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Z ŻYCIA GMINY

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy  
pozostawiać mogą odpady komunalne* zebrane w sposób selektywny. Na PSZOK przyjmowane są odpady wyłącznie  

od mieszkańców (nie mogą być tam przyjmowane odpady surowcowe z działalności gospodarczej). Nie są przyjmowane  
zmieszane odpady komunalne ani odpady resztkowe. W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są, dostarczone we własnym  

zakresie przez mieszkańców gminy Izabelin, selektywnie zbierane odpady komunalne z gospodarstw domowych:

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

odpady zielone (gałęzie, 
liście, skoszona trawa)

chemikalia (w oryginalnych, 
opisanych opakowaniach)

zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny

odzież i tekstylia

papier, tektura

szkło

metale

tworzywa sztuczne

meble i odpady
wielkogabarytowe

przeterminowane
leki

zużyte opony
samochodowe

„czysty” gruz,  
niezanieczyszczone odpady 

budowlane i rozbiórkowe

inne odpady
problemowe

zużyte baterie
i akumulatory

* Wszystkie odpady umieszczane są bezpośrednio w kontenerze/
pojemniku a po zapełnieniu cały kontener jest wywożony.  

W żadnym momencie odpady nie mają kontaktu z gruntem.

Więcej Informacji o PSZOK otrzymasz w Referacie Gospodarki Odpadami
T: 22 722 86 24, E: odpady@izabelin.pl

Na terenie PSZOK 
znajdziesz kontenery:

model KP-7,  
w ilości 9 sztuk

model KP-7,  
w ilości 9 sztuk

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje:  zmieszanych odpadów komunalnych  •  odpadów zawierających azbest  •  odpadów biokuchennych   
•  szkła zbrojnego i hartowanego  •  szyb samochodowych  •  części samochodowych.

Szanowni Państwo,
w ostatnich tygodniach dużo się mówi-
ło o Punktach Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) – czym 
są, jak funkcjonują, gdzie powinny zo-
stać zlokalizowane.  Wstępna propozycja 
przeniesienia gminnego PSZOK-u z powro-
tem na teren GPWiK „Mokre Łąki” wywołała 
duże zaniepokojenie wśród mieszkańców 
sołectwa Truskaw i potrzebę dyskusji, nie 
tylko o samym PSZOK-u, ale również o ca-
łym systemie gospodarki odpadami komu-
nalnymi na terenie naszej gminy. Podczas 
spotkań otwartych z udziałem Mieszkańców 
zgłoszono wiele obaw i wątpliwości wo-
bec projektu tej inwestycji. Okazało się, że 
sprawa jest dla wszystkich bardzo ważna 
i wymaga konstruktywnej debaty i namysłu 
z udziałem sołectw, przedstawicieli gminy 
i wszystkich mieszkańców. Przepraszam tych 
wszystkich, którzy poczuli się zaniepokojeni 
i mam nadzieję, że powstanie Rady Społecz-
nej pozwoli na wypracowanie pozytywnych 
scenariuszy i rzeczowych rekomendacji za-
równo dla PSZOK-u, jak i całej gminnej go-
spodarki odpadami komunalnymi.

Temat jest bardzo ważny i dlatego przygo-
towaliśmy dla Państwa aktualną informację 
dotyczącą uwarunkowań formalno-prawnych 
i organizacyjnych dotyczących PSZOK-u.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 
3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
gminy zapewniają czystość i porządek na 
swoim terenie i tworzą warunki niezbędne 
do ich utrzymania, a w szczególności two-
rzą punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych  to miejsce na terenie 
gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać 
mogą odpady komunalne zebrane w sposób 
selektywny.

Zgodnie z ustawą „Gmina jest obowiązana 
utworzyć co najmniej jeden stacjonarny 
punkt selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną 
gminą lub gminami”. U nas możliwości utwo-
rzenia takiego punktu wspólnie z inną gmi-
ną nie ma, bo jedyny nasz sąsiad, z którym 

potencjalnie miałoby to sens – Babice Stare 
– nie jest tym tematem zainteresowany.  

Musimy zadać sobie pytanie: co z Punktem 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w roku 2020?

Zgodnie ze złożoną obietnicą, obecnie zostały 
wstrzymane prace nad lokalizacją PSZOK-u 
na najbliższy rok. Jesteśmy w trakcie konsty-
tuowania się Rady Społecznej ds. systemu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w gminie Izabelin.  

W najbliższych dniach przedstawicielom so-
łectw zostaną przedstawione możliwe rozwią-
zania dotyczące organizacji oraz funkcjono-
wania PSZOK-u w roku 2020 wraz z analizą 
kosztów tych rozwiązań.  Mam nadzieję, że 
w najbliższym czasie uda się ukonstytuować 
Radę Społeczną, z którą wspólnie wypracuje-
my rekomendacje dotyczące lokalizacji i funk-
cjonowania PSZOK-u w nadchodzącym roku.

Jednakże najważniejszym tematem dla na-
szej gminy i jej mieszkańców jest stworzenie 
nowoczesnego i sprawnego systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych w gminie Izabelin. Złożony przez 
nas wniosek o pozyskanie środków unijnych 
z programu 2.2 Gospodarka odpadami komu-
nalnymi, Infrastruktura i Środowisko, POIiŚ z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej czeka teraz ocena for-
malna a następnie merytoryczna. Nie wiemy, 
czy w ogóle otrzymamy dofinansowanie, a 
jeśli tak, to w jakiej wysokości. Mam nadzie-
ję, że na spotkaniach Rady Społecznej oraz 
podczas innych, planowanych form konsul-
tacji, będziemy rozmawiali z mieszkańcami 
na temat tego systemu – jak chcemy aby 
wyglądał, jak jesteśmy w stanie się zaanga-
żować jako Mieszańcy w selektywną zbiórkę, 
co chcemy zrobić sami, a co musi zrobić za 
nas „system” oraz gdzie zlokalizować docelo-
wy PSZOK w naszej gminie.

Przygotowany wniosek dot. gminnego sys-
temu odpadowego został poddany analizie 
pod kątem zgodności z planem (w aktualnie 
zaproponowanej lokalizacji) oraz zgodno-
ści z przepisami prawa w zakresie ochrony 
środowiska. Zaproponowane rozwiązania 
zostały wstępnie uzgodnione z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Pań-
stwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie. Inwestycja typu PSZOK nie jest for-
malnie inwestycją klasyfikowaną jako „mo-

gąca znacząco oddziaływać na środowisko”, 
nie wymaga więc przeprowadzenia tzw. pro-
cedury OOŚ (uzyskania decyzji środowisko-
wej). Jest to inwestycja w pełni bezpieczna 
ekologicznie, nie może i nie będzie negatyw-
nie oddziaływać na otaczające elementy śro-
dowiska naturalnego i – co ważniejsze – na 
jakość życia mieszkańców!

Szeroko rozumiana gospodarka odpadami 
komunalnymi w gminie Izabelin to temat 
złożony i sukcesywnie staramy się wdrażać 
kolejne etapy i rozwiązania zwiększające 
efektywność gminnego systemu. Rozwijamy 
selektywną zbiórkę. Prowadzimy działania 
edukacyjne oraz akcję rozdawania kompo-
stowników w celu wykorzystania tzw. od-
padów zielonych i tym samym zmniejszenia 
ilości odpadów oddawanych do systemu. 
Jednym z elementów nowoczesnego i do-
brze funkcjonującego systemu jest Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). I taki PSZOK ma powstać w na-
szej gminie przy wykorzystaniu w znacznym 
stopniu środków unijnych. Chcemy jednak, 
aby cały system, a w szczególności PSZOK, 
był funkcjonalny i przyjazny dla mieszkań-
ców gminy.

Deklaruję raz jeszcze, że zarówno kwestia 
PSZOK-u – jego lokalizacja (obydwu warian-
tów, ‘tymczasowego’ i docelowego) i zasady 
funkcjonowania, jak również zakres naszego 
gminnego systemu selektywnej zbiórki odpa-
dów, to tematy otwarte, które będą przedmio-
tem prac Rady i konsultacji z Mieszkańcami. 
Podjęcie jakichkolwiek decyzji zostało wstrzy-
mane do momentu wypracowania  rekomen-
dacji przez członków Rady Społecznej.

Przed nami dużo pracy, ale jestem prze-
konana że z Państwa udziałem uda nam 
się przygotować najlepsze dla gminy i jej 
mieszkańców rozwiązania dotyczące nie tyl-
ko PSZOK-u, ale całego systemu gospodarki 
odpadami.

Z poważaniem,

Dorota Zmarzlak
Wójt Gminy Izabelin
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Gmina Izabelin położona jest w obniżeniach 
terenu, na których kiedyś woda z łatwo-

ścią wsiąkała w grunt lub odpływała drobnymi 
ciekami. Postępująca rozbudowa – nowe domy 
i uszczelniana powierzchnia – uniemożliwiają 
te procesy, a tzw. „deszczówka” gromadzi się 
w najmniej pożądanych miejscach, stanowiąc 
problem dla mieszkańców.

Niestety rozwiązanie tej sytuacji nie jest 
proste i nie pomogą tu wyłącznie techniczne 
rozwiązania kanalizacyjne czy melioracyjne. 
Są one niezbędne, jednak potrzebne jest 
znacznie bardziej zróżnicowane podejście 
i współdziałanie z naturą. Ostatnio wiele 
miast decyduje się na stosowanie tzw. błę-
kitno-zielonej infrastruktury, czyli rozwiązań, 
które do zatrzymywania wody wykorzystują 
rośliny, tereny zielone i małą retencję krajo-
brazową. Sprawdzają się tu takie rozwiąza-
nia, jak niecki chłonne, ogrody deszczowe, 
zbiorniki biologiczne climapond, systemy 
rozsączania wód opadowych, rozproszone 
oczka wodne czy małe przydomowe zbiorniki 
na deszczówkę. Jedno takie rozwiązanie nie 
zrobi żadnej różnicy, jednak jego zastosowa-
nie na choćby co drugiej posesji może zapo-
biec powstającym na drogach rozlewiskom. 
Tak więc, do walki z podtopieniami w gminie 
muszą stanąć wszyscy – nie tylko urzędnicy 
i eksperci, ale również sami mieszkańcy.

Jak zapobiec podtopieniom 
i zagospodarować „deszczówkę” w Izabelinie

Z ŻYCIA GMINY

Podtopienia to aktualny temat we wszystkich obszarach zurbanizowanych. Również w Izabelinie odżywa on po 
intensywnych opadach i w okresie roztopów. Mieszkańcy sołectw takich jak Truskaw, Sieraków czy Laski od lat 
borykają się z podtopionymi ulicami i wodą na terenie posesji. Temat dotyczy nas wszystkich.

Podstawą działania jest dokładne zrozumie-
nie przyczyn problemu. Dlatego też Urząd 
Gminy przystąpił do opracowania „Koncepcji 
odwodnienia terenu gminy Izabelin”.

W ramach „Koncepcji” przeprowadzona zo-
stanie szczegółowa analiza warunków śro-
dowiskowych oraz rozmieszczenia i stanu 
istniejącej infrastruktury, służącej do odwad-
niania terenu i przejmowania wody opado-
wej. Istniejący system kanalizacji deszczo-
wej, rowy, rzeki oraz naturalne i sztuczne 
zbiorniki na terenie wszystkich sołectw 
zostaną ocenione pod kątem technicznym. 
Inwentaryzacji zostaną poddane również 
tereny zieleni i nieużytków, od strony ich 
możliwego wykorzystania dla miejscowego 
zagospodarowania wód opadowych. Analiza 
dokumentacji i prace terenowe już się rozpo-
częły. Rozpoczęły się też rozmowy z Kampi-
noskim Parkiem Narodowym, w którym pro-
blem jest odwrotny – brak wody powoduje 
wysychanie prowadzące do szeregu proble-
mów przyrodniczych.

Dokonanie właściwej diagnozy problemu 
nie jest możliwe bez udziału mieszkańców. 
Dlatego też przygotowaliśmy adresowaną 
do Państwa ankietę, która pomoże zidenty-
fikować występujące w przeszłości miejsca 
podtopień i stopień ich uciążliwości, a także 

zastanowić się nad możliwą eliminacją ich 
przyczyn.

W wyniku opracowanej Koncepcji powsta-
ną modele, interaktywne mapy i bazy da-
nych geoprzestrzennych, które pozwolą na 
określenie kierunków powierzchniowych 
spływów wody opadowej na terenie gminy, 
możliwości jej retencji i zagospodarowa-
nia w bardziej kontrolowany sposób. Dzięki 
temu wyznaczone zostaną priorytetowe ob-
szary działań inwestycyjnych i rozwiązania, 
mające na celu uregulowanie stosunków 
wodnych w poszczególnych rejonach gminy.

Koncepcja jest opracowywana przez zało-
żoną w 1998 roku spółkę FPP Enviro, która 
działa w branży ochrony środowiska, klimatu 
i zrównoważonego rozwoju, na terenie Pol-
ski, Danii, Estonii, Niemiec i Litwy. Jako jed-
na z pierwszych w Polsce podjęła działania 
z zakresu zrównoważonego zagospodarowa-
nia wód opadowych w miastach, z wykorzy-
staniem rozwiązań ekosystemowych (w tym 
zieleni miejskiej) oraz własnych autorskich 
rozwiązań wykorzystujących tereny zielone.

Iwona Wagner
FPP Enviro Sp. z o.o.

fot. arch. FPP Enviro Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie „Ankiety dla miesz-
kańców gminy Izabelin, dotyczącej proble-
mów z wodą opadową/roztopową”, która 
załączona jest do niniejszego numeru „Li-
stów do Sąsiada” .

Wypełnioną ankietę prosimy składać do 
dnia 20.12.2019 r.
1)  bezpośrednio w Kancelarii Urzędu  Gmi-
ny Izabelin
2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: deszczowka@izabelin.pl
3) w formie pisemnej na adres: 
Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 Izabelin 

Z ŻYCIA GMINY

Rondo oddane do użytku
W dniu 30.10.2019 r. nastąpił odbiór koń-

cowy i dopuszczenie do ruchu pojaz-
dów zadania polegającego na „budowie ronda 
na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4130W 
ul. 3 Maja z drogą powiatową nr 4128W ul. 
Sienkiewicza wraz z budową systemu odwod-
nienia w miejscowości Izabelin C”.

Odbioru końcowego inwestycji dokonali przed-
stawiciele Inwestora – Zarządu Dróg Powia-
towych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 
Wykonawcy prac – Benevento Sp. z o.o. wraz 
z kierownictwem budowy i kierownikami ro-
bót branżowych, przy udziale przedstawiciela 
Urzędu Gminy Izabelin, GPWiK „Mokre Łąki” 
i Zarządu Transportu Miejskiego, w obecności 
wicestarosty Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego – Wojciecha Białasa.

W trakcie czynności odbiorowych stwierdzono 
realizację zadania zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i bieżącymi uzgodnie-
niami na placu budowy, poczynionymi pomię-
dzy Inwestorem wraz z Inspektorem Nadzoru 
oraz Wykonawcą. Kierownik budowy przekazał 

Inwestorowi komplet doku-
mentacji powykonawczej wraz 
dokumentami na wbudowane 
materiały, badania laboratoryj-
ne, kopie umów, kopię koszto-
rysu oraz projektów czasowej 
organizacji ruchu. Stwierdzone 
w czasie odbioru wady i usterki 
związane z wykończeniem wy-
konanych nawierzchni, ozna-
kowaniem pionowym i pozio-
mym oraz doprowadzeniem 
otoczenia prowadzonych robót 
budowlanych do porządku, zo-
staną zrealizowane do dnia 15 
listopada.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 4 mln zł. Zadanie 
zostało współfinansowane ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego, w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. 
Dofinansowanie inwestycji z tego programu 

wyniesie blisko 2,5 mln zł, resztę sfinansują 
wspólnie Gmina Izabelin i Powiat Warszawski 
Zachodni.

