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KALEJDOSKOP
Zamelduj się
w gminie Izabelin

SPIS TREŚCI
• Kalejdoskop s. 3
• Izabelińczyk Roku s. 6
• Wywiad z Lilianną Żółtowską s. 7
• III Izabeliński Dzień Seniora s. 10
• Rozmowa z DJ Wiką s. 11
• Seniorzy zwiedzają s. 12
• Gminna Stołówka w Izabelinie s. 13
• Uroczystość OSP w Laskach s. 14

Osoby zameldowane mogą łatwiej uzyskać Kartę Izabelińczyka, która uprawnia do różnego rodzaju zniżek,
np.: na imprezy i zajęcia w CKI; na badania laboratoryjne w SPZOZ Izabelin; u lokalnych przedsiębiorców,
którzy są partnerami tego programu.
Gdy się zameldujesz, uzyskasz prawo głosu w wyborach
samorządowych.
Zameldowanie się nie jest trudne. Możesz przyjść do
Urzędu Gminy lub zameldować się przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP i specjalnie utworzonej
do tego celu e-usługi. Jeśli wybierzesz zameldowanie
przez internet, potrzebny będzie profil zaufany, podpis
kwalifikowany albo e-dowód.
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• Zapowiedzi wydarzeń sportowych s. 22
• Jesienny Rajd Rowerowy s. 23
• Profilaktyka jodowa s. 24
• Karta Izabelińczyka s. 25
• Z Urzędu Gminy s. 26
• Endoskopia w weterynarii s. 30
• Reklamy s. 30

Centrum Kultury Izabelin
na Instagramie
Ulotki, plakaty, miesięcznik w formie papierowej i elektronicznej, wreszcie strona internetowa i Facebook. Informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych przez CKI można czerpać z różnych źródeł. Ale
czy wiesz, że Centrum Kultury Izabelin jest teraz także
na Instagramie? Zachęcamy do śledzenia profilu CKI:
www.instagram.com/centrumkulturyizabelin.
Czeka tam mnóstwo najaktualniejszych zdjęć i filmików.
Zapraszamy!

Inauguracja Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Wraz z początkiem października uczelnie wyższe zainaugurowały kolejny rok akademicki. Również w Izabelinie powitaliśmy
nowych studentów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3 października w sali widowiskowej CKI wysłuchali oni pierwszego wykładu, poświęconego poezji Tadeusza Różewicza.
Podczas uroczystej inauguracji uczestnicy spotkali się z wójt
Dorotą Zmarzlak, wicedyrektorką CKI Darią Kuźniecow-Dudko
oraz koordynatorką izabelińskiego UTW Iwoną Mazurek.

Okładka:
Dąb, pod którym 11 listopada zebrali się mieszkańcy gminy, oraz grafika autorstwa Piotra Romanowskiego przedstawiająca I. J. Paderewskiego fot. Wacław Piekarski – Fotopiekarnik

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
Wystawa Maki Cieleckiej

Maka Cielecka – „Kasztany”

IRK-a na Kongresie Kobiet
8 i 9 października Izabelińska Rada Kobiet uczestniczyła w XIV
Ogólnopolskim Kongresie Kobiet we Wrocławiu. W wydarzeniu wzięły udział nie tylko Polki, lecz także obywatelki Ukrainy.
Przedstawicielki z Izabelina wraz z innymi kobietami ze świata
nauki, polityki, sztuki, biznesu i mediów rozmawiały m.in. o kryzysie klimatycznym. W ramach licznych paneli dyskusyjnych
poruszane były też kwestie zdrowia, ekonomii, przywództwa,
polityki, seksualności i pandemii. Kongres był okazją do zebrania inspiracji oraz poznania przedstawicielek innych rad kobiet
z całej Polski.

Izabelińska szkoła
w najlepszej dwudziestce!
Doczekaliśmy się finalizacji projektu „Lekcja Nieśmiecenia” organizowanego przez fundację Nasza Ziemia, w którym jeszcze
przed wakacjami wzięły udział klasy 1–3 z izabelińskiej szkoły.
Koordynatorką projektu była Agnieszka Bujak. Wychowawcy
i uczniowie podjęli działania mające na celu ograniczenie marnowania żywności w stołówce, a ich pomysł bardzo się spodobał!
Szkoła znalazła się na liście laureatów – wśród 20 najlepszych
szkół w całej Polsce. Nagrodą była stacja do segregacji odpadów
składająca się z 7 pojemników, tablic edukacyjnych oraz zgniatarki do butelek. Pojemniki już zostały dostarczone do szkoły
przy ulicy Wojska Polskiego 5.

Stacja do segregacji odpadów, fot. arch. szkoły
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Kongres Kobiet, fot. arch. IRK

Otwarcie wystawy utalentowanej artystki Maki Cieleckiej w foyer
Centrum Kultury Izabelin odbyło się 7 października i przyciągnęło gości z Izabelina oraz Warszawy. Pojawiła się nawet młodzież, która na
co dzień uczestniczy w zajęciach artystycznych w CKI. Maka Cielecka
z chęcią udzielała młodym ludziom rad dotyczących tworzenia prac.
Większość obrazów prezentowanych podczas wystawy wykonano
tłustymi pastelami. Twórczość Maki Cieleckiej można było podziwiać
w CKI do 20 października.

Z Pięknem Przyrody
przez Granice
Konkurs „Z Pięknem Przyrody przez Granice” rozstrzygnięty! To już
druga edycja zmagań fotograficznych organizowanych przez Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin przy wsparciu Urzędu Gminy Izabelin. 22 października w CKI wręczono już część nagród
i wyróżnień dla uczestników. Tego dnia w foyer Centrum Kultury Izabelin odbył się także wernisaż wystawy dziewiętnastu najlepszych
prac, nagrodzonych w dwóch etapach (także międzynarodowym).
Listę laureatów można znaleźć na profilu facebookowym Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.
To jeszcze nie koniec wydarzeń związanych z konkursem. Więcej na
ten temat w kolejnym numerze Listów do Sąsiada.

Stacja Kultura
Teatr TAK w CKI
29 października na scenie CKI wystąpili aktorzy Teatru TAK
w wyjątkowym, interaktywnym spektaklu pt. Śmieciaki ratują
świat. Mali widzowie – bo to do nich było kierowane przedstawienie – chętnie wchodzili na scenę, skandowali ekologiczne
hasła i oklaskiwali artystów. Było sporo ciekawostek, mnóstwo
śmiechu, piosenki, a nawet… nauka angielskiego. Wydarzenie
zorganizowało Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”,
a bilety zapewnił Powiat Warszawski Zachodni.

Co to jest e-textiles? Czy można połączyć elektronikę i świat
programowania z modą? I co to ma wspólnego z nadawaniem
ubraniom drugiego życia? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie DziałajMY we współpracy z sąsiedzką wymienialnią
ubrań Puść Ciuch w Ruch. Celem spotkania, które odbyło się
29 października w Willi Europa, było zainspirowanie młodych
ludzi i pokazanie im szerokiego zastosowania programowania
w praktyce – podczas szycia i personalizowania ubrań, także
tych z drugiej ręki. Warsztaty były bezpłatne. Przygotowano
je w ramach programu Meet and Code realizowanego przez
TechSoup i ufundowanego przez SAP4Good.

Jesienny koncert
fortepianowy
Pierwszym listopadowym wydarzeniem na scenie Centrum Kultury Izabelin był koncert młodych pianistek z Polski i Ukrainy.
4 listopada w sali koncertowej CKI zabrzmiały utwory Fryderyka Chopina, Ludwiga van Beethovena i Jana Sebastiana Bacha. Kompozycjom muzycznym towarzyszyła recytacja polskich
i ukraińskich wierszy o tematyce jesiennej w wykonaniu dziewięcioletniej uczennicy z Ukrainy.

fot. Canva

Kabaretowe Wariacje...
6 listopada scena CKI znów należała do Kabaretu Seniorów
TREMA. Nasi lokalni aktorzy zaprezentowali swoje popisowe widowisko słowno-muzyczne pt. „Wariacje z Panem Tadeuszem,
czyli żart sceniczny na poważnie” w reżyserii Ewy Musiałowicz.
Spektakl miał swoją premierę w maju i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Również i tym razem widowisko pełne poezji,
muzyki, tańca oraz śpiewu okazało się sukcesem. Warto dodać,
że dzień wcześniej (5 listopada) nasi seniorzy wystąpili także
gościnnie na scenie Bielańskiego Ośrodka Kultury – w ramach
sąsiedzkiej współpracy pomiędzy bielańską instytucją a Centrum
Kultury Izabelin.

fot. arch. Szkoły Walk KUMA-DE

fot. arch. organizatorów

Elektro-Fashion x ReUse
Warsztaty z elektroniki i.. szycia

Karate we Włoszech
Karatecy ze Szkoły Walk KUMA-DE znów mogą się pochwalić udziałem w zagranicznym turnieju. 6 listopada zakończyły
się XII Mistrzostwa Europy w Karate WUKF 2022 we Florencji.
Sportowcy z Izabelina wywalczyli srebrny medal w konkurencji
kumite drużynowe dziewcząt i zdobyli kolejne cenne międzynarodowe doświadczenia turniejowe. Nie jest to pierwszy zagraniczny występ naszych karateków. W połowie lipca zawodnicy wrócili z dziewięcioma medalami mistrzostw świata, które
odbyły się w USA. Wyjazd na mistrzostwa Europy do Włoch był
finansowany z budżetu Gminy Izabelin (mały grant).

Scena Muzyczna
Młode Talenty na Ryneczku
otwarta dla seniorów
Zapraszamy utalentowanych seniorów z gminy Izabelin do
współtworzenia repertuaru Otwartej Sceny Muzycznej Młode
Talenty na Ryneczku po Sąsiedzku.
Grudniowy występ na ryneczkowej scenie to okazja do zaprezentowania swoich uzdolnień muzycznych i wokalnych przed
wszystkimi bywalcami Ryneczku, stworzenia radosnej przedświątecznej atmosfery oraz zrealizowania swoich niespełnionych marzeń.
Więcej informacji można uzyskać u organizatora Ryneczku po Sąsiedzku: dlanas.stowarzyszenie@gmail.com, tel. 603 754 104.
„Śpiewać każdy może...”

Mikołajki w Izabelinie
Tegoroczne mikołajki to okazja do wzięcia udziału w wielu atrakcjach przygotowanych dla całych rodzin. 6 grudnia będzie można wybrać się m.in. na mikołajkowe warsztaty realizowane przez
Gminę Izabelin w ramach projektu „Czuję się dobrze, bo jem
mądrze”. Z kolei Centrum Kultury Izabelin zaprasza na koncert pt. Retrospektakl na Święta. W pięknej, klimatycznej
scenerii wystąpią Maria Holka i Aleksander Golor-Baszun. Artyści zachęcą publiczność do wspólnego śpiewania świątecznych
utworów polskich i ukraińskich. Szczegółowy program mikołajkowy już wkrótce na stronie i na facebookowym profilu CKI. •
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Lilianna Żółtowska na scenie CKI

Buława Izabelińczyka Roku 2021
wręczona

21 października podczas gali w Centrum Kultury Izabelin pani Lilianna
Żółtowska otrzymała buławę Izabelińczyka Roku 2021. Był to uroczysty, wzruszający wieczór, przepełniony życzeniami i wspomnieniami.

W

śród gości znaleźli się: Kapituła Odznaczenia Honorowego Izabelińczyk
Roku, starosta powiatu warszawskiego zachodniego Jan Żychliński, wicestarosta Wojciech Białas, sekretarz powiatu Ewelina Degowska, wójt gminy
Izabelin Dorota Zmarzlak – przewodnicząca Kapituły, przewodnicząca Rady
Gminy Izabelin Joanna Białas, radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich, ksiądz
proboszcz Paweł Gwiazda oraz znajomi, przyjaciele, wielbiciele i sympatycy
pani Lilianny.
Oprócz buławy ozdobionej głową łosia bohaterka wieczoru otrzymała też
przepiękny, strojny kapelusz. Były również kwiaty od Centrum Kultury Izabelin, Stowarzyszenia Rezerwat oraz przyjaciółek z koła różańcowego. Dla pani
Lilianny wystąpili m.in. koledzy i koleżanki z Kabaretu Seniorów TREMA oraz
Maciej Klociński z repertuarem retro. Na koniec, przy torcie, była okazja do
złożenia gratulacji i zrobienia pamiątkowych zdjęć.
Karolina Dubaniewicz
fot. Konrad Lechański
Lilianna Żółtowska (w środku) przyjmuje wyróżnienie
z rąk wójt Doroty Zmarzlak (z lewej) oraz przewodniczącej Rady Gminy Izabelin Joanny Białas (z prawej)

Fragment laudacji, którą podczas uroczystości wygłosiła Maryla Łukasińska:
„Gdy w 2007 roku z inicjatywy grupy seniorów
jako grupa nieformalna przy Centrum Kultury Izabelin powstał Klub Seniora, Pani Lilianna od samego początku aktywnie działała na rzecz środowiska
senioralnego − najpierw w zarządzie Klubu, a od
2010 r. jako Prezes Klubu Seniora. Przez lata zabiegała o miejsce spotkań oraz ofertę zajęć dla
seniorów. Z jej inicjatywy seniorzy mają zagwarantowany np. transport na basen w Ożarowie Mazowieckim, zapoczątkowała też wyjazdy turystyczno-rehabilitacyjne i imprezy integracyjne. Przez
lata dbała o integrację środowiska, a troszcząc się
o dobrostan seniorów z gminy Izabelin, pamiętała
o wszystkich i o każdym z osobna. Nawet teraz,
gdy postanowiła trochę zwolnić, nadal pozostaje
autorytetem i synonimem sprawiedliwego cenzora
naszej izabelińskiej społeczności. Stowarzyszenie
seniorów Rezerwat, które z dniem 1.01.2022 r.
przejęło dobre tradycje rozwiązanego Klubu Seniora, uhonorowało Panią Liliannę za jej wkład
pracy na rzecz środowiska senioralnego tytułem
Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
Tytuł Izabelińczyka Roku 2021 dla Pani Lilianny
Żółtowskiej jest ukoronowaniem jej wieloletniej
pracy społecznej na rzecz szerokiego środowiska
seniorów i dowodzi, jak ważni i potrzebni są w życiu społecznym mądrzy liderzy.”
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Chciałabym, żeby ludzie
żyli w zgodzie
Z Lilianną Żółtowską, Izabelińczykiem Roku 2021, rozmawia Iwona Mazurek.

Co Pani czuła, gdy dowiedziała się, że otrzyma największe wyróżnienie naszej gminy – tytuł Izabelińczyka Roku
2021?
Byłam bardzo zaskoczona. Wydawało mi się, że mój udział w życiu
gminy był za mały, ale nie chciałam zrobić przykrości swoim kolegom i koleżankom z Klubu Seniora, bo to z ich inicjatywy doszło do
tego wyróżnienia.
Czym jest dla Pani Klub Seniora, którego była Pani wieloletnią liderką, i jakie były początki tej inicjatywy? Skąd
taki pomysł?
Po śmierci męża czułam się samotna. Chciałam być bliżej ludzi, dlatego postanowiłam bardziej zaangażować się w sprawy gminy. Znałam dużo osób z różnych środowisk. Zaczęliśmy mówić, że potrzebne jest nam miejsce, w którym moglibyśmy rozmawiać przy kawie

,,

Oddałam Klubowi Seniora
i jego uczestnikom
całe serce.

i ciastkach. W 2007 roku powstało Centrum Kultury Izabelin i dostaliśmy tam niewielkie pomieszczenie na nasze spotkania. Opiekunem Klubu Seniora z ramienia CKI została Hania Kwietniewska.
I tak zaczęła się nasza przygoda. Bardzo miło wspominam wspólne wycieczki, zabawy. Po jakimś czasie sołtys Izabelina C Marek
Brochocki – radny naszej gminy, społecznik, człowiek z ogromnym
sercem – zaproponował, żebym to ja zajęła się buchalterią i prowadzeniem Klubu, bo Hania miała w CKI dużo innych obowiązków.
Zgodziła się Pani od razu?
Na początku nie chciałam, bo bałam się, że sobie nie poradzę, ale
po namowie Marka, a także kolegów i koleżanek, zgodziłam się
przyjąć tę funkcję. Na każde spotkanie robiłam zakupy (słodycze,
owoce, kawa, herbata) ze składek, które wcześniej zebrałam. Potem zajmowałam się rozliczeniem, żeby wszystko się zgadzało, bo
praca z pieniędzmi jest przecież bardzo odpowiedzialna. Trakto-

wałam to zajęcie jak swoją misję. Mogę szczerze powiedzieć, że
oddałam Klubowi i jego uczestnikom całe serce. Zawsze z niecierpliwością czekałam na te nasze czwartkowe spotkania. Gdy zaczynaliśmy, było nas pięćdziesiąt pięć osób, a gdy kończyłam swoją
misję, Klub liczył już siedemdziesięciu siedmiu członków. Zawsze
panowała tam zgoda i radość. Zawiązało się wiele przyjaźni. Ja
sama mam dużo życzliwych relacji z tego okresu. U nas zawsze było
wesoło, robiliśmy potańcówki, organizowaliśmy bale, śpiewaliśmy,
tańczyliśmy, po prostu dobrze czuliśmy się w swoim towarzystwie.
Czy robiła Pani coś jeszcze w tym czasie?
Należąc do Klubu, jednocześnie wstąpiłam do Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin, w którego działalność bardzo się zaangażowałam. Przyjmowałam w swoim domu gości z zagranicy. Dwa razy byli u mnie ludzie z gminy Borken w Niemczech
(raz był nawet burmistrz z żoną), dwa razy gościłam dzieci z Litwy,
z gminy Mickuny, a raz przyjechała do mnie kobieta z francuskiej
gminy Méru. Z kolei ja, na zaproszenie gmin partnerskich, razem
z delegacją z Izabelina dwukrotnie byłam w Niemczech i dwa razy
na dożynkach na Litwie. Do Francji nie dotarłam, bo trzeba było
lecieć samolotem i jakoś się nie złożyło.
Angażuje się Pani w życie społeczne seniorów, jest aktorką w amatorskim kabarecie Trema. Lubi Pani występować
przed publicznością?
Kiedy Maryla Łukasińska zaproponowała zorganizowanie kabaretu
seniorów, wszyscy zaczęli się śmiać. A ja razem z Adamem Jakubowskim od razu zgłosiliśmy się do tej inicjatywy. Powoli zaczęli się
przyłączać także inni seniorzy. W tej chwili w kabarecie występuje
piętnaście osób. Naszą opiekunką i reżyserką została Ewa Musiałowicz. Razem z nią stworzyliśmy sześć ponadgodzinnych przedstawień teatralnych. Były to: trzy części „Z życia emeryta”, „Seniorzy
potrafią”, „Ploty, plotki i ploteczki” oraz „Wariacje z Panem Tadeuszem, czyli żart sceniczny na poważnie”. Wszystkie graliśmy przy
pełnym obłożeniu sali koncertowej i dostaliśmy owacje na stojąco.
To niesamowite! Czy stres związany z wyjściem na scenę
i nauka tekstów nie sprawiają Pani trudności?
Powiem w tajemnicy, że mam zawsze papierową ściągę, w którą
w razie czego mogę zajrzeć. Moje role są wprawdzie krótkie, ale
mam podczas spektaklu piętnaście wejść i muszę wiedzieć, kiedy
mam to zrobić, bo gdy ja się pomylę, to ktoś inny też, a potem już
pójdzie skucha lawinowo. Cały czas się uczę, bardzo to wszystko
przeżywam. A jeśli chodzi o stres, to najbardziej boję się czarnej
dziury – że wyjdę na scenę i nie będę wiedziała, co powiedzieć.
Trzeba wtedy nad sobą zapanować, choć nie jest to łatwe. Kilka
razy były sytuacje, że podpowiadaliśmy sobie na scenie, bo ktoś
z nas zapomniał tekstu.
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Lilianna Żółtowska, fot. K. Lechański
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Łączy Pani ludzi na różnych polach. Mam na myśli nie tylko
czwartkowe spotkania seniorów, lecz także dbanie o ich
rozwój duchowy. W Pani domu od lat gromadzi się parafialne kółko różańcowe. Jakie to ma dla Pani znaczenie?
Bardzo duże, bo wychowałam się w wierze katolickiej. Już w dzieciństwie uczestniczyłam wraz z mamą w tego typu nabożeństwach.
Po śmierci męża zaczęłam zapraszać koleżanki z kółka różańcowego do swojego domu, gdzie przy stole w salonie, przy zapalonych
świecach, śpiewamy pieśni maryjne i modlimy się. Wszyscy się
cieszą, bo przyjmuję ludzi z otwartymi ramionami. Mam w sercu
przeświadczenie, że trzeba się modlić. Bez Boga nie ma życia. Jeszcze kiedy mieszkałam w Lipkowie, występowałam w jasełkach i na
uroczystościach kościelnych.
Jak by Pani chciała, żeby rozwijała się społeczność seniorów w Izabelinie?
Chciałabym, żeby ludzie się szanowali, żyli w zgodzie. Pragnę też,
by ta społeczność prężnie działała, by ludzie się spotykali i chętnie
spędzali razem czas. A najbardziej bym chciała, żeby tej naszej
jedności mogli się od nas uczyć mieszkańcy innych gmin.
Gdy Janusz Cyprian Nowak założył Komitet Reaktywowania Gminy Izabelin, to wraz z mężem przyłączyliście się do
tego ruchu?
Tak. Do naszego domu na spotkania przychodził Janusz Cyprian
Nowak. Razem z moim mężem pisali pisma, by oddzielić naszą gminę od gminy Stare Babice. Mąż brał w tym ruchu czynny udział. Ja
robiłam im herbatę, więc uważam, że też mam swój wkład w powstanie Gminy Izabelin (śmiech).
O tym, co przeżyłam, mogłabym niejedną książkę napisać. Dzieciństwo bez ojca, z samą mamą, która ciężko pracowała, by wyżywić
mnie i brata…
Co się stało z tatą?
Tata w czasie wojny działał w podziemiu z partyzantami. Były to Bataliony Chłopskie. Tatuś ukrywał się przez całą wojnę. Wydał go dopiero sołtys z jednym mężczyzną, folksdojczem z Truskawia. Przez
kilka dni, przeważnie nocą, przychodził i waląc karabinem w okna,
krzyczał: „OTWIERAJ!”. Pod koniec wojny tata był operowany na
wyrostek. Gdy przywieźli go do domu, przyszedł folksdojcz. Wtedy
taty nie zabrał. Mama odkryła kołdrę, zobaczył opatrunek i odszedł.
Mówiliśmy potem, że to był prawdziwy cud. Po kilku dniach przyszło wojsko, niby-wyzwoleńcze. Na przedzie szedł sołtys, mówiąc:
„W trzecim domu jest partyzant’’. Sąsiad był za płotem i słyszał to.
Zabrali tatę najpierw do Ożarowa, do piwnicy, a potem wywieźli
do obozu Dachau w Niemczech. Na pewno dostał temperatury, bo
przykrył się dwoma kocami. Gdy rano przyszedł strażnik i to zobaczył, zwalił tatę z pryczy, bił i kopał aż tata stracił przytomność
Opowiedział nam to jeden z mężczyzn, który zdołał wrócić. My do
dzisiaj nie wiemy, czy tata zginął wtedy czy zakończył życie w piecu.
Takie przeżycia dla mnie, siedmioletniego dziecka, to była prawdziwa trauma. Za każdym razem, gdy to wspominam, serce mnie
boli, gardło się zaciska, a z oczu lecą łzy. Tata kochał dzieci, a my
kochaliśmy tatę.
Po wojnie przyszedł do nas pewien mężczyzna i pytał o to, jak się
zachowywał sołtys. Dziadzio, płacząc, powiedział mu tylko, że nie
chce już więcej niczyjej krwi.
Wróćmy do początków Pani życia w Izabelinie. Przeniosła
się Pani z Lipkowa?
Do 1977 roku byłam mieszkanką Lipkowa, a od czterdziestu pięciu lat mieszkam w Izabelinie. Pamiętam jeszcze, jak tutejsze ulice były brukowane, stał jeden przystanek PKS… W Lipkowie było

jednak znacznie gorzej, drogi były błotne, mój mąż musiał dojeżdżać rowerem lub motocyklem do pracy w Hucie Warszawa. Dzieci
uczęszczały do szkoły podstawowej w Koczargach Starych. W późniejszych latach, żeby dostać się do szkoły w Warszawie, musiały
iść piechotą aż do przystanku w Zielonkach. Po tacie dostaliśmy
działkę rolną. Zaraz po ślubie zaczęliśmy budować tam dom i gospodarstwo. Niestety nie dawało to możliwości wyżywienia całej
naszej rodziny, dlatego postanowiłam pójść do pracy w zakładzie
Inko w Hornówku. Po kilku latach, mając na uwadze dobro naszych

,,

O tym, co przeżyłam,
mogłabym niejedną książkę napisać.

dzieci, postanowiliśmy sprzedać dobytek w Lipkowie. Wspólnymi siłami rozpoczęliśmy od zera budowę domu w Izabelinie. Były bardzo
ciężkie czasy, materiały budowlane prawie nie do zdobycia. Jeden
ze znajomych załatwił nam cement za Wyszkowem. W czasie gdy
mąż był zajęty robieniem wykopu pod piwnicę, ja pojechałam do
Wyszkowa. Doszło wtedy do poważnego wypadku samochodowego. Na szczęście obeszło się bez większych urazów i złamań. Gdy
dyrektor Huty Warszawa dowiedział się o tym zdarzeniu, zaoferował pomoc i poradził, abyśmy napisali podanie, a on postara się
zdobyć potrzebne materiały. Czas naglił, gdyż mieszkaliśmy w barakowozie z najmłodszą, trzyletnią córką. Po ukończeniu budowy
dyrekcja Huty Warszawa oddelegowała mojego męża na cztery lata
do pracy w Iraku. Nie było to dla niego łatwe. Pozostawił rodzinę
i pracował ciężko, fizycznie poza granicami kraju. Odbiło się to poważnie na jego zdrowiu. Przeszedł dwa zawały, w wyniku których
powstał tętniak na aorcie. W Wielką Sobotę 1999 roku moja rodzina
i ja przeżyliśmy ogromną tragedię. Mąż wybrał się samochodem
w odwiedziny do swojego brata mieszkającego w Koczargach Starych. Niestety właśnie wtedy tętniak pękł, mąż zasłabł, doszło do
wypadku i auto stanęło w płomieniach. Spłonęło doszczętnie.
To niewyobrażalna strata dla całej rodziny. No właśnie –
a czym dla Pani jest rodzina?
Rodzina jest dla mnie dużym wyzwaniem.
Czy ma Pani jakieś niezrealizowane marzenia?
Raczej nie. Mam dzieci i wnuki. Czego mi więcej trzeba? Choć brakuje mi męża i chciałabym, żebyśmy do tej pory byli razem. Czasem
z zazdrością patrzę, jak staruszkowie idą we dwoje pod rękę. Na
szczęście mam dużo znajomych i koleżanek, więc ta samotność aż
tak bardzo mi nie dokucza. Chciałabym przeżyć swoje ostatnie lata
bez bólu, bez choroby, by dzieciom nie zrobić kłopotu. Wiadomo, że
każdy musi umrzeć. Pozostaje tylko kwestia – jak i kiedy. •
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Uczestnicy zajęć tanecznych dla seniorów w Centrum Kultury Izabelin, fot. W. Piekarski

III Izabeliński Dzień Seniora
Co roku jesienią obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Seniora.
W Izabelinie celebrowaliśmy to święto 8 października.

N

a Ryneczku po Sąsiedzku zebrali się
wszyscy ci, którzy w naszej gminie angażują się w sprawy seniorów. Najstarszych
mieszkańców powitali wójt Dorota Zmarzlak oraz jej zastępca Michał Postek, który
pełni również obowiązki dyrektora Centrum
Kultury Izabelin. CKI przedstawiło swoją
ofertę zajęć dla seniorów, wystąpiła grupa
taneczna prowadzona przez Ewę Czartoryską-Stanisławską, zaśpiewał chór Echo pod
przewodnictwem Małgorzaty Romańskiej-Zwierz, a Iwona Mazurek, koordynatorka
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, opowiedziała o wykładach i wycieczkach planowanych
w nowym roku akademickim.
Dzienny Dom Senior+ zaprezentował się
zarówno na scenie, na której grali i śpiewali jego podopieczni wraz z kierowniczką
Magdaleną Zakrzewską, jak i na stanowisku
pod namiotem, gdzie można było stworzyć
pracę plastyczno-techniczną lub pograć
w scrabble i inne planszówki. Powodzeniem
cieszyła się także wystawa prac seniorów
oraz warsztaty tworzenia biżuterii.
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Maryla Łukasińska – gminna koordynatorka
ds. polityki senioralnej, osób z niepełnosprawnościami oraz kombatantów – przedstawiła działalność Stowarzyszenia Rezerwat. Uczestnicy imprezy mogli też wziąć

udział w Senioradzie, czyli turnieju z nagrodami.
W strefie gastronomii wydawano pyszną
zupę dyniową, bigos i gorące napoje od
Gminnej Stołówki w Izabelinie. Była też
degustacja francuskich win. Niektórym seniorom towarzyszyły wnuki, a one z kolei
szczególnie cieszyły się ze słodkiej waty cukrowej i popcornu.
Obchody III Izabelińskiego Dnia Seniora zakończył rzęsisty deszcz, który niestety sprawił, że nie odbył się ostatni punkt programu, czyli potańcówka z DJ Wiką. Jednak co
się odwlecze, to nie uciecze. DJ Wika jeszcze do nas wróci. Kiedy? Będziemy o tym
informować w gminnych mediach.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez
Centrum Kultury Izabelin we współpracy
z Urzędem Gminy Izabelin, Dziennym Domem Senior+ oraz Ryneczkiem po Sąsiedzku.
Wszystkim naszym seniorom życzymy, by
jak najdłużej mieli w sobie tę niezwykłą
energię i radość, którymi inspirują młodsze
pokolenia i udowadniają, że jesień życia
może być całkiem przyjemna.
Karolina Dubaniewicz

DLA SENIORA

przydatne informacje
Zajęcia dla seniorów
w Centrum Kultury Izabelin
informacje w sekretariacie CKI
tel. 22 752 68 00

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Izabelinie
www.centrum.izabelin.pl/utw/
koordynator: Iwona Mazurek
tel. 22 752 68 17
Koordynator ds. polityki
senioralnej, osób
z niepełnosprawnościami
oraz kombatantów
Maryla Łukasińska
tel. 502 131 900

Dzienny Dom Senior+
ul. Matejki 19, 05-080 Izabelin
tel. 22 506 47 58
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Izabelinie
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
tel. 22 722 79 95

Z ŻYCIA GMINY

Człowiek w moim wieku
jest człowiekiem wolnym

fot. K. Dubaniewicz

Jak to jest być najstarszą DJ-ką w Polsce? I jak to się stało, że trafiła Pani
za konsoletę?
Zostałam DJ-ką… przez przypadek. Na
emeryturze zaczęłam pracować z seniorami. Założyłam zespoły wokalne, kabaret,
teatr. Organizowałam zabawy taneczne,
często na 300 osób, aż pewnego dnia usłyszałam, że nie możemy co tydzień płacić za
DJ-a. Jeśli miałam nadal robić zabawy, musiałam sama nauczyć się grać, skreczować,
miksować, opanować komputer. I od tego
się zaczęło. Ale nie konkuruję z młodymi
DJ-ami. Wręcz przeciwnie, cały czas się od
nich uczę.
Pani działalność na rzecz osób starszych zaczęła się od klubu seniora,
prawda?
Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Przepracowałam w zakładzie poprawczym z trudną młodzieżą ponad 30 lat.
Po przejściu na emeryturę uświadomiłam
sobie, że emeryt to jest praktycznie „pan
nikt”. A przecież to nie jest oczywiste, że
gdy stajemy się seniorami, to pozostają
nam już tylko wnuki, działeczka, balkonik,
karmienie kaczek w parku itd. Ponieważ
nie mam działki, a nie chciałam wracać do
pracy z dziećmi, bo robiłam to przez całe
życie, to potrzebowałam czegoś nowego.
Dostałam propozycję, by pracować w klubie seniora. Po roku pracy miałam bardzo
negatywne wrażenia. Jednak nie zniechęcałam się. Dostałam piękny klub w Warszawie na 350 osób i wolną rękę do tworzenia
przestrzeni przyjaznej seniorom.
Seniorom w jakim wieku?
No właśnie... Nie jest to tylko pokolenie
60-latków, którzy mają pokończone studia,
byli za granicą. To są także ludzie w moim
wieku, a ja mam 84 lata. Pomyślałam, że
seniorom, by dobrze im się żyło, potrzebna

W programie III Izabelińskiego Dnia Seniora zaplanowane były liczne atrakcje. Wśród nich – występ DJ Wiki, czyli Wirginii Szmyt, najstarszej DJ-ki w Polsce, bardzo zaangażowanej w sprawy seniorów.
Niestety ulewa pokrzyżowała te plany. Choć z powodu załamania
pogody DJ Wika nie pojawiła się na scenie, zgodziła się udzielić
wywiadu Iwonie Mazurek.

jest wiedza z bardzo wielu zakresów. Zaczęłam od kwestii, które najbardziej dzielą
ludzi – m.in. religie, kościoły, ugrupowania
polityczne. Uczyłam seniorów słuchania
racji innych, wypowiadania się bez emocji
i bez narzucania swojego zdania.
Promuje Pani aktywny styl życia seniorów, łamie stereotypy, inspiruje,
zaraża uśmiechem. Co zrobić, by mieć
takie podejście do życia?
Dla mnie rzeczywiście najważniejsza jest
walka ze stereotypami. Bo co nas hamuje w życiu? Strach i wstyd. Wstydzimy się
miłości, przytulenia, wieku, swojego ciała,
więc jak mamy mieć szacunek do starości,
skoro wstydzimy się siebie? Trzeba dążyć
do tego, by ta starość była dla nas przyjazna. Skoro otrzymałam dar życia, to muszę
to życie szanować. A co to znaczy? Nie będę
robiła tego, co mi szkodzi. Nie będę piła alkoholu, paliła papierosów, jadła niezdrowo.
Nie będę utrzymywała kontaktów z toksycznymi ludźmi, którzy mnie denerwują. Ważne są zdrowie, niezależność, samodzielność
i akceptacja siebie. Reszta nie jest tak istotna. Przecież człowiek w moim wieku jest
człowiekiem wolnym. Wolnym! Nie będę
stosowała botoksu, farbowała włosów. Jeśli
ktoś mnie akceptuje właśnie taką, to jestem
szczęśliwa, bo nie muszę udawać.
Gra Pani w modnych klubach, na dansingach i potańcówkach. Pani imprezy taneczne łączą pokolenia w całej
Polsce. Jakie znaczenie ma dla Pani ta
praca? Czym dla Pani jest muzyka?
Uważam, że muzyka i taniec opóźniają starzenie. Tam (w muzyce – przyp. red.) jest
wszystko: bliskość, uśmiech, zadowolenie,
radość, mizdrzenie, hormony – i to napawa ludzi optymizmem. Czasem słyszę: „Syn
mnie nie puszcza na zabawy”. Jak to – nie
puszcza? Co to znaczy, że syn pani nie pusz-

cza? I pada odpowiedź: „No bo dzieci, ja
się muszę zająć jego dziećmi. Bo oni oboje
pracują…”.
Skoro pracują, to w porządku, ale trzeba
myśleć też trochę o sobie. Kiedy pani będzie
miała 80 lat, to pani będzie sama, bo dzieci
dorosną i będą miały swoje sprawy. Ile jest
takich sytuacji?
Uważam, że bardzo ważna – i to w każdym
wieku – jest otwartość na świat i innych
ludzi. Właśnie takie przesłanie wyrażam
poprzez muzykę. Czasem myślę, jak długo
będę mogła grać… Na razie kalendarz mam
zapełniony do końca roku. Występowałam
już w Moskwie, Londynie, Paryżu, Budapeszcie, byłam zaproszona do Chicago, do
Tokio.
Proszę opowiedzieć więcej o Paradzie
Seniorów, którą Pani wymyśliła.
Jako żona dyplomaty przez kilka lat mieszkałam w Szwajcarii i obserwowałam tam
wszystkie parady. Postanowiłam zorganizować coś takiego u nas. Również po to, żeby
pokazać młodzieży, jaki potencjał tkwi w ludziach starszych. Trafiłam na Przemka Wiśniewskiego z Fundacji Zaczyn i zrobiliśmy
paradę. Pierwsza Parada Seniorów odbyła
się w 2014 roku w Warszawie. Przyjechało na nią 14 tysięcy… 14 tysięcy polskich
seniorów! Czy było warto? Oczywiście. Dla
mnie to wielka radość, gdy widzę, że tego
typu wydarzenia nadal się odbywają. Teraz
już osób z mojego pokolenia jest niewiele,
ale mamy seniorów w wieku 60+, 55+. To
są moje dzieci. Tyle akurat mają moi synowie. Kiedy im mówię, że są seniorami, to
oni zaraz protestują: „Mamuś, co ty opowiadasz!”.
A ja na to: „No tak. Senior. 60 lat. Możesz
przyjść na moją dyskotekę”. •
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Seniorzy
zwiedzają
Nowy sezon Uniwersytetu Trzeciego Wieku
upływa pod znakiem wielu aktywności. Odbyły się już interesujące wykłady z literatury,
muzyki, prawa, dietetyki, kultury i historii sztuki.
Nie zabrakło także wycieczek. W październiku
izabelińscy seniorzy wybrali się na spacer po
Warszawie i odwiedzili Kazimierz Dolny.

K

ażda aktywność wiązała się z innymi, ale zawsze pozytywnymi
emocjami. Był czas i na przyswajanie wiedzy, i na spotkania
towarzyskie czy występy. W Warszawie uczestnicy spaceru „Murale
na Muranowie” mieli okazję poznać nieznane zakątki miasta, idąc
wraz z przewodniczką, która opowiadała ciekawe historie oglądanych miejsc. Niewątpliwie główną atrakcją były murale, czyli rodzaj
sztuki ulicznej o niekiedy nieoczywistym przekazie. Oglądając je,
można dowiedzieć się, kto był mieszkańcem danego podwórka, jak
wyglądało życie ludzi zaraz po wojnie, kto był szczególnie zasłużony
i dlaczego. Na muralach pokrywających ściany mijanych domów
spacerujący rozpoznali m.in. znane twarze kina, teatru czy telewizji.
Wycieczka do Kazimierza Dolnego również przyniosła wiele radości.
Uczestnicy wspólnie z przewodnikiem przeszli przez wąwóz Korzeniowy Dół, weszli na ruiny zamku i wieżę zwaną basztą, odwiedzili
kościół farny z najstarszymi w Europie organami, podziwiali rynek
i jego kamieniczki. Był także czas na obiad, lody i kawę w kawiarence przy rynku. A że było ciepło i słonecznie, seniorzy przeszli się nad
Wisłą, podziwiając jesienne widoki i chłonąc spokój, jakim emanuje
to niezwykłe miejsce.
Każdy wyjazd seniorów był nowym spotkaniem z innym człowiekiem, miejscem czy historią. Był przeżyciem, doświadczeniem,
wspomnieniem, a także dobrą emocją, która pomnożona czyni nas
szczęśliwymi ludźmi.
Iwona Mazurek

Spacer „Murale na Muranowie”
fot. I. Mazurek
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Seniorzy zwiedzają wąwóz
Korzeniowy Dół w Kazimierzu
Dolnym, fot. I. Mazurek

Obok ruin kazimierskiego zamku
fot. arch. CKI
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CZUJĘ SIĘ DOBRZE, BO JEM MĄDRZE
PROGRAM ZDROWEGO ŻYWIENIA W GMINIE IZABELIN
program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin

Prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w naszej gminie to bardzo ważna kwestia. Nie ma wątpliwości,
że jedną z najlepszych inwestycji jest właśnie inwestycja w młode pokolenie. Mając to na uwadze,
Gmina Izabelin wraz z Grupą Szkoleniowo-Doradczą Europlus Sp. z o.o. oraz Holistic Nutrition Clinic
Borkowska uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin”.

P

rojekt jest współfinansowany w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG na
lata 2014–2021 i ma na celu zwiększenie
wiedzy oraz kompetencji uczniów Szkoły
Podstawowej w Izabelinie w zakresie prawidłowego, świadomego żywienia. Będzie
to możliwe poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego:
- opracowanie i wdrożenie nauczania zmodyfikowanego o treści związane ze zdrowym odżywianiem,
- dodatkowe zajęcia warsztatowe dla
uczniów,
- szkolenia dla nauczycieli.
Projekt przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia, budowania świadomości
prawidłowego odżywiania oraz zwiększenia jakości i zakresu oferty edukacyjnej
szkoły.

W projekcie biorą udział między innymi
izabelińscy nauczyciele, którzy na co dzień
pracują z dziećmi i mają ogromną wiedzę
na temat tego, co można i trzeba zmienić,
aby poprawić proces edukacji zdrowotnej.
Wraz z pomocą pedagogów powstanie
więc czterdzieści pięć scenariuszy lekcyjnych, z których część będzie realizowana
jako warsztaty. Scenariusze zostaną wydane w formie podręcznika – swego rodzaju
przewodnika, promowanego i upowszechnianego, aby mógł być wykorzystany w innych placówkach edukacyjnych.

słodyczy, a następnie przeniesiemy się do
budynku Centrum Kultury Izabelin, w którym będą czekać dalsze atrakcje o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Nie
zabraknie oczywiście zabaw z nagrodami.
Cały projekt będzie realizowany przez najbliższe dwa lata, co daje duże pole do rozwijania go i ulepszania.
Marcin Michalski
gminny dietetyk

Zorganizowane zostaną także dwa wydarzenia promujące projekt. Na jedno z nich
– inauguracyjne – pragniemy już teraz serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców.
Odbędzie się ono 6 grudnia. Tego dnia
wspólnie z dziećmi przygotujemy w Willi
Europa pyszne, zdrowe alternatywy dla

fot. Freepik
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Uroczystość Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach
9 października 2022 roku na zawsze zapisze się w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. To od
tego dnia jednostka nosi zaszczytne imię starszego brygadiera Edwarda Gierskiego.

Z

okazji nadania imienia jednostce OSP
w Laskach oraz przekazania podnośnika PMT-25 MAN odbyła się uroczystość,
na którą przybyło wielu znamienitych gości, zarówno ze struktur Państwowej Straży Pożarnej i rządu, jak i z samorządów,
a także rodzina oraz bliscy koledzy i współpracownicy st. bryg. Edwarda Gierskiego
z Komendy Stołecznej Warszawskiej Straży Pożarnej. Wśród gości znaleźli się m.in.
Irena i Magdalena Gierskie, Adam Struzik,
marszałek województwa mazowieckiego;
Michał Prószyński, szef Gabinetu Politycznego MSWiA i radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego; wicestarosta powiatu warszawskiego zachodniego Wojciech Białas;
Witold Malarowski, przewodniczący Rady
Powiatu Warszawskiego Zachodniego; Robert Duda, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego; Joanna
Białas, przewodnicząca Rady Gminy Izabelin; Jolanta Hibner, senatorka RP; prezes
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Waldemar Pawlak; nadbryg. w st. spocz.
Bogdan Łasica, były mazowiecki komendant wojewódzki PSP; st. bryg. Tomasz Cybul, zastępca mazowieckiego komendanta
wojewódzkiego PSP; Andrzej Wasilewski,
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczyli

też wójt gminy Izabelin Dorota Zmarzlak
i jej zastępca Michał Postek.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie
12:00 mszą świętą odprawioną przez księdza Grzegorza Jankowskiego – proboszcza
parafii Matki Bożej Królowej Meksyku. Po
mszy pododdziały przemarszem udały się
ulicami Wieczorka, Brzozową i Partyzantów
pod strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej
w Laskach, gdzie miał miejsce apel, podczas którego nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej. Przedstawiono też rys
historyczny OSP w Laskach.
Następnie zostały przyznane odznaczenia.
Wręczono medale za zasługi dla pożarnictwa, odznaki „Strażak wzorowy” oraz jedną
odznakę „Za wysługę lat” – za 40 lat członkostwa w OSP w Laskach.
Ważną częścią uroczystości było przekazanie przez władze gminy Izabelin i województwa mazowieckiego podnośnika pożarniczego PMT-25 MAN – sfinansowanego
przez Gminę Izabelin ze wsparciem Samorządu Województwa Mazowieckiego – do
użytku Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. To istotne wsparcie dla jednostki,
na przykład przy usuwaniu skutków wichur
i podczas innych działań na wysokości. Podnośnik ten zastąpił używane do tej pory
w jednostce urządzenie SH-18 Mercedes,

które już zostało sprzedane i odtąd będzie
służyć Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie w powiecie legionowskim.
Następnie oficjalnie nadano Ochotniczej
Straży Pożarnej w Laskach imię st. bryg.
Edwarda Gierskiego, legendy polskiego
pożarnictwa. Po odczytaniu życiorysu patrona oraz aktu nadania imienia nastąpiło
odsłonięcie pamiątkowej tablicy przez panią
Irenę Gierską, żonę st. bryg. Edwarda Gierskiego, w asyście prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego Andrzeja Wasilewskiego oraz prezesa Zarządu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Laskach Piotra Sternickiego.
Po oficjalnej części uroczystości rozpoczął
się piknik strażacki, podczas którego można
było zjeść m.in. dania z grilla, watę cukrową
i popcorn, a także posłuchać zespołu Wokaliza z Centrum Kultury Izabelin oraz obejrzeć występ dziecięcej drużyny strażackiej
Iskierka z przedszkola w Laskach. Zarówno
część oficjalną, jak i piknik uświetniła Orkiestra OSP Nadarzyn pod batutą Mirosława
Chilmanowicza.
Szymon Pergał
fot. Wacław Piekarski – Fotopiekarnik

Nowy podnośnik OSP w Laskach
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Orkiestra OSP Nadarzyn

Odpust w parafii świętego Franciszka
9

października izabelińska parafia św.
Franciszka z Asyżu świętowała dzień
swojego patrona. Podczas uroczystej mszy
świętej odpustowej, którą odprawił nowy
proboszcz Paweł Gwiazda, parafianie dziękowali za łaski otrzymane za wstawiennictwem świętego Franciszka. Oprawę
muzyczną zapewnił chór Tibi Domine.
W repertuarze nie mogło zabraknąć, rzecz
jasna, hymnu parafii. Po mszy tradycyjnie
odbyła się procesja wokół kościoła, a potem
był czas na integrację i rozmowy przy gorącej grochówce oraz ciastach. Święty Franciszek „zadbał” o dobrą pogodę, a ksiądz
proboszcz – o wspaniałą atmosferę.

Odpust został zorganizowany przez izabelińską parafię we współpracy z Urzędem
Gminy Izabelin. A ponieważ „Biedaczyna
z Asyżu” jest patronem ekologów, była to
doskonała okazja do promocji proekologicznych postaw. Zaprezentowano gminną
książkę kucharską Kuchnia wyrzutków, czyli
odpadki z kuchni twojej matki, zawierającą przepisy w duchu zero waste. Książka
jest efektem pracy koła dziennikarskiego
Młody Reporter działającego w Szkole Podstawowej w Izabelinie pod opieką Dominiki
Olszewskiej-Dąbkiewicz. Publikację przygotowano we współpracy z edukatorką ekologiczną Sylwią Majcher.

Autorzy mają nadzieję, że książka przyczyni
się do zwiększenia wiedzy na temat kulinarnego wykorzystania tzw. resztek, a także
racjonalnego planowania zakupów i odpowiedniego przechowywania żywności.
Książkę w wersji elektronicznej można pobrać na stronie: www.gmina.izabelin.pl >
Dla mieszkańca > Ochrona środowiska >
Edukacja ekologiczna > Miniksiążka kucharska zero waste •
Karolina Dubaniewicz
fot. Katarzyna Wojtak

Stypendia Wójta Gminy Izabelin wręczone
D

zień Edukacji Narodowej został w naszej gminie uświetniony w szczególny
sposób. 14 października podczas uroczystości w izabelińskiej podstawówce wójt
Dorota Zmarzlak wręczyła trzem wybitnym
uczennicom stypendia za ubiegły rok szkolny. Stypendia te są ważnym wyróżnieniem
i finansowym wsparciem dla najbardziej
uzdolnionych młodych ludzi uczących się
na terenie gminy Izabelin, którzy mogą
pochwalić się wysokimi wynikami w nauce
oraz aktywnością i zaangażowaniem społecznym, szczególnie jako wolontariusze.
Stypendystkami za rok szkolny
2021/22 zostały:
• Lena Merchel (obecnie uczennica klasy
VIII) – w kategorii „Wysokie wyniki w nauce”,
• Monika Rzepniewska (absolwentka
Szkoły Podstawowej w Izabelinie, obecnie
uczennica liceum) – w kategoriach „Wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne” oraz „Wysokie wyniki w nauce”,
• Maja Dobrosielska (obecnie uczennica
klasy VIII) – w kategorii „Wysokie wyniki
w nauce”.
Karolina Dubaniewicz

Maja Dobrosielska (powyżej) i Monika Rzepniewska
(po prawej) odebrały stypendia z rąk wójt Doroty
Zmarzlak. Trzecia stypendystka – Lena Merchel
nie mogła pojawić się na uroczystości.
fot. arch. CUWI

W ramach lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających
naukę na terenie gminy Izabelin najzdolniejsi uczniowie mają możliwość ubiegania się o Stypendia
Wójta Gminy Izabelin w formie pieniężnej. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić
rodzice, dyrektor szkoły lub opiekun zajęć pozalekcyjnych. Decyzję o przyznaniu uczniowi wyróżnienia podejmuje Wójt Gminy Izabelin po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, której przewodniczy Bogdan Szczesiak. W skład komisji wchodzą również Anita Fieducik, Joanna Czajka-Kowszun,
Ryszard Szymczak i Eliza Daniel.
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Uczciliśmy niepodległość
11 listopada w naszej gminie

Całodniowe obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Izabelin to już tradycja. Jak co
roku mieszkańcy oraz przedstawiciele władz gminnych i powiatowych spotkali się, żeby razem świętować 11 listopada. Obchody rozpoczęły się w kościele wspólną modlitwą za ojczyznę, a zakończyły
– uroczystym koncertem skrzypcowo-fortepianowym w Centrum Kultury Izabelin.

W
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południe uczestnicy uroczystości
zgromadzili się w kościele św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie na mszy świętej
za ojczyznę, celebrowanej przez nowego
proboszcza Pawła Gwiazdę. Po nabożeństwie przedstawiciele Środowiska „Grupa
Kampinos” ŚZŻAK oraz władz gminnych
i powiatowych złożyli kwiaty i zapalili znicze przy kościelnej dzwonnicy – ku pamięci
żołnierzy Armii Krajowej pomordowanych
i poległych w czasie okupacji i powstania
warszawskiego. Towarzyszyła temu modlitwa księdza proboszcza za poległych,
zamordowanych i zmarłych żołnierzy Grupy AK „Kampinos” oraz za ich rodziny.

Podczas składania wieńców i zapalania zniczy dwukrotnie głos zabrał prezes Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK Marcin Biegas. Prowadzącym uroczystość z ramienia
Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK był
płk w st. spocz. Marek Ruszczak.

Następnie złożono wieńce przy ulicy Leśnej 12
w Izabelinie C, przy tablicy upamiętniającej
Jadwigę Sznajder i Zofię Raciborską, które
zostały spalone żywcem przez niemieckich
okupantów 11 listopada 1943 roku.

Można było także zrobić sobie zdjęcie z wizerunkiem Ignacego Jana Paderewskiego.
Grafikę przedstawiającą jednego z ojców
niepodległości wykonał miejscowy artysta
Piotr Romanowski. Inicjatorem corocznych

Zgodnie z tradycją Narodowe Święto Niepodległości uczczono także spotkaniem
przy wiekowym dębie, naprzeciwko Urzędu
Gminy. W pięknej, jesiennej scenerii wystąpił chór Szkoły Podstawowej w Izabelinie, któremu przewodziła Katarzyna Boruta. Mieszkańcy chętnie przyłączyli się do
wspólnego śpiewania.

spotkań „Pod Dębem” jest Sołectwo Hornówek i Michał Majewski − mieszkaniec naszej gminy.
Odbyła się także sztafeta pokoleń. Ten widowiskowy marszobieg z flagami Polski wpisuje się w program izabelińskich obchodów
11 listopada, angażuje wielu uczestników
i łączy pokolenia.
Zwieńczeniem obchodów był uroczysty koncert w Centrum Kultury Izabelin (w ramach
XVIII Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”). Tego wieczoru przed miłośnikami
muzyki poważnej wystąpili znakomici artyści
– polski skrzypek Voytek Proniewicz i akompaniująca mu ukraińska pianistka Alesia
Kizil. Publiczność zgromadzoną w sali koncertowej CKI powitała wójt Dorota Zmarzlak, która objęła wydarzenie patronatem
honorowym. W jej krótkiej przemowie nie

Chór Szkoły Podstawowej w Izabelinie wraz
z prowadzącą Katarzyną Borutą oraz Michał
Majewski – mieszkaniec Hornówka, inicjator
corocznych spotkań „Pod Dębem”

zabrakło odniesień do wojny toczącej się tuż
za polską granicą. Koncert, który poprowadzili
wspólnie Daria Kuźniecow-Dudko, wicedyrektorka CKI, oraz Mariusz Dżyga, dyrektor Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”, na
tyle przypadł do gustu izabelińskiej publiczności, że niemal nie pozwoliła zejść muzykom ze
sceny. Owacje na stojąco skłoniły artystów do
bisu – i to aż dwukrotnie.

Voytek Proniewicz i Alesia Kizil wystąpili w Centrum Kultury Izabelin

Z repertuarem, który zaprezentowali 11 listopada w Izabelinie (kompozycje Paderewskiego, Chopina, Wieniawskiego, ale też ukraińskiego kompozytora Mirosława Skoryka),
muzycy wyruszyli dalej – do Indii i Stanów
Zjednoczonych.

Katarzyna Konczarek-Strzałkowska
fot. Wacław Piekarski – Fotopiekarnik

Uroczystości w miejscu pamięci
przy ulicy Leśnej w Izabelinie C

Sztafeta pokoleń
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Z ŻYCIA GMINY

CI, KTÓRZY ZOSTALI W PUSZCZY,
CZUWAJĄ NAD NAMI
Z Marcinem Biegasem, wieloletnim prezesem Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK,
rozmawia Iwona Mazurek
Skąd zainteresowanie historią II wojny światowej?
Dawniej chłopcy wychowywali się na filmach wojennych, więc zainteresowanie tym tematem było powszechne. Historia, jakiej uczyli
mnie w szkole, była raczej nudna – daty miejsca i nazwiska. Historia jest ciekawa wtedy, kiedy mówimy o związkach przyczynowo-skutkowych; o tym, jak doszło do danego wydarzenia i co ono
zmieniło. Kiedy byłem dzieckiem, echa II wojny światowej jeszcze
rozbrzmiewały, każdy miał w rodzinie kogoś, kto gdzieś walczył.
Tu w Izabelinie podczas zabaw z kolegami znajdowaliśmy naboje,
czasem jakiś zardzewiały hełm. To rozpalało wyobraźnię.
Z wiekiem pojawiało się coraz więcej pytań. Wiele mówiono nam
o Rudym, Alku i Zośce, każdy znał takie zgrupowania AK jak „Parasol”, „Miotła” czy „Baszta”. Ale to Warszawa, a tu u nas? Dopiero
kiedy kolega podsunął mi książkę Józefa Krzyczkowskiego o Grupie
AK „Kampinos”, wszystko ułożyło się w jedną całość. Mieliśmy tu
coś znacznie większego: duże zgrupowanie, wspaniałą i niezwykle
dramatyczną historię. Tyle tylko, że nikt o tym nie wiedział. Postanowiłem coś z tym zrobić. Zorganizowałem pierwszą inscenizację
historyczną w 2010 roku. Żołnierze Grupy „Kampinos” – wówczas
jeszcze liczni – sami mnie znaleźli i tak zaczęła się moja przygoda.
Często zresztą powtarzam, że to nie my wybieramy sobie drogę…
Wiem też, że ci, którzy na zawsze zostali w Puszczy (Kampinoskiej
– przyp. red.), czuwają nad nami i pomagają nam.
Czym na co dzień zajmujecie się w stowarzyszeniu?
To zależy od pory roku. Od 1 sierpnia do końca września mamy
wiele uroczystości rocznicowych. Pracy jest bardzo dużo, ponieważ
Grupa AK „Kampinos” walczyła w dwóch dzielnicach Warszawy i na
terenie kilku powiatów. Zimą i wiosną mamy więcej czasu na sprawy organizacyjne. Podejmujemy wtedy różne inicjatywy – jak działalność wydawnicza czy edukacyjna – propagujące historię kampinoskiego zgrupowania. Naszym nadrzędnym celem jest opieka nad
kombatantami (spełniamy też smutny obowiązek, jakim jest udział
w ostatniej drodze naszych kombatantów) i miejscami pamięci.
Nawet w czasie pandemii razem z Marylą Łukasińską, która jest
wiceprezesem Zarządu Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK, braliśmy sztandar, by oddać cześć zmarłemu kombatantowi. To bardzo
ważne dla rodzin, w których kultywowana jest pamięć o wojennej
przeszłości dziadka czy babci.
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Rok 2022 jest dla Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK wyjątkowy. Zostaliście obsypani wyróżnieniami i odznaczeniami.
Kto i za co został odznaczony?
Rzeczywiście w tym roku nasza działalność po wielu latach ciężkiej
pracy została doceniona. Odznaczeni zostali dwaj nasi żołnierze
kombatanci: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznano mjr. Waldemarowi Sielickiemu, a Medal Stulecia Odzyskanej
Niepodległości – kpt. Stanisławowi Lipińskiemu. Ponadto odznaczenia dostali nasi członkowie. Marek Burzyński, skarbnik Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK, został odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi, a Maryla Łukasińska i ja – Srebrnymi Krzyżami Zasługi.
Wręczał je prezydent Andrzej Duda w 78. rocznicę wybuchu po-

Od lewej: Marek Burzyński, Maryla Łukasińska, mjr Waldemar Sielicki,
Marcin Biegas, fot. arch. Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK

wstania warszawskiego w Parku Wolności przy Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Z kolei Odznakę – Wyróżnienie „Za wkład pracy w ŚZŻAK” otrzymali
Marek Burzyński, Maryla Łukasińska, Jerzy Misiak, czyli wiceprezes
Zarządu Okręgu Warszawa-Powiat ŚZŻAK, płk w st. spocz. Marek
Ruszczak, a także Antonina Komorowska – honorowy prezes Zarządu Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻAK. Dodam, że pani Antonina
i ja otrzymamy również medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Jest już decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czekamy na termin uroczystości.
Na wniosek naszego Środowiska Odznakę Honorową „Za Zasługi
dla ŚZŻAK” otrzymała wójt Dorota Zmarzlak.
Jak można zostać członkiem Środowiska i jak by Pan zachęcił naszych czytelników do współpracy?
Aby zostać członkiem naszego Środowiska, należy się do nas zgłosić i podjąć pracę na rzecz upamiętniania etosu Grupy AK „Kampinos”. Posiadamy szereg nigdzie niepublikowanych materiałów
archiwalnych. Zatem można u nas zapoznać się z niezwykle ciekawymi informacjami historycznymi, które nie są ogólnodostępne.
Członkowie Środowiska biorą udział w takich przedsięwzięciach jak
inscenizacje historyczne czy produkcje filmowe. Mają także możliwość poznania uczestników walk w Puszczy Kampinoskiej.
Godzi Pan pracę zawodową z działalnością w Środowisku.
Czy ma Pan czas na swoje pasje? Jak Pan „ładuje akumulatory”?
Cóż, nie jest łatwo pogodzić pracę z działalnością w Środowisku
i jeszcze znaleźć czas na wypoczynek czy pasje. Na szczęście mój
wspólnik jest wyrozumiały i zastępuje mnie w pracy w tym najbardziej gorącym okresie. Latem każdą wolną chwilę spędzam na
motocyklu. Szczególnie lubię wieczorne wycieczki dookoła Puszczy
Kampinoskiej. Kiedy nie ma pogody na motocykl, spędzam czas na
strzelnicy, doskonaląc techniki strzeleckie. •
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18 godz. 12:00-18:00
W programie:
• oferta świątecznych potraw i rękodzieła od 35 wystawców
• wspólne kolędowanie i koncerty artystów
• spotkanie z Mikołajem
• Betlejemskie Światło Pokoju i świąteczne życzenia z opłatkiem
• sąsiedzkie spotkania przy świątecznym grzańcu
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do wspólnego świętowania
oraz lokalnych wystawców – do współtworzenia oferty świątecznych
prezentów, stroików i potraw (zgłoszenia przyjmuje Stowarzyszenie
Dla Nas – organizator Ryneczku po Sąsiedzku),
a także lokalnych artystów chętnych do wspólnego tworzenia koncertu
świątecznego (zgłoszenia przyjmuje Centrum Kultury Izabelin
sekretariat@centrum.izabelin.pl).

Dalsze informacje będziemy publikować w mediach społecznościowych gminy,
na stronach Centrum Kultury Izabelin i Ryneczku po Sąsiedzku oraz na plakatach.
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KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY
Centrum Kultury Izabelin wzięło udział w projekcie „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nasza
instytucja znalazła się w zaszczytnym gronie 200 ośrodków kulturalnych z całej Polski na 1221 zainteresowanych udziałem w projekcie.

C

elem programu było wyposażenie samorządowych instytucji
kultury w kompetencje oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej, a także
animacji kultury w społeczności lokalnej. Istotną część programu
stanowiło też doposażenie CKI w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych – w formie cyfrowej lub
online.

W najbliższych miesiącach Centrum Kultury Izabelin w ramach Cyfrowego Konglomeratu Inicjatyw (autorska nazwa CKI) wesprze
inicjatywy kierowane do i od mieszkańców, łączące różne dziedziny
działalności kulturalnej, pozwalające rozwijać kreatywność i pomysłowość ludzi mieszkających w gminie oraz oswajać ich z nowymi
technologiami.
Dzięki przyznanej dotacji CKI realizowało do końca września br. postępowanie zamówień publicznych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych

w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2, i finalnie zakupiło
sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny (video i audio) oraz pętle indukcyjne.
Pracownicy CKI mogli pod koniec września uczestniczyć w znakomitych szkoleniach z następujących tematów: „Potencjał technologii VR”, „Postprodukcja”, „Obsługa urządzeń foto-video”, „Sztuka
montażu filmów”. Zajęcia poprowadzili Jan Kieniewicz i Lude Reno.
Odbyły się także szkolenia i webinaria organizowane przez Narodowe Centrum Kultury. Koszty pokryte z dofinansowania NCK wyniosły na powyższe 99 985,93 zł. Dzięki tej znaczącej kwocie udało
się zrealizować inicjatywę, która będzie miała swój pozytywny oddźwięk w kolejnych miesiącach i latach. Przede wszystkim podniesie poziom usług świadczonych przez Centrum Kultury Izabelin.
O konkretnych działaniach z wykorzystaniem zakupionego sprzętu
będziemy informować na bieżąco.
Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Grzegorz Nowicki

Część sprzętu zakupionego dzięki przyznanej dotacji
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Druga edycja konkursu

MUZYCZNY SMOK
„Muzyczny Smok” to projekt muzyczny, na który składają
się warsztaty, przeglądy konkursowe oraz koncert galowy
dla zwycięzców. W projekcie mogą wziąć udział soliści –
wokaliści oraz zespoły muzyczne wykonujące utwory z gatunku szeroko rozumianej wokalnej muzyki rozrywkowej.
Konkurs jest przeznaczony dla osób z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, tj. gmin Izabelin, Błonie, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice.
Projekt został zapoczątkowany przez Centrum Kultury Izabelin. Pierwsza edycja odbyła się właśnie w naszej gminie. Partnerami projektu są natomiast inne domy kultury
z terenu powiatu warszawskiego zachodniego: Dom Kultury Stare Babice, Centrum Kultury w Błoniu, Dom Kultury
„Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim oraz Centrum Kultury
w Łomiankach. W zamyśle organizatorów gospodarzem
każdej kolejnej edycji, na zasadzie sztafety, jest jeden
z tych ośrodków.
W tym roku „Muzycznego Smoka” organizuje Centrum Kultury w Łomiankach i to właśnie na stronach tej placówki
znajdują się wszystkie potrzebne informacje:
www.kultura.lomianki.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
w Izabelinie
MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK
Projekt adresowany jest
do dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie
do
biblioteki
biorącej
udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową, pięknie ilustrowaną książkę
Wojciecha Widłaka Krasnal w Krzywej Czapce. Do książki dołączona
jest broszura Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece,
która pomoże rodzicom rozbudzać w dzieciach pasję do czytania.
W skład pakietu wchodzi także Karta Małego Czytelnika. Za każdą
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

I Ty możesz wystąpić na scenie
darmowe warsztaty wokalne

15 listopada (wtorek) w godz. 17.30-20.30

Zdobądź Muzycznego Smoka
konkurs wokalny
25 listopada (piątek) od godz. 15.00
w Centrum Kultury w Łomiankach
Nagroda - statuetka i występ podczas koncertu galowego

Koncert Galowy
Gwiazda: Janek Traczyk z zespołem
27 listopada (niedziela) o godz. 18.00
w Centrum Kultury w Łomiankach

Zapisy / Regulamin / Karta uczestnictwa do pobrania ze strony www.kultura.lomianki.pl
ORGANIZATORZY

PARTNERZY

Więcej informacji: www.wielki-czlowiek.pl

Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
IMPULS

www.centrum.izabelin.pl

sekretariat@centrum.izabelin.pl

(22) 752 68 00

/Centrum.Izabelin

źródło: materiały organizatorów
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SPORT
ZWIERZAKOWO
KULTURA

MARATON
FIT-DANCE
26.11.2022
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bilety dostępne w CKI
i na www.biletyna.pl
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13:00-20:30

Partnerzy:

To już druga edycja naszego maratonu fitnessowo-tanecznego. Na scenie Centrum Kultury Izabelin
wystąpią znani i lubiani instruktorzy z całej Polski.
Plan wydarzenia:
13:00 warsztaty SEXY CHAIR - uwaga, na te zajęcia
obowiązuje limit miejsc. Jeśli chcesz wziąć udział
w warsztatach, zadzwoń do nas (22 752 68 00)
lub napisz: sekretariat@centrum.izabelin.pl
14:00 SLAVICA DANCE

14:30 STRONG NATION

15:00 BELLY DANCE – taniec brzucha
16:00 warsztaty DANCE LIKE A PRO
17:00 warsztaty AFRO FLOW
18:00 POUND

19:00-20:30 ZUMBA FITNESS maraton i RITMO DO BRASIL
Podejmij wyzwanie – weź udział w konkursach sportowych przygotowanych przez partnerów wydarzenia!
Partnerzy: Powiat Warszawski Zachodni,
Toyota W&J Wiśniewski, Gmina Izabelin, Bielany CrossFit, Babskie Wyjazdy, JTB Poland.
Bilety dostępne w Centrum Kultury Izabelin
i na www.biletyna.pl
Z Kartą Izabelińczyka taniej (20% od ceny bazowej),
możliwość zakupu ze zniżką wyłącznie osobiście
w sekretariacie CKI.
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V JESIENNY RAJD ROWEROWY
Jesień rozpoczęliśmy na sportowo. 1 października na Polanie Jakubów w Izabelinie zebrali się uczestnicy V Jesiennego
Rajdu Rowerowego i wyruszyli dwiema
pięknymi trasami przez Kampinoski Park
Narodowy. Obłędne widoki, kilometry
endorfin… Warto było wstać rano i ruszyć
wraz z Centrum Kultury Izabelin „Czas na
sport” na dwóch kółkach.

T

ym razem to nie rywalizacja była najważniejsza.
Nie chodziło o jak najszybsze dotarcie na metę, lecz
o dobrą zabawę, aktywność, integrację i cieszenie się
Puszczą Kampinoską w jesiennej odsłonie. Uczestnicy
mieli do wyboru dwie trasy. Dłuższa wiodła z Polany
Jakubów czarnym szlakiem do Sierakowa, dalej przez
Sieraków do cmentarza Palmiry, czarnym szlakiem
w stronę Janówka do strażnicy Przy Orle, Kościelną
Drogą do Palmir, żółtym szlakiem do Mogilnego Mostka, następnie czerwonym do kamienia pamiątkowego
Andrzeja Zboińskiego, zielonym do kamienia pamiątkowego Witolda Plapisa, żółtym do kamienia Ułanów
Jazłowieckich, czarnym w kierunku Dąbrowy Leśnej,
wreszcie szlakiem rowerowym do Opalenia i na polanę
rekreacyjną w Laskach.

Z ŻYCIA GMINY

Ci, którzy wybrali krótszą trasę, również startowali z Polany Jakubów i jechali czarnym szlakiem do Sierakowa,
a dalej przez Sieraków, zielonym szlakiem do kamienia
pamiątkowego Witolda Plapisa, żółtym do kamienia
Ułanów Jazłowieckich, czarnym ku Dąbrowie Leśnej,
na koniec szlakiem rowerowym do Opalenia i do Lasek.
Na polanie rekreacyjnej w Laskach na wszystkich
uczestników czekało ognisko, przy którym można było
odpocząć, porozmawiać i się ogrzać. Niektórzy piekli
kiełbaski, częstowano się kawą, herbatą oraz ciastem.
Pozytywnie zaskoczyła nie tylko pogoda, lecz także frekwencja. Miło było poznać nowych uczestników i spotkać stałych bywalców naszych sportowych imprez.
Tego dnia na trasy rajdu wyjechali i dorośli, i dzieci.
W wydarzeniu wzięli udział amatorzy, profesjonaliści,
a także całe rodziny.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie
rajdem, firmie SH Rowery za współorganizację oraz Sołectwu Laski – za gościnę na polanie rekreacyjnej.

tekst i fot. Agnieszka Kopytek
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PROFILAKTYKA JODOWA
OD REDAKCJI

Szanowni Czytelnicy,
w sierpniowym numerze naszego miesięcznika opublikowaliśmy list mieszkańca dotyczący ul. Słonecznej. Gazeta
ukazała się drukiem pod koniec sierpnia.
3 października trafiło do nas pismo,
w którym 40 mieszkańców Izabelina C,
w odpowiedzi na list w gazecie, opowiedziało się za zachowaniem dotychczasowego statusu ww. odcinka drogi
„jako traktu spacerowo-rowerowego”.
W tym czasie był już w przygotowaniu
nowy numer gazety, a w nim – odpowiedź urzędnika (s. 31), która niejako pokrywa się z tym, co sugerowali
mieszkańcy Izabelina C: opisany odcinek ul. Słonecznej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego faktycznie został zaplanowany jako ciąg pieszy i rowerowy, więc nie ma możliwości wykonania
tam drogi dla ruchu pojazdów.
Nie zdążyliśmy odnieść się do pisma
mieszkańców Izabelina C, ponieważ
zanim ono do nas dotarło, wysłaliśmy
już nowy numer gazety do drukarni
i nie mieliśmy możliwości wprowadzania dodatkowych tekstów. Wszystkim
zainteresowanym sprawą jeszcze raz
polecamy sierpniowe wydanie (z listem mieszkańca) oraz wydanie wrześniowo-październikowe (z odpowiedzią gminnego urzędnika).
Mieszkańcom Izabelina C, którzy podpisali się pod pismem, dziękujemy za
głos w dyskusji.
Przypominamy też, że nie drukujemy
anonimów. Nawet jeśli pod tekstem
widnieje podpis: „Wasz Sąsiad”, to
zawsze dane osoby piszącej są znane
redakcji (o tym również informujemy
w podpisie) i każdy ma prawo poprosić
nas o podanie imienia i nazwiska autora.

redakcja Listów do Sąsiada
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W związku z prośbą Wojewody Mazowieckiego uprzejmie informujemy, że na terenie
gminy Izabelin utworzonych zostało 7 punktów wydawania preparatu jodku potasu. Wydanie preparatu nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania preparatu pozostają nieczynne. Tabletki wydawane będą mieszkańcom do 60.
roku życia. (za: www.gmina.izabelin.pl)

ZESTAWIENIE PUNKTÓW I REJONÓW WYDAWANIA
TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE GMINY IZABELIN

wakacje
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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Izabelin C, dn. 21 września 2022 r.
Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Izabelin
Nr LX/466/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
L.p.

1.
2.

Nr ew. działki

Powierzchnia
(ha)

Obręb

Cena wywoławcza w
PLN

Wadium w PLN

80
75/3 i 76

0,1200
0,1465

Izabelin
Izabelin

1 150 000
1 330 000

58 000
67 000

Ustalona w przetargu cena sprzedaży ww. nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.) jest ceną brutto.
• Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgi wieczyste:

•
•
•

•
•

- Nr WA1M/00517449/0- dla działki ewid. nr 80;
- Nr WA1M/00510015/0- dla działki ewid. nr 75/3;
- Nr WA1M/00514771/5- dla działki ewid. nr 76.
Gmina Izabelin stała się właścicielem ww. działek ewid. nr 80, 75/3 i 76 w drodze
komunalizacji na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Mazowieckiego.
Nieruchomości nieobciążone, bez zobowiązań.
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi
Izabelin Północny zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25
maja 2003 roku, nieruchomości znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rezydencyjnym (symb. planistyczny MNz).
Dojazd do oferowanych nieruchomości od drogi publicznej gminnej - ul. J. Kuncewicza.
Nieruchomość ma dostęp do mediów: wodociąg, kanalizacja, gazociąg, energetyka,
telekomunikacja.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 12:00 s. 124
w budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C
W razie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przetarg może
zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
• Oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu.
• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej na konto
bankowe Urzędu Gminy Izabelin II Oddział PKO BP S.A. w Warszawie Nr konta 32 1020
1026 0000 1502 0023 6208.
• Termin wpłaty wadium: do dnia 21 listopad 2022 r. (włącznie).
• Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg
wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
• Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin oraz
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Gminy Izabelin (tel. 022 722–89–62, e-mail: geodezja@izabelin.pl).
Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin C, w godzinach pracy (pon. 900-1800, wt.-pt. 800-1600).
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PRZETARGU WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 25 LISTOPADA 2022 r. godz. 12:00 !
Przetarg odbędzie się w budynku Willa Europa, ul. Matejki 25 w miejscowości Izabelin C.
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KATALOG MAŁEJ ARCHITEKTURY IZABELINA
Proces porządkowania przestrzeni publicznych jest jednym z celów, jakie stoją przed Gminą Izabelin.
Uruchamiamy coraz więcej narzędzi służących poprawie estetyki i jakości krajobrazu naszej pięknej
leśnej gminy i jednocześnie dążymy do tworzenia miejsc przyjaznych mieszkańcom. Dzięki właściwie
dobranym elementom małej architektury użytkowej stawianej wzdłuż ciągów ulicznych, na placach
i skwerach chcielibyśmy poprawić komfort ich użytkowania i bezpieczeństwo.

O

pracowanie Katalogu obiektów małej architektury jest kontynuacją rozpoczętych w gminie procesów, które mają na celu
całościowe uporządkowanie otaczającego krajobrazu. Ich elementem jest obowiązująca od 1 marca 2022 roku tzw. uchwała krajobrazowa. Reguluje ona zasady umieszczania reklam i szyldów,
ogrodzeń oraz obiektów małej architektury zarówno w miejscach
publicznych, jak i na terenach prywatnych. Dzięki temu z naszych

Katalog
obiektów
małej
architektury

izabelińskich przestrzeni – w pierwszej kolejności z ogrodzeń – już
znikają często szpetne banery i reklamy. Wydaliśmy także poradnik
Zieleń przyjazna naturze z opisem roślin rodzimych, które preferujemy w gminie Izabelin i sadzimy w przestrzeniach publicznych.
W poradniku wyjaśniamy, dlaczego rośliny rodzime są pożyteczne,
i zachęcamy mieszkańców, by sadzili je w swoich ogrodach.
Wybór tzw. mebli gminnych nie był przypadkowy. Obiekty małej architektury zaprojektowała katowicka pracownia projektowa M.O.C.
Architekci sp. z o.o. sp. k., która zwyciężyła w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni
publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy
oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej. Meble miały być zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne, miały wpisywać się
w leśne otoczenie gminy, zachowując jednak proste, nowoczesne
formy, spójne z architekturą projektowanych obiektów kubaturowych. W katalogu znalazły się: wiaty przystankowe (w czterech
modułach wielkościowych), wiaty rowerowe, wiaty piknikowe,
ławki (w wariantach z oparciem i bez oparcia), kosze na śmieci
(dwa warianty), donice i pojemniki na zieleń, stojaki na rowery
oraz znaki kierunkowe.

Katalog obiektów małej architektury ujednolici formę, styl, kolorystykę i rodzaj materiałów, które będą wykorzystywane przy realizacji poszczególnych zadań związanych z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej gminy, w tym obiektów sportowo-rekreacyjnych, oświatowych, służby zdrowia itp. Mamy nadzieję, że opracowanie Katalogu… i stosowanie zaprojektowanych modeli tzw.
mebli gminnych przyczyni się do sukcesywnego uporządkowania
wspólnych przestrzeni, a w szerszej perspektywie – do zwiększenia atrakcyjności naszej gminy i podniesienia komfortu życia
mieszkańców.
Przetarg na realizację pierwszych mebli został już rozstrzygnięty,
zobaczymy je jeszcze w tym roku.
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Kolejne efekty
wprowadzenia uchwały krajobrazowej

fot. zespół Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu Gminy Izabelin

REKLAMA

Studio Oranżeria serdecznie zaprasza na świąteczne wydarzenie w Lipkowie – nastrojową sesję fotograficzną i spotkanie z Mikołajem. Będzie można zapozować wraz z rodziną*
w specjalnie na tę okazję zaaranżowanych wnętrzach,
wśród zimowych dekoracji, a także osobiście przekazać list
Świętemu Mikołajowi.
Dwa terminy do wyboru (obowiązuje rezerwacja):
4 i 10 grudnia
Miejsce: Studio Oranżeria, ul. Jakubowicza 99, Lipków
Koszt:
650 zł – spotkanie z Mikołajem, poczęstunek
oraz 20 pięknych zdjęć w formie elektronicznej
150 zł – samo spotkanie z Mikołajem (bez sesji)
Rezerwacje i szczegóły – pod numerem 784 605 933
oraz przez Instagram i Facebook (@StudioOranżeria).
*Sesja rodzinna jest dla wszystkich członków rodziny.
Czworonogi mile widziane!
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REKLAMY

ENDOSKOPIA

Weronika Małkowska, studentka weterynarii

Badania endoskopowe zaleca się w różnych sytuacjach, gdy konieczne jest zbadanie wnętrza ciała. Te zabiegi i diagnostyka wykonywane są dzięki precyzyjnym narzędziom, tzw. endoskopom. Ich
najważniejsze części to przewód zaopatrzony w źródło światła i kamerę, które zostają wprowadzone
do ciała pacjenta, oraz tunel roboczy do zastosowania różnorodnych typów narzędzi: igieł biopsyjnych, chwytaków, noży, kautera itp.

adania endoskopowe to m.in. rhinoskopia (badanie jam nosowych, nozdrzy
tylnych, okolicy gardła i krtani), bronchoskopia, cystoskopia czy gastroskopia.
Umożliwiają one zdiagnozowanie takich nieprawidłowości jak wydłużenie żagielka
podniebiennego, zapadanie tchawicy czy zmiany zapalne lub nowotworowe.
Sytuacją, w której używa się endoskopu, jest też podejrzenie występowania ciała obcego w przełyku. Ciałem obcym może być kawałek kości, sierści, a nawet
plastikowego przedmiotu. Ponadto endoskop umożliwia zidentyfikowanie zaburzeń
w funkcjonowaniu przełyku pokarmowego. Metodą endoskopową można również
usunąć kamienie z żołądka.

REKLAMA
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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

Tel: 500 804 414

poniedziałek - piątek 11:00 - 19:00

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Zaopiekuję się starszą osobą w okolicach
Izabelina. Referencje. Tel. 500-421-052

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