokumenty] > [Zagospodarowanie przestrzenne] > [Dokumenty w trakcie sporządzania]. Organem właściwym
do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Izabelin. Rozpatrzenie nastąpi w ciągu 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Forma dyskusji publicznej zostanie dostosowana do aktualnych zaleceń sanitarnych. Prosimy o śledzenie szczegółów dotyczących spotkania na stronie
www.bip.izabelin.pl, na Facebooku Urzędu Gminy Izabelin oraz o kontakt z Wydziałem Architektury i Planowania Przestrzennego, tel. 22 722 89 36.
INFORMACJA DODATKOWA:
Zmiana planu miejscowego dotyczy wyłącznie wybranych zapisów tekstu planu. Rysunki obowiązującego planu miejscowego nie podlegają zmianie.
Najważniejsze proponowane zmiany: dopuszczenie wyłącznie zabudowy wolnostojącej (rezygnacja z zabudowy bliźniaczej); obniżenie maksymalnej wysokości
zabudowy z 9m/ 11 m do 7m/ 9 m (w zależności od spadku dachów); zwiększenie minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów z 2 do 3 miejsc postojowych/
na lokal; określenie definicji powierzchni biologicznie czynnej (tylko na gruncie rodzimym); rezygnacja z dopuszczenia funkcji usługowej w oddzielnych budynkach
towarzyszących zabudowie jednorodzinnej (dopuszczenie ich realizacji wyłącznie jako lokale wbudowane w budynki jednorodzinne na zasadach określonych
w przepisach z zakresu prawa budowlanego);
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WÓJT GMINY IZABELIN

Izabelin, 7 października 2022 r.

WAP.6721.6.3.2022.AI

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III”, sporządzanego
na podstawie uchwały Nr XLIII/346/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 lipca 2021 r.

Rys. Granice obszaru objętego projektem zmiany planu miejscowego.
Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu
od 17 października 2022 r. do 8 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, Wydział Architektury i Planowania
Przestrzennego (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.izabelin.pl w zakładce [Dokumenty] >
[Zagospodarowanie przestrzenne] > [Dokumenty w trakcie sporządzania].
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w budynku
gminnym tzw. Willi Europa, ul. Matejki 25, Izabelin C*
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, Wydział Architektury
i Planowania Przestrzennego (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko wraz z podpisaną klauzulą dot.
przetwarzania danych osobowych należy składać:
1) w formie papierowej – do Wójta Gminy Izabelin w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin bądź drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin;
2) w formie elektronicznej – poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@izabelin.pl lub za pomocą platformy ePUAP.
Termin składania uwag upływa 24.11.2022 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Wzór formularza uwagi wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej:
www.bip.izabelin.pl w zakładce [Dokumenty] > [Zagospodarowanie przestrzenne] > [Dokumenty w trakcie sporządzania]. Organem właściwym
do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Izabelin. Rozpatrzenie nastąpi w ciągu 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Forma dyskusji publicznej zostanie dostosowana do aktualnych zaleceń sanitarnych. Prosimy o śledzenie szczegółów dotyczących spotkania na stronie
www.bip.izabelin.pl, na Facebooku Urzędu Gminy Izabelin oraz o kontakt z Wydziałem Architektury i Planowania Przestrzennego, tel. 22 722 89 36.
INFORMACJA DODATKOWA:
Zmiana planu miejscowego dotyczy wyłącznie wybranych zapisów tekstu planu. Rysunki obowiązującego planu miejscowego nie podlegają zmianie.
Najważniejsze proponowane zmiany: dopuszczenie wyłącznie zabudowy wolnostojącej (rezygnacja z zabudowy bliźniaczej); obniżenie maksymalnej wysokości
zabudowy z 9m/ 11 m do 7m/ 9 m (w zależności od spadku dachów); zwiększenie minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów z 2 do 3 miejsc postojowych/
na lokal; określenie definicji powierzchni biologicznie czynnej (tylko na gruncie rodzimym); rezygnacja z dopuszczenia funkcji usługowej w oddzielnych budynkach
towarzyszących zabudowie jednorodzinnej (dopuszczenie ich realizacji wyłącznie jako lokale wbudowane w budynki jednorodzinne na zasadach określonych
w przepisach z zakresu prawa budowlanego);
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Centrum Kultury
Izabelin

SPZOZ Izabelin

22 299 35 75
AJW-Nieruchomości

Kampinos
Nieruchomości

Laito

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

Pracownia Formatka

AUTO-WRÓBEL S.C.

VIA VERDE
Wyjazdy rowerowe

INSTAL-KAN
Łukasz Sałata

TEO PV

SENSOTEKA
STREFA ROZWOJU
DZIECKA

Fotowoltaika
Pompy ciepła
Magazyny energii
Elektromobilność

Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl/karta
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Dotacja na odnowienie powierzchni leśnych
S

tarosta Warszawski Zachodni informuje
o możliwości złożenia przez właścicieli
lasów prywatnych wniosku o przyznanie dotacji na rok 2023 na realizację zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych
niestanowiących własności Skarbu Państwa
zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych lub zniszczonych w wyniku pożarów lub innych klęsk
żywiołowych spowodowanych czynnikami
biotycznymi albo abiotycznymi.

Wniosek należy złożyć do Starosty Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki w terminie do
dnia 28 października 2022 roku (liczy
się data wpływu do Starostwa).

Informacje dotyczące dotacji
można uzyskać pod numerem
telefonu 22 733 72 49,
wydzialsrodowiska@pwz.pl.
fot. Freepik.com

za: www.gmina.izabelin.pl

REKLAMA

Wyprzedaż wzorów
ekspozycyjnych oraz końcówek
kolekcji europejskich marek na
sezon jesień-zima 2022/ 23
Ceny do -75%

SHOWROOM
AG2M FASHION
www.ag2m.pl

Zapraszamy
od 4 do 28 października 2022,
poniedziałki, środy, piątki w
godzinach od 10.00 do 17.00,
wtorki i czwartki w godzinach od
10.00 do 19.00, w soboty po
wcześniejszym umówieniu:
biuro@ag2m.pl
tel 668 157 750
ul. Sasanki 7, 05-080 MOŚCISKA

37

REKLAMY
PROFILAKTYCZNE BADANIA OKULISTYCZNE
DZIECI z klas 1 - 3

Termin:

październik – grudzień 2022r.

Cel:

badanie przesiewowe, specjalistyczna ocena oczu pod kątem wady
wzroku.

Dla kogo: uczniowie klasy 1-3 SP w Izabelinie.
Na czym
polega
badanie?

ocena ostrości wzroku dzieci wraz z badaniem refrakcji (tzw.
komputerowe) „po kroplach”, przesiewowe badanie w kierunku
zeza, badanie w lampie szczelinowej.

Koszt
badania?

150 zł (75 zł rodzic, 75 zł z dofinansowania Gminy Izabelin).
W przypadku potrzeby doboru korekcji okularowej, wymagana
dodatkowa wiyta - koszt 50 zł (po stronie rodzica).

Zapisy

od 28 września 2022r. tel: 500 804 414.

Gdzie?

Strefa Oka, ul. Pocztowa 2, Stare Babice

Strefa Oka Sp z o.o.
ul. Pocztowa 2
05-082 Stare Babice

Manufaktura
obuwia

KRYSTAD

zaprasza Panie
na zakupy
indywidualne
Laski
ul. 3 Maja 23

Prosimy
o telefoniczne
umówienie wizyty

575 552 774

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY
TEL. 723 50 00, 0 501 986 712
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Tel: 500 804 414

poniedziałek - piątek 11:00 - 19:00

REKLAMY
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