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Foto z uroczystości 
patriotycznych w Palmirach, 
Pociesze i Truskawiu

Foto: 
Janusz Marciniak i Ryszard Górka

Przez ostatnie kilka miesięcy Zespół ds. strategii Urzędu 
Gminy pracował wraz z doświadczonymi naukowcami 

– dr Remigiuszem Górniakiem i dr Grzegorzem Maślochem 
– nad istotnym dla pozyskiwania środków unijnych i wyty-
czenia kierunków dalszego rozwoju naszej Gminy dokumen-
tem: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin na 
lata 2016-2030”.

W efekcie przeprowadzonych badań, analiz, spotkań, 
warsztatów oraz otrzymanych ankiet zawierających postu-
laty, propozycje i uwagi Mieszkańców do konsultacji spo-
łecznej – w dniach od 15 sierpnia do 15 września 2015 r. 
– przedstawiono liczące aż 145 stron kompleksowe opraco-
wanie projektu dokumentu wraz z szczegółowymi danymi 
i informacjami dotyczącymi naszej Gminy. W ramach kon-
sultacji społecznych przeprowadzono kolejną ankietę, ce-
lem weryfikacji czy projekt Strategii naszej Gminy spełnia 
oczekiwania społeczne oraz celem pozyskania dodatkowych 
uwag i opinii Mieszkańców i lokalnych instytucji przydat-
nych dla wypracowania ostatecznego kształtu dokumentu. 
Najbardziej istotne wyniki ankiety, na którą odpowiedziało 
aż 144 Mieszkańców przytaczamy poniżej przy okazji przed-
stawienia kluczowych elementów projektu Strategii rozwo-
ju naszej Gminy.

W projekcie Strategii idealną wizję rozwoju naszej Gminy 
opisano zdaniem:

„Gmina Izabelin atrakcyjnym miejscem zamieszkania, 
wypoczynku, rekreacji i pracy wykorzystująca unikalne 
walory środowiska i położenia oraz rozwój technologii, do-
brze skomunikowana i zintegrowana z otoczeniem metro-
politalnym, skutecznie zaspokajająca potrzeby Mieszkań-
ców dzięki wysokiej sprawności organizacyjnej jednostek 
ją tworzących.”

Wizję idealną jako zgodną ze swoim wyobrażeniem 
o przyszłości Gminy poparło aż 77% spośród 144 osób, któ-
re odpowiedziały na ankietę, podczas gdy 16,7% Mieszkań-
ców naszej gminy uznało, że ma inne własne wyobrażenia 
o przyszłości, a 6% nie miało zdania.

Każdy z 6 elementów realnej wizji przyszłości naszej Gmi-
ny – przedstawionych poniżej – zyskał natomiast ponad 80% 
wskaźnik akceptacji:
1.  Aktywni i zaangażowani mieszkańcy wszechstronnie 

uczestniczący w życiu społecznym osiedli, sołectw, gmi-
ny (80,5% za, 9% przeciw, 10,5% brak zdania)

2.  Gmina efektywnie skomunikowana z otoczeniem me-
tropolitalnym, posiadająca co najmniej jeden alterna-
tywny wyjazd drogowy w kierunku Warszawy (88% za, 

8% nie uznało celu za zgodny ze swoim wyobrażeniem 
o przyszłości gminy)

3.  Gmina racjonalnie zagospodarowana i dbająca o wspól-
ną przestrzeń publiczną, szanująca unikalne walory śro-
dowiska otoczenia KPN, aktywnie korzystająca z odna-
wialnych źródeł energii (OZE), świadoma ekologicznie 
(87% na tak, 8% na nie)

4.  Gmina w pełni wyposażona w podstawową infrastruk-
turę techniczną, w tym wodociągowo-kanalizacyjną 
(100% pokrycie) – 89% na tak, 5% na nie

5.  Gmina zapewniająca wszystkim równy dostęp do obiek-
tów społecznych – ochrony zdrowia, przedszkoli, szkół, 
instytucji kultury, obiektów sportowo-rekreacyjnych 
(91% na tak, 5 na nie)

6.  Instytucje, urzędy, podmioty gospodarcze przyjazne 
mieszkańcom, urząd gminy otwarty na dialog z miesz-
kańcami i korzystający z ich wysokiego potencjału inte-
lektualnego (90% na tak, 8% na nie)
Za główne cele do osiągnięcia przez naszą Gminę w per-

spektywie najbliższych 15 lat Zespół ds. strategii wraz z Wy-
konawcami zaproponował 4 cele, których poziom akceptacji 
przejawiał się w przeprowadzonym badaniu ankietowym 
jak niżej:
1.  Silne, zintegrowane i aktywne społeczeństwo obywa-

telskie gminy (62% Mieszkańców wypełniających ankietę 
uznało ten cel za istotny lub wyjątkowo istotny i właści-
wy, podczas gdy 5,5% jako cel niewłaściwy lub nieistot-
ny)

2.  Rozwój korzystnych infrastrukturalnych, instytucjonal-
nych i gospodarczych powiązań z otoczeniem metro-
politalnym (ponad 70% Mieszkańców uznało, że jest to 
cel istotny lub wyjątkowo istotny i właściwy, podczas gdy 
12,5% jako cel niewłaściwy lub nieistotny)

3.  Odpowiadające potrzebom Mieszkańców i środowiska 
bytowo-komunalne warunki życia w gminie (ponad 88% 
Mieszkańców uznało, że jest to cel istotny lub wyjątkowo 
istotny i właściwy, podczas gdy 5,5% za cel niewłaściwy 
lub nieistotny)

4.  Dobre rządzenie, wzrost konkurencyjności, innowacyj-
ności, dywersyfikacja i rozwój bazy ekonomicznej (po-
nad 70% Mieszkańców uznało że jest to cel istotny lub 
wyjątkowo istotny, podczas gdy 7,6% za cel niewłaściwy 
lub nieistotny)
W ramach prac nad strategią wytyczono 4 główne kie-

runki działania, które w badaniu osiągnęły także bardzo wy-
sokie wskaźniki identyfikowania się z nimi Mieszkańców: 

Projekt strategii rozwoju gminy  
Izabelin na lata 2016-2030  

w świetle oczekiwań Mieszkańców
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1.  Inicjowanie i wsparcie integracji społecznej Mieszkań-
ców gminy poprzez lokalne (sołeckie, osiedlowe, rejo-
nowe) akcje wspólnotowe (wg ankiety 78,5% Miesz-
kańców popierających przy 11,8% preferujących inny 
kierunek)

2.  Wzmocnienie integracji społecznej i przestrzenno-go-
spodarczej w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego (WOF), w tym głównie poprawa skomunikowa-
nia gminy z Warszawą (77% Mieszkańców popierających 
przy 10,4% mających inne zdanie)

3.  Dalsza likwidacja nadal istniejącej luki infrastruktural-
nej, w tym całkowita likwidacja luki w zakresie wypo-
sażenia gospodarstw domowych w sieć kanalizacyjną 
i system oczyszczania ścieków (91% Mieszkańców iden-
tyfikujących się z tym kierunkiem, przy 0,7% mających 
inne zdanie) 

4.  Skuteczne wykorzystanie unikalnego w skali Mazow-
sza potencjału turystycznego i środowiskowego gminy 
w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego (78,5% 
Mieszkańców identyfikujących się z tym kierunkiem, przy 
11,8% mających inne zdanie)
Warto nadmienić także, że aż 68,7% Mieszkańców, któ-

rzy odpowiedzieli na ankietę nie chciałoby przekształcać 
naszej wiejskiej Gminy w gminę miejską, 13,2% opowiada 
się za takim rozwiązaniem, a 18,1% nie ma zdania lub nie 
podało żadnej odpowiedzi. Co ciekawe, aż 21 Mieszkańców, 
którzy odpowiedzieli na pytanie w temacie potrzeby prze-
kształcenia miejscowości Izabelin B, Izabelin C oraz Hornów-
ka w jedno miasto opowiedziała się za taką opcją, podczas 
gdy 46 było przeciw. Równie istotne jest także to, iż 52% 
Mieszkańców opowiedziało się przeciwko maksymalnemu 
zasiedleniu i urbanizacji terenów budowlanych gminy, wy-
rażając tym samym poparcie dla realizowanego dotychczas 
i planowanego do 2030 roku zrównoważonego modelu roz-
woju naszej wiejskiej Gminy nie przewidującego radykalnej 
intensyfikacji urbanizacji mieszkaniowej czy przemysłowej. 
Za takim podejściem opowiedziała się także liczna grupa 
naszych Mieszkańców, która dała temu wyraz składając na 
ręce Wójta protest przeciwko dalszej urbanizacji mieszka-
niowej i przemysłowej z żądaniem pozostawienia gminy 
w obecnym kształcie ekosystemu. 

W świetle powyższych wyników należy uznać, że cele 
i kierunki oraz wizja zawarte w Strategii wyrażają odczu-
cia zdecydowanej większości Mieszkańców naszej Gminy, 
a więc mogą zostać – po uwzględnieniu złożonych podczas 
konsultacji społecznych istotnych i słusznych propozycji 
modyfikacji dokumentu – przedłożone Radzie Gminy do za-
twierdzenia w końcowej wersji dokumentu Strategii zrów-
noważonego rozwoju naszej gminy do 2030r. 

W ankiecie dotyczącej projektu Strategii naszej gminy za-
pytano także o stosunek Mieszkańców do wybranych celów 
szczegółowych i inwestycji, spośród których za kluczowe 
uznać wypada:
–  skanalizowanie 100% i zwodociągowanie 90% terytorium 

gminy (89% ankietowanych uznało ten cel za istotny lub 
wyjątkowo istotny i właściwy opowiadając się za jego re-
alizacją)

–  utworzenie czytelnego podstawowego układu drogowego 
(62% za)

–  utwardzenie istniejących dróg wraz z budową chodników 
oraz ich oświetleniem (87% za)

–  budowę urządzeń infrastruktury zapewniającej odwodnie-
nie 80% działek będących w posiadaniu Gminy (69% za)

–  rozładowanie korków w Mościskach w drodze przebudowy 
skrzyżowania (lewoskręt bądź rondo – 82% Mieszkańców 
uznało, że powinno to nastąpić przed końcem 2017 roku) 

–  budowę alternatywnego wyjazdu z gminy łączącego na-
szą Gminę z węzłem trasy ekspresowej NS (Janickiego lub  
Wóycickiego) na Bielanach (86% za)

–  Modernizacja centrum usługowo-administracyjnego wo-
kół Urzędu Gminy (utworzenie „Centrum 7 Sołectw”) 
– 42% za podczas gdy 26% Mieszkańców uznało za cel 
niewłaściwy lub nieistotny przy częstym wskazywaniu na 
brak szczegółowego opisu koncepcji „Centrum 7 Sołectw” 
co utrudniało udzielenie racjonalnej odpowiedzi )

–  sprawny i pewny system zaopatrzenia w energię, gaz 
i wodę (96% za)

–  podniesienie poziomu i dostępności usług medycznych 
(90% za), kulturalnych i oświatowych (83% za )

–  przywrócenie komisariatu (86% za)
–  strefa 30 km/h i uspokojenie ruchu (51% za, 21% prze-

ciw) 
–  utworzenie parku rekreacyjno-sportowego naprzeciwko 

Urzędu Gminy (60% za)
–  rynek z placówkami handlowo-usługowymi zlokalizowany 

na terenie starego przedszkola przy ul. 3 Maja i Szkolnej 
(67% za) 

–  utworzenie żłobka publicznego (73% za)
–  budowa tras niskoemisyjnych (ścieżka rowerowa w ra-

mach ZIT) – (94% za)
–  budowa pełnowymiarowego boiska z bieżnią przy dużej 

szkole oraz drugiego boiska bez bieżni przy nowej szkole 
(85% za)

–  utworzenie domu opieki dziennej dla seniorów (Dom Se-
niora) – (76% za)

–  utworzenie spółdzielni socjalnej świadczącej odpłatne 
usługi dla gminy i Mieszkańców (74% za)

–  atrakcyjne polany biwakowe w Truskawiu i Sierakowie dla 
turystów zewnętrznych (71% za)

–  stworzenie gminnego zasobu mieszkań socjalnych (na te-
renie gminy i poza) do 2030r. – (64% za, 23% przeciw)

–  sprawna komórkowa sieć szkieletowa zapewniająca bez-
problemowe działanie smartfonów i komórek (85% za)
Na pytanie o satysfakcję z jakości usług komunalnych na 

terenie gminy Izabelin, aż 110 osób (76,4%%) oceniło je jako 
odpowiednie, dobre lub wyróżniające się podczas gdy 27 
osób (18,7%) jako nieodpowiednie. Głównymi problemami 
jakie wskazywano są problemy z możliwością podłączenia 
się do kanalizacji, brak odpowiednio utwardzonych dróg, 
chodników oraz oświetlenia.

Na pytanie o ocenę rozwoju gminy Izabelin w okresie 
ostatnich 15 lat w zakresie poprawy standardu życia i roz-
woju usług komunalnych 49 osób (34%) stwierdziło, że speł-
niał bądź przekraczał on ich oczekiwania, częściowo spełniał 
oczekiwania 70 osób, a nie spełniał 21 osób. Zakładamy, 
że przyjęcie jako zasady – zgodnie ze strategią – likwidacji 
luki infrastrukturalnej (dostęp do kanalizacji i wodociągu, 
utwardzenie i oświetlenie dróg, chodniki) przyczyni się do 
zwiększenia satysfakcji z poziomu usług komunalnych, a tym 
samym i pozytywnej oceny poprawy standardu życia w na-
szej Gminie. 

Jeśli uwzględnimy większość Mieszkańców, która nie 
wzięła udziału w ankiecie wyrażając tym samym swoją ak-
ceptację – choć jednak bierną – dla dotychczasowych dzia-
łań Urzędu Gminy, radnych i Wójta wypada nam serdecznie 
podziękować wszystkim Mieszkańcom za wyrażenie tak wy-
sokiego poziomu zaufania wobec Zespołu ds. strategii oraz 
Wykonawców projektu co do dalszego rozwoju Gminy zgod-
nie z ich oczekiwaniami i wyobrażeniami.

Ponieważ w ostatnim okresie ukazały się na terenie na-
szej Gminy ulotki sygnowane przez część radnych oraz zwią-
zane z nimi grono osób przypisujące zarówno Wykonawcom 
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projektu strategii, Zespołowi ds. strategii jak i Wójtowi ce-
chy lub działania nie mające miejsca uznaliśmy za koniecz-
ne – celem wyprowadzenia z błędu Mieszkańców, którzy 
zostali zmanipulowani tymi ulotkami – odnieść się do głów-
nych zarzutów w nich podnoszonych. Interpretujemy, że 
pojawienie się takich ulotek niewątpliwie oznacza zbliżanie 
się kolejnych wyborów, szkoda tylko, że zamiast bardzo lu-
bianej przez wszystkich tzw. „kiełbasy wyborczej” jesteśmy 
mamieni po raz kolejny mitami o mogących powstać w na-
szej Gminie blokach, kuluarowym sporządzeniu projektu 
Strategii czy braku stosownych kompetencji Wykonawców 
projektu. Zgadzamy się z faktem, że nie wszyscy muszą znać 
i rozumieć zasady funkcjonowania planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, ale ponieważ było to już wielokrotnie 
komunikowane na piśmie i słownie grupa osób działająca 
jako „Wspólna sprawa” powinna w końcu zrozumieć, że coś 
takiego jak bloki w Izabelinie w ramach obecnego MPZP 
i proponowanej strategii nie może powstać i nie jest także 
planowane.

Pragniemy zarazem zapoznać Mieszkańców z następują-
cymi faktami:
•	 	Wykonawcy projektu Strategii – doktorzy nauk ekono-

micznych – są autorami kilkudziesięciu dokumentów 
planistycznych w gminach całej Polski, w tym głównie 
Mazowsza. W świetle przedstawionej dokumentacji 
i uzyskanych referencji w procesie wyboru wykonaw-
ców projektu uznano obu Wykonawców za osoby w peł-
ni kompetentne w tym zakresie. Profil wykształcenia, 
w tym tematyka prac magisterskich i doktorskich obu 
Wykonawców dotyczyły wyłącznie spraw samorządu te-
rytorialnego. Autorzy od wielu lat współpracowali z ok. 

70 Jednostkami Samorządu Terytorialnego z terenu Ma-
zowsza w tym z Gminą Izabelin poznając jej specyfikę.

•	 	Wykonawcy projektu Strategii oraz Zespół ds. strategii 
dokładają wszelkich wysiłków, aby w ostatecznym do-
kumencie Strategii ująć wszelkie, racjonalne i zgodne 
z obecnymi i prognozowanymi kierunkami rozwoju gmi-
ny oraz aktami wyższego rzędu zapisy (w tym: problemy, 
cele, działania, dane itp.) umożliwiające pozyskanie fun-
duszy unijnych i przejrzyste określenie tych elementów 
strategii, które w wyniku konsultacji zostały wskazane 
jako nie do końca zrozumiale. Wykonawcy są także goto-
wi uczestniczyć w sesji Rady Gminy poświęconej przyję-
ciu ostatecznego projektu Strategii celem pomocy Zespo-
łowi w prezentacji dokumentu i udzieleniu dodatkowych 
wyjaśnień jeżeli takie będą jeszcze potrzebne.
Przedstawione powyżej wstępne wyniki ankiety pokazu-

ją dodatkowo, że przyjęte w projekcie Strategii główne cele 
i kierunki działania oraz cele operacyjne spełniają oczekiwa-
nia zdecydowanej większości Mieszkańców co potwierdza 
umiejętności Wykonawców i Zespołu w zakresie budowy 
strategii zgodnej z wyobrażeniami i preferencjami większo-
ści. Po uwzględnieniu uwag, wniosków i postulatów wnie-
sionych podczas konsultacji finalny dokument Strategii zo-
stanie przedłożony pod obrady Rady na najbliższej jej sesji.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za zaufanie do dzia-
łań Urzędu Gminy oraz aktywne włączenie się w wypracowa-
nie finalnej wersji dokumentu co będzie korzystne dla całej 
naszej Wspólnoty. Aktywnie współpracując i usprawniając 
wzajemną komunikację osiągniemy z pewnością więcej.

PRZeWoDNICZąCy ZeSPołU DS. STRATeGII

RySZARD HACZeK, MBA

APEL
do Mieszkańców Gminy Izabelin 

o wykaszanie chwastów i traw na gruntach własnych
Przypominamy o dobrej praktyce (obowiązku) wykaszania chwastów i traw na gruntach własnych oraz utrzyma-

nia w prawidłowym stanie drzew i krzewów, szczególnie tych przerastających przez ogrodzenia na drogi i chodniki. 
Zaniedbane działki są siedliskiem patogenów, szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków stanowiąc zagrożenie dla 
upraw rolniczych, ogrodowych i dla nas samych. Z racji specyficznego położenia gminy Izabelin w granicach i otulinie 
Kampinoskiego Parku Narodowego wysokie trawy i chwasty umożliwiają bliskie podchodzenie do zabudowań dzi-
kiej zwierzyny (łosie, dziki itp.) co jest niebezpieczne dla mieszkańców. Dodatkowo - w okresach suszy - zarośnięte 
działki zwiększają zagrożenie pożarami.

Wysiew chwastów z zaniedbanych działek stanowi znaczną uciążliwość dla użytkowników sąsiednich terenów, 
których naraża się na większe koszty związane z dodatkową pielęgnacją swoich upraw lub ogrodów. Likwidację 
chwastów należy prowadzić systematycznie. Konieczność podejmowania takich działań wynika z ustawy z dnia  
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013 poz. 1205 ze zm.).

obowiązek usuwania chwastów i wykaszania traw obowiązuje bezwzględnie rolników korzystających z płatności 
obszarowych. Rolnicy zgłaszający użytki zielone lub tzw. „ugory zielone” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa mają obowiązek spełniania minimalnych wymogów odnośnie przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej 
na działkach rolnych objętych treścią zgłoszenia. Niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować ode-
braniem beneficjantom płatności obszarowej.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wypalania traw, gdyż działania takie powodują niszczenie środowiska 
naturalnego i życia biologicznego oraz zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Dbajmy wszyscy o bezpieczeństwo i estetyczny wygląd naszej Gminy!
WóJT GMINy IZABeLIN
WIToLD MALARoWSKI



W związku z trwającymi przygotowaniami naszej gminy do po-
zyskania w przyszłym roku środków unijnych, została opraco-
wana wstępna koncepcja parku rekreacyjno-sportowego w Iza-
belinie. Pod jego lokalizację przewidziano teren przy ul.3 Maja, 
na działce numer ewid.479 w Hornówku, pomiędzy Urzędem 
Gminy Izabelin a Szkołą Podstawową im. płk S. Królickiego. Ma-
jąc na uwadze, że park będzie służył wszystkim naszym miesz-
kańcom, zgodnie z Zarządzeniem nr 61/ 2015 Wójta Gminy Iza-
belin z dnia 18.09.2015r., koncepcja parku zostanie poddana 
konsultacjom społecznym w dniach 28.09.-15.10.2015r.

W okresie trwania konsultacji projekt będzie dostępny na 
stronie internetowej: www.gmina.izabelin.pl oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej, a w formie papierowej w Referacie 
Inwestycji Urzędu Gminy Izabelin (pokój nr 111, w godzinach 
urzędowania).

Formularz do zgłoszenia uwag w postaci ankiety będzie 
udostępniony:
–  na stronie internetowej: www.gmina.izabelin.pl i w Biule-

tynie Informacji Publicznej
–  w punktach kolportażu „Listów do Sąsiada”
– u pań Sołtys

Ideą parku jest stworzenie miejsca do aktywnego i spokoj-
nego spędzania czasu. W koncepcji wykorzystano istniejące 
ukształtowanie terenu do aranżacji przestrzeni. Wyekspono-
wano dwa piękne i okazałe dęby poprzez budowę wokół nich 
tarasów piknikowych, nad którymi zawieszono na gałęziach 
elektryczne lampiony. Usypane górki trasy rowerowej wykorzy-
stano do budowy linowego toru przeszkód. Przy istniejącej kę-

pie brzóz zaprojektowano wielopiętrowego „wiklinowego pają-
ka”. oprócz powyższych atrakcji przewidziano osobną trasę dla 
biegaczy o długości 250 m, ścieżkę spacerową, ogrodzony plac 
zabaw dla dzieci młodszych, siłownię terenową, urządzenia do 
ćwiczeń kalistenicznych (street workout), górkę wspinaczkową 
i pola do gry w bule. Ciągi komunikacyjne i place oświetlono. 
Na terenie parku zaprojektowano także węzeł sanitarny.

Szczegółowa koncepcja z opisem dostępna jest na stro-
nie internetowej: www.gmina.izabelin.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach. Pań-
stwa uwagi i propozycje będą dla nas bardzo pomocne przy 
realizacji tego projektu. DoMINIKA GLoNeK

ReFeRAT INWeSTyCJI URZęDU GMINy IZABeLIN

Koncepcja parku w Izabelinie (konsultacje społeczne)
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6 września br. w miejscowości Po-
ciecha odbyła się doroczna uroczystość 
upamiętniająca walki, jakie w tym re-
jonie toczyły powstańcze oddziały 
Specjalne „Jerzyki” w 1944 r. organiza-
torami uroczystości byli: Stowarzysze-
nie Żołnierzy Powstańczych oddziałów 
Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej, 
ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesz-
nie, dyrekcja Kampinoskiego Parku 
Narodowego, wychowankowie płk. Je-
rzego Strzałkowskiego i Muranowiacy 
oraz Urząd Gminy Izabelin. Mszę św. 

odprawił i homilię wygłosił wikariusz 
generalny Biskupa Polowego Wojska 
Polskiego ks. prał. kan. płk January 
Wątroba.

– To szczególne miejsce na mapie 
naszego kraju. Bitwa, którą tu stoczo-
no to przykład miłości do ojczyzny 
i determinacja w dążeniu do obrony jej 
zagrożonej wolności – powiedział Jerzy 
Broszkiewicz, przewodniczący Stowa-
rzyszenia Żołnierzy Powstańczych od-
działów Specjalnych AK „Jerzyki”, który 
tego dnia odebrał z rąk przedstawicieli 
Ambasady USA flagę amerykańską.

Powstańcze oddziały Specjalne „Je-
rzyki” (PoS „Jerzyki”) zostały utworzo-
ne w październiku 1939 roku przez Je-
rzego Strzałkowskiego. W ich szeregach 
w czasie wojny walczyło ok. 12 tys. żoł-
nierzy. Kompania Jerzyków ze Starego 
Miasta przeszła kanałami na Żoliborz, 
a następnie przedostała się do Pusz-
czy Kampinoskiej, gdzie w okresie od 
28 sierpnia do 2 września 1944 r. bra-
ła udział w licznych walkach. Pomnik 
wzniesiony we wsi Pociecha w Puszczy 
Kampinoskiej upamiętnia 5-dniową bi-
twę z okupantem.

W niedzielnych obchodach udział 
wzięli przedstawiciele m.in. Minister-
stwa obrony Narodowej, Urzędu do 
spraw Kombatantów i osób Repre-
sjonowanych, Dowództwa Garnizonu 
Warszawa, 2. Pułku Saperów z Kazu-
nia Nowego, władz samorządowych 
i administracyjnych regionu. obecni 
byli: Witold Malarowski, wójt gminy 
Izabelin. Nie zabrakło też reprezentacji 
izabelińskiej szkoły w osobie dyrektora 
Antoniego Zycha, nauczycieli i uczniów, 
a także delegacja Kampinoskiego Par-
ku Narodowego z dyrektorem Miro-
sławem Markowskim. Wokół pomnika 
ustawiono poczty sztandarowe orga-
nizacji kombatanckich, szkolnych i har-
cerskich oraz Kampinoskiego Parku 
Narodowego.

TeKST I FoT.: MAGDALeNA KAMIńSKA

W niedzielę 6 września br. obcho-
dziliśmy uroczystości upamięt-

niające kolejną rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Z tego 
powodu pod pomnikiem upamiętnia-
jącym poległych i pomordowanych 
mieszkańców Truskawia odbyła się 
uroczysta msza święta, którą odprawił 
ks. Stanisław Dębski Proboszcz Parafii 
p.w. świętego Franciszka z Asyżu w Iza-
belinie.

W uroczystości udział wzięli komba-
tanci, żołnierze Grupy Kampinos Armii 
Krajowej, wójt gminy Izabelin Witold 
Malarowski, przewodnicząca Rady 
Gminy Izabelin Grażyna Zielińska, rad-
ny edward Ciećwierz, sołtys Truskawia 
Wanda Załeska, harcerze oraz miesz-
kańcy. Po mszy pod pomnikiem złożo-
no wieńce, które były symbolem hołdu 
oddanemu poległym żołnierzom. Mar-
cin Biegas Prezes Zarządu Środowiska 
„Grupy Kampinos” AK przeczytał do 
zebranych list od jednego z kombatan-
tów, który przytoczył historię walk na 
tych terenach. Do zebranych przemó-

wił również wójt Witold Malarowki, by 
oddać hołd poległym mieszkańcom, 
którzy trwale wpisali się w historię dzia-
łań konspiracyjnych i powstańczych 
VIII Rejonu i „Grupy Kampinos Armii 
Krajowej”. Była też mowa o postawach 

UROCZYSTOŚCI   PATRIOTYCZNE

patriotycznych, naszej wdzięczności 
i pamięci, która pozostanie na długo 
w sercach mieszkańców i żyjących bo-
haterów tamtych czasów.

IWoNA MAZUReK
FoTo: RySZARD GóRKA

W hOłDZIE bOhAtEROM 

MSZA śWIętA W tRuSKAWIu
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Na utworzonym w Palmirach 
Cmentarzu-Mauzoleum spoczy-

wa 2115 ofiar tajnych niemieckich 
egzekucji, które odbyły się w czasie  
II wojny światowej. to ważne miejsce 
w wojennej historii Warszawy i Polski 
nazywane jest „Katyniem Zachodu”. 
Każdego roku – 14 września odbywa 
się tu podniosła uroczystość patrio-
tyczno-religijna. 

Organizatorami tegorocznych uro-
czystości byli: Wojewoda Mazowiecki, 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, Dowództwo Garnizonu Warsza-
wa, Wojskowa Akademia techniczna 
w Warszawie, 2. Mazowiecki Pułk 
Saperów w Kazuniu, Muzeum – Miej-
sce Pamięci Palmiry, Kampinoski Park 
Narodowy, Gmina Czosnów, Gmina 
Izabelin, Kapituła Kampinosko-bielań-
ska. Mszę św. w intencji pamięci ofiar 
terroru hitlerowskiego odprawił i ho-
milię wygłosił Metropolita Warszaw-
ski ks. kardynał Kazimierz Nycz. Uro-
czystość w Palmirach rozpoczęto od 
przedstawienia krótkiej historii miej-
sca. Wprowadzono poczty sztanda-
rowe. Dyrektor Kampinoskiego Parku 
Narodowego powitał zgromadzonych 
gości. Następnie odprawiona została 
uroczysta eucharystia. – To szczególne 
miejsce. Miejsce w którym słowa są 
zbędne. Tu wystarczy sama obecność 
(…) Bez krzyża, bez Chrystusa nie zro-
zumiemy jednak ani tego cierpienia, 
nie zrozumiemy ofiary – powiedział 
w kierowanym do zgromadzonych sło-
wie kardynał Nycz. 

 Niemcy na terenie obecnego cmen-
tarza Palmiry, w jego okolicy oraz 

w innych miejscach Puszczy Kampi-
noskiej dokonali ponad 30 masowych 
egzekucji. Wybrane przez nich miejsce 
– głęboko w lesie, szczególne środki 
ostrożności i zacieranie śladów zbrodni 
miały na zawsze utajnić przed światem 
popełnione zbrodnie. Mimo to ludność 
okoliczna, a szczególnie mieszkańcy 
wsi Palmiry i Pociecha oraz pracowni-
cy służby leśnej ryzykując utratą życia 
podpatrywali Niemców oraz usiłowali 
oznaczyć miejsce zbrodni. Prace ekshu-
macyjne w 24 wskazanych przez leśni-
ków miejscach rozpoczęto po wojnie. 
Prowadziły je ekipy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w obecności przedstawi-
cieli głównej Komisji Badania Zbrodni 
Niemieckich w Polsce i Międzynarodo-
wego Czerwonego Krzyża. Prace trwały 
od 1945 do 1947 roku. Szczątki pomor-
dowanych spoczywają na cmentarzu, 
który otacza ściana kampinoskiego 
lasu. Nad zidentyfikowanymi, pocho-
wanymi tu ciałami rozstrzelanych oraz 
bezimiennymi, cmentarnymi krzyżami 
wśród jałowców górują trzy betonowe 
krzyże, symbol Golgoty i cierpienia. 
Krzyże mają dłuższe, boczne ramiona 
symbolizujące rozwarte ręce rozstrze-
liwanego, bezbronnego człowieka. Za 
spoczywających w Palmirach modlili 
się również duchowni Kościoła prawo-
sławnego i ewangelicko-augburskie-
go przywołując m.in. słowa św. Pawła 
z drugiego listu do Koryntian: Zewsząd 
znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy 
się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, 
lecz nie rozpaczamy; znosimy prze-
śladowania, lecz nie czujemy się osa-
motnieni, obalają nas na ziemię, lecz 

nie giniemy (…) prosząc jednocześnie 
o siłę, wytrwałość dla rodzin ofiar po-
chowanych w Palmirach. 

Asystę wojskową w czasie uroczysto-
ści zapewnili żołnierze Garnizonu War-
szawa. Pamięć pomordowanych uczczo-
no Apelem Pamięci i salwą honorową. 
Następnie delegacje złożyły wieńce na 
grobach ofiar egzekucji. W uroczystości 
udział wzięli m.in. weterani i komba-
tanci, posłowie i senatorowie, przed-
stawiciele władz państwowych, Wojska 
Polskiego oraz wójtowie gminy Izabelin, 
samorządu terytorialnego, Ministerstw: 
środowiska, Obrony Narodowej, Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz delega-
cje z: Ambasady Stanów Zjednoczonych, 
wyższych uczelni, Lasów Państwowych, 
straży pożarnej, policji, muzeów. Prezy-
denta RP reprezentował poseł Mariusz 
błaszczak. Licznie przybyli podchorążo-
wie z Wojskowej Akademii technicznej 
w Warszawie, pracownicy KPN, harce-
rze, dzieci, młodzież, mieszkańcy Pusz-
czy Kampinoskiej i sąsiednich miejsco-
wości 

 TeKST MAGDALeNA KAMIńSKA
FoTo JANUSZ MARCINIAK

UROCZYSTOŚCI   PATRIOTYCZNE
łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć…

hOłD ICh PAMIęCI! 
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ODbIÓR ODPADÓW
W maju br. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetar-

gowe na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
od mieszkańców gminy Izabelin w latach 2016–2019, które 
wygrała firma ByŚ Wojciech Byśkiniewicz. Ten operator bę-
dzie odbierał odpady od 1 stycznia 2016 r.

W związku ze zmianą operatora odbioru odpadów nale-
ży się liczyć z niewielkimi utrudnieniami.

Firma ByŚ do 30 listopada br. będzie podstawiać pojemniki 
z własnym logo. Podobnie jak 4 lata temu mieszkańcy zobligo-
wani są do pokwitowania odbioru pojemnika własnoręcznym 
podpisem. 

Dotychczasowy operator – MPo odbierze swoje pojem-
niki wraz z ostatnim wywozem w 2015r. (do końca roku od-
pady należy gromadzić i wystawiać w pojemnikach MPo). 
Prosimy o współpracę i wyrozumiałość, tak by zmiany prze-
biegły szybko i bez większych utrudnień.

PSZOK 
Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na 

terenie gminy Izabelin w latach 2016–2017 obsługiwała bę-
dzie firma – ToBłySK. Lokalizacja PSZoK-u pozostaje zatem 
bez zmian tj. Mościska ul. Postępu 5. 

Do PSZoK-u, od 1 stycznia 2016 r. będzie można dowieźć 
następujące rodzaje odpadów:
  odpady zbierane selektywnie;
  odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektroniczny 

i elektryczny;
  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne (odbiór limitowany – max. 0,3 Mg/rocznie 
(300kg/rocznie) dla gospodarstwa domowego w zabu-
dowie jednorodzinnej oraz max. 1 Mg/rocznie (1000kg/
rocznie) dla jednej posesji w zabudowie wielorodzinnej;

 zużyte opony,
 świetlówki,
 zużyte baterie i akumulatory,
 chemikalia,
 odpady zielone,
 przeterminowane leki.

Firma obsługująca PSZoK od 1 stycznia 2016r. będzie pro-
wadzić rejestr osób przywożących odpady. Mieszkańcy do-
wożący odpady proszeni będą o podanie imienia, nazwiska 
i adresu posesji, z której odpady pochodzą. ewidencja będzie 
obejmowała również rodzaj i wagę dowożonych odpadów. 

Jednocześnie przypominamy, że uprawnionymi do korzy-
stania z PSZoK-u są wyłącznie osoby włączone do gminne-
go systemu odbioru odpadów komunalnych. Z systemu nie 
mogą korzystać instytucje i podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą.

DEKLARACJA
W połowie października do skrzynek pocztowych trafi 

nowy wzór deklaracji. Złożenie nowej deklaracji wynika ze 
zmiany ustawy, która określa dane, jakie muszą być w niej 
zawarte.

Deklarację należy złożyć do 30 listopada 2015r.:
 w formie papierowej: osobiście lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego do Urzędu Gminy Izabelin ul.  
3 Maja 42 lub
 w formie elektronicznej: w formacie .xml za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w wystawionym do tego 
formularzu, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie 
internetowej gminy: www.gmina.izabelin.pl oraz www.iza-
belin.pl/bip2/, opatrzonym bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufa-
nym.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z systemem 
odbioru odpadów prosimy kierować do Zespołu do spraw 
odpadów UG Izabelin, który mieści się w budynku Urzędu 
Gminy pok. Nr 9, tel. 722 86 24.

MARTA MeRCHeL
ZeSPół DS. oDPADóW

ZMIANY W ODPADACH OD 1 STYCZNIA 2016 R. cz. II

W ysoka temperatura powietrza, brak opadów deszczowych miały wpływ na powstanie dużego zagrożenia pożaro-
wego głównie na obszarach leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie w rejonie Wólki Węglowej i Mo-

ścisk zanotowano siedem pożarów poszycia leśnego. ogółem jednostki oSP w Izabelinie i Laskach 17 razy interwenio-
wały w różnych zdarzeniach (co drugi dzień), w tym również udzielały wsparcia przy pożarach na terenie gminy Stare 
Babice i Leszno. Nie brakowało również tzw. miejscowych zagrożeń jak usunięcie 3 gniazd os w rejonie GPWiK „Mokre 
łąki”, zdjęcie kotka z drzewa w Hornówku przy ul. Zielonej czy tez wydobycie łosia z bagna na terenie Lasek. Słowa 
uznania należą się strażakom oSP z Lasek, którzy z dużym zaangażowaniem i ofiarnością nie dopuścili do rozprzestrze-
nienia się pożarów powstałych w lasach, co nie było łatwym zadaniem przy istniejących warunkach atmosferycznych 
i niewystarczającym zaopatrzeniu wodnym.

PłK MGR INŻ. eDWARD GIeRSKI 

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Izabelin w sierpniu 2015 r. 
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Jak co roku 1 września dzieci i mło-
dzież w całej Polsce wracają po waka-

cjach do szkoły. Tak samo stało się w na-
szej gminie, gdzie na uczniów czekały 
przygotowane, odświeżone sale szkolne 
oraz cały sztab nauczycieli gotowych 
na to, by wpajać nową wiedzę swoim 
wychowankom.  Rok szkolny rozpoczął 
się uroczystymi akademiami, w któ-
rych uczestniczyły władze gminy (wójt 
Witold Malarowski oraz jego zastępca 
Ryszard Haczek), dyrekcja Zespołu Szkół 
w Izabelinie, nauczyciele, wychowawcy, 
rodzice oraz najważniejsi adresaci tego 
dnia, uczniowie. Podczas spotkania 
przedstawiono nowe grono nauczycieli, 

Pierwszy dzwonek – radosny powrót do szkoły

Jak co roku, od 1 września policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Starych babicach prowadzą działania 

profilaktyczno-edukacyjne „bezpieczna droga do szkoły”. 
Szczególną uwagę zwracają na edukację najmłodszych 
uczniów, aby ci wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, 
by bezpiecznie dotrzeć do szkoły i domu po zajęciach. Poli-
cjanci rozmawiają z dziećmi o prawidłowym przekraczaniu 
jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodni-
ka lub pobocza, zachowaniu w miejscach oczekiwania na 
przyjazd autobusów. Policjanci kontrolują również trans-
port przewożący dzieci i młodzież do szkół, ponieważ wraz 
z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu dro-
gowego zwłaszcza w pobliżu szkół.

Policjanci przypominali najmłodszym podstawowe zasa-
dy prawidłowego poruszania się po drogach, ze szczególnym 
uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię. Sprawdzili ozna-
kowanie w zabezpieczanych rejonach przyległych do placówek 
szkolnych. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo dzieci zależy 
również od rodziców i opiekunów. To przede wszystkim oni od-
powiadają za swoje pociechy. Warto wyposażyć swoje dziecko 
w odpowiednie odblaski. Dowożąc dziecko do szkoły należy 
pamiętać również o tym, aby zatrzymać się w miejscu dozwo-
lonym tak, aby nie ograniczyć widoczności dla innych kierują-
cych i pieszych przechodzących przez jezdnię. Zwracamy się z 
apelem do rodziców i opiekunów, aby poprzez systematyczne 
rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń i sposobów ich unika-
nia, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu 
swoim zachowaniem odpowiednio przygotowali dziecko do 
samodzielności. Pamiętajmy, że dla naszych pociech jesteśmy 
największym autorytetem i od nas dziecko najwięcej się uczy. 
Bardzo często najmłodsi, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, 
zachowują się nierozważnie i niebezpiecznie. Złe nawyki wy-
niesione z domów rodzinnych, w wielu przypadkach powodują 
wzrost zagrożenia i niestety kończą się tragicznie.

Apelujemy też do wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze 
- szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli i miejsc, gdzie gru-
pują się dzieci. Kilka porad dla rodziców i dzieci:

bezpieczeństwo na drodze
Wzmożony ruch, zwłaszcza poranny, może prowadzić do 

zaistnienia różnych zdarzeń drogowych. Aby ich uniknąć na-
leży opracować najbezpieczniejszą trasę dojścia do szkoły 
oraz przejść nią z dzieckiem i pokazać wszystkie zagrożenia 

uwzględniając newralgiczne miejsca. Trzeba przypomnieć 
dzieciom zasady przechodzenia na drugą stronę jezdni a także 
zasady poruszania się rowerem, wyposażyć dzieci w elemen-
ty odblaskowe. Ważną kwestią jest prawidłowe przewożenie 
dzieci w samochodzie (foteliki i zapięte pasy) oraz nie pozwa-
lanie na wysiadanie z samochodu od strony jezdni.

bezpieczne telefony i inne wartościowe przedmioty
Często dzieci zabierają do szkoły telefony lub inny sprzęt 

do utrzymywania kontaktu z rodzicami. Czasem są to bar-
dzo drogie przedmioty. Niestety, pozostawione bez opieki 
są często łupem złodziei. Aby nie doszło do kradzieży trzeba 
się zastanowić czy drogi telefon komórkowy jest na pewno 
niezbędny naszemu dziecku w szkole. Jeśli już się na to zde-
cydujemy, to nauczmy dziecko jak ma pilnować swoich rze-
czy w szkole (gdzie przechowywać, co zrobić podczas wf-u 
czy na basenie), przypomnijmy też, by nie chwaliło się na 
ulicy i nie pokazywało go obcym. Nie pozwalajmy również 
dzieciom zabierać do szkoły dużych sum pieniędzy, więk-
szych opłat dokonujmy sami.

Zasady zachowanie wobec osób obcych
W drodze do i ze szkoły dzieci mogą spotkać się z obcymi 

im osobami, które nie zawsze mają wobec nich uczciwe za-
miary, dlatego nauczmy dzieci krótko i stanowczo odmawiać 
przyjmowania czegokolwiek od obcych, wsiadania z nimi do 
samochodu, wpuszczania do mieszkania, nie pozwalajmy 
dzieciom nosić kluczy do mieszkania na wierzchu (to sygnał, 
że dziecko jest samo w domu, ustalmy zasady bezpiecznej 
rozmowy z obcą osobą, a także zostawmy dzieciom w wi-
docznym i ustalonym miejscu numery telefonów do rodzi-
ców, telefonów alarmowych, a także do innych osób, które 
mogą mu szybko pomóc (np. zaufany sąsiad).

Zasady zachowania w grupie
Często zachowanie dziecka zmienia się pod wpływem grupy 

rówieśniczej. Dzieci w obawie przed odrzuceniem dają się namó-
wić do udziału w niebezpiecznych sytuacjach, czasem też krzyw-
dzenia innych. Aby temu przeciwdziałać przekażmy dzieciom 
jasne zasady zachowania w szkole i poza nią,wyjaśnijmy konse-
kwencje łamania prawa, udziału w niebezpiecznych zabawach, 
stosowania agresji wobec innych, poznajmy kolegów dziecka i 
rozmawiajmy o ich sposobach wspólnego spędzania czasu.

INFoRMACJe  ZeBRANe Z KPP STARe BABICe

które dołączyło do kadry szkolnej, a tak-
że poruszono ważne tematy, którymi 
ma zająć się szkoła w najbliższym czasie. 
Są to między innymi: walka z przemocą 
w szkole,  głównie z  cyber przemocą, 
wprowadzanie dobrych nawyków ży-
wieniowych czy wspólne rodzinne czy-
tanie. W rozpoczęciu uczestniczyła też 
Policja ze Starych Babic, która promo-
wała bezpieczną drogę do szkoły. Dzieci 
i młodzież czeka kolejny rok wytężonej 
pracy, nowych wyzwań i ciekawych 
przygód, a już za dziesięć miesięcy ra-
dosne, letnie wakacje.

IWoNA MAZUReK
FoTo RySZARD GóRKA

Bezpieczna droga do szkoły
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W dniu 12 września br. w Centrum 
Kultury Izabelin odbył się dzień 

otwarty. Impreza została zorganizo-
wana dla mieszkańców, by przybliżyć 
co ciekawego zespół CKI przygotował 
na najbliższy rok szkolny. Trzeba przy-
znać, tegoroczna oferta programowa 
jest bardzo bogata a wśród niej wiele 
nowości. Sala koncertowa wypełniła 
się instruktorami chętnymi opowie-
dzieć o swoich zajęciach. Wśród nich 
znalazły się tancerki (m.in. Monika 
Kaszewska – balet, Klara Kureczko – 
break Dance, Zuza i ewa Stanisławskie 
– tańce dla dzieci), które przyjmowały 
zapisy na tańce z czterech stron świa-

ta. Byli tez instruktorzy od capoeiry 
(Piotr Świderski) i sztuk walk (Dominik 
Seroka), którzy dali wspaniały pokaz 
swoich umiejętności. Swoje zajęcia 
chcieli również zareklamować plasty-
cy: Marianna Dudek – ceramikę, Mał-
gorzata Hernik – kreatywne warsztaty 
plastyczne, ela Ptasznik – malarstwo 
dzieci i dorosłych, Hanna Kwietniew-
ska – papieromania, decupage, witraż. 
Nie zabrakło też lektorów od języków 
obcych angielskiego (Anna Złocka), 
francuskiego (Dorota Burhard Mikru-
ta), hiszpańskiego (Monika Klimczak), 
a także zajęć ruchowych (Basia Gła-
sek), komputerowych (Piotr Pluta) 
i szachowych (Piotr Staniszewski). Na-
sze centrum odwiedziła również Kata-
rzyna Sakowska, która od tego roku bę-
dzie prowadziła zajęcia dla maluszków. 
Każdy mieszkaniec naszej gminy, mały 
i duży mógł znaleźć coś odpowiednie-
go dla siebie i zapisać się na zajęcia. Ci 
którzy jeszcze nie zdążyli tego zrobić są 
proszeni o kontakt z sekretariatem CKI 
(22 752-68-28) i zapisanie się na wy-

Dzień otwarty 
w CKI

marzone warsztaty i zajęcia. Podczas 
dnia otwartego były również występy 
i koncert Zespołu Pieśni i Tańca Tę-
CZA. Mali wykonawcy w przepięknych 
strojach zatańczyli tańce ludowe i za-
śpiewali znane i mniej znane utwory 
polskiego folkloru. A na koniec dnia, 
na deser wystąpił ze swoim recitalem, 
meksykański pianista Gerardo Molina, 
który na fortepianie wykonał utwory 
naszego wspaniałego kompozytora 
Fryderyka Chopina. Atrakcji było co 
niemiara, dlatego cieszymy się, że nasi 
mieszkańcy z nich skorzystali.

IWoNA MAZUReK
FoTo JANUSZ MARCINIAK
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W sobotę 5 września br. w samo 
południe uroczyście otwarta 

została dla turystów polana Lipków 
w Kampinoskim Parku Narodowym. 
Pierwsza wrześniowa sobota była jed-
nocześnie VII Dniem Otwartym KPN. 
Odbyło się wiele wycieczek z pra-
cownikami parku, konkursów, zabaw. 
Dopisała piękna pogoda, uczestnicy 
i pogodne nastroje. łącznie z oferty 
Kampinoskiego Parku Narodowe-
go skorzystało ponad tysiąc osób. 
Impreza została zrealizowana w ra-
mach projektu: „budowa infrastruk-
tury turystycznej na polanie Lipków 
– ograniczenie antropopresji na eko-
systemy KPN” i sfinansowana została 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i środowisko oraz Narodowego Fun-
duszu Ochrony środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Uroczyste otwarcie polany nastąpiło 
w samo południe od krótkiego przypo-
mnienia historii miejsca przez dyrek-
tora KPN – Mirosława Markowskiego 
oraz zastępcę dyrektora – Małgorzatę 
Mickiewicz i koordynatorkę projektu 
– ewę Siatecką. o tym jak ważne jest 
to miejsce dla społeczności lokalnej – 
w szczególności mieszkańców gminy 
Stare Babice mówił także wójt tej gmi-
ny Krzystof Turek. Była sołtys Lipkowa 
Agnieszka Koczurba opowiedziała rów-
nież o pomyśle stworzenia w tym miej-
scu tego typu polany, której była inicja-
torką. Następnie Starosta Warszawski 
Zachodni Jan Żychliński, dyrektor KPN 
Mirosław Markowski, wójt Starych 

Babic Krzysztof Turek oraz sołtysi Lip-
kowa: była sołtys Agnieszka Kaczurba 
i obecny sołtys Paweł Karczmarek prze-
cięli wstęgę. Wśród obecnych licznie 
mieszkańców i samorządowców obec-
ni byli także, m.in. burmistrz łomianek 
Tomasz Dąbrowski wraz z zastępcą, 
komendant powiatowy policji dla Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego To-
masz Szachowski. 

Przez cały dzień na polanie czyn-
ne było stoisko parku. Chętni mogli 
uzyskać tu wszelkie informacje o wa-
lorach przyrodniczych, kulturowych 
i historycznych Puszczy Kampinoskiej. 
Dla dzieci zorganizowano także punkt 
plastyczny. Sympatycy kampinoskiej 
przyrody zapoznać się mogli z projek-
tem „ochrona i renaturyzacja mokra-
deł obszaru Natura 2000 – Puszcza 
Kampinoska”. W ramach tego projektu 
na polanie swoje stoisko zaprezento-
wał jeden z partnerów projektu – fir-
ma ReC Polska. Dla zainteresowanych 
bardziej aktywnym spędzeniem czasu 
zorganizowano rajdy – 2-dniowy rowe-
rowy i nordic walking oraz wiele zabaw 
i konkursów sportowych.

Polana Lipków wraz z parkingiem 
urządzona została w ramach projek-
tu „Budowa infrastruktury turystycz-
nej na polanie Lipków – ograniczenie 
antropopresji na ekosystemy KPN”, 
który sfinansowany został ze środ-
ków europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Pro-
gramu operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko oraz Narodowego Fun-
duszu ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Wsparcia KPN udzieliła 

także gmina Stare Babice w postaci 
pożyczki na zapewnienie płynności fi-
nansowej projektu a także sfinanso-
wała projekt techniczny inwestycji, 
który umożliwił ubieganie się o środki. 
Na polanie Lipków znajdują się m.in. 
wiaty wypoczynkowe, plac zabaw, stre-
fa sportowa, ścieżka rekreacyjna, sto-
jaki na rowery, grille i miejsce ognisko-
we. obok wybudowano nowoczesny, 
przyjazny środowisku ażurowy parking. 
Teren jest monitorowany, dzięki czemu 
odwiedzający mogą czuć się bezpiecz-
nie. Wokół polany urządzona została 
ścieżka dydaktyczna „Do Lipkowskiej 
Wody”, która w „pigułce” przybliża 
nam faunę i florę oraz historię Lipko-
wa. Ścieżka jest niedługa, wiedzie ma-
lowniczym lasem i pozwala spacerowi-
czom cieszyć się otaczającą przyrodą.

Podczas Dnia otwartego KPN od-
było się także wiele spacerów prowa-
dzonych przez pracowników parku, 
m.in. spacery ścieżką dydaktyczną „Do 
Lipkowskiej Wody”; wędrówka „Wokół 
Bieli” oraz „Skrajem Puszczy”. Zwiedza-
jącym udostępnione zostało również 
Muzeum Puszczy Kampinoskiej im. 
Jadwigi i Romana Kobendzów w Gra-
nicy oraz tradycyjnie Centrum edukacji 
KPN. Z różnych form aktywności tego 
dnia skorzystało ponad tysiąc osób. 
Dziękujemy wszystkim pracownikom 
za zaangażowanie, a turystom i odwie-
dzającym za spędzenie tego dnia wraz 
z nami na łonie pięknej, puszczańskiej 
przyrody.

TeksT: Magdalena kaMińska, ewa siaTecka 
FoT. Magdalena kaMińska,  

MałgorZaTa wawrysZuk, ewa siaTecka

Aktywnie, wesoło i słonecznie
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Rehabilitacja Izabelin istnieje od ponad 7 lat. Co macie 
Państwo w swojej ofercie i co się zmieniło w Państwa pla-
cówce na przestrzeni tych kilku lat?

D.A.: W ofercie mamy, podobnie jak siedem lat temu, re-
habilitację neurologiczną i ogólnoustrojową. Natomiast jeśli 
chodzi o zmiany w placówce, to nasza oferta zwiększa się 
o rodzaje oferowanych zabiegów. Z biegiem lat udało nam 
się zatrudnić specjalistów, którzy ukończyli bardzo różne 
skomplikowane kursy, potrafią wykonywać bardzo trudne 
zabiegi z medycyny fizykalnej, kinezyterapii medycyny ma-
nualnej. 

Czy chce Pan powiedzieć, że wasi specjaliści skończyli 
tylko kursy?

H.A.: Warunkiem rozpoczęcia takich kursów jest ukoń-
czenie studiów fizjoterapii i posiadanie tytułu magistra na 
tym kierunku. Dopiero wtedy mamy szansę być dopuszczo-
nymi do tego typu wiedzy. Są różne szkoły osteopatii, terapii 
manualnej. Są szkoły niemieckie, holenderskie, skandynaw-
skie. Tych usług jest ogromny wachlarz, a my dla każdego 
pacjenta staramy się dobrać to, co dla niego najbardziej od-
powiednie i najlepiej pomoże.

D.A.: Żeby ukończyć tego rodzaju kurs, magister fizjote-
rapii musi przejść cykl szkoleń teoretycznych, praktycznych, 
przepracować jakiś czas stosując daną metodę w praktyce 
i zdać egzamin. I wtedy jest to magister fizjoterapii, który 
jest wyspecjalizowany w jakiejś konkretnej metodzie. 

H.A.: Kolejną zmianą jest doświadczenie. Współpracuję 
z placówką praktycznie od początku i dostrzegam ogromny 
rozwój w ortopedii i neurologii. Zespół terapeutów jest ze-
społem bardzo doświadczonym. Każdy magister fizjoterapii 
jest w stanie przyjąć pacjenta, zdiagnozować i zapropono-
wać konkretne leczenie.

D.A.: Chciałem dodać, że zaczęliśmy współpracę z bar-
dzo dobrym ortopedą, który na co dzień pracuje i operuje 
pacjentów w Szpitalu ortopedycznym w otwocku, a u nas 
przyjmuje pacjentów oddziału Dziennego i prywatnie. 

Placówka ma podpisany kontrakt z NFZ-em. Jak duży 
procent mieszkańców naszej gminy korzysta z Państwa 
usług? 

D.A.: Tak, mamy podpisany kontrakt z NFZ-em i tak na-
prawdę 90% pacjentów, których przyjmujemy jest właśnie 
z NFZ-u, a z naszej gminy jest ich około dwie trzecie. Mniej 
więcej 30% to pacjenci z całej Warszawy, ale mamy też pa-
cjentów np. z Grodziska Mazowieckiego czy innych miejsco-
wości. To jest dorobek naszej siedmioletniej pracy, podczas 
której daliśmy się poznać jako dobrzy fachowcy. Wielu le-
karzy poznało nas poprzez pacjentów, którzy od nas wyszli 
zadowoleni i teraz kierują następnych, by to u nas przeszli 
rehabilitację.

Czy nie jest to ze szkodą dla naszych pacjentów, bo np. 
czas oczekiwania na rehabilitację się wydłuża?

D.A.: To jest zupełnie inne zagadnienie. W tej chwili nie 
mamy rejonizacji, więc każdego pacjenta, który zgłosi się do 
nas z NFZ-u, jesteśmy zobowiązani przyjąć i obsłużyć. A to, że 
czas oczekiwania się wydłuża wynika z faktu, że mamy zbyt 
niski kontrakt z NFZ-em w stosunku do naszych możliwości. 
My staramy się co roku zwiększyć ten kontrakt, ale pomimo 
starań, on pozostaje na tym samym poziomie. Ze względu 
na to, że liczba pacjentów rośnie, kolejka się wydłuża. 

Jaki jest czas oczekiwania na zabiegi?
D.A.: Na tę chwilę, czyli we wrześniu 2015 r. zapisujemy 

już pacjentów na styczeń 2016 r. Nasze możliwości są znacz-
nie większe i moglibyśmy tę kolejkę skrócić. Był taki czas, 
że pacjenci byli przyjmowani po 4-6 tygodniach, natomiast 
w tej chwili, nie jest to możliwe ze względu na wysokość 
kontraktu z NFZ-em. Jeśli chodzi o zabiegi prywatne, za któ-
re pacjent płaci, to czas oczekiwania wynosi kilka dni. 

H.A.: Mamy osobny zespół specjalistów, który się zajmu-
je pacjentami prywatnymi, więc te wizyty nie są kosztem 
naszych pacjentów z ubezpieczenia. I w jednym i w drugim 
przypadku bardzo dbamy o jakość naszych usług. Często jest 
tak, że pacjenci prywatni potrzebują pilnej pomocy, bo trze-
ba zażegnać np. ostry ból i mają środki na leczenie, wtedy 
możemy im szybko pomóc.

D.A.: Mamy bardzo atrakcyjne pakiety usług w dobrej 
cenie, co pozwala na szybką pomoc. Współpracujemy 

Polecam RUCH!

Z dr Dariuszem Adamczewskim – właścicielem 
Rehabilitacji Izabelin oraz mgr Hichemem Azzamem  
– Kierownikiem zespołu fizjoterapeutów  
w Rehabilitacji Izabelin rozmawiała Iwona Mazurek
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również z wieloma ubezpieczycielami prywatnymi i firma-
mi, które sprzedają pakietowo abonamenty zdrowotne. 
W takich sytuacjach czas oczekiwania na wizytę to również 
kilka dni.

W jakim wieku jest większość Państwa pacjentów? Czy 
są to głównie osoby starsze czy może dzieci z wadami po-
stawy?

H.A.: obie te grupy osób są nam bliskie. Właściwie mamy 
cały przekrój wiekowy. Nie przyjmujemy tylko malutkich 
dzieci od narodzenia do 4-5 lat, bo one potrzebują fachow-
ców specjalizujących się w ich grupie wiekowej. My zaczyna-
my pracę z dziećmi w wieku szkolnym, bo z nimi łatwiej się 
dogadać, one mają styczność z korektywą w szkole, lepiej 
rozumieją polecenia. Czyli zaczynamy od 5-6 roku życia do 
wieku bez ograniczeń. Jest jeszcze kwestia warunków pracy. 
Małe dzieci potrzebują również pewnego odseparowania 
i odpowiednich pomieszczeń. 

A jak ta kwestia rozkłada się procentowo?
D.A.: Mniej więcej równomiernie. Tylko dzieci przychodzą 

głównie z wadami postawy, starsze osoby ze zmianami zwy-
rodnieniowymi wynikającymi z wieku. Natomiast wszystkie 
grupy wiekowe przychodzą ze sprawami pourazowymi, po 
złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, czy bieżących ura-
zach. 

H.A.: Mamy też dużo pacjentów w średnim wieku: 30-
40 letnich. W ich przypadku walczymy z chorobą społeczną, 
która nazywa się „siedzący tryb życia”. Do pracy jedziemy 
autem (często w korkach) siedząc, potem 8 godzin często 
przy biurku, powrót do domu i odpoczynek na kanapie 
przed telewizorem. Ci pacjenci chcą zazwyczaj szybkiej po-
mocy, bo są to osoby aktywne zawodowo i nie mogą sobie 
pozwolić np. na długie zwolnienia.

Jaki jest system zapisów na rehabilitację? Czy trzeba 
mieć skierowanie od lekarza prowadzącego (pierwszego 
kontaktu) czy można przyjść z jakąś dolegliwością, która 
zostanie zdiagnozowana przez Państwa lekarza i na tej 
podstawie zostaną przepisane konkretne zabiegi.

D.A.: Jeśli ktoś chce skorzystać z rehabilitacji finansowa-
nej przez NFZ, musi mieć skierowanie do poradni rehabili-
tacyjnej od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Trafia się 
wtedy do naszego lekarza rehabilitacji, który bada pacjenta, 
diagnozuje i przepisuje odpowiednie zabiegi. A potem trafia 
się do terapeuty, który zajmuje się zabiegami. 

Jeśli ktoś ma jakąś dolegliwość, która go niepokoi, może 
przyjść do nas prywatnie na wizytę lekarską lub jeśli już był 
naszym pacjentem od razu do fizjoterapeuty, któremu np. 
ufa i skorzystać z pomocy. Wtedy czas oczekiwania wynosi 
kilka dni.

Jak dbać o zdrowie, by nie być Państwa pacjentem? 
H.A.: Zacznę od dzieci, bo to są mali ludzie, którzy za kilka 

czy kilkanaście lat będą aktywni zawodowo. W szkole dzie-
ci mają kilka lekcji na siedząco, potem zajęcia dodatkowe, 
potem odrabianie lekcji również siedząc. Często rodzice 
mówią nam, że ich dzieci chodzą np. dwa razy w tygodniu 
na karate czy basen. A ja się pytam, jak te zajęcia mają się 
do całego tygodnia na siedząco, 2 godziny tygodniowo w ru-
chu. To jest nic! Musimy dbać o ilość ruchu naszych dzieci, 
ona musi być proporcjonalna do innych zajęć. Jeśli chodzi 
o młodzież gimnazjalną i licealną, to w tej chwili jest kam-
pania społeczna nawołująca do niezwalniania dzieci z lekcji 
WF-u. Chodzi o świadomość, potrzebę i wyrobienie nawyku 
ruchu. osoby dorosłe często wymigują się stwierdzeniem, 
że nie mają czasu, ale z takim podejściem nigdy tego czasu 
nie znajdziemy. 

Ja polecam RUCH! I nie mówię tu o sportach wyczyno-
wych, ale o zwykłym spacerze po lesie, rowerze czy mar-
szach nordic walking. Nasi mieszkańcy żyją w niezwykłym 
miejscu z super otoczeniem Kampinoskiego Parku Narodo-
wego. Chodzi o to, by zapewnić sobie pół godziny co drugi 
dzień, a to pozwala na utrzymaniu danego stanu. Jeśli ktoś 
chce coś poprawić, to musi zrobić coś więcej. 

D.A.: oczywiście najbardziej optymalne jest te pół godzi-
ny codziennie.

H.A.: Mamy też mnóstwo pacjentów psychosomatycz-
nych. oni nawet nie zdają sobie sprawy, jak stres odbija się 
na ich ciele – napięcia mięśniowe, bóle głowy. Ludzie szukają 
ratunku w farmakologii, która na jedno pomaga, a na drugie 
szkodzi. A czasem wystarczy wizyta u fizjoterapeuty, który 
zajmie się takim spiętym mięśniem i ból ustaje bez chemicz-
nych tabletek, które ingerują również w układ pokarmowy 
i inne. Wizyta u specjalisty to nie tylko praca manualna, ale 
dużo rozmowy, uświadamiania, higieny naszego życia.

Jakie macie Państwo plany na przyszłość?
D.A.: Przede wszystkim dalsze podnoszenie kwalifikacji 

naszego personelu, bo to jest coś co podnosi jakość naszej 
pracy, pozwala funkcjonować z sukcesem, a nasi pacjenci 
wychodzą od nas zadowoleni, polecają nas i chcą do nas 
wracać. 

Druga kwestia to poprawienie warunków lokalowych. 
Niestety, ze względu na ceny nieruchomości w naszej gmi-
nie, nie jesteśmy w stanie wiele zrobić. To nie jest biznes, 
na którym zarabia się jakieś wielkie pieniądze. od lat roz-
mawiamy z władzami gminy na temat wspólnej inwestycji, 
wspólnego projektu. Wiem, że gmina nad tym myśli, bo 
przychodnia gminna również nie spełnia oczekiwań pacjen-
tów pod względem lokalowym i pan wójt chciałby te warun-
ki zmienić, polepszyć. Chcielibyśmy przyjmować pacjentów 
w godnych warunkach.
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W dniach 21-24 sierpnia br. Cen-
trum Kultury Izabelin zorgani-

zowało czterodniową wycieczkę dla 
seniorów do naszych zagranicznych 
sąsiadów.

48-osobowa grupa mieszkańców 
Izabelina zwiedziła piękną stolicę Litwy 
oraz słynny zamek w Trokach i naszą 
partnerską gminę Mickuny. 

W samym Wilnie uczestnicy obejrze-
li m.in. Pałac Prezydencki i Uniwersytet 
Wileński, bazylikę archikatedralną św. 
Stanisława i św. Władysława, arcydzie-
ło architektury – Kościół św. Apostołów 
Piotra i Pawła, a także zespół kościołów 
św. Anny i Bernardynów. Zwiedzili rów-
nież Małe Getto, Plac Katedralny, ulice: 
Zamkową, Wielką (jedne z najstarszych 
ulic w Wilnie) i oczywiście ostrą Bramę 
z cudownym obrazem Matki Boskiej 
Miłosierdzia. W programie wycieczki 
nie mogło zabraknąć też zabytkowych 
cmentarzy. A dla relaksu – centrum 
rozrywkowe na Belmoncie. Uczestnicy 
zamieszkali w hotelu w centrum Wilna, 
skąd mogli iść na wieczorny spacer po 
starym mieście czy odpocząć w jednej 
z klimatycznych kawiarenek, po całym 
dniu zwiedzania.

Wycieczka 
na Litwę

My i oni
szanowni Państwo,

Pod koniec sierpnia jako grupa radnych niezależnych przygotowaliśmy komunikację do Państwa (staraliśmy się dotrzeć 
z nią do wszystkich gospodarstw domowych w naszej gminie). Wydrukowaliśmy ulotkę dotyczącą strategii dla naszej 
gminy, nad którą aktualnie trwają prace. Ta akcja to był swoisty „gest rozpaczy”, ponieważ nasze uwagi merytoryczne 
były ignorowane postanowiliśmy poinformować o tym opinię publiczną i tym samym skłonić naszą władzę wykonawczą 
(Wójta i Urząd Gminy) i część władzy uchwałodawczej (radni Forum Samorządowego) do istotnych zmian.

Nie będę się tu rozpisywać na temat problemów związanych z tym procesem. Przytoczę Państwu tylko dwa cytaty, do 
Państwa oceny. Pierwszy padł z ust jednego z radnych Forum Samorządowego (jestem miła, więc nie będę podawać nazwi-
ska). „Ta Wasza ulotka to wcale nie jest o strategii, Wy tylko chcecie skłócić mieszkańców”. A drugi to obraźliwa wypowiedź 
Wójta (to nazwisko jest znane nie tylko redakcji). Wójt stwierdził, że ta ulotka to „akcja nowobogackich*, którzy mają rosz-
czenia”. 

Kto więc chce skłócić mieszkańców? 
My nie chcemy żadnych podziałów. Ani na bogatych i biednych, ani na starych i nowych. Chcemy, aby każdy miesz-

kaniec niezależnie od tego, czy mieszka tu od 30 lat, czy od 2 miesięcy, mógł współuczestniczyć w życiu gminy i współ-
decydować o jej losach. taka jest istota samorządności. Sami rządzimy = sami stanowimy o sobie.

Czego sobie i Państwu życzę, i o co będę walczyć najlepiej, jak potrafię.
Z poważaniem,

Katarzyna Krukowska-Wiater, Radna Gminy Izabelin, niezależna
*za słownikiem Języka Polskiego: nowobogacki – człowiek, który dorobił się majątku niekoniecznie ciężką pracą, lecz wykorzystując koneksje, układy, 
starający się naśladować zamożne warstwy społeczeństwa; dorobkiewicz; nuworysz; parweniusz

Listy czyteLników

Wszyscy wrócili do domu zadowo-
leni i pełni niezapomnianych wrażeń. 
Wyjazd dał uczestnikom możliwość 
poznania ważnych dla Polaków miejsc, 
a także podziwiania pięknych litewskich 
pejzaży. Dodatkowym atutem podróży 
było poznanie sąsiadów i innych miesz-
kańców gminy, nawiązanie bliższych 
kontaktów, wspólne rozmowy. 

KARoLINA DUBANIeWICZ
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1. Zamek w Trokach.

2.  Zespół kościołów św. anny  
i Bwernardynów.

3.  wilno – cudowny obraz Matki 
Boskiej Miłosierdzia.

4. cmentarz na rossie.
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W dniu 16września 2015 roku odbyła się IX sesja Rady 
Gminy Izabelin. Sesję otworzyła, przyjęła porządek 

obrad, protokoły z poprzednich sesji Rady Gminy oraz 
sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie między 
sesjami przewodnicząca RGI Grażyna Zielińska. Następnie 
Witold Malarowski przekazał informację o pracy Urzędu 
Gminy i Wójta między sesjami. Radni podjęli następujące 
uchwały:
• uchwała IX/59/15 RGI (13os. za, 1 wstrzymująca) w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabe-
lin na lata 2015-2023.
• uchwała IX/60/15 RGI (13os. za, 1 wstrzymująca) w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin.
• uchwała IX/61/15 RGI (12os. za, 1 wstrzymująca, 1 prze-
ciw) w sprawie zmiany uchwały XVIII/158/08 Rady Gminy Iza-
belin z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów 
opłaty skarbowej i określenia wynagrodzenia inkaso.
• uchwała IX/62/15 RGI (9 os. za, 3 wstrzymująca, 2 prze-
ciw) w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik 
o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz 
z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania.
• uchwała IX/63/15 RGI (14 os. za) w sprawie wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
• uchwała IX/64/15 RGI (14 os. za) w sprawie przyjęcia Za-
sad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości gminy Izabelin.
• uchwała IX/65/15 RGI (14 os. za) w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Izabelin.
• uchwała IX/66/15 RGI (14 os. za) w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie w drodze umowy udziałów w działkach 
ewidencyjnych nr 71/49 i 71/47 położonych w obrębie Hor-
nówek na własność Gminy Izabelin. Zgodnie z ustaleniami 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Hornówek zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr 
V/25/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. działki nr ewidencyjne 
71/47, 71/49 położone są na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową, oznaczone odpowiednio symbo-
lami planistycznymi: A53-MNRL i A48-MNRL. Działki nr ew. 
71/47 i 71/49 powstały w wyniku wydzielenia działki nr 
ew. 71/48 – przeznaczonej pod drogę gminną – ul. Zielo-
ną. Wydzielone działki nr ew. 71/47 (o pow. 125 m2) i 71/49 

(o pow. 9 m2) ze względu na ich kształt i powierzchnię nie 
są działkami budowlanymi i dla właściciela nieruchomości 
stały się one bezużyteczne.
• uchwała IX/67/15 RGI (14 os. za)w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowej stanowiącej działki nr ew. 883 i 1/18 położone 
we wsi Hornówek gmina Izabelin. W dniu 3 września 2015 r.  
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Franciszka 
z Asyżu wystąpił z wnioskiem o oddanie w użytkowanie 
wieczyste działek ew. nr 1/18 i 883 położonych we wsi Hor-
nówek. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Truskaw i Hornówek – część „C” zatwier-
dzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XLIV/286/2001 
z dnia 7 listopada 2001 r. (Dz.Urz. Wojew. Mazowieckiego 
Nr 263, poz. 6214) działka ew. nr 882 przeznaczona jest pod 
adaptację istniejącego cmentarza i jego powiększenie (sym-
bol planistyczny ZC). 
• uchwała IX/68/15 RGI (13os. za, 1 wstrzymująca) w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działek 
ewidencyjnych nr 74/2 i 75/1 położonych w obrębie Izabelin 
na działki nr ew. 92/15, 92/19, 92/28 położone w obrębie 
Hornówek. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin C zatwierdzo-
nego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia  
25 czerwca 2003 r. działki nr ewidencyjny 74/2 i 75/1 po-
łożone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę miesz-
kaniową o charakterze rezydencyjnym. Natomiast działki nr 
ew. 92/15, 92/19, 92/28 położone są na terenie objętym 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Hornówek cz. A zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr V/25/2003 z dnia 26 lutego 2003 r.,  
przeznaczonym pod komunikację wewnętrzną – ul. Polna 
(oznaczony symbolem planistycznym A59-KW).
• uchwała IX/69/15 RGI (9 os. za, 1 wstrzymująca, 4 przeciw) 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia 
na działce nr ew. 480/1 obręb Hornówek. Zgodnie z ustale-
niami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
wsi Hornówek część – Gimnazjum zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr XXXVII/313/2005 z dnia 30 listopada 
2005 r. działka nr ewidencyjny 480/1 położona jest na tere-
nie przeznaczonym zabudowę usług publicznych realizowaną 
w formie budynków użyteczności publicznej, zamieszkania 
zbiorowego oraz innych urządzeń i obiektów służących reali-
zacji funkcji publicznych (oznaczony symbolem planistycznym 
A59-KW). Teren niezabudowany. Ustanawiane obciążenie 
ma stanowić zabezpieczenie pożyczki branej przez Gminne 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre 
łąki” na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
• uchwała IX/70/15 RGI (14 os. za) w sprawie zarządzenia 
wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Izabelin. Wy-
bory sołtysa i rad sołeckich odbywają się co 4 lata, w ko-
lejnym roku przypadającym po wyborach samorządowych. 
W naszej gminie wybory sołtysa i rad sołeckich przebiegają 
jesienią. Terminy wyborów zostały ustalone w porozumie-
niu z sołtysami. 

Całą relację z sesji możecie Państwo wysłuchać pod lin-
kiem http://izabelin.pl/nagrania/sesja16092015.mp3

Kolejna sesja RGI odbędzie się 28 października 2015 r. 
o godz. 13.00

IWoNA MAZUReK

iX  sesja R ady Gminy izabeLin
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Szanowni współmieszkańcy.
W dniu 24 sierpnia, około godz. 22 na ul. Sosnowej 

w Hornówku miał miejsce brutalny napad na wracającą 
do domu młodą kobietę. W związku z tym zajściem prosi-
my o wzmożoną czujność. obserwujmy, kto pozornie bez 
celu przygląda się naszym domom.  Zmierzch zapada coraz 
wcześniej co ułatwia potencjalnemu napastnikowi działa-
nie. Wszelkimi niepokojącymi sygnałami dzielmy się nie 
tylko z policją,  ale przede wszystkim z sąsiadami. Wspól-
nie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo. Mieszkańcy ul. So-
snowej                                                                                     M.P.



KARTY HISTORII

W pierwszym odcinku cyklu mającego przybliżyć Pań-
stwu historię powstania styczniowego na terenie 

naszej małej ojczyzny opiszę dzieje mogiły w Zaborowie 
Leśnym. Myślę że dla większości z Państwa jest to miej-
sce doskonale znane. Spacer z parkingu w Truskawiu, tam 
gdzie kiedyś stał dwór Franciszka Zielińskiego ostatniego 
jego właściciela, szlakiem na Zaborów Leśny - prosto i za 
leśniczówką w prawo, jeszcze ok. jednego kilometra na 
piaszczystą wydmę na której usytuowana jest mogiła – to 
wspaniała alternatywa dla innych sobotnio-niedzielnych 
przedsięwzięć a i dla zdrowia miód. W grobie pochowanych 
jest 72 powstańców z oddziału „Dzieci Warszawy”, którzy 14 
kwietnia 1863r. stoczyli bitwę pod Budą Zaborowską z rosyj-
skim oddziałem gen. Mikołaja Krudnera. Pogrzeb poległych 
powstańców odbył się w piątek 17 kwietnia 1863 roku. Do 
momentu pochówku ciałami poległych, a także rannymi 
opiekowali się miejscowi chłopi. Jest wielce prawdopodob-
ne, że kilku rannych udało się przemycić rodzinom do po-
bliskiej Warszawy. Potwierdzony jest fakt zabrania rannego 
Józefa Szumlańskiego przez panią Musiałowiczową. ocalało 
także 9 rannych nie znanych z imienia i nazwiska. W mogile 
pochowano 72 powstańców, 31 poległych w bitwie i 41 ran-
nych zamordowanych przez kozaków. Na drewnianym krzy-
żu, który z czasem ustawiono na grobie, wykonano 72 na-
cięcia odpowiadające liczbie poległych. Niestety krzyż został 
zabrany do konserwacji i ślad po nim zaginął, dlatego nie 
można empirycznie sprawdzić ilości nacięć. Znamy nazwiska 
29 poległych spisane przez księdza Kazimierza Wysockiego, 
proboszcza parafii w Lesznie byłego kapelana 5. pułku pie-
choty, odznaczonego krzyżem Virtuti Militari za udział w po-
wstaniu listopadowym. Jednoznacznie podaje on przyczynę 
śmierci zmarłych: „poległ w bitwie w lesie zaborowskim 14 
kwietnia o 2 po południu. Próżno jednak w księgach zmar-
łych szukać aktu zgonu majora Walerego Remiszewskiego. 
Fakt ten pozwolił snuć dowolne i nieprawdopodobne teorie 
na temat śmierci dowódcy „Dzieci Warszawskich”. Współ-
cześni świadkowie zeznali, że dowódca pochowany został 
wraz ze swoimi żołnierzami. Relacje z pogrzebu zgodnie 
podkreślają dużą frekwencję miejscowych włościan i osób 
przybyłych z Warszawy, między innymi 16 księży. Według 
tradycji, matki pomordowanych otoczyły wydmę czarnymi 
szarfami z żałobnych welonów. Zwłoki ubrano w świeżą bie-
liznę. Chowani byli w prześcieradłach, bo nie dostarczono 
na czas trumien. 

„Dziennik Poznański” relacjonował: 
obywatelka z Warszawy, lat około 40, powiedziała: – 

Miałam dwóch synów i obu już dla Polski straciłam. Zakli-
nam was na rany Boskie, bijcie się i nie żałujcie krwi, dopóki 

Mogiła powstańcza w Zaborowie Leśnym
ostatniego Moskala nie wypędzicie z ojczyzny. Nie wiemy 
dokładnie kiedy ale niedługo po pogrzebie, krzyż dębowy 
ten z 72 nacięciami ufundował Aron engelman, właściciel 
okolicznych tartaków. oto fragment artykułu z „Dziennika 
Białostockiego” z 1928 roku. Kapelan zamkowy, ks. Bojanek, 
zbiera materiały, dotyczące życia i czynów chwalebnych 
sędziwego starca Arona engelmana, zamieszkałego w War-
szawie przy ulicy Ceglanej 19. Przed powstaniem 1863 roku 
engelman był bogatym właścicielem lasów w Zaborowie. 
ojciec jego pełnił obowiązki urzędowego rabina w Kole, 
a dziad w Kaliszu.

Wybuchło powstanie. Pewnego wieczoru, w zagajni-
ku engelmana wywiązała się strzelanina. Kozacy biegali 
z okrwawionymi szablami, huczała nawet armata. Nazajutrz 
znaleziono w lesie 78 zmasakrowanych trupów. Chłopi lęka-
jąc się prześladowań, zakopali zwłoki poległych we wspól-
nej mogile, nie postawiwszy nawet krzyża. engelman zajął 
się doprowadzeniem mogiły do porządku. Pokrył pagórek 
darniną, polecił cieśli naciosać palików, zbudował ogrodze-
nie, poczem udał się do miejscowego proboszcza ks. Kubiń-
skiego i wręczył sto rubli z prośbą o postawienie krzyża. Na 
mogile wzniesiono symbol Męki Pańskiej, wspaniały, wielki 
krzyż ze starego dębu z wyrytymi nazwiskami poległych. 
Władze rosyjskie nie wiedziały o istnieniu leśnego zakąt-
ka, dokąd często udawał się ksiądz proboszcz, by odmówić 
Wieczny odpoczynek. Nagle w roku 1878 do Zaborowa przy-
jechał naczelnik straży ziemskiej z czterema kozakami. Udał 
się wprost do mieszkania engelmana. Ach ty skatina – krzy-
czał. Ja ciebie na Sybir wyślę. ostatecznie drażliwą sprawę 
załatwiono polubownie. Pan naczelnik otrzymał tysiąc rubli 
w złocie i odjechał zadowolony. Ale po przepiciu pieniędzy, 
znów odwiedził Zaborów i tym razem zażądał 10 tysięcy. en-
gelman nie mając takiej sumy, ofiarował mu biżuterię swo-
jej żony, srebrne świeczniki szabasowe i kilka koni. Mimo 
to „kacap” niepokoił go stale i ostatecznie doprowadził do 
ruiny. Gdy już nie było z czego czerpać zysków, engelmana 
zamknięto w więzieniu. Dzięki zabiegom proboszcza, odzy-
skał wolność, wyrzekł się jednak pobytu na wsi ze względu 
na sąsiedztwo chciwego naczelnika. Sprzedał resztki lasu 
i osiadł w Warszawie. Krzyż stał na mogile na pewno w 1908 
roku, bo odnotowano fakt umieszczenia na nim tabliczki 
z napisem „Wdzięczny wnók 1908” [pisownia oryginalna – 
przyp. autor]. 

W roku 1922 mogiłę ogrodzono żelaznymi prętami i obok 
starego krzyża postawiono metalowy. Do uporządkowania 
mogiły przyczynili się: ksiądz prałat emil Tymieniecki, pro-
boszcz parafii w Zaborowie w latach 1919–1927, zarząd 
cukrowni Michałów z Leszna oraz Bolesław Juszkiewicz, ad-

Fo
T.

 J.
 W

ło
D

A
RC

Zy
K

Fo
T.

 J.
 W

ło
D

A
RC

Zy
K

Widok obecny

16



KARTY HISTORII

Świat jest prawdziwy. Prawdziwy jest stół na 
podwórku Homo Laskusa. Prawdziwy też jest rój 
szerszeni, który zagnieździł się pod dachem jego 
domu. No i prawdziwy jest pojemnik na śmieci. 
I wędka oparta o komórkę. Z tą wędką Laskus 
chodzi łowić ryby w Mokrych łąkach. Tam jest 
piękny staw z wyspami porośniętymi tajem-
niczymi krzakami. Nad nimi stada mew na tle 
nieba z głosami jak marzenia ludzi. I to też jest 

prawdziwe. Homo Laskus jest z tego dumny. Dumny jest z prawdzi-
wości świata, który jest. 

W sobotnie popołudnie zapomniał o rowerze i poszedł z wędka 
pieszo. Na ulicy partyzantów, niedaleko budynku straży pożarnej, 
poczuł się zmęczony. Usiadł na krótkim krawężniku, który jest przy 
drzwiach wejściowych do budynku. Drogą od strony lasu szedł męż-
czyzna, który głośno mówił do siebie (niektórzy nerwowi ludzie tak 
robią). 

– Co pan tak krzyczy? – spytał Laskus.
– Co krzyczę?! Co krzyczę?! – Hałasował dalej tajemniczy pan. 

– Bo nie ma sprawiedliwości. Dlaczego świat jest niesprawiedli-
wy?! Dlaczego życie jest niesprawiedliwe?!

– Ja akurat odpoczywam – powiedział Homo Laskus. – Problem 
sprawiedliwości jest mi teraz bardzo daleki. Siedzę i patrzę na nie-
bo, drzewa. Zupełnie nie umiem teraz myśleć o tym, czy świat jest 
sprawiedliwy, czy nie. Mogę pogadać o tym , że mi się podoba. Bo 
jest piękny. 

– Ale wszyscy chcą sprawiedliwości! Ja chcę sprawiedliwości! To 
najważniejsza rzecz na świecie!

– Nie da się – stwierdził Laskus. – Ludzie tak mają. Ten świat 
taki jest. Na szczęście ja nie jestem człowiekiem.

– Dlaczego nie da się? – zmartwił się pan.
– Bo zawsze ktoś będzie od pana młodszy, ładniejszy, bogatszy, 

lepiej wykształcony, bardziej utalentowany, będzie miał lepszy samo-
chód, pojedzie na lepsze wakacje, będzie dłużej żył, miał lepsze zdro-
wie, będzie miał mniej problemów ze zdrowiem dzieci, z rodziną. 
A to jest przecież niesprawiedliwe. Nie chce mi się już dalej wymie-
niać tych niesprawiedliwości. Ale niech pan zobaczy jak jest pięknie.

– Pięknie? 
– No świat jest piękny, bo jest prawdziwy
– To nie ma sprawiedliwości?
– Jest .
– Jest? To co jest sprawiedliwe?
– To, że pan jest, że ja jestem, że jest świat. I to, że istnieje na-

prawdę. A najbardziej sprawiedliwe jest to, że mnie ten świat za-
chwyca, że jest piękny.

Pan poszedł dalej jeszcze bardziej smutny. Homo Laskus z tego za-
chwytu nad światem nie poszedł na ryby, bo zapomniał. I tego dnia 
nie jadł kolacji. Poszedł głodny spać i to go już nie zachwycało. Zasy-
piał kolejny raz nie rozumiejąc tego świata. A może niezrozumienie 
świata też jest piękne? – zapytał siebie. Ale na odpowiedź już zabra-
kło czasu. Głośno i równo chrapał. Widać śniło mu się coś miłego.

RAFAł WoJASIńSKI

Homo Laskus 
a sprawiedliwość

ministrator majątku w Zaborowie, wnuk Romualda Trau-
gutta. Kronika Szkoły Powszechnej w Zaborowie, z której 
zaczerpnąłem powyższe informacje, z żalem odnotowała, 
że właściciel Zaborowa Leśnego Stefan Piłsudski (kuzyn 
Marszałka), którego posiadłość obejmowała pole bitwy 
i mogiłę, złożył wprawdzie ofiarę na ogrodzenie, ale na 
poświęceniu nie był obecny. Warto dodać, że nowy krzyż 
wykonał Władysław Martyn, kotlarz cukrowni „Micha-
lów” w Lesznie. Niestety był on analfabetą, nie potrafił 
ani pisać, ani czytać, ani liczyć. Dlatego na nowym krzy-
żu umieścił 76 ćwieków, które błędnie informują ilu po-
wstańców spoczywa w grobie. Przyznacie Państwo, że 
spory historyków wynikają niekiedy z naprawdę błahych 
powodów.

Z okazji setnej rocznicy powstania styczniowego wyko-
nano wokół mogiły dalsze prace rewitalizacyjne, nadając 
jej dzisiejszy wygląd. Usunięto metalowe pręty i łańcuch. 
Przybył pamiątkowy głaz z napisem „Kampinoski Park Na-
rodowy 1863–1963 Bohaterom powstania styczniowego 
społeczeństwo polskie ze świadczeń społecznych”. Drew-
niany krzyż ufundowany przez Arona engelmana zabrano 
do renowacji z powodu fatalnego stanu. Nie wrócił on już 
na swoje miejsce. Został przekazany do Muzeum Pusz-
czy Kampinoskiej w Granicy, nowo utworzonej placówki 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Według pomysłu dr. 
inż. Janusza Bobińskiego, krzyż po konserwacji miał być 
eksponowany w specjalnej kapsule z pleksi chroniącej go 
przed dalszą degradacją. Z nieznanych mi przyczyn nie 
doszło do realizacji tego przedsięwzięcia. obawiając się 
zniszczenia tej cennej pamiątki narodowej, 23 stycznia 
1979 roku pracownik Kampinoskiego Parku Narodowe-
go Jan Seremet przekazał fragmenty krzyża do Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W 2013 r. 
z okazji 150 rocznicy powstania styczniowego przybył ko-
lejny głaz pamiątkowy upamiętniający obchody tej rocz-
nicy. Gdy dotrzecie już Państwo do mogiły w Zaborowie 
Leśnym przypomnijcie sobie słowa Józefa Piłsudskiego, 
którymi marszałek zakończył odczyt wygłoszony 20 stycz-
nia 1924 roku w warszawskim kinie Colosseum.

Z mogił, z grobów 1863 roku żywy cień powstaje,
Cień wielkości epoki, cień Rządu Narodowego
I wtedy mogiły zawołają głosem straszliwym:
– „ IDŹ I CZyń !” 

TeKST I FoTo: JARoSłAW WłoDARCZyK

GMINNe PRZeDSIęBIoRSTWo WoDoCIąGóW  
I KANALIZACJI „MoKRe łąKI”  

wykonuje przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.  
Informacja w Biurze obsługi Klienta w siedzibie firmy  

ul. Mokre łąki 8 w Truskawiu lub  
pod numerem telefonu 509 407 467  

pan łukasz Gostomski 
 (lukasz.gostomski@mokrelaki.pl)
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Kto nie marzy, żeby choć na chwilę zapomnieć o ruty-
nie? Nie dbać o naczynia w zlewie, kurz na półkach, obiad 
na jutro czy prace domowe? Jest grupa osób, które w pracy, 
domu, samochodzie i pod prysznicem podśpiewują – cichut-
ko i nieśmiało, żeby na jeden wieczór w tygodniu porzucić 
rolę rodzica, pracownika czy kucharza i stać się „gwiazdami” 
estrady! 

tym, że za nimi już osiem lat działalności i pięćdziesiąt 
występów, najbardziej zdziwieni są... sami członkowie „Wo-
kalizy” – zespołu wokalnego działającego przy Centrum Kul-
tury w Izabelinie.

Przyniosłam ciasteczka! Bierzcie, są świetne, a wy co się 
tak obydwie wystroiłyście w te kropki? umówiłyście się? 
Gwar, rozmowy, śmiech i śpiew wypełniają salę na piętrze 
izabelińskiego Centrum Kultury w każdy czwartkowy wieczór. 
Za całe to zamieszanie odpowiedzialna jest prowadząca ze-
spół „Wokaliza” od początku i zamieszkała od jedenastu lat 
w Izabelinie absolwentka Szkoły Muzycznej drugiego stopnia 
w klasie klarnetu – Karolina Dubaniewicz.

– choć ćwiczyłam grę na klarnecie, zawsze ciągnęło mnie 
do śpiewu. Śpiewałam w różnych zespołach, ale też zakła-
dałam swoje – od klasycznych, przez rockowe, po jazzowe 
– opowiada. A powstanie „Wokalizy” to inicjatywa Maryli 
łukasińskiej – dzisiaj Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury 
w Izabelinie.

– gdy zobaczyłam, że powstaje tu centrum kultury, od 
razu pomyślałam, że to praca dla mnie. dlatego pomimo 
obaw, natychmiast przyjęłam propozycję Pani Maryli – mówi 
o początkach swojego zespołu dyrygentka. – Postanowiłam 
podjąć wyzwanie i udało się.

Kiedy wywieszała pierwsze ogłoszenia o nowo powstają-
cym chórze, wyobrażała sobie tłumy przychodzące na prze-
słuchania, ale nic takiego się nie stało. Na pierwszą próbę 
przyszły dwie osoby: siedemdziesięcioletnia pani Janka i Ka-
rolina – wówczas dwudziestoparolatka. 

– nie wiem z czego wynika to, że ludzie nie są zbyt chętni 
do śpiewu. Może się trochę wstydzą przed sąsiadami albo nie 
mają czasu? – zastanawia się „szefowa” Wokalizy.

Nowych członków stopniowo przybywało, ale prawdzi-
wego chóru nie udało się stworzyć. Zawsze było ich za mało, 
maksymalnie kilkanaście osób. I dlatego zdecydowano, że za-
miast chóru powstanie zespół wokalny.

– nie należę do zespołu od początku, ale poszłam zobaczyć 
jeden z pierwszych jego występów. gdy słyszałam jak wyko-
nują „dumkę na dwa serca”, pomyślałam – dlaczego mnie 
tam nie ma?! – wspomina swoje początki Anna Staniak.

Nie wszyscy od razu poczuli, że „Wokaliza” to miejsce 
stworzone dla nich. Mniej pewna była Anna Bienias:

– Pierwsza próba była dla mnie szokiem. wcześniej śpie-
wałam w kościele, gdzie była zupełnie inna atmosfera, ścisła 
wspólnota. a tu nagle „dumka”! Jednak karolina i inni tak się 
ucieszyli, że przyszłam – bo była ich wtedy zaledwie garstecz-
ka – że głupio mi było powiedzieć, że chcę uciec.

Utwory wykonywane przez „Wokalizę” znacznie odbiegają 
od repertuaru, z jakim zazwyczaj kojarzy się chór. Izabeliński 
zespół śpiewa głównie piosenki rozrywkowe, a na specjalne 
okazje  – pieśni patriotyczne i kolędy. o repertuarze decydu-
je głównie prowadząca, bo wie, z jakimi piosenkami poradzą 
sobie najlepiej. Nie każdy utwór pasuje do obecnego składu, 
chociażby dlatego, że w zespole jest tylko trzech panów – te-
nor i dwa basy . A piosenki zwykle są aranżowane na cztery 
głosy (sopran, alt, tenor i bas).

Kto może przyjść do zespołu? Tak naprawdę każdy, kto 
ma dobre chęci. Nie ma przesłuchań i egzaminów. Karolina 
Dubaniewicz wychodzi z założenia, że każdy ma szansę się 

rozwinąć w śpiewie, choć wymaga to pracy. Przyznaje, że nie 
zawsze jest łatwo.

– ludzie, którzy tutaj przychodzą w większości nigdy nie 
uczyli się emisji głosu, a nauka prawidłowego wydobywania 
dźwięku wymaga czasu. Podobnie jak umiejętność śpiewania 
w harmonii. nie wszyscy mają tak zwany słuch harmonicz-
ny – bywa, że ktoś sam śpiewa czysto, ale w grupie się gubi. 
słyszy inne głosy, które mu przeszkadzają. niektórzy siedzą 
na próbach i zatykają uszy, żeby dobrze zaśpiewać swój głos, 
choć to też nie jest rozwiązanie. sztuką jest zaśpiewać swoje, 
jednocześnie słuchając innych.

Chociaż „Wokaliza” jest zespołem amatorskim, to niektó-
rzy jego członkowie uczęszczają lub uczęszczali do szkoły mu-
zycznej. Są też osoby, które śpiewają w chórze kościelnym. 
A także tacy, którzy swoje predyspozycje wokalne odkryli do-
piero w „Wokalizie”. Na przykład pan Bogdan Niestojek. Na co 
dzień zajmował się sportem, a na pierwsze próby przychodził 
niepewnie i nieśmiało. okazało się, że ma mocny głos o pięk-
nej barwie. Dzisiaj śpiewa także w Kościele św. Krzyża – naj-
starszym warszawskim chórze kościelnym – i Karolina żałuje, 
że taki głos nie został odkryty wcześniej i wykorzystany do 
śpiewu zawodowego. W zespole występują osoby młodsze 
i starsze, matki i córki. Prowadząca śmieje się, że to dowód, 
że muzyka naprawdę łączy pokolenia. 

Trudnością, z jaką nieraz muszą mierzyć się członkowie 
„Wokalizy”, jest trema podczas występów. Tym bardziej, że 
obecność na widowni znajomych twarzy jednym pomaga, in-
nych szalenie stresuje.

– Bardzo przeżywaliśmy nasze początkowe występy. Za-
stanawialiśmy się, jak będziemy się czuli, gdy będziemy pa-
trzeć przed siebie, w stronę publiczności. Z czasem nabraliśmy 
pewnej rutyny. Poza tym o wiele łatwiej wyjść na scenę w gru-
pie – mówi Anna Staniak. – Zdarza się , że przed występem 
czujemy, że może nie jesteśmy perfekcyjnie przygotowani, ale 
scena nas mobilizuje.

– występowanie w grupie jest zupełnie inne niż popisy 
solo. Jak wychodzę sama na scenę, to jestem sparaliżowana, 
chowam się, jestem taką szarą myszką – twierdzi Dorota Ma-
zurek, która kiedyś grała na fortepianie, teraz doszkala głos 
w Studiu Piosenki, też działającym w Centrum Kultury.

– ludzie po koncercie podchodzą i mówią, jak im się po-
dobało. To bardzo przyjemne. na przykład sąsiadka podcho-
dzi i mówi: „super, ale dlaczego tak krótko?!” – mówi Anna 
Bienias.

Karolinie Dubaniewicz jedna rzecz wciąż spędza sen z po-
wiek – to, że jest ich mało. Wystarczy, że rozchoruje się jed-
na osoba, a akurat ona jest trzonem głosu i wsparciem dla 
innych, to pozostali czują się niepewnie. A przecież każdy 
z członków „Wokalizy” ma swoje życie i swoje obowiązki – nie 
zawsze może je odłożyć na bok i przyjść na próbę czy występ. 
Z reguły jednak niemal wszyscy podchodzą do koncertów po-
ważnie i mogą na siebie liczyć. Mobilizują się i jak dotychczas 
stawali na wysokości zadania.

Zespół powoli zdobywał doświadczenie i obycie sceniczne. 
Nauczył się jak śpiewać, żeby brzmieć spójnie. 

Zdaniem Karoliny występowanie na scenie uczy otwarto-
ści, radości i pewności siebie. 

„Wokaliza” występuje na rozmaitych imprezach w Cen-
trum Kultury, np. na takich uroczystościach, jak wręczanie 
wyróżnienia Izabelińczyka Roku czy obchody 20-lecia gminy, 
przeglądy kolęd, pikniki plenerowe – jak na 50-leciu Kampi-
noskiego Parku Narodowego. Zespół brał też udział w kon-
kursach wokalnych, jak na przykład Mazowiecki Festiwal 
Piosenki z Dobrym Tekstem, nierzadko z sukcesami. ostatnio 
pojawił się na Koncercie Papieskim w Laskach. Wystąpił też 

Dlaczego tak krótko?
Zespół WOKALIZA zaprasza na próby  

– w każdy czwartek od 17 września o 19.30
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w filmie o Izabelinie, który powstał dla TVP Historia w cyklu 
„Regiony z historią”. 

Jak w codziennym pędzie życia i nawale obowiązków znaj-
dują czas na próby i występy? Założycielka zespołu uważa, że 
osoby, które mają w sobie muzykę, jednocześnie mają po-
trzebę jej uzewnętrznienia.

– właśnie realizuję swoje dziecięce marzenia. chodziłam 
do szkoły muzycznej i śpiewanie siedzi we mnie od zawsze – 
twierdzi Dorota Mazurek.

– od przyjścia do wokalizy życie jest ciekawsze. ludzie 
śpiewający to osoby, które po prostu chcą się cieszyć. czasem 
mamy gorszy dzień, jesteśmy zmęczeni, ale nie było próby, 
z której ktoś wyszedł nieuśmiechnięty i niezadowolony. Jeśli 
zdarzy się coś, co tą naszą radość w środku przyćmi, lekar-
stwem jest próba – mówi Anna Staniak.

– Śpiewanie to wielka przyjemność, odskocznia od co-
dziennych stresów. Bardzo dużo pracujemy oddechem. Te-
raz tyle się mówi o jodze i medytacji, a ja się śmieję, że tak 
naprawdę wystarczy śpiewać. To prawie to samo. do tego 
endorfiny, które wydzielają się, kiedy nagle zaczyna coś fajnie 
brzmieć – przekonuje Karolina.

Założycielka Wokalizy mówi o swoim zespole, że to jej 
czwarte dziecko  – sama jest matką trojga  – które daje jej 
ogromną satysfakcję. Jak sama twierdzi: nauczyła się pozy-
tywnego zarządzania ludźmi, odkryła inne oblicza muzyki 
oraz poznała niesamowite osoby, z którymi przez tyle lat zdą-
żyła się zaprzyjaźnić. 

Mąż Karoliny, który w zespole jest od początku jego ist-
nienia, uważa, że najważniejsze jest to, że się uczestniczy 
w czymś twórczym. Wtedy rodzi się nić porozumienia i po-
czucie, że pracuje się nad czymś wartościowym i istotnym. 
Nieważne czy to śpiewanie, czy lepienie garnków – ważne, że 
się w coś angażuje i działa się razem. 

WeRoNIKA RZeŻUTKA

GMINNA bIbLIOtEKA PubLICZNA  
W IZAbELINIE ZAPRASZA

na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
25 września (piątek) 2015 r. godz. 17.30

W programie rozmowa o książkach 
Doris Lessing  Dwie kobiety oraz 

J.K. Rowling  Trafny wybór

CZYtAMY DZIECIOM
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

czytane są książki dla dzieci.
Zapraszamy do słuchania baśni, bajek,  

wierszy, legend, opowiadań.

30 września 2015  godz. 15.00 
Osiem metrów niespodzianki Anny onichimowskiej

28 października 2015  godz. 15.00 
Co kraj to obyczaj Doroty Strzemińskiej-Więckowiak

25 listopada 2015  godz. 15.00 
Muminek i pierwszy śnieg Tove Jansson

ZAPRASZAMy

GMINNA bIbLIOtEKA PubLICZNA W IZAbELINIE

zaprasza na wystawę prac malarskich
Grażyny Cholewińskiej 

obrazy można oglądać w godzinach pracy biblioteki
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Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

True Montessori environment
 All lessons conducted in English
 extra curricular activities
(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

True Montessori environment
 All lessons conducted in English
 extra curricular activities
(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

tel: +48 692 099 134
office@warsawmontessori.edu.pl
www.warsawmontessori.edu.pl

Accepting applications for our Izabelin location. Accepting children ages 2,5 - 6
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Warsztat dla kobiet „Śpiewu białego - Śpiewokrzyk” 
4.10.2015 NIEDZIELA, godz. 15-17.30  
Centrum Kultury Izabelin , ul. Matejki 21 

 

Śpiewanie otwartym głosem pomaga wykrzyczeć swoje emocje, zmniejsza napięcia, 
poczucie stresu, może stać się narzędziem do uwalniania potencjału osobistego oraz 
samopoznania, jest  fantastyczną formą ekspresji.  

Nie trzeba umieć śpiewać, aby wziąć udział w warsztacie. Potrzeba jedynie odrobiny 
odwagi, aby usłyszeć swój głos, wydobyć  krzyk. Będziemy dochodzić do tego małymi 
krokami, korzystając z ćwiczeń oddechowych i pracy z ciałem. Skoncentrujemy się na 
poszukiwaniach głosowych i będziemy eksplorować nasze możliwości wydobywania 
pierwotnych, naturalnych dźwięków 

Warsztat zakłada pracę w grupie, efektem końcowym będzie wspólne wykonanie 
tradycyjnej pieśni słowiańskiej. 

Koszt udziału: 60 zł 
Zapisy: 22 752 68 28, adres e-mail: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl 
Informacja o warsztacie: facebook.com/Fundacja Przystanek Sens 

                                                                                                     
  

 

 

 

Projekt realizowany w ramach cyklu „Strefa wolna od stresu”  

Fundacji Przystanek Sens - Instytut Redukcji Stresu                                   

Warsztat poprowadzi Agnieszka Mazur. Psycholożka, 
absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie od lat 
fascynująca się białym śpiewem. 
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Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987

Biuro Usług Księgowych

KODA
Agnieszka Kopeć

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

Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS

BIURO RACHUNKOWE
„PRZYJAZNA KSI¢GOWOÂå”

Obsługa firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac 

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

www.przyjaznaksiegowosc.pl 
PIERWSZE 2 MIESIĄCE RABAT 50%
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GAbINEt StOMAtOLOGICZNY

Joanna Wronkowska
tel.791 984 484

05-080 Izabelin 
ul.orła Białego 81 

22 722 76 77

Miejsce  
na  

twoją  
reklamę

 
 
 
 
 
 

 

 
ul.Estrady 9,  Mo ciska  05-080 Izabelin 

 

tel/fax (22) 834 10 29 
 

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

 Ciesz si  yciem … 
 

    i pozwól 
 

    TWOJEJ PRALNI 
 

            Ci  obs u y . 
 

 

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

 

Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
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PIEL¢GNACJA I ÂCINANIE DRZEW,
OGRODY

T E L .  7 2 3  5 0  0 0 ,  0   5 0 1   9 8 6   7 1 2

ÂWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR
mgr in˝. Dorota CieÊlak

tel. 509-661-030, www.audor.pl
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Małżeństwo z niepełnosprawnym dzieckiem poszukuje 
mieszkania do wynajęcia na dłuższy okres – może być to  
dom wolnostojący do remontu, rodzina potrzebuje pomocy  
i spokojnego miejsca do opieki nad dzieckiem  

tel. 503 779 799 

Prośba o pomoc