 Tekst i fot. Mateusz Milej
Zastępca Kierownika Wydziału Środowiska

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Boisko wielofunkcyjne – zakończono prace

Zakończone zostały prace przy budowie 
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej im. płka Stanisława Królickie-
go przy ul. Wojska Polskiego 5 w Hornówku. 
W ramach inwestycji wykonano boisko o na-
wierzchni poliuretanowej i powierzchni 600 m2. 
Zamontowano piłkochwyty, kosze do koszy-
kówki, bramki do piłki nożnej oraz słupki do 
siatkówki. Zadanie dostało dofinansowanie 
w ramach programu „Mazowiecki Instru-
ment Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2019” z budżetu  Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 76 200 zł.  Inwe-
stycja została zrealizowana przez firmę: Za-
jące – Darkop Dariusz Zając, Sośninka 86, 
08-450 Łaskarzew.

Tekst i fot. Mateusz Milej
Zastępca Kierownika Wydziału Środowiska

CO SŁYCHAĆ 
W INWESTYCJACH
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AKCJA 
«ROZDRABNIANIE»

Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze,  
dzięki dofinansowaniu z budżetu Woje-

wództwa Mazowieckiego w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
Mazowsze 2019, sołectwo Hornówek zaku-
piło Rębak RED DRAGON RPS 120.

Rębak, kupiony na rzecz sołectwa Hornó-
wek, może służyć na zasadach „dobrosą-
siedzkich” (w uzgodnieniu z sołtysem Hor-
nówka), mieszkańcom wszystkich sołectw 
gminy Izabelin. Szczegółowy regulamin 
korzystania z Rębaka znajduje się w sie-
dzibie Spółki „Mokre Łąki”, obsługującej to 
urządzenie. 

W bieżącym roku kalendarzowym, w  soboty: 
30 listopada oraz 21 grudnia sołectwo Hornó-
wek, we współpracy ze Spółką „Mokre Łąki” 
planuje przeprowadzić dwie akcje rozdrabia-
nia gałęzi, bezpośrednio na terenie sołectw. 
Jeżeli będą duże opady, to akcja będzie prze-
łożona na następny dzień pracujący.

W roku 2020 Akcje „Rozdrabnianie” pro-
wadzone będą w każdą ostatnią sobotę 
miesiąca w innej miejscowości. Jeżeli zgło-
szeń w danej miejscowości nie będzie dużo, 
Spółka będzie realizować Akcję w więcej niż 
jednej miejscowości. W sytuacji większej 
liczby zgłoszeń niż możliwości wykonania 
w ciągu jednego dnia, Akcja będzie konty-
nuowana w kolejną sobotę. 

Aby wziąć udział w Akcji „Rozdrabnianie”: 

- mieszkaniec danej wsi zgłasza do swojego 
sołtysa fakt posiadania gałęzi do rozdrob-
nienia,

- wraz ze zgłoszeniem podaje do siebie 
numer telefonu (pod wskazany numer te-
lefonu pracownicy przedsiębiorstwa „Mokre 
Łąki” zadzwonią i ustalą szczegóły),

- sołtys musi wskazać pracownikom „Mo-
krych Łąk” miejsce, w którym będą mogli 
w bezpieczny sposób przeprowadzić roz-
drabnianie, 

- sołtysi przekazują zgłoszenia od miesz-
kańców do pracownika Spółki „Mokre Łąki”. 

Waldemar Szatanek
fot. Michał Roczek

Izabelin, dnia 7 listopada 2019 r.

GPA.6722.28.2.2019.AK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  oraz  art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 6 listopada 2019 r. uchwały Nr XVI/126/19 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin 
C „Centrum”. 

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu 
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

Zakres projektu planu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 948/1, 967, 968, 969, 970, 
971, 972, 973, 974, 975, 976.

Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym Nr 1 
do w/w uchwały, które dostępne są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.
pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobi-
ście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy 
Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: izabelin@izabelin.pl. 

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 20 grudnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 

Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak

Izabelin, dnia 7 listopada 2019 r.
GPA.6722.24.4.2019.AK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)  oraz  art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 6 listopada 2019 r. uchwały Nr XVI/127/19 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Izabelin. 

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu 
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

Obszary objęte projektem zmiany Studium:
1) Obszar Nr 1 obejmuje działki o nr ew. 210/3 i 211 położone we wsi Mościska w rejonie ul. 
Lipkowskiej Wody.
2) Obszar Nr 2 obejmuje działkę o nr ew. 122/1 położoną we wsi Laski w rejonie ul. Wieczor-
ka i ul. Jaworowej.

Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym Nr 1 
do w/w uchwały, które dostępne są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.
pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobi-
ście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy 
Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: izabelin@izabelin.pl. 

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 20 grudnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 
Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak

Z ŻYCIA GMINY

PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Gminne Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Izabelin „Mokre 
Łąki” Sp. z o.o. informuje, że w ra-

mach projektów „Poprawa ochrony środo-
wiska i jakości życia mieszkańców poprzez 
uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Izabelin” – I i II cz. w ramach 
działania 2.3 „Gospodarka wodno-ścieko-
wa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu” Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020 zosta-
ły zakończone następujące zadania:

• „Budowa sieci wodociągowej w ulicach 
Bociania, Północna, Żurawia w miejscowo-
ści Truskaw”,

• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w uli-
cach Bociania, Północna, Żurawia w miej-
scowości Truskaw”,

• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicach Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, 
Próżna, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, 
Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna 
w miejscowości Hornówek”,

• „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zie-
lonej w Hornówku”,

• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w uli-
cy Olszowej w Truskawiu”,

• „Budowa sieci wodociągowej w m. Izabe-
lin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abrahama) 
– Etap I”,

• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 
Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abra-
hama) – Etap I”,

 „Mokre Łąki” zachęcają do skorzystania z możliwości przyłączenia Państwa nieruchomości 
do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w uli-
cy Młodzieżowej, Trzech Sosen, Ogrodowej, 
Pogodnej i Pocztowej w miejscowości Laski”,

• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iza-
belinie B w ulicach Kordeckiego, Soroki, 
Charłampa, Anusi, Zagłoby”.

Zadania są współfinansowane z Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014-2020.
W związku z zakończeniem powyższych in-
westycji zachęcamy Państwa do skorzysta-
nia z możliwości przyłączenia Państwa nie-
ruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz sieci wodociągowej.

Informujemy, iż w celu podłączenia nieru-
chomości do sieci wodociągowej lub kana-
lizacyjnej należy wystąpić do Spółki o wy-
danie technicznych warunków przyłączenia.
Szczegółowa procedura oraz formularze 
wniosków dostępne na stronie internetowej 
oraz w Biurze Obsługi Klienta GPWiK Izabe-
lin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. 
Formalności związane z podpisaniem umo-
wy na dostawę wody i/lub odprowadzanie 
ścieków dokonywane są w siedzibie Spółki, 
w Biurze Obsługi Klienta. 
Jednocześnie informujemy, że przyłączając 
nieruchomość do sieci kanalizacyjnej będą 
mogli Państwo zaobserwować szereg wyni-
kających z tego korzyści:

- niższy koszt odprowadzania ścieków, koszt 
wywozu nieczystości płynnych przez wozy ase-
nizacyjne to minimum 190,00 zł za 10 m3, na-

tomiast koszt odprowadzania takiej samej 
ilości ścieków do sieci kanalizacyjnej we-
dług aktualnie obowiązującej taryfy wynosi 
109,00 zł (cena 1 m3 ścieków 11,90 zł, po 
dopłacie 10,90 zł),

- możliwość uzyskania dofinansowania 
z Urzędu Gminy Izabelin na budowę przy-
łącza kanalizacyjnego w wysokości do 60% 
kosztów budowy przyłącza, jednak nie wię-
cej niż 1.200,00 zł,

- możliwość rozłożenia na raty kosztu bu-
dowy przyłącza kanalizacyjnego i/lub przy-
łącza wodociągowego oraz wewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej wykonanej przez 
GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o.,

- wzrost wartości nieruchomości,

- poprawa stanu środowiska naturalnego, 

- ograniczenie przenikania zanieczyszczeń 
do wód gruntowych,

-  ograniczenie zanieczyszczenia powietrza/
smogu poprzez zmniejszenie natężenia ru-
chu wozów asenizacyjnych.

W sprawach przyłączenia Państwa 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
lub wodociągowej, prosimy o zgłasza-
nie się do Biura Obsługi Klienta w sie-
dzibie Spółki w dni robocze od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-16.00. 
W celu ustalenia dogodnego dla Pań-
stwa terminu prosimy o telefon pod 
numerem: 22 721 80 72.

Marcin Sobczak
Prezes Zarządu Spółki
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Z ŻYCIA GMINY Z ŻYCIA GMINY

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
14 GRUDNIA 2019 R. (SOBOTA) GODZ. 13:00 - 18:00
Teren parkingu przy Urzędzie Gminy
11 STYCZNIA 2020 R. (SOBOTA) GODZ. 15:00 - 19:00
Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21
25 STYCZNIA 2020 R. (SOBOTA) GODZ. 09:00 - 13:00
VVilla, ul. Matejki 25, Izabelin
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Z ŻYCIA GMINY

NOWE OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
W dniu 6 listopada br. Rada Gminy Iza-

belin ustaliła nowe stawki za gospo-
darowanie odpadami dla mieszkańców gminy 
Izabelin. Od 1 stycznia 2020 r. mieszkaniec nie 
może zadeklarować, że nie będzie segregował 
odpadów. W związku z powyższym uchwalona 
została jedynie stawka za segregację odpa-
dów, która od początku przyszłego roku wy-
nosiła będzie 33 zł na mieszkańca miesięcznie. 
Uchwalona została również tzw. opłata sank-
cyjna, za brak segregacji, w wysokości cztero-
krotności opłaty podstawowej (4 x 33 zł = 132 
zł na mieszkańca miesięcznie).

Firma odbierająca odpady będzie prowadziła 
kontrolę segregacji. Po stwierdzeniu niepra-
widłowości nakładana będzie na mieszkańca 
(w drodze postępowania administracyjnego) 
ww. opłata sankcyjna. 

Rada Gminy wprowadziła również ulgę dla 
mieszkańców, którzy w przydomowych kom-
postownikach zagospodarowywać będę biood-
pady stanowiące odpady komunalne. Z takich 
gospodarstw domowych zawieszony zostanie 

odbiór tej frakcji (w tym liści i gałęzi), miesz-
kaniec nie będzie mógł również dowieźć ich 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych. Ulga wynosi 6 zł, czyli opłata dla 
mieszkańców kompostujących odpady wyno-
siła będzie 27 zł na 1 mieszkańca miesięcznie.

Również w tym zakresie prowadzone będą 
kontrole wypełniania obowiązku kompostowa-
nia bioodpadów. Gospodarstwo domowe, któ-
rego właściciel zadeklarował kompostowanie, 
musi być wyposażone w kompostownik 
i wszelkie bioodpady mają do niego trafiać. Je-
śli mieszkaniec będzie pozbywał się bioodpa-
dów w inny sposób np. wywoził je do lasu lub 
podrzucał sąsiadowi, ulga zostanie odebrana, 
a możliwość ponownego jej przyznania będzie 
zawieszona na 6 miesięcy. 

Termin płatności poszczególnych rat pozostał 
bez zmian i jest to 28 dzień każdego miesiąca,  
w którym nastąpił wywóz odpadów komunal-
nych.

Właścicieli działek letniskowych z pewnością 
ucieszy fakt, iż wysokość opłaty uległa znaczą-

cej obniżce i w 2020 roku wyniesie 169,30 zł. 
Jest to opłata ryczałtowa, płatna do 28 grudnia 
2020 r.

Utrzymana została również ulga dla miesz-
kańców, których dochód nie przekracza kwoty 
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z po-
mocy społecznej.

Mieszkańcy chcący skorzystać z ulg, jak i wła-
ściciele działek letniskowych, zobowiązani są 
do wypełnienia nowego wzoru deklaracji.

Wzór deklaracji również zmienił nieco swą 
formę. Dodana została klauzula informacyjna 
dotycząca ochrony danych osobowych. Jest to 
wymóg wynikający z 1rt. 6 n ust. 1 pkt. 1 usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. 2019 poz. 2010).
Nowe wzory deklaracji dostępne będą zarów-
no w Referacie Gospodarki Odpadami, jak i na 
stronach internetowych gminy, dopiero po 
wejściu w życie uchwały w sprawie wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez wła-
ściciela nieruchomości tj. po 1 stycznia 2020 r. 

Marta Merchel

NIE KORZYSTAJMY z dmuchaw do liści
Jesień niewątpliwie kojarzy się z porząd-

kami – opadające liście gromadzą się 
w ogrodach, na chodnikach, murawach, 
pokrywają się nimi zieleńce. Z całą pewno-
ścią korzystanie z dmuchaw do liści przy-
spiesza proces ich uprzątnięcia. Niestety ich 
używanie nie jest obojętne dla środowiska 
i naszego zdrowia. Ich szkodliwość przeja-
wia się poprzez: 

- powodowanie wtórnej emisji zanieczysz-
czeń, wzbijanie pyłów,
- emitowanie toksycznych spalin, które dłu-
go utrzymują się w wilgotnym jesiennym 
powietrzu,
- hałas. 

Niekorzystny wpływ na stan czystości po-
wietrza przejawia się poprzez wzbijanie 
w powietrze oprócz liści wszystkiego, co się 
znajduje na ziemi, łącznie z piaskiem, ku-
rzem czy resztkami zwierzęcych odchodów. 
Liście opadają ponownie na grunt szybko, 
ale pyły unoszą się w powietrzu jeszcze 
kilka godzin, a w sprzyjających warunkach 
nawet kilka dni. 

Praca dmuchawy wiąże się również 
z wysoką emisją zanieczyszczeń, zwłaszcza 
w przypadku korzystania z urządzeń spali-

nowych z silnikiem dwusuwowym o prostej 
i odpornej konstrukcji, lecz mało ekologicz-
nej. Ich podstawowymi wadami są: duże 
zużycie paliwa (niższa sprawność), wysoka 
emisja spalin oraz głośna praca. Spaliny 
zawierają duże ilości tlenku węgla, tlenków 
azotu, węglowodorów aromatycznych. 

Kolejnym powodem do ograniczenia korzy-
stania z dmuchaw do liści jest generowany 
przez nie hałas. Zanieczyszczenie hałasem 
jest coraz częściej podnoszonym tematem, 
ponieważ jest on bardzo szkodliwy dla zdro-
wia – zwłaszcza w miastach. Na szczęście 
da się go dość łatwo ograniczać.  

W przypadku dmuchaw generowany ha-
łas potrafi przekraczać 100 decybeli. Jego 
norma w przypadku długotrwałego naraże-
nia (chodzi o w miarę tolerowany poziom) 
wyznaczona przez Światową Organizację 
Zdrowia to 67 do 70 decybeli. Reakcją na  
przebywanie przez dłuższy czas w miej-
scach, gdzie jest głośniej jest rozstrój ner-
wowy. Przekroczenie pewnej normy decy-
beli może wywoływać rozdrażnienie, a przy 
tym poważnie szkodzić zdrowiu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, 
że z punktu widzenia środowiska i naszego 

zdrowia przedmuchiwanie liści przy użyciu 
ww. urządzeń jest nieopłacalne. 

NIE KORZYSTAJMY z dmuchaw do 
liści, zwłaszcza w obliczu prowadzonych 
przez Gminę działań mających na celu wal-
kę z zanieczyszczeniem powietrza.

Sytuacja ta nie dotyczy utrzymania obiek-
tów sportowych oraz rekreacyjnych takich 
jak place zabaw, boiska szkolne – o ile wy-
maga tego zastosowana technologia, np. 
nawierzchnia poliuretanowa. 

Aby utrzymać nawierzchnię poliuretanową 
w należytym stanie, należy między innymi 
usuwać z niej śmieci i zanieczyszczenia 
(można to robić np. za pomocą odkurzacza 
przemysłowego lub dmuchawy). Ważnym 
elementem jej utrzymania jest usuwanie 
liści, igieł i części opadłych roślin. Pozosta-
wione zanieczyszczenia biologiczne ulegają 
procesom gnilnym, ułatwiając wegetację 
mchom i chwastom oraz zanieczyszczają 
pory nawierzchni, utrudniając tym samym 
odprowadzenie wody. Przy dłuższych zanie-
dbaniach nawierzchnia może tracić swoje 
parametry użytkowe (antypoślizgowość), 
co wpływa na obniżenie bezpieczeństwa 
użytkowników. 

Dorota Michalak

Z ŻYCIA GMINY

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 
WYMYSŁ CZY KONIECZNOŚĆ?

Zmiany klimatu są jednym z najważniejszych 
wyzwań współczesnego świata. Postępu-

jący wzrost globalnej temperatury oraz jego 
skutki dla środowiska i gospodarki, a także klu-
czowa rola człowieka w tym procesie, wyma-
gają podjęcia kompleksowych działań zarówno 
edukacyjnych, jak i zmniejszających wpływ 
człowieka na klimat i służących przystosowaniu 
się do tych zmian. Zmian, które niestety są już 
nieuniknione i nie da się ich zatrzymać. Nam 
pozostaje podejmowanie środków łagodzenia.  
W tym temacie najważniejszym działaniem jest 
ograniczenie gazów cieplarnianych oraz podej-
mowanie środków adaptacyjnych. Adaptacja do 
zmian klimatu jest procesem przystosowywania  
do zmieniających się warunków klimatycznych, 
w sytuacji, gdy wiemy, że bez względu na wy-
siłki, zjawiska klimatyczne będą dla nas coraz 
większym zagrożeniem. Adaptacja nie narusza 
zdolności środowiska do naturalnej regeneracji, 
lecz opiera się na naturalnych funkcjach ekosys-
temu. Jest zatem zrównoważona i – podejmo-
wana w jednym obszarze – nie ogranicza moż-
liwości adaptacji innych obszarów, sektorów ani 
grup społecznych.

Jak podejmować działania adaptacyjne?

Oczywiście potrzebne jest zaangażowanie 
i współdziałanie mieszkańców. Na terenie Pol-
ski mnożą się przykłady działania na rzecz 
adaptacji, poprzez wykorzystanie naturalnego 
kapitału i wysuwanie na pierwszy plan zielo-
no-niebieskiej infrastruktury oraz zachęcanie 
mieszkańców do działania na rzecz ochrony kli-
matu. Dobrych praktyk jest wiele, jak chociażby 
powstające w dużych miastach parki kompak-
towe (Wrocław, Kraków), zielone przystanki 

„Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia” – to hasło było myślą przewodnią jednego 
z paneli, w którym uczestniczyłam w czasie tegorocznego Forum Samorządowego 
w Katowicach – mówi Małgorzata Piekarska.

(Białystok, Siemiatycze), zielone ściany (Katowi-
ce) itp. Coraz więcej budujemy domów, coraz 
więcej powierzchni utwardzamy, a to zaburza 
gospodarkę wodną i dewastuje środowisko. Po-
wszechne są zabiegi wycinania drzew pod traw-
niki,  wymagające ciągłego nawadniania, sadzi-
my ekspansywne, modne rośliny, które wypie-
rają te charakterystyczne dla naszego terenu, 
zasypujemy naturalne zbiorniki wodne w celu 
zwiększenia powierzchni działki. To wszystko 
są działania niepożądane, przyczyniające się do 
degradacji środowiska. Dlatego musimy propa-
gować w społeczeństwie przeciwdziałanie zmia-
nom, zwiększanie odporności na klęski żywio-
łowe oraz minimalizowanie skutków zagrożeń. 

Jak to robić? Poprzez sadzenie zacieniających 

drzew wzdłuż nasłonecznionych ulic, wykorzy-
stywanie rozszczelnionych nawierzchni dróg, 
stwarzanie zielonych stref w najbardziej zabu-
dowanych terenach, budowanie studni i su-
chych rzek w miejscach, gdzie można wykorzy-
stać teren do zatrzymywania wód opadowych, 
gromadzenie deszczówki do podlewania roślin 
ogrodowych, wysiewanie łąk kwietnych zamiast 
angielskich trawników, które są nie tylko bar-
dziej odporne na niekorzystne warunki pogodo-
we, ale są też miejscem odżywiania i schronie-
nia dla owadów. 

Odpowiedzi jest wiele, ale najważniejsza jest 
świadomość, że adaptacja do zmian klimatu 
jest równoznaczna z ochroną naszego zdrowia,  
a w wielu przypadkach – życia.          

 Tekst i fot. Małgorzata Piekarska

zielony przystanek w Siemiatyczach
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GALA SOŁTYSÓW
Urząd sołtysa został utworzony na przełomie XII i XIII wieku, we wsiach lokowanych na prawie 
niemieckim. Pierwszym sołtysem zostawał zasadźca, który reprezentował interesy feudalnego 
pana. Sołtys w średniowiecznym systemie prawnym to także wiejski sędzia. Mógł być nim szlachcic, 
mieszczanin lub – najczęściej – miejscowy chłop. Gdy pan feudalny lokował wieś bez pomocy zasadźcy, 
sołectwa nabywali przedstawiciele szlachty lub bogaci mieszczanie. Rola, zadania i prawa sołtysa 
zmieniały się na przestrzeni wieków. Jednak urząd działa do czasów współczesnych, a sołtys jest 
osobą poważaną we wsi.

We wtorek 15 października br. w Cen-
trum Kultury Izabelin odbyła się 

Gala Sołtysów wybranych w pierwszych 
na Mazowszu powszechnych wyborach 
sołeckich. Galę poprowadził Bogdan 
Szczesiak – radny oraz przewodniczący 
Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Tury-
styki, który wspomniał też, że obecna 
kadencja sołtysów i członków Rad Sołec-

kich, po raz pierwszy będzie trwała 5 lat. 

Na początku głos zabrała Dorota Zmar-
zlak – Wójt Gminy Izabelin mówiąc o 
tym, jak ważna jest dla niej współpraca 
z sołtysami i Radami Sołeckimi, bo to ich 
głos, jako przedstawicieli mieszkańców, 
jest najistotniejszy, by stworzyć przyja-
zne miejsce do wspólnego funkcjonowa-
nia.

Na uroczystości podziękowano sołtysom 
i radom sołeckim poprzedniej kadencji 
2015-2019 za ich pracę i zaangażowanie 
w życie swoich wsi, poprzez wręczenie 
dyplomów oraz drobnych upominków.
Przedstawiono też zebranym prezentację 
dotyczącą poprzedniej kadencji i tego, 
co poszczególnym sołectwom udało się 
zrobić z funduszy sołeckich. Zanotowa-
no wzrost członków w nowych radach, 
co oznacza, że coraz więcej osób chce 
współtworzyć i działać na rzecz naszej 
małej ojczyzny.

Wójt oraz jej zastępca Michał Postek po-
gratulowali nowym sołtysom i członkom 
rad, a także życzyli owocnej współpracy. 
Sołtysi otrzymali dyplomy oraz metalowe 
tabliczki z napisem „sołtys”, a członkowie 
rad sołeckich znaczki z logo gminy Izabe-
lin. Przedstawiono też urzędników współ-
pracujących bezpośrednio z sołtysami.

Były pamiątkowe zdjęcia, koncert zespo-
łu Wokaliza oraz poczęstunek i rozmowy 
kuluarowe. O ważnych dla sołectw te-
matach będziemy Państwa informować 
w kolejnych numerach lokalnej prasy. 
Już teraz jednak możemy się dowiedzieć, 
jakie plany mają nowi sołtysi.

Iwona Mazurek
fot. Grzegorz Nowicki

Z nowymi sołtysami o ich 
planach na przyszłość  
rozmawia Iwona Mazurek

Co chciałaby Pani  zrobić dla 
swojego sołectwa, czego nie 
zrobili Pani poprzednicy?

sołtys Truskawia 

Patrycja Bykowska:
Najbardziej zależy mi na zaktywizo-
waniu i zintegrowaniu mieszkańców, 
bo razem możemy więcej. Chciałabym 
też zadbać o estetykę i walory tury-
styczne naszej wsi. Marzy mi się tak-
że Wiejska Świetlica i Koło Gospodyń 
Wiejskich.

Jaki cel przyświeca Pani na najbliższe 
lata w związku z pełnioną  funkcją?

sołtys Lasek

Anna Mandes:
Celem jest uzyskanie więcej niż 70% miesz-
kańców wsi Laski zaangażowanych w spra-
wy lokalne. Przekłada się to na wszystkie 
aspekty naszej rzeczywistości, w której ży-
jemy – zarówno na infrastrukturę, dopaso-
waną ofertę kulturalną, jak też bezpieczeń-
stwo – poznanie i współpracę sąsiedzką oraz 
synergię z gminą i powiatem.

Czym dla Pana jest zwycięstwo 
w wyborach sołeckich?

sołtys Izabelina C

Jacek Szarpak:
Jest to ogromny kredyt zaufania, jakim ob-
darzyli mnie mieszkańcy sołectwa. To nie 
tytuł, tylko ogrom pracy jaki czeka mnie, 
Radę Sołecką i wszystkich mieszkańców. 
Jestem przekonany, że razem możemy 
więcej.

Jaki powinien być 
idealny sołtys?

sołtys Hornówka

Jarosław Kępkowicz:
Moim zdaniem sołtys powinien być częścią 
wspólnoty, identyfikować się z miejscem 
i mieszkańcami, oddychać tym samym 
powietrzem, doświadczać tych samych 
problemów, być mediatorem, obrońcą, re-
prezentantem – zależnie od sytuacji, mieć 
zapał do pracy i łatwo się nie poddawać, 
mieć czas dla mieszkańców.

Co jest najważniejsze dla Sierako-
wa i czym chce się Pani zająć przez 
okres swojej kadencji sołtysa?

sołtys Sierakowa 

Ewa Maliszewska:
Największym i zarazem najtrudniejszym 
problemem Sierakowa jest zależność od 
KPN, dlatego będę szukała korzystnych  
rozwiązań. Równie ważny cel to podjęcie 
prac nad II etapem PPZ Sierakowa, reali-
zacja wodociągu i kanalizacji oraz budowa 
chodnika i ścieżki rowerowej. Bardzo chcia-
łabym, aby nasi mieszkańcy zjednoczyli się 
w działaniu, by osiągnąć wspólne cele,  ale 
też razem spędzali wolny czas.

Jak to jest wygrać kolejny raz wybory 
sołeckie? Czy czuje się  Pani odpowie-
dzialna za mieszkańców swojej wsi?

sołtys Mościsk 

Danuta Karczmarek:
Dla mnie to wielka radość i zaszczyt, 
że mieszkańcy kolejny raz obdarzy-
li mnie zaufaniem. Oczywiście czuję 
się za nich odpowiedzialna, dlatego 
pomagam im w rozwiązaniu wielu 
spraw. Staram się też dobrze współ-
pracować z władzami gminy, by różne 
kwestie rozwiązywać na korzyść wsi 
i jej mieszkańców.

Co chciałaby Pani osiągnąć dla 
Izabelina B, pełniąc kolejny raz  
funkcję sołtysa?

sołtys Izabelina B 

Elżbieta Kowalczyk:
Zależy mi na odwodnieniu Izabelina 
B, dokończeniu kanalizacji, poprawie 
stanu dróg, bezpiecznym dojeździe 
dzieci do szkół i przedszkola, połącze-
niu Izabelina z Bemowem i Wolą linią 
autobusową oraz przedłużeniu L18 do 
nowego centrum handlowego w Babi-
cach.

Podziękowanie
Dziękuję mieszkańcom Mościsk za obda-
rzenie mnie po raz kolejny zaufaniem i po-
wierzenie mi  zaszczytnej funkcji sołtysa 
Mościsk na następną kadencję. Obiecuję, 
że nadal będę starała się dbać o spra-
wy Mościsk, a także wspierać i pomagać 
mieszkańcom w różnych sytuacjach.

sołtys Danuta Karczmarek

Sprostowanie
We wrześniowym numerze LdS pojawił 
się błąd dotyczący rodziny Pani Danuty 
Karczmarek, która ma pięcioro dorosłych 
dzieci, a nie – jak napisano – dwoje. Re-
dakcja nie ponosi winy za pomyłkę, za-
mieściła otrzymane materiały.

Podziękowanie
Dziękujemy za wybór na stanowisko sołty-
sa i do Rady Sołeckiej wsi Laski – zachęca-
my wszystkich mieszkańców do włączenia 
się w działania sołeckie! Rozpoczęliśmy 
wolontariat sołecki – potrzebujesz pomocy 
np. przy grabieniu liści? Chcesz pomóc są-
siadom? Powiedz o tym sołtysowi! 
Anna Mandes 664 272 788, 
strona informacyjna naszego sołectwa: 
facebook.pl/SolectwoLaski.
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XVI sesja Rady Gminy Izabelin

Z ŻYCIA GMINY

„XVI sesja Rady Gminy Izabelin, odbyła się w dniu 6 listopada 2019 roku. Na wstępie 
przewodnicząca Rady Gminy Izabelin przekazała informację z analizy oświadczeń 
majątkowych radnych Gminy Izabelin za rok 2018, Wójtowi Gminy Izabelin 
– Dorocie Zmarzlak. Radni podjęli następujące uchwały:

1. uchwała  XVI/122/19 w sprawie 
przyjęcia raportu z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin 
za lata 2017 – 2018. 12/0/0/1*  

2. uchwała XVI/123/19 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Izabelin na lata 2019-2026. 
13/0/0/0 

3. uchwała XVI/124/19 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 
Gminy Izabelin. 13/0/0/0 

4. uchwała XVI/125/19 w sprawie za-
rządzenia poboru podatków w drodze in-
kasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 8/3/2/0 

5. informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
Nie było głosowane.

6. uchwała XVI/126/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu wsi Izabelin C „Cen-
trum”. 13/0/0/0 

7. uchwała XVI/127/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Izabelin   

8. uchwała XVI/128/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XL/363/18 Rady Gmi-
ny Izabelin z dnia 19 września 2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 13/0/0/0 

9. uchwała XVI/129/19 w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Izabelin z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2020. 
13/0/0/0 

10. uchwała XVI/130/19 w sprawie 
ustanowienia w Gminie Izabelin stypen-
diów sportowych i nagród oraz ustalenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawa-
nia i pozbawiania oraz rodzajów i wyso-
kości stypendiów sportowych i nagród. 
13/0/0/0 

11. uchwała XVI/131/19 w sprawie 
ustalenia stawek opłat za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi na te-
renie Gminy Izabelin wraz z terminem, 
częstotliwością i trybem ich uiszczania. 
11/2/0/0 

12. uchwała XVI/132/19 w sprawie 
zwolnienia w części opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 10/1/2/0 

13. uchwała XVI/133/19 w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomo-
ści. 13/0/0/0 

* Legenda: 
Za / przeciw / wstrzymuje się / brak głosu

IM

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych 

do najmu, dzierżawy i użyczenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) 
niniejszym podaje się do publicznej wiado-
mości, że w siedzibie Urzędu Gminy Iza-
belin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 
w terminie od dnia 12 listopada 2019 r. do 
dnia 3 grudnia 2019 r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
najmu, dzierżawy i użyczenia. 

Wójt Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak

Izabelin C, dnia 7 listopada 2019 r.

Z ŻYCIA GMINY

Jak Izabelin świętował 
Narodowe Święto Niepodległości

Także Gmina Izabelin przez trzy kolejne dni 
obchodziła to radosne, ale i refleksyjne 

święto. W sobotę 9 listopada nasi mieszkańcy 
mogli obejrzeć w CKI film dokumentalny pt. 
„Niepodległość” w reżyserii Krzysztofa Tal-
czewskiego, a w niedzielne popołudnie – spek-
takl Aleksandra Fredry z pieśniami Stanisława 
Moniuszki pt. „100 szaleństw czyli świeczka 
zgasła”. Tego samego dnia w Zakładzie dla 
Niewidomych w Laskach, po mszy świętej 
o pomyślność i błogosławieństwo dla Polski za-
tańczono „Poloneza dla Niepodległej”, a potem 
odbyło się świętowanie w Kawiarence u Przy-
jaciół.

Jednak największe obchody przypadły oczywi-
ście na 11 listopada br. Wszystko zaczęło się 
w kościele św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 
od koncertu pieśni patriotycznych w wykona-
niu chóru parafialnego Tibi Domine pod dyrek-
cją Jana Królaka. Następnie odprawiona zosta-
ła uroczysta msza święta za ojczyznę, którą 
odprawił ksiądz prałat ppłk Stanisław Dębicki 
– proboszcz parafii. Liturgię swoją obecnością 
uświetnił poczet sztandarowy „Grupy Kampi-
nos” AK. Udział we mszy wzięli m.in. Dorota 
Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin, Michał Postek 
– zastępca wójta, Joanna Białas – przewodni-
cząca Rady Gminy Izabelin, Witold Malarow-
ski – były wójt gminy, obecnie Radny Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, Wojciech Białas 
– Wicestarosta Warszawski Zachodni, człon-
kowie Środowiska Grupy Kampinos AK wraz 
z prezesem zarządu Marcinem Biegasem, 
Jerzy Misiak – były dyrektor KPN oraz liczne 
grono mieszkańców. Po mszy nastąpiło złoże-
nie wieńców i zapalenie zniczy pod dzwonni-
cą kościelną, gdzie wmurowane są tablice ku 
pamięci żołnierzy AK pomordowanych w 1943 
roku: Wojciecha Borzęckiego ps. Świętoszek, 
kpr. pchor. Józefa Niegodzisza ps. Józef II i por. 
Janusza Langnera ps. Janusz.

Kolejnym punktem obchodów było złożenie 
kwiatów na ul. Leśnej 12 w Izabelinie, pod ta-

blicą poświęconą Jadwidze Sznajder (matce 
pchor. Franciszka Sznajdra ps. „Dąb II”) i Zofii 
Raciborskiej (właścicielce domu). Kobiety zo-
stały skatowane, a następnie żywcem spa-
lone przez hitlerowców w dniu 11 listopada 
1943 roku.

Po oddaniu czci poległym nadszedł czas na 
radosne świętowanie niepodległości. Ulicą 
Matejki przeszedł krokiem polonezowym ko-
rowód mieszkańców. Taniec poprowadziła 
Ewa Czartoryska-Stanisławska – choreograf 
współpracująca z Centrum Kultury Izabelin. 
Roztańczony, uśmiechnięty tłum powędrował 
następnie na wydmy naprzeciwko Urzędu 
Gminy Izabelin, gdzie przy ponad 100-let-
nim dębie miało miejsce wspólne, sąsiedzkie 
śpiewanie pieśni narodowych i patriotycznych 
z zespołem „Wokaliza” i Chórem Seniorów 
„Echo”.  Zgromadzeni mogli także posilić się 
grochówką oraz – wraz z sołtysem Jarosła-
wem Kępkowiczem – zakopać dla potomnych 
kapsułę czasu, w której znalazły się zdjęcia, 
wpisy mieszkańców i pamiątki z teraźniejszo-
ści np. bilet komunikacji miejskiej. Obok kap-
suły umieszczono tablicę z napisem „Otwo-
rzyć 11 listopada 2118”. Ta część programu 
była inicjatywą mieszkańców Hornówka, 
w szczególności Michała Majewskiego.  

W naszym gminnym świętowaniu nie zabra-
kło powagi i refleksji nad ofiarą tych, dzięki 
którym dziś możemy żyć w wolnym kraju, ale 
była też radość z odzyskanej wolności i na-
dzieja na przyszłość. A ta ostatnia zależy od 
nas samych. Możemy budować ją na co dzień 
– uczciwą pracą, wychowywaniem i kształ-
ceniem dzieci, zaangażowaniem w sprawy 
społeczne, a przede wszystkim życzliwością 
wobec siebie nawzajem.

Organizatorami wydarzeń byli: Urząd Gminy 
Izabelin, Centrum Kultury Izabelin, Środowi-
sko Grupy Kampinos AK i sołectwo Hornówek.

redakcja

Świętowanie odzyskanej niepodległości to dla narodu, który przez 
wiele lat był w niewoli, pod zaborami, coś niezwykle ważnego. Polska  
w tym roku obchodziła 101 rocznicę bycia wolnym krajem. W całej 
naszej ojczyźnie odbyło się wiele uroczystości patriotycznych. 

złożenie kwiatów przy dzwonnicy, fot. I. Mazurek

zakopanie «kapsuły czasu», fot. W. Piekarski

świętowanie w Zakładzie dla Niewidomych, fot. D. Zdrojewska

koncert chóru Tibi Domine, fot. I. Mazurek

wspólne świętowanie pod 100-letnim dębem, fot. W. Piekarski

złożenie kwiatów na ul. Leśnej
 fot. M. Starnowski

TO BYŁO...
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ZŁOTE 
GODY

4 października 2019 r. w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury Izabelin 
odbyła się uroczystość wręczenia 
Medali za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Zaproszono 9 par Jubila-
tów, zamieszkałych w Gminie Iza-
belin, które przeżyły w małżeństwie 
co najmniej 50 lat. 

Medale przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duda, a odznakę medalu w Jego imieniu wręczyła Jubilatom Wójt Gminy Izabelin 
Dorota Zmarzlak. Życzenia Jubilatom złożył Proboszcz Parafii w Laskach ks. Grzegorz Jankowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin Jo-
anna Białas. Po części oficjalnej został wzniesiony toast za zdrowie i pomyślność Jubilatów, zaśpiewano na Ich cześć Sto lat oraz podzielono tort 
przygotowany z okazji Złotych Godów. Na uroczystość wraz z Jubilatami przybyli Ich najbliżsi. Czas wspólnego świętowania i wspomnień umilił 
występ artystyczny małżeństwa Elżbiety i Bronisława Harasiuków, przypominający piosenki z dawnych lat. 

Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze wspólne lata. 
Dorota Kielak - Kierownik USC, fot. Grzegorz Nowicki

Z ŻYCIA GMINY

Ona czyta w moich myślach
czyli recepta na długie życie 

Z Henryką i Andrzejem Kieniarskimi – jubilatami 
obchodzącymi w tym roku 50 rocznicę małżeństwa 
– rozmawiała Iwona Mazurek

Jesteście Państwo ponad 50 lat małżeń-
stwem. W dobie rozpadu rodzin, rozwo-
dów, to jest niezwykłe. Jaka jest recepta  
na długoletnie życie razem?

Henryka: Kompromisy, uzupełnianie się, wza-
jemny szacunek...

Andrzej: Uczucie, bo od tego się wszystko 

zaczyna, ale też wzajemne zrozumienie  i obo-
pólne zaufanie. 

Razem: Wspólne zainteresowania i dążenie 
do wspólnych celów.

Andrzej: Takim wspólnym celem i zwieńcze-
niem miłości są dzieci.

Henryka: Myślę jeszcze, że u nas to były 

staraliśmy się każdy problem zgłębić, a tym 
samym lepiej zrozumieć. Empatia do dzieci 
procentuje również w życiu. Nie można upie-
rać się przy swoim, nie biorąc pod uwagę zda-
nia drugiej strony. 

Andrzej: To jest dziwne, bo gdziekolwiek 
jesteśmy, lgną do nas ludzie nie w naszym 
wieku, ale dużo młodsi. Dzieci, młodzież, 
dwudziesto-, trzydziestolatkowie.

Henryka: Tak, to prawda. Często się zdarza, 
że na wyjazdach spotykamy młodych ludzi, 
którzy nawiązują z nami kontakt i spędzamy 
razem dużo czasu.

Mają Państwo w sobie młodzieńczą ener-
gię, więc ciągnie swój do swego…
Andrzej: Nasz wieloletni kontakt z młodzieżą 
i  znajomość ich psychiki dały takie rezultaty.

Henryka: Jesteśmy optymistami i mimo wie-
ku w jakim jesteśmy, korzystamy z uroków ży-
cia. Staramy się skupiać na czymś interesują-
cym. Dużo podróżujemy, zwiedzamy, staramy 
się być w ciągłym ruchu każdego dnia.

Kiedy patrzą Państwo wstecz, za siebie, to 
co Państwo widzą?
Andrzej: Jeśli chodzi o sferę zawodową, to na 
pewno spełnienie.

Henryka: W kwestii rodzinnej również. My 
mamy idealne dzieci, a ich współmałżonkowie 
są cudownymi ludźmi.

Andrzej: Ja też miałem wspaniałą teściową, 
która zawsze liczyła się z moim zdaniem i mia-

„
Jesteśmy 

optymistami 
i mimo wieku w jakim 
jesteśmy, korzystamy 

z uroków życia. Staramy się 
skupiać na czymś interesu-
jącym. Dużo podróżujemy, 

zwiedzamy, staramy się 
być w ciągłym ruchu 

każdego dnia.

ła ludzkie podejście do życia.

Henryka: Ważne jest też to, że mamy bardzo 
dobry, stały kontakt z naszymi dziećmi i ich ro-
dzinami, wnukami. A to buduje więź, poczucie 
bezpieczeństwa i przynależności. My wszyscy 
razem spędzamy święta, wolne weekendy, 
wakacje. My się po prostu lubimy.

Która z teorii wg Państwa jest prawdziwa: 
to że przeciwieństwa się przyciągają, czy 
wręcz przeciwnie, że podobieństwa?

Andrzej: Ona czyta w moich myślach…

Henryka: (śmiech) My doszliśmy do takiego 
etapu w naszym związku, że czytamy sobie 
w myślach. Ja pomyślę, że napiłabym się 
kawy, a Andrzej wstaje i mówi: „Pójdę zrobić 
kawę”.

Andrzej: To nie są przypadki incydentalne.

Henryka: Te wszystkie kompromisy dały nam 
to, że rozumiemy się bez słów.

Andrzej: Tak czasami bywa na stare lata… 
(śmiech obojga)

Czego można Państwu życzyć?
Razem: Najważniejsze jest zdrowie.

A radość życia?
Henryka: Ona na szczęście nas nie opusz-
cza. Kiedyś ktoś powiedział, że człowiek do-
póty jest dzieckiem, dopóki potrafi się cieszyć 
z drobiazgów np. z tego, że słońce świeci.

Dziękuję za rozmowę

wspólne zainteresowania połączone z pra-
cą zawodową, bo wykonywaliśmy ten sam 
zawód. Pracowaliśmy jako nauczyciele. Ja 
51 lat przepracowałam w szkole w Izabelinie, 
wykładałam matematykę i fizykę. Kilka lat by-
łam wicedyrektorem, a następnie dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Uczyłam 
między innymi obecną panią wójt. Dorota i jej 
brat Artur byli moimi uczniami.

Andrzej: Ja pracowałem w liceum, w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla osób głuchych 
w Warszawie. Kiedy zaczynałem pracę mia-
łem dwadzieścia parę lat, a moi uczniowie byli 
czasem dwa czy trzy lata młodsi ode mnie. 
W latach 60. uważało się, że osoba głucha 
jest niewyuczalna. Myśmy z koleżankami i ko-
legami zaczęli to odwracać, zmieniać te dziw-
ne przekonania. Najpierw stworzyliśmy szkołę 
zawodową, a potem liceum. Nasi uczniowie 
zdali maturę i ukończyli studia. W dzisiejszych 
czasach, dzięki rozwojowi i technice, bardzo 
dużo się zmieniło na lepsze.

Panie Andrzeju, czy Henryka to była mi-
łość od pierwszego wejrzenia?
Andrzej: Dla mnie zdecydowanie tak. Jako 
pierwszy wykazałem inicjatywę. Długo drep-
tałem, ale uzyskałem swoje. Ślub braliśmy 
w gminie Stare Babice. Naszymi świadkami 
byli moja siostra i szwagier (mąż mojej dru-
giej siostry). W tamtych czasach, po ślubie 
wbijano do dowodów osobistych pieczątki in-
formujące, że jest się w związku małżeńskim. 
W tym całym zamieszaniu i euforii, szwagrowi 
wbito pieczątkę… że jest mężem mojej żony 
(śmiech).

Henryka: Oczywiście zostało to natychmiast 
naprawione, ale takie były nasze małżeńskie 
początki. A wszystko zaczęło się już wcześniej, 
w czasach studenckich.

Ilu dzieci i wnuków Państwo się docho-
wali?
Henryka: Dwójki dzieci i czwórki wnuków.

Andrzej: Pierwsza była moja wymarzona cór-
ka, a po 12 latach syn. Nasze dzieci też mają 
po dwójce swoich dzieci. A my wnuki w roz-
piętości wiekowej od 4 lat do 21 lat. 

Czy były momenty kryzysowe, a jeśli tak, 
to co Państwo robili, by je przezwyciężyć?
Andrzej: Zawsze są jakieś dołki i górki, ale 
staraliśmy się dogadać.

Henryka: Najważniejsza jest komunikacja, 
rozmowa.

Andrzej: Czasem słowo przepraszam trudno 
przechodzi przez gardło, ale jak już się to uda, 
to potem jest prosta droga do zgody.

Henryka: W życiu bardzo ważne są magiczne 
słowa proszę, dziękuję, przepraszam. I nie-
wątpliwie, co podkreślam, kompromisy. Nam 
było łatwiej się porozumieć przez wykony-
wany zawód, przez pracę z dziećmi. Zawsze 

TO 
BYŁO...

Henryka i Andrzej Kieniarscy, fot. Grzegorz Nowicki
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PRZYJAŹŃ POLSKO-WŁOSKA
Do gościnnej gminy Montedinove po-

jechali harcerze z 424 Drużyny Starszo-
harcerskiej „Grupa Kampinos”, absolwen-
ci Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława 
Królickiego w Izabelinie – wolontariusze ze 
Szkolnego Klubu Wolontariusza, strażacy 
z OSP Laski, mieszkańcy gminy Izabelin – 
zaangażowani społecznie w życie naszej 
gminy oraz przedstawiciele Urzędu Gmi-
ny Izabelin i Centrum Kultury Izabelin. 

Celem wyjazdu było nawiązanie przy-
jaznych kontaktów z innymi mieszkań-
cami Europy oraz poznanie różnorod-
ności kulturowej Europy i świata. 

Działania te realizowane były z inicjaty-
wy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki  Rady Gminy Izabelin w oparciu 
o projekt unijny „Europa dla Obywate-
li”, który stanowi dobrą podstawę do 
dalszych wspólnych działań i projek-
tów, sprzyjających budowaniu lepszej 
przestrzeni dla naszych mieszkańców, 
a w szczególności dla młodego poko-
lenia. 

 Daria Kuźniecow-Dudko

„Witamy przyjaciół z Polski”
Spotykało się te hasła na każdym kroku. W liczącym niewiele ponad 100 miesz-
kańców Montedinove, izabelińska grupa wyraźnie zaznaczała się swoją roze-
śmianą obecnością, harcerskimi mundurami, zaciekawionymi twarzami. Ini-
cjatorka wyjazdu – Agnieszka Różycka przywołała słowa z hymnów polskiego 
i włoskiego: My szliśmy z ziemi włoskiej do Polski, oni śpiewają o krwi włoskiej 
i polskiej… Mamy wiele wspólnego, żyjemy we wspólnej Europie. To dobrze, że 
nasze dzieci mogą do tego tak naturalnie podchodzić.”

Bogdan Szczesiak

Polsko-włoska historia
Wyjeżdżając razem z harcerzami z 424 Drużyny Starszoharcerskiej „Grupa Kampinos” do Montedinove 
nie przypuszczałem, że w ciągu kilku dni poznam tak wielu ciekawych ludzi i zobaczę tyle uroczych 
miejsc. 

Uczestnicy naszej delegacji stanowili barwny i zgrany zespół. 26-osobowa grupa młodych ludzi, gwar-
nie dyskutujących na uliczkach średniowiecznego miasteczka nie dała się nie zauważyć. Szczególnie 
widok harcerskich mundurów wywoływał zainteresowanie. 

W całej gminie liczącej niewiele ponad 500 mieszkańców żyją głównie ludzie starsi – młodzi wyjeżdżają 
studiować i pracować do większych miast. Izabelińska młodzież bardzo ożywiła miasteczko. Aż się prosi 
o kolejne wizyty.

Warto też zaprosić mieszkańców Montedinove do Izabelina, by zwiedzili piękne lasy oraz poznali bez-
kresne szlaki turystyczne. Do tego pokazać Warszawę z niezliczonymi atrakcjami i dumną historią, któ-
ra jest Włochom mało znana. Miałem okazję przekonać się o tym podczas wielogodzinnych dyskusji 
z Eraldo Vagnetti – wiceburmistrzem Montedinove.

Wiceburmistrz z ogromną pasją opowiadał o historii regionu. Kładł szczególny nacisk na przedstawie-
nie cywilizacji piczeńskiej, ludu zamieszkującego tamtejsze rejony jeszcze przed panowaniem starożyt-
nego Rzymu. W lokalnym muzeum archeologicznym można było zobaczyć ozdoby z bursztynu sprzed 
2700 lat. Czyżby już wtedy istniała polsko-włoska handlowa wymiana kulturalna? Skoro mamy tak cie-
kawe wspólne doświadczenia w relacjach sprzed tylu wieków, to tym bardziej współpraca pomiędzy 
obiema gminami powinna być pogłębiana z obopólną korzyścią. 

Niezapomnianym wspomnieniem była dla mnie wizyta na polskim cmentarzu wojennym w Loreto. 
Chorągiewki, znicze, cisza…. Razem z nami kilku młodych Włochów i kilku uchodźców mieszkających 
w Montedinove. Opowiadamy historię Polaków – tułaczy i żołnierzy II Korpusu. Somalijczyk, Pakistań-
czyk, uchodźca z Wybrzeża Kości Słoniowej słuchają naszej opowieści i razem z nami dekorują cmentarz 
– polskimi chorągiewkami. Proszą o znicze i zapalają je…

dh Bartosz Grohman 

Z punktu widzenia harcerki...
Wyjazd do Montedinove był dla nas – harcerzy dużym przeżyciem. Urzekły nas 
krajobraz oraz architektura, a mieszkańcy okazali nam dużo ciepła i gościnności. 
Zadbali o to, abyśmy dobrze poznali Montedinove i sąsiadujące miasteczka. 

Mieszkaliśmy w dawnym klasztorze, służącym dziś jako hostel. Zajadaliśmy się 
przysmakami włoskimi – takimi jak pizza. Pogoda także nam sprzyjała, pomimo 
końca września było około 30 stopni.  

Uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym na temat migracji, ponieważ Montedinove 
jest gminą otwartą na wszystkich. Podczas konferencji wysłuchaliśmy wielu cie-
kawych osób zaangażowanych bezpośrednio w pomoc migrantom. Jedną z tych 
osób był pracownik społeczny, który zorganizował zbiórkę pieniędzy, a za zebraną 
kwotę zakupił statek, którym ratuje osoby próbujące wydostać się z miejsc, gdzie 
trwa wojna bądź łamane są prawa człowieka.

Zwiedziliśmy też polski cmentarz wojenny w Loreto, gdzie zapaliliśmy znicze oraz 
zostawiliśmy małe flagi na grobach poległych żołnierzy. Ich pamięć uczciliśmy 
minutą ciszy. Obejrzeliśmy sanktuarium Santa Casa, które zostało wybudowane 
z części Świętego Domku z Nazaretu, w którym urodziła się i wychowała Maryja. 
O transporcie Świętego Domku opowiedziała pani Agnieszka Różycka – Polka, 
mieszkanka Montedinove – bez której nasz przyjazd byłby niemożliwy.

Korzystając z pogody, wykąpaliśmy się także w Morzu Adriatyckim. 

Uczestniczyliśmy również w uroczystości ważnej dla obu naszych gmin. Dott. An-
tonio del Duca – burmistrz Gminy Montedinove oraz Michał Postek – Zastępca 
Wójta Gminy Izabelin podpisali deklarację o współpracy polsko-włoskiej. 

Zostaliśmy obdarowani prezentami, które będą nam przypominały o Montedinove.

Aleksandra Piszczyk 

Urokliwe miasteczko
Bardzo mi się podobało w Montedinove. 
Miasteczko liczy nieco ponad 100 miesz-
kańców, jest zabytkowe i bardzo ładne. 
Ma taras widokowy, z którego widać 
wspaniałe krajobrazy. Podoba mi się, że 
kiedy zaczyna się weekend, na głównym 
placu miasta urządza się dyskotekę, na 
której można śpiewać karaoke. To od-
bywa się w piątki, a w sobotę i niedzielę 
przyjeżdża muzyczne trio, które gra na 
gitarze, perkusji i klawiszach. 

Uliczki są powykładane czerwonymi 
cegiełkami. Rano wystarczy otworzyć 
okno, żeby zobaczyć piękny wschód 
słońca. Całe miasteczko jest warte od-
wiedzenia - jest po prostu cudowne.  

Natalia Kosowicz

„Europa dei Amici”
„Przyjazna Europa” 

Pod takim hasłem odbyło się nie-
zwykle udane pierwsze włosko-pol-
skie spotkanie przedstawicieli dwóch 
gmin: Montedinove i Izabelina. Mon-
tedinove, ze swoją historią sięgającą 
IX w p.n.e. i dowodami kontaktów 
sięgających od Bałtyku po Afrykę, 
stało się miejscem, w którym udało 
się opowiedzieć o palącym problemie 
współczesnej Europy: kryzysie imi-
gracyjnym. Oba nasze narody wiążą 
nie tylko odnoszące się do wspólnej 
historii słowa Mazurka Dąbrowskie-
go: „z ziemi włoskiej do Polski” i hym-
nu włoskiego „il sangue d’Italia e il 
sangue polacco” (krew włoską, krew 
polską). Dzisiaj łączy nas solidarna 
odpowiedzialność za przyszłość.

Agnieszka Różycka
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Michał Postek – Zastępca Wójta Gminy Izabelin i burmistrz 

Dott. Antonio del Duca cieszą się z podpisanej deklaracji 
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HARCERZE

RAJD HARCERSKI W BESKID ŚLĄSKI

Harcerze przyjechali późnym wieczorem  
do ośrodka ZHP Hufca Ziemi Rybnickiej 

w Wapienicy, koło Bielska Białej. Rankiem, 
po wysłuchaniu instrukcji od przewodnika 
PTTK – dha Janusza, wyruszyli na zdoby-
wanie beskidzkich szczytów. Harcerze starsi 
czyli „Grupa Kampinos” i „Puszcza” udali się 
szlakiem zielonym na Szyndzielnię, gdzie 
w schronisku spotkali się z grupą harcerzy 
młodszych, którzy wjechali na szczyt kolejką 
Linową. Po krótkim postoju wszyscy harce-
rze przeszli do schroniska PTTK na Klimczo-
ku. Zadaniem harcerzy było też uprzątnięcie 
szlaku do schroniska. 

Z Klimczoka harcerze starsi wyruszyli na  
zdobywanie Błatniej a stamtąd szlakiem nie-
bieskim zeszli do zapory w Wapienicy. Z kolei 
młodsi zeszli szlakiem żółtym do Wapienicy. 
Pokonanie obu tras zajęło harcerzom cały 
dzień. Pomimo pięknej pogody i cudownych 
widoków obie trasy okazały się trudne. Wie-
czorem po kolacji harcerze zasiedli do obrzę-
dowego kominka i wysłuchali opowieści dha 
Jacka oraz gawędy dha Bartka o harcmistrzu 
Józefie Pukowcu – patronie Hufca Ziemi Ryb-
nickiej – i przyświecających mu wartościach.  

Następnego dnia po śniadaniu harcerze wy-

ruszyli autokarem na Przełęcz Kubalonka, 
skąd ruszyli na Stecówkę. W autokarze były 
też opowieści o Beskidach, o dawnej puszczy 
beskidzkiej oraz o historii Ustronia i Wisły. 
Z uwagi na bardzo trudne warunki pogodowe 
(padał silny deszcz a trasy były mokre i śliskie) 
komenda rajdu zdecydowała, że młodsi har-
cerze wrócą autokarem do Wapienicy na za-

W dniach 3-6 października 424 Szczep Harcerski „Kampinos” w sile trzech drużyn harcerskich pod komendą 
dha Jacka Smury w asyście dha Jarosława Chormańskiego, dhny Moniki Berkowskiej i dha Bartosza Grohmana 
udał się na rajd integracyjny w Beskid Śląski.

jęcia programowe, a drużyny starsze podejmą 
próbę wejścia na szczyt Baraniej Góry. Wa-
runki stale się pogarszały. Po krótkim postoju 
w schronisku na Przysłopie harcerze ruszyli na 
Baranią. Szliśmy w strugach wody. Niektóre 
buty były przemoczone. Na szczycie Baraniej 
wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia i wspólnie 
zawołaliśmy gromkie „Beeee…!”  nawiązując 
do nazwy szczytu. Stamtąd niebieskim szla-
kiem szliśmy do Wisły Czarne mijając źródła 
Wisły. Kilkukrotnie po drodze spotykaliśmy 
Salamandry. Harcerze mieli okazję zobaczyć 
Wisłę u źródeł i to, jak jej bieg przyspiesza 
z każdym metrem. 

W Wiśle Czarne czekał autokar, który zabrał 
nas do Wapienicy. Po drodze dh Bartek opo-
wiedział o zamku prezydenta w Wiśle, który 
harcerze zobaczyli z zewnątrz. 

Wieczorem harcerze zasiedli do kominka. 
Dh Janusz zajęty był udzielaniem wskazó-
wek do wypełnienia książeczek GOT. Har-
cerze bowiem podjęli wyzwanie zdobycia 
Popularnej Odznaki GOT w trakcie rajdu. 
Znaczna część odznakę zdobyła! W niedzie-
lę rano, po uprzątnięciu ośrodka, harcerze 
podziękowali dhnie Teresie za wyjątkową 
gościnę, i  wyruszyli w drogę powrotną. 

Zatrzymaliśmy się w Pszczynie, aby zobaczyć 
zagrodę pokazową Żubrów. Dh Bartek opo-
wiedział historię Żubrów Pszczyńskich, a tak-
że opisał dzieje słynnych rodów:  Donner-
smarcków, Von Ratiborów czy Hochbergów. 
W drodze harcerze usłyszeli jeszcze opowieść 
o zamkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
o obronie Klasztoru Jasnogórskiego w czasie 
potopu szwedzkiego, o Piotrkowie Trybunal-
skim i tamtejszym zamku oraz o legendzie 
zamku w Rawie Mazowieckiej. W czasie raj-
du harcerze pokonali w sumie ok. 45 km po 
górach i przewyższenia odpowiadające wy-
sokości 350 pięter! Około godziny 17.00 har-
cerze zmęczeni, acz pełni wrażeń wrócili do 
Izabelina.

Bartosz Grohman, fot. arch. szczepu
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Uchodźcy w Montedinove
Alessandro Metz – włoski armator, który regu-
larnie ratuje migrantów i uchodźców z Morza 
Śródziemnego – był powodem, dla którego nie 
zastanawiałam się nad wyjazdem do Montedi-
nove ani sekundy.

Takich ludzi nie spotyka się codziennie. Kiedyś 
działacz społeczny, dziś armator 37-metrowego 
statku, ratującego z morza ludzi, którzy płyną 
do Europy z Libii. 

Nasza izabelińska grupa spotkała się w Monte-
dinove z Alessandro, a także z pracownikami  
państwowej instytucji SPRAR, która udziela 
pomocy ludziom ubiegającym się we Włoszech 
o status uchodźcy. 

Alessandro opowiadał o tym, jak potoczna 
wiedza o sytuacji na Morzu Śródziemnym ma 
się do jego osobistych doświadczeń. Mówił 
o ludziach, których spotkał na morzu. O tym, 
że obecna polityka włoska, która karze arma-
torów za ratowanie migrantów, jest sprzeczna 
z Kodeksem Morskim (sprawdziłam – także 
z polskim Kodeksem Morskim). Że człowie-
kowi na morzu zawsze trzeba pomóc. Że jego 
statek często po akcji ratunkowej jest konfisko-
wany przez władze. Mówił też o tym, że kupił 
go dzięki crowdfundingowi – publicznej zbiór-
ce środków na łódź wśród Włochów. 

Nastroje wobec migrantów są bowiem 
wśród Włochów równie podzielone, co 
wśród Polaków. 

Silne emocje zarówno u uchodźców jak 
i u Alessandro budzi Libia – kraj, do którego 
często odsyłani są migranci po nieudanej pró-
bie przekroczenia morza. Libia jest krytykowa-
na za prowadzenie obozów koncentracyjnych 
dla migrantów, stosowanie tortur i handel ży-
wym towarem.

– Uratowałem kiedyś 9-letniego chłopca. Prze-
żył tortury w Libii, był w obozie przymusowej 
pracy, gdzie widział straszne rzeczy. Był 9-let-
nim mężczyzną. Płakał, gdy wysiadł ze statku 
na włoskim wybrzeżu. A jednak był mężczy-
zną. Mężczyzną, który miał 9 lat – opowiada 
Alessandro.

–Płynęliśmy dwa dni łodzią, w której było 150 

osób. Bez wody, bez jedzenia. Modliliśmy się 
tylko o ocalenie – relacjonuje własną podróż 
Herman z Wybrzeża Kości Słoniowej – Bogu 
dzięki, z naszej łodzi nikt nie zginął.

100-osobowe Montedinove gości  11 cudzo-
ziemców oczekujących na przyznanie statusu 
uchodźcy. Trafili do miasta po ustaleniu tożsa-
mości, weryfikacji bezpieczeństwa i przejściu 
większości procedury, której efektem będzie 
wydanie im prawa bezterminowego pobytu we 
Włoszech. Dzięki SPRAR uczą się włoskiego, 
a gdy to tylko możliwe – pracują na okolicz-
nych plantacjach oliwek i winorośli.

O pracę w okolicy nie jest łatwo. Jeszcze trud-
niej o pracę dobrze płatną. Spotkani przez nas 
cudzoziemcy relacjonują, że praca raz jest, raz 
jej nie ma, stawki wahają się od 2 do 3 euro za 
godzinę – trudno jest odłożyć cokolwiek na 
przykład na własny biznes.

Mimo to migranci błogosławią każdy dzień, 
gdy mogą pracować.

– Inaczej, co to za życie: jeść i spać, jeść i spać – 
mówi Herman. Roześmiany od ucha do ucha 
chłopak chciałby być księgowym. Czeka na pa-
piery, żeby rozpocząć we Włoszech studia. 

– Od 10 roku życia pracowałem u ojca w re-
stauracji, jestem kucharzem – opowiada 21-let-
ni Barzan z Kurdystanu. – Chciałbym otworzyć 

kurdyjską restaurację, ale czy utrzymam ją 
w Montedinove?

W mieście jest jedna restauracja, jedna lo-
dziarnia i dwa bary. W weekendy pojawiają 
się w nich grupy gości, ale w miasteczku nie 
ma tłumów. Krajobrazy są bajkowe, powietrze 
czyste, ludzie życzliwi i wieczory cudowne – ale 
biznes niełatwo tutaj utrzymać.

Większość z osób oczekujących na status planu-
je więc wyprowadzić się z miasteczka i szukać 
własnego miejsca tam, gdzie łatwiej zarobić na 
życie. Trzeba przyznać, podobnych wyborów 
dokonują też niektórzy rodowici mieszkańcy.

Ośmiu mężczyzn, którzy czekają w Mon-
tedinove na decyzje w sprawie nadania 
statusu uchodźcy spędziło z nami cały 
dzień: zwiedzając zabytki, plażując. Mło-
dzi mężczyźni odwiedzili z nami cmen-
tarz polskich żołnierzy, którzy w 1944 
roku brali udział w bitwie o Anconę. To 
było niezwykłe: patrzeć, jak dzisiejsi tu-
łacze z Afganistanu, Pakistanu, Kurdy-
stanu czy Mali zapalają świeczki i wie-
szają flagi Polakom-tułaczom, których 
wielu kolegów 75 lat temu także stało się 
uchodźcami.

Agnieszka Kosowicz
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IZABELIŃSKA AKCJA SYLWESTROWA ZNOWU RUSZA! 
Przed nami świąteczne atrakcje, więc zadbajmy, żeby nie bawić się kosztem słabszych. Mowa oczywiście o zwie-
rzętach, zarówno naszych, domowych, jak i dzikich mieszkańcach Kampinoskiego Parku Narodowego. Ponownie 
prosimy, aby część pieniędzy,  przeznaczonych na fajerwerki, przekazać na bezdomne zwierzęta.  Dzięki temu zyskają 
psy i koty w schroniskach, a i miejscowej zwierzynie łatwiej będzie przeżyć noc  sylwestrową. 

Zbiórkę zaczynamy w CKI w mikołajki 6 grudnia. Jak zawsze zbieramy pieniądze, ale i karmę, akcesoria, koce itp.

Kulminacyjnym punktem naszej akcji będzie „wystrzałowe” powitanie Nowego Roku w Centrum Kultury Iza-
belin. Wraz z CKI zapraszamy na wspólne oglądanie „wystrzałowych” filmów i jeszcze bardziej „huczną” 
ZABAWĘ TANECZNĄ prowadzoną przez Łukasza Prochackiego. 

Wiemy, że możemy na Państwa liczyć!

Wspólna pamiątkowa fotografia z udziałem uczestników wyprawy do Montedinove oraz gości spotkania podsumowującego 
wyjazd, które odbyło się w Centrum Kultury Izabelin,  fot. Oliwia Ordon
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IV Festiwal 
Natura Kultura Media 
im. Ryszarda Kapuścińskiego – już za nami...

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Fun-
dacja „Centrum Badań i Edukacji” im. 

Ryszarda Kapuścińskiego, Wydział Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Urząd 
Gminy Izabelin, Centrum Kultury Izabelin 
i Kampinoski Park Narodowy. Jak co roku spo-
tkania z filmem, książką, teatrem i muzyką od-
bywały się w Izabelinie (CKI, KPN, Willa) oraz 
w Warszawie (UW). W Radzie Programowej 
festiwalu zasiedli Stanisław Zawiśliński (prze-
wodniczący), Maryla Łukasińska oraz Konrad 
J. Zarębski. Motywem przewodnim tegorocz-
nego Festiwalu była globalizacja i spór o nią. 
Wielkie nazwiska ze świata literatury, dzienni-
karstwa, sztuki i muzyki odwiedziły nasz Izabe-
lin. A przyciągnęła ich magia Mistrza Ryszarda 
Kapuścińskiego. To dzięki niemu wszystko się 
zaczęło. A jego legenda, wrażliwość i odwaga, 
zaczęły zarażać kolejne pokolenia uczniów 
jego idei. Wszystkiemu przyglądały się uważ-
nym okiem żona – Alicja Kapuścińska i córka 
– Rene Maisner.

Trochę statystyki…
W ciągu czterech dni odbyło się 15 pokazów 
filmowych, 7 prezentacji książek, 3 wystawy 
malarstwa i fotografii, 3 debaty i nieskończo-
na ilość rozmów po kolejnych wydarzeniach, 
4 wieczory wspólnego czytania dzieł Mistrza 
(czytali: Andrzej Seweryn, Jerzy Sztur, Jolan-
ta Olszewska, Wiktor Zborowski), 1 spektakl 

Już po raz czwarty Izabelin stał się stolicą reportażu. A wszystko za sprawą Festiwalu Natura Kultura Media 

im. Ryszarda Kapuścińskiego, który odbył się w naszej gminie w dniach od 16 do 19 października. 

teatralny oraz 3 koncerty.

A za wszystkim stali ludzie: pisarze (m.in. 
Mariusz Szczygieł, Krzysztof Mroziewicz), 
dziennikarze (m.in. Stanisław Zawiśliński, 
Adrian Stachowski, Konrad J. Zarębski), re-
żyserzy (m.in. Natalia Koryncka-Gruz, Paweł 
Wysoczański, Paweł Ziemilski, Konrad Szo-
łajski), muzycy (m.in. zespół Tango Attack 
czy Nowak Trio) oraz rada programowa, pra-
cownicy CKI, KPN oraz wolontariusze.

Z pamiętnika wiejskiej 
dziennikarki...
Do udziału w festiwalu szykowałam się od kilku 
tygodni. Przeczytawszy program, zacierałam 
ręce z radości, wyobrażając sobie ile ciekawych 
spotkań i wydarzeń czeka mnie w ciągu tych 
czterech magicznych dni. I nie myliłam się! 
Bo tegoroczny festiwal pozostanie w moich 
myślach jeszcze przez długi czas. Zresztą nie 
tylko w moich, bo frekwencja w tym roku wy-
jątkowo obficie dopisała. Nie wiedziałam, któ-
re z wydarzeń mam wybrać, zawalałam noce, 
biłam się z myślami, które będą najlepsze. 
Wreszcie, zdjęłam z blond głowy wszystkie 
rozterki i podjęłam decyzję: będę uczestniczyć 
we wszystkich! Dziwiłam się sama sobie, że 
wcześniej na to nie wpadłam. 

Najpierw filmy, bo to one pozostawiły we mnie 
największy ślad. I były tematem rozmów wielu 
moich izabelińskich przyjaciół. 

Ogromne wrażenie zrobił na mnie dokument 
Natalii Korynckiej-Gruz „Mała zagłada” – ro-
dzinna, wojenna historia o tym, że przychodzi-
my na ten świat z częściowo zapisaną kartą, 
dostając w spadku po naszych przodkach 
traumy, lęki i trudne przeżycia. Nasza świa-
domość tego nie ogarnia, ale podświadomość 
robi swoje. Dowiedziałam się też, co oznacza 
termin „cmentarz jednego dnia” (okupanci 
jednego dnia wkroczyli do wioski i zabili kil-
kadziesiąt osób, które pochowano w jednym 
miejscu, z jedną i tą samą datą na nagrobku). 
Pozytywnie nastawił mnie film w reż. Sławomi-
ra Rogowskiego „Pani na Korczewie” – o ko-
biecie, która odzyskała po wojnie majątek po 
rodzicach i wróciła z Londynu, by go odremon-

tować i przywrócić do nowego życia. Smutek 
ogarnął mnie po filmie „In touch” Pawła Zie-
milskiego, który pokazał obraz nowej emigra-
cji, życie rozdzielonych rodzin na Mazurach 
i Islandii. Zobaczyłam wielką tęsknotę i próbę 
kontaktu w każdy możliwy sposób, a z drugiej 
strony to, że ludzie zamienili bliskie relacje na 
pieniądze, bo wolą „mieć” zamiast „być”. Nowe 
auto, większe mieszkanie i kolejne dobra ma-
terialne są ważniejsze od tego, by być obok 
najbliższych.

Film „Dobra zmiana” to z kolei dowód na to, 
jak trudno nam – Polakom – porozumieć się 
nawet w najprostszych sprawach, bo kieruje 
nami brak zrozumienia i tolerancji. Filmów 
godnych obejrzenia było o wiele więcej. 

Wstrząsnął mną spektakl „Wojna nie jest ko-
bietą”na podstawie książki laureatki Literackiej 
Nagrody Nobla Swietłany Aleksijewicz. Historie 
opowiadane przez aktorów były momentami 
przerażające. Na przykład ta o matce, która 
utopiła swoje nowo narodzone płaczące nie-
mowlę, by ratować przed Niemcami, 30 innych 
osób, będących w tej samej kryjówce. Albo 
o chorej psychicznie matce, która na własne 
oczy widziała śmierć czwórki swoich dzieci. 
Były też takie, które ukazywały wojnę z zupeł-
nie innej, wrażliwej, kobiecej strony. O tym, że 
młode dziewczyny, bez względu na okoliczno-
ści pragnęły kochać, rodzić dzieci, mieć nowe 
buty czy kolorową sukienkę.

Do myślenia dały mi spotkania z autorami 
książek. Mariusz Szczygieł opowiadał o swo-
jej nowej publikacji pt. „Nie ma”. O tym, jak 
oswoić się z brakiem. Począwszy od drugiej 
osoby, która nas opuszcza, przez rzeczy ma-
terialne albo brak talentu czy urody. Mówił też 
o wnikliwości, o szukaniu sensu i przydatności 
w życiu, o różnym pojmowaniu świata i o tym, 
że woli Czechy od Polski, bo czeski naród jest 
laicki i w związku z tym zadaje więcej pytań, 
a szukając odpowiedzi, po prostu się rozwi-
ja. W wierzącej Polsce ludzie przyjmują wiele 
prawd jako dogmat. 

Z ogromną ciekawością zatopiłam się w dysku-
sję podczas debaty o książkach Stasi Budzisz 
i Agaty Romaniuk, dwóch autorek, które piszą 
o kobietach dla kobiet. Dwa krańce świata, 

Gruzja i Oman, bieda i bogactwo, różne podej-
ścia do życia i status społeczny kobiet.

Były też wystawy artystyczne. Na mnie 
ogromne wrażenie zrobiły bardzo kolorowe 
prace malarskie Miguela Platero. Hiszpański 
malarz uświadomił mi, jak ważne jest ekolo-
giczne podejście do sztuki. Wystawa fotografii 
Kacpra Sokołowskiego pt. „Okręgówka”, po-
kazująca sportowe zmagania okręgowych lig 
piłkarskich, utwierdziła mnie w przekonaniu, 
że wielkie sukcesy zaczynają się od małych 
kroczków. Wystawa „Krzysztof Wojciewski – in 
memoriam” ukazała cząstkę dorobku fotogra-
ficznego wieloletniego fotografa Mistrza Kapu-
ścińskiego.

Partnerzy i sponsorzy: KGL S.A., ZAiKS, 
Quartz S.A., Powiat Zachodni Warszawski, 
360° Mazurkas Catering, Mazurskas, Acti-
va Studio, Zakłady Graficzne Taurus, Aga-
inst Gravity, HBO. 

Serdeczne podziękowania kierujemy też 
do: p. Zofii Ziemniak z Restauracji Kampi-
nówka, p. Anity Fieducik – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Izabelinie, p. Magdaleny 
Majdańskiej Kozak – wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Izabelinie, firmy Yamaha 
(za użyczenie fortepianu na Koncert Galo-
wy) i wszystkich ludzi dobrej woli, dzięki 
którym festiwal mógł się odbyć.

Emocje i przemyślenia, nowe spojrzenie, 
ekscytacja światem i ludźmi – to pozostanie 
w moim sercu i głowie. 

Tradycją festiwalu jest przyznanie wyróżnie-
nia „Nadzieja Mediów”. W tym roku tytuł ten 
przypadł Jakubowi Banasikowi, studentowi IV 
roku Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bi-
bliologii UW. 

Iwona Mazurek
fot. Daria Kuźniecow-Dudko, 

Joanna Leśnicka, Iwona Mazurek

Więcej zdjęć:
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Uczeń i Mistrz
«Miałem to szczęście, że pan Ryszard 
obdarzył mnie swoją przyjaźnią, a ja 
w zamian obdarzyłem go podziwem.»
Z ambasadorem Krzysztofem Mroziewiczem rozmawiała Iwona Mazurek

Panie Ambasadorze, bywa Pan w naszej 
gminie w ważnych dla niej momentach 
m.in. na Izabelińskich Spotkaniach 
z Książką czy Festiwalu Natura Kultura 
Media. Czy podobnie jak Ryszard Kapu-
ściński odczuwa Pan pewien sentyment 
do Izabelina?
Ja nie odczuwam sentymentu do miejsca, 
tylko pewien szczególny rodzaj uczuć, jeśli 
chodzi o pamięć o Ryszardzie Kapuściń-
skim. Jak się dowiedziałem od niego, że tu-
taj bywał, a potem od prof. Zawiślińskiego, 
że urządza się tu festiwal poświęcony jego 
imieniu i dorobkowi, to jasną sprawą jest, 
że ucieszyłem się z zaproszenia od pań-
stwa, dlatego tu jestem już po raz kolejny.

Wiem, że znał Pan Mistrza Kapuścińskie-
go. Jaka to była znajomość i jak go Pan 
zapamiętał?
Znaliśmy się bardzo długo i bardzo dobrze. 
Zapamiętałem go jako bardzo zwykłego, 
normalnego, a jednocześnie wspaniałego 
człowieka, świetnego reportera – jednego 
z najlepszych na świecie. 

Pan też jest świetnym reporterem, ko-
respondentem wojennym, napisał Pan 
wiele książek, reportaży.
Krępuję się nawet tym, że wymienia Pani 
moje nazwisko obok jego. Nie śmiałbym 
w żaden sposób porównywać swojego pi-
sania z twórczością mistrza. A wracając do 
Kapuścińskiego zawsze podziwiałem jego 
pisarską płodność, wrażliwość na drugiego 
człowieka, na wszelaką inność, a przy tym 
niebywałą skromność i pokorę.

Przyjaźniliście się Panowie?
Miałem to szczęście, że Pan Ryszard obda-
rzył mnie swoją przyjaźnią, a ja jego w za-
mian – podziwem.

Czego się Pan nauczył od Mistrza?
Trochę pokory, chociaż to trzeba mieć w so-
bie, bo tego się nauczyć nie da. Jeżeli ktoś 
tego nie czuje i nie jest zdolny do pokory, 
to znaczy, że w tym zawodzie wiele nie 
osiągnie. Poza tym sama sztuka pisania, 
do której Kapuściński dochodził długie lata, 

by osiągnąć swoją pozycję. Proszę zwrócić 
uwagę na fakt, że on pokonał reporterów 
angielskich w świecie języka angielskiego. 
Okazało się też, że w świecie hiszpańsko-
języcznym, on jest bardziej popularny od 
Roberto Pereza, a we Włoszech jest bar-
dziej znany od Oriany Fallaci. Taka rzecz 
przydarzyła się ostatnio Oldze Tokarczuk, 
ale Kapuściński też trzy razy ocierał się 
o Nagrodę Nobla. Wyprzedziła go Swietłana 
Aleksijewicz, która jako kobieta była jed-
ną z pierwszych reporterek wojennych i to 
ona napisała, że „wojna nie ma w sobie nic 
z kobiety”, co zresztą jest prawdą. Po niej 
pojawiły się kolejne, m.in. reporterki z BBC, 
które ja sam spotkałem w Afganistanie. 
Dlatego najprawdopodobniej wojnę kobie-
ta potrafi lepiej przedstawić niż mężczyzna, 
pomimo iż korespondentami, podobnie jak 
żołnierzami, są głównie mężczyźni. Tymcza-
sem teraz w świecie dziennikarskim dotknę-
ło nas równouprawnienie.

Myślę, że to prawda. Kobieta jest w tym 
przekazie bardziej czuła, bardziej wrażli-
wa, na inne aspekty zwraca uwagę.
Kobieta inaczej patrzy na życie i śmierć, bo 
daje życie. A mężczyzna co najwyżej życie 
może odebrać. I na tym polega różnica po-
między wrażliwością męską a kobiecą.

Która z Pana książek jest najbliższa Pana 
sercu?
Najbardziej bałem się pierwszej książki, bo 
nigdy nie wiadomo, co wyjdzie ze składania 
reportaży, które były już wcześniej publiko-
wane. Druga książka z kolei nawiązuje naj-
bardziej do tego, co wyczytałem w „Chry-
stusie z karabinem na ramieniu” pana 
Ryszarda. To była książka o Ameryce Cen-
tralnej, w której działy się rozmaite rzeczy 
opisywane wcześniej przez Kapuścińskiego, 
ale także jego wielkich kolegów, jak Gabriel 
García Márquez czy Mario Vargas Llosa. 
Najtrudniejszą książką była „Rzecz o mi-
tach indyjskich”, do której rekomendację 
na okładkę napisała Olga Tokarczuk, a było 
to tuż przed przyznaniem jej Nagrody No-

bla, więc chyba będę musiał to uważać za 
opus magnum (łac. „wielkie dzieło” – fraza 
oznaczająca najwybitniejsze, najbardziej 
znaczące dzieło w dorobku artysty).

Na IV Festiwalu Natura Kultura Media 
dużo mówiło się o wojnie. Byli pisarze opi-
sujący to zjawisko, były filmy i przedsta-
wienia teatralne. Pokazywano nie tylko 
II Wojnę Światową, ale także wojny, które 
toczą się obecnie w różnych zakątkach 
świata. Jaka scena na zawsze pozostanie 
w Pana pamięci z czasów, kiedy był Pan 
korespondentem wojennym?
Będąc w trudnych sytuacjach zawsze my-
ślałem sobie, jak by się zachował będąc 
w analogicznych sytuacjach Pan Kapuściń-
ski, który zresztą nie opisał wszystkich wy-
darzeń, których był świadkiem. Zwróciłem 
uwagę na coś takiego, co Kapuściński mi 
mówił, kiedy jeszcze nigdy nie byłem na 
wojnie i nie miałem styczności z prochem 
czy armatami: „Jak znajdziesz się w sytuacji 
beznadziejnej, to znaczy takiej, że jak ktoś 
na to patrzy z boku, to wie, że ty już nie ży-
jesz, że właśnie ciebie zabili, to pamiętaj, że 
liczy się wtedy instynkt samozachowawczy 
i on ci podpowie, że się nic nie dzieje i ty 
z tego wyjdziesz. Poza tym pamiętaj, że za 
pomocą uśmiechu można rozbroić przeciw-
nika, który ma zaciśnięte zęby i do ciebie 
mierzy. Jednak jak ty się do niego uśmiech-
niesz, to nagle determinacja i przekonanie, 
że powinien cię zabić, gdzieś się ulotni”. 
Kilka razy byłem w sytuacjach, że coś mi 
groziło, albo praktycznie nie żyłem, bo sto-
jąc przed plutonem egzekucyjnym, trudno 
zakładać, że nie wycelują. Takie rzeczy się 
zdarzały każdemu, kto choć raz był na woj-
nie, ponieważ tam trzeba się liczyć z tym, 
że można nie wrócić. Dlatego giną koledzy, 
którzy są albo zbyt pewni siebie i w związku 
z tym wejdą na minę, albo nie będą umie-
li rozbroić przeciwnika, choćby za pomocą 
uśmiechu. Ja przeżyłem taką sytuację raz. 
Gdy byłem w Nikaragui, Edén Pastora chciał 
mi dać ochronę w postaci 17-letnich dziew-
czyn z Francji, które były uzbrojone w izra-

elską broń automatyczną. Ja tej ochrony 
nie chciałem, ale one tam były w odległo-
ści 100 metrów i patrzyły, co się będzie ze 
mną działo. Nagle z bardzo wysokich trzcin 
wyskoczyli uzbrojeni Milpas, a wtedy dziew-
czyny użyły tej broni i ich rozstrzelały, dzię-
ki temu ja przeżyłem. To była ta sytuacja, 
gdy przeciwnicy kazali mi podnieść ręce do 
góry, patrzyli w oczy, a ja się uśmiechałem 
i w tym momencie rozległ się terkot broni 
maszynowej i oni padli na ziemię. Czasami 
taki zbieg okoliczności sprawia, że zdarza 
się cud. Moim zdaniem to oznacza, że jakieś 
siły nadprzyrodzone muszą w tym maczać 
palce.

Co się wtedy czuje? 
Nic się nie czuje, jest wiara, że się z tego 
wyjdzie. Podobnie jak się jest w samolocie, 
który zmierza w środek Atlantyku albo na 
zderzenie z górą, wtedy instynkt samoza-
chowawczy, żeby było lżej, podpowiada, że 
nic się nie dzieje. Potem ten sam instynkt 
odbiera przytomność, żeby tego najgorsze-
go nie móc ani zanotować, ani przekazać. 
García Márquez był wściekły, że nie można 
opisać śmierci, ale jest jeden z autorów, 
George Orwell, który w czasie wojny domo-
wej w Hiszpanii opisywał co się z nim dzieje 
w momencie, kiedy postrzał spowodował 
ranę aorty szyjnej. Jakoś z tego wyszedł 
i dzięki temu mógł to opisać.

Panie Krzysztofie przez wiele lat swojej ka-
riery zawodowej był Pan ambasadorem 
w wielu krajach na świecie m.in. 
w Indiach czy na Sri Lance. Jakie trzeba 
mieć cechy, zasoby i umiejętności, by 
pełnić tak poważną funkcję?
Szczerze mówiąc cechy podobne do repor-
tera czy korespondenta zagranicznego, któ-
rego teksty czyta pięćset tysięcy ludzi. Z tą 
różnicą, że gdy pisze się jako ambasador, 
tekst jest szyfrowany, potem go rozszyfro-

wuje i czyta jedna osoba, by prze-
kazać go do prezydenta, ministra, 
szefa wywiadu, czy prezesa jakiejś 
dużej instytucji. Prawda jest taka, 
że my (jako korespondenci i jako 
dyplomaci) piszemy to samo. To 
znaczy: co się stało, co ja o tym 
sądzę, co z tego dla nas wynika. 
Reporter może skończyć na drugim 
etapie, trzeci punkt – co z tego dla 
nas wynika – to jest podstawowe 
zadanie, które ma do spełnienia 
ambasador. Po to jest dyplomacja 
i placówka, żeby można było prze-
widzieć następne kroki kontrpart-
nera i na tym jak najwięcej zyskać. 
Natomiast reporter ma zaintereso-
wać czytelnika, który też ma wycią-
gnąć z tego wnioski. Ambasador 
ma to po prostu powiedzieć.

Czy podczas pełnienia funkcji 
ambasadora był taki moment, że stanął 
Pan pod ścianą i nie wiedział, co dalej 
robić?
To ja czasami stawiałem pod ścianą ko-
legów, którzy nie wiedzieli co robić. Gdy 
w 1998 roku byłem ambasadorem w In-
diach, przyjechał do mnie ambasador ame-
rykański, z którym się przyjaźniliśmy przez 
wiele lat. Chciał pożyczyć ode mnie jakieś 
książki o Indiach. I ja mu wtedy powiedzia-
łem, że wiem, gdzie był wczoraj Usama 
Ibn Ladin, a on mnie zapytał, kto to jest. 
Po chwili się jednak zreflektował i stwier-
dził, że wezwie kogoś ze swojej ambasady, 
kto się na tym lepiej zna. Wezwał attaché 
wojskowego i ja im powiedziałem, gdzie 
wczoraj był Usama Ibn Ladin. Oni ściągnę-
li mapę satelitarną z kawałka Afganistanu 
i wspólnie znaleźliśmy to miejsce, gdzie on 
się znajdował. 

Z perspektywy czasu wiemy, że należało go 
wtedy pilnować. Amerykanie mieli satelitę 
geostacjonarnego, więc wiedzieliby o każ-
dym jego ruchu i nie doszłoby do zamachu 
na World Trade Center. Tymczasem Amery-
kanie w tamtym czasie, wyłączali tego sa-
telitę na pół godziny na dobę, dla oszczęd-
ności. Indyjski satelita, który kontrolował 
ruchy amerykańskiego zorientował się, że 
tam jest pauza. Ta informacja dotarła do 
wywiadu indyjskiego, którego oficerowie 
byli bardziej lojalni wobec plemion pasztuń-
skich niż wobec swoich generałów. Pasztuni 
dowiedzieli się o tym z wywiadu pakistań-
skiego i wyprowadzili Usama Ibn Ladina, 
który dla służb amerykańskich zapadł się 
pod ziemię. A był na tyle sprawny w ope-
rowaniu różnymi aparaturami, że wiedział 
doskonale, że jeśli będzie używał telefonu 
satelitarnego, to oni go namierzą i trafią ra-
kietą inteligentną. W związku z tym zniknął 
na 3 lata. 

I dokładnie 11 września 2001 roku, jak ja 
wracałem do Polski, do Warszawy, to usły-
szałem w radio, że jakaś awionetka zaha-
czyła skrzydłem o jedną z wież w Nowym 
Jorku. Okazało się, że to nie awionetka tyl-
ko samolot, że nie jeden, tylko cztery itd. 
Kiedy wszedłem do studia i powiedziałem, 
że to zrobił Usama ibn Ladin, to nikt wte-
dy w Polsce ani w Europie, nie wiedział, 
kto to jest. Gdybym był tylko reporterem 
w Indiach, to nigdy bym się nie dowiedział, 
gdzie był wtedy Usama ibn Ladin. Byłem 
jednak ambasadorem w Indiach i miałem 
takie kontakty, że mogłem to Amerykanom 
powiedzieć. 

Pyta pani o takie nadzwyczajne wydarzenia, 
to jest jedno z czterech, które mi się w ży-
ciu przytrafiły. Kolejnym było to, że jako 
pierwszy nadałem informację o zamachu 
na Indirę Gandhi. Następnym wydarzeniem 
było to, że po raz pierwszy przez cztery dni 
i noce w Telewizji Polskiej prowadziłem na 
żywo, bez cenzury, komentarze z Moskwy 
nt. zamachu na Gorbaczowa. I była jeszcze 
pierwsza depesza papowska dot. zamachu 
na Papieża Jana Pawła II desygnowana 
moim nazwiskiem. Czasami koledzy żyją 
całe życie i ani jedna taka sytuacja im się 
nie przytrafi, a mnie się zdarzyły aż cztery. 

To wszystko jest takie niezwykłe…
Bez Kapuścińskiego bym tego nie osiągnął, 
bo w pewnym momencie, nie można pisać 
tak jak mistrz, tylko trzeba się uwolnić od 
mistrza. A mistrz, jak cię pasuje na czelad-
nika, to idziesz w świat i robisz swoje, we 
własnym stylu. Mnie irytują sytuacje, gdy 
jakiś „autor” pisze prozę i ja słyszę język 
Edwarda Stachury albo Witkacego. Dlatego 
pokolenie moje i moich kolegów pisze po 
swojemu, pomimo, iż wszyscy uważamy 
się za uczniów Kapuścińskiego. Robiliśmy 
wszystko, żeby wypracować własną pozy-
cję, tworzyć na swoje konto. A czy będą 
z tego przekłady, czy nie, to jest zupełnie 
inna sprawa. Nie może mieć jeden kraj 
dwudziestu Kapuścińskich w ciągu jednego 
pokolenia.

A jak Pan myśli, gdyby Mistrz Ryszard Ka-
puściński żył i spojrzał na dzisiejszy świat, 
to co by mógł powiedzieć?
Odpowiem parafrazą wiersza Wisławy 
Szymborskiej: 
Siedziałby w pensjonacie,
Przeglądałby gazetę,
Popijałby kawę, 
Zastanawiałby się co czyta,
I przyszedłby szatniarz i powiedziałby do 
niego: Panie Kapuściński! Telefon do pana!*

Dziękuję za rozmowę 

*Parafraza wiersza Wisławy Szymborskiej 
„W biały dzień”
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KULTURA KULTURA

Już czwarty rok Centrum Kultury Izabelin na-
leży do grona stałych partnerów Mazowiec-

kiego Instytutu Kultury w realizacji cyklu mu-
zycznego Swing Club na Mazowszu. Program  
tych spotkań jest zróżnicowany stylistycznie 
– od jazzu tradycyjnego, poprzez swing do 
bardziej współczesnych form jazzowych.

Piątego października sala koncertowa CKI wy-
pełniła się jazzem aż po sam sufit. Stało się 

Band powstał z inicjatywy Jacka Serczyka oraz Tomasza Kobieli w 2009 roku. Muzycy 
występowali na takich festiwalach, jak Riverboat Jazz Festival (Dania), Jazz Festival 
Birmingham (UK), Jazz und Blues Tage Verden (Niemcy), Hallevik Trad Jazz (Szwecja), 
Jazz Festival im. Louisa Armstronga (Augustów), Jazz Festival (Giżycko), Manu Summer 
Jazz Days (Łódź). Koncertowali też przed wiedeńską publicznością na rzecz UNICEF. 
Współpracowali z takimi artystami, jak Roby Lakatos, Nigel Kennedy, Francesco Buz-
zurro.

HOT D`JAZZ TRIO z Wiednia do Izabelina…

“ZAUFAJ - ŻYJE SIĘ TYLKO RAZ”
Spotkanie z Grzegorzem Polakiewiczem

W sobotę 28 września w Centrum Kultu-
ry Izabelin gościliśmy Grzegorza Po-

lakiewicza – autora książki „Zaufaj – żyje się 
tylko raz”. Rozmawialiśmy m.in. o Bogu, o spo-
tkaniach z drugim człowiekiem, pomaganiu 
innym, pielgrzymkach, ludziach bezdomnych, 
przebaczeniu, służbie bliźniemu. Chwilami 
było bardzo wzruszająco. 

Grzegorz Polakiewicz nazywany jest przyjacie-
lem kardynałów, artystów i osób bezdomnych. 
Mimo wielu kłopotów zdrowotnych i niepełno-
sprawności jest bardzo pogodny. Służy drugie-
mu człowiekowi. Jego książka – do kupienia 
w księgarniach – to dobry prezent na święta 
i nie tylko, dla bliskich lub znajomych. 

Daria Kuźniecow-Dudko

fot. Tomasz Lewandowski

HISTORIA PRZEZ ŻYCIE PISANA…

Dzień spektaklu okazał się dla wielu z nas, 
czasem przemyśleń dotyczących najważ-

niejszych wartości. Każdy mógł po raz kolejny 
postawić sobie pytania: czym jest miłość, po-
święcenie, oddanie, ale też do czego prowa-
dzi nienawiść, brak wybaczenia, tolerancji czy 
zwykłej akceptacji. Spektakl pokazuje również 
nasze typowe zachowania i przekonania, doty-
czące wszelakiej inności. Generalnie boimy się 
tego co nowe, inne i nieznane. Często reagu-
jemy strachem i agresją. 

Historia głównych bohaterów osadzona jest 
podczas wojny, ale tak naprawdę można 
ją przenieść na codzienne życie „tu i teraz”. 
Uświadamia, ile jest w nas nienawiści i prze-

„Noc Helvera” – to sztuka teatralna wystawiona 12 października przez Teatr I.N.N.I na 
scenie Centrum Kultury Izabelin. W głównych bohaterów przedstawienia Ingmara Villqista, 
w reżyserii Mariagiovanny Rosati Hansen wcielili się  Patryk M. Pawlak (Helver) oraz Monika 
Świtaj-Milczarek (Karla).                                 

mocy, zwłaszcza w stosunku do osób odmien-
nych. Do ich wyglądu, spojrzenia na świat i ży-
cie. Pokazuje nam również, że mimo upływu 
lat i wzrostu poziomu rozwoju społecznego, 
konflikt tragiczny bohatera, czyli sytuacja bez 
wyjścia, wciąż jest aktualna.

Dla mnie osobiście to bardzo mocny przekaz, 
pokazujący relację zastępczej matki z jej upo-
śledzonym synem. Z jednej strony ogromna 
miłość i chęć dania wszystkiego co najlepsze, 
a z drugiej totalna bezsilność, walka o chwilę 
dla siebie, wchodzenie w świat dziecka i chęć 
wyjścia z niego, w normalność. Historia nie-
zwykła, bo gdy w prosty sposób ją odwrócisz 
i wyobrazisz sobie siebie i starego rodzica, któ-

rym się opiekujesz, a który zachowuje się jak 
dziecko, dotkniesz osobiście tych emocji, które 
nikomu nie są obce. Ba, powiem więcej! Są za 
ścianą każdego współczesnego domu. 

Świetnie zagrane role wstrząsnęły publicz-
nością. Po zakończonym spektaklu, sala roz-
brzmiewała totalną ciszą. I tylko w tej ciszy, 
gdzieniegdzie słychać było westchnienia i sze-
lest chusteczek. Wymiana wrażeń publiczności 
była możliwa dzięki rozmowie z aktorami po 
przedstawieniu. Spotkanie z aktorami popro-
wadził Bogdan Szczesiak – przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Kolejne sztuki warte obejrzenia już wkrótce.

Tekst i fot. Iwona Mazurek

BAŁKAŃSKIE PATIO PARTY
Pod takim hasłem nasza mieszkanka Małgo-

sia Fotek zorganizowała cudowny wieczo-
rek muzyczno-artystyczny dla sąsiadów z na-
szej gminy. Wszystko odbyło się w pogodną 
sobotę 12 października, na Patio przy ulicy 
Poniatowskiego 7. Główną atrakcją programu 
było wspólne śpiewanie bałkańskich pieśni 
i piosenek. Artystyczny wątek poprowadził 
doskonały akordeonista Robert Lipka, we 
współpracy z Klubem Piosenkowym Pracowni 
Muzycznej Staynia. Energia tych śpiewów była 
niesamowita. O ile grupa wokalna dawała  so-
bie świetnie radę, o tyle mieszkańcy łamali so-
bie języki, by podołać wyzwaniu. Jednak zaba-
wa była przednia. A potem były serowo-winne 
przysmaki z jabłkowym deserem i wystawa 
ceramiki z pracowni Formatka. A dla książko-
wych moli otworzył swoje wrota Antykwariat 
Piotruś Pan. Było wesoło, sąsiedzko-rodzinnie 
i naprawdę  swojsko. Gratulujemy pomysłu.

Tekst i fot. Iwona Mazurek

TO BYŁO...

TO BYŁO...

TO BYŁO...

TO BYŁO...

to za sprawą  Hot D`Jazz Trio. Zespół tworzą 
Jacek Serczyk (gitara), Tomasz Kobiela (gitara) 
oraz Michał Rapka (kontrabas).

Artyści  zaprezentowali  muzykę w stylu gyp-
sy swing (cygański swing). Zabrzmiały m.in. 
utwory Django Reinhardta i Stephana Grappel-
liego, a także standardy ze złotej ery swingu. 
Było czego posłuchać.

Tekst i fot. Iwona Mazurek

ZAPROSZENIE
Zapraszamy serdecznie 

osoby niepełnosprawne 
na wózkach 

z terenu powiatu 
warszawskiego zachodniego 

na bezpłatne 
zajęcia taneczne 
w ramach projektu 
„Czas na taniec” 

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki 
o godz.18.00 w Centrum Kultury Iza-
belin przy ul. Matejki 21 w Izabelinie. Sta-
łe zajęcia rozpoczynają się od 18 listo-
pada 2019 i będą trwały do 15 maja 
2020.

W poprzednich latach, w ramach projektu 
„Czas na taniec” taniec pokochały dzieci 
z Domu Dziecka Nasz Dom oraz niewi-
domi i słabowidzący uczniowie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

W tym roku pragniemy dotrzeć z tańcem 
do osób na wózkach.

Zajęcia prowadzić będą Paweł Karpiń-
ski, Monika Chojnacka, Joanna Reda 
– doświadczeni instruktorzy tańca na 
wózkach w Polsce, utytułowani tancerze 
na wózkach (Mistrzowie Polski, Europy 
i Świata w tańcu na wózkach.

Celem projektu jest pobudzenie osób nie-
pełnosprawnych do aktywnego udziału 
w kulturze, wzrost aktywności społecznej 
osób niepełnosprawnych poprzez taniec, 
rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
przez taniec.

Zgłoszenia oraz szczegółowe infor-
macje: koordynator projektu Łukasz 
Prochacki – pedagog, animator kultury, 
choreograf, nauczyciel tańca. Kontakt: 
691834514, costalatina@o2.pl. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 
KOŃCA LISTOPADA 2019

CZAS NA TANIEC

ORGANIZATORZY: 

PATRONAT:

WÓJT GMINY IZABELIN
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EDUKACJA

MODULACJA SENSORYCZNA – SŁUCH
PIERWSZY ETAP PROJEKTU „ZMYSŁY 

W dniach 14-18 października w Gmin-
nym Przedszkolu im. ks. Aleksandra 

Fedorowicza w Izabelinie nauczycielki i spe-
cjalistki z zakresu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej przeprowadziły mnóstwo 
ciekawych zajęć, zabaw i eksperymentów  
dla dzieci, dotyczących słuchu i percepcji słu-
chowej. Wymiernym efektem tych działań dla 
naszych przedszkolaków i nauczycieli było: 
kształtowanie umiejętności różnicowania 
dźwięków od niskich do wysokich częstotliwo-
ści, aktywne tworzenie prac plastycznych przy 
muzyce, nabywanie umiejętności kodowania 
i rozpoznawania kolejności występowania po 
sobie dźwięków, odtwarzanie ruchem wysłu-
chiwanej muzyki i poruszania się w określo-
nym rytmie, doświadczenie wykonania zada-
nia w hałasie i w ciszy, relaksacja przy spokoj-
nych tonach, muzykoterapia, doświadczenie 
zabawy bez hałasu, rozpoznawanie i różni-
cowanie dźwięków z najbliższego otoczenia, 
powtarzanie wyrazów z różnym natężeniem 
głosu – modulacja i intonacja głosu, umie-
jętność różnicowania wyrazów, które podob-

nie brzmią, integracja słuchu z pozostałymi 
zmysłami. Nasze przedszkolaki oglądały film 
„Było sobie życie – ucho”. Uczestniczyły w za-
jęciach prowadzonych  metodą aktywnego 
słuchania muzyki wg Batii Strauss, w trakcie 
której rozpoznawały kolejność występowania 
dźwięków, odtwarzały ruchem słyszany rytm 
oraz metodą „Edukacja przez ruch Doroty 
Dziamskiej, podczas której powstały piękne 
prace plastyczne przy dobrze dobranej muzy-
ce. Dzięki tym zajęciom dzieci kształciły swoją 
wyobraźnię dźwiękową, kształtowały przeży-
cia emocjonalne, a także integrowały słuch, 
wzrok i dotyk.  

Bardzo edukacyjnym eksperymentem było 
doświadczenie, że przebywanie w hałasie po-
woduje większe zmęczenie, gorzej się zapa-
miętuje i przyswaja wiedzę,  natomiast po za-
bawie w ciszy dzieci były radośniejsze i lepiej 
radziły sobie z zadaniami. Odpoczynek przy 
spokojnej muzyce relaksacyjnej wywoływał 
pozytywne odczucia emocjonalne.

Reasumując, wszyscy uczestnicy projektu 
dowiedzieli się  czym jest nadwrażliwość  słu-

chowa (to nieprzyjemne odczucia związane 
ze słyszeniem dźwięków) i podwrażliwość słu-
chowa (poszukiwanie bodźców w celu dostar-
czenia sobie czucia głębokiego oraz koordy-
nacji pracy układu słuchowego). Poznaliśmy 
sposoby rozpoznawania i konsekwencji nad-
wrażliwości i podwrażliwości słuchowej (kło-
poty z koncentracją, nadmierne pobudzenie, 
trudne zachowania, ataki złości, rozdrażnie-
nie, zmęczenie, kłopoty z zasypianiem; ude-
rzanie głową o różne powierzchnie, chaotycz-
ne kołysanie się i kręcenie głową, wydawanie 
głośnych okrzyków, mówienie podniesionym 
tonem i inne), ale przede wszystkim dowie-
dzieliśmy się jak je leczyć i jak pomóc dziecku 
w szkole i w domu. Ciekawostką jest to, że my 
dorośli również możemy zmagać się z takimi 
trudnościami. Na przykład drażnią nas mla-
skania, siorbania, szurania i inne dźwięki, co 
wywołuje  w nas frustrację. Ale pocieszający 
jest fakt, że nadwrażliwość słuchową u doro-
słych również można wyleczyć.

Aleksandra Dobroszkiewicz
Małgorzata Górecka

Uczestnikami projektu byli również rodzice 
korzystający z bezpłatnych konsultacji 

terapeutycznych. Wykwalifikowani terapeuci 
SI udzielali porad wszystkim rodzicom, którzy 
zgłosili chęć udziału w tych spotkaniach. 

Rodzice byli poproszeni o wypełnienie przed 
spotkaniem kwestionariusza sensomotorycz-
nego, dostępnego na podstronie dla rodziców 
na portalu Polskiego Stowarzyszenia Terapeu-
tów Integracji Sensorycznej.  Rozmowy odby-
wały się w oparciu o analizę tego kwestiona-
riusza, a pytania rodziców dotyczyły głównie 
obserwowanych objawów, związanych z sys-
temami słuchu, dotyku i równowagi. Terapeu-
ci objaśniali, na czym mogą polegać możliwe 
trudności i udzielali wskazówek, jak dokonać 
dalszych obserwacji zachowań dzieci. 

Pani Irmina napisała:
O bezpłatnych konsultacjach dotyczących 
integracji sensorycznej dowiedzieliśmy się 
z mężem od przedszkolnej pani psycholog. 
Umówiliśmy się na spotkanie, w trakcie któ-
rego specjalistki dokładnie opowiedziały nam, 
na czym polegają dokładnie zaburzenia w tym 
obszarze i na jakie elementy powinniśmy 
zwrócić uwagę w zachowaniu dziecka, aby je 
zidentyfikować. Bardzo cenne jest to, że panie 
znają nasze dzieci, obserwowały je w trakcie 
przedszkolnych zajęć i dzięki temu mogły od-
nieść się do naszych obaw. Ważny jest też 

dla nas fakt, że mamy możliwość zwrócić się 
o wskazówki i pomoc, także w późniejszym 
terminie, gdy specjalistki po pewnym czasie 
zwrócą uwagę na zachowania, które naszym 
zdaniem mogą u dziecka świadczyć o zabu-
rzeniach SI.

Irmina Lubowiecka

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział 
i mamy nadzieję, że konsultacje spełniły Pań-
stwa oczekiwania. Cieszymy się niezmiernie, 
że rodzice czujnie przyglądają się swoim po-
ciechom, zadają pytania, na które czasem nie 
ma jednej, prostej odpowiedzi. Każde dziec-
ko jest inne, wyjątkowe i zasługuje na to, by 
przyjrzeć się jego ewentualnym trudnościom 
z pieczołowitą starannością. Terapeuci SI 
pracujący w naszym przedszkolu dokładają 
wszelkich starań, by jak najszerzej propago-
wać wiedzę na temat integracji sensorycznej 
i udzielać profesjonalnego wsparcia dzieciom 
i rodzicom w ramach zajęć lub konsultacji. 
Z powodu dużego zainteresowania tymi dzia-
łaniami już teraz ogłaszamy drugi cykl porad, 
który odbędzie się na początku 2020 roku dla 
wszystkich rodziców zaniepokojonych rozwo-
jem sensoryczno-motorycznym swoich dzieci. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony in-
ternetowej, gdzie znajdą Państwo wszystkie 
informacje na temat Projektu. 

Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

„Zmysły Nieokiełznane” - dla rodziców Z  KODOWANIEM ZA PAN BRAT

W tym roku przedszkolaki  Gminne-
go Przedszkola w Laskach „Aka-

demia Pod Dębowym Liściem”  rozpo-
częły przygodę z kodowaniem. W dniach 
7-18 października dzieci z grupy Jeżyki 
przystąpiły do rywalizacji w europejskiej 
edycji Code Week. Z dużym zaintereso-
waniem i zaangażowaniem dzieci, wy-
konały wszystkie zadania, a było ich 10, 
m.in. Zakodowana muzyka, Zakodowane 
czynności, Zakodowane obrazy, Zakodo-
wana gimnastyka, Historia Code Week, 
Zakodowane bajki, baśnie i opowiadania. 
Poznały szyfr Cezara i stworzyły własny 
szyfr, w którym zapisywały swoje imię. 
Jednak największym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia „Rozszerzamy rze-
czywistość” z wykorzystaniem puzzli  AR 
oraz „Mój przyjaciel Scratch Junior”, pod-
czas których tworzyły na aplikacji swoją 
codewekową animację.

Tekst i fot. Iwona Wójcik

XV Festiwal Muzyczny  
„W Krainie Chopina”

Terenem spotkań  słuchaczy z muzyką klasyczną  na najwyż-
szym poziomie, był powiat warszawski zachodni. 17 niezwy-

kłych koncertów odbywających się w kościołach, pałacach i salach 
koncertowych – to bilans tegorocznego festiwalu. Muzycy zagra-
li m.in. w Starych Babicach, Strzyżewie, Leoncinie, Borzęcinie 
Dużym, Sannikach, Żelazowej Woli, Rybnie, Zielonkach Parceli, 
Granicy, Rokitnie, Kurdwanowie oraz w gminie Izabelin. Wśród 
wykonawców znaleźli  się  Maria Pomianowska, Rafał Grozdew, 
Harmonium Duo – Hubert Giziewski & Iwo Jedynecki, Jarosław 
Wróblewski, Jan Lewtak, Orkiestra Kameralna Filharmonii Naro-
dowej, Joanna Ławrynowicz, Jarosław Sereda, Bartosz Jakubczak, 
Anna Kubicz, Shaheen Parvez (Indie), ks. Rafał Kobyliński SJ, 
Adam Kowalski i inni.

Artyści grali muzykę Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, 
Jana Sebastiana Bacha, George’a Gershwina, Gioacchino Ros-
siniego, Wojciecha Kilara, Michała Kleofasa Ogińskiego, Witolda 
Lutosławskiego i wielu innych czołowych kompozytorów polskich 
i zagranicznych.

Piętnasta, letnia edycja Festiwalu Muzycznego 
„W Krainie Chopina” już za nami. W tym roku 

koncerty odbywały się od 21 czerwca 
do 6 października.  

TO BYŁO...

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

W dniu 1 października przedszkolaki  z Lasek wraz z pania-
mi wybrały się na wycieczkę autokarową do Kawęczyna. 

Dzieci z grup: Żabki, Jeżyki, Sowy i Wiewiórki zapoznały się z se-
kretami pieczenia pysznego chleba oraz życia naszych pradziad-
ków. Mieliśmy okazję cofnąć się do dawnych czasów, odwiedzając 
skansen i poznając realia, w jakich toczyło się życie. Dzieciom 
bardzo podobały się szkolne ławki i ukryty pomiędzy nimi Plastuś. 
Były zafascynowane pracą kowala i z szeroko otwartymi oczami 
oglądały wybijanie pamiątkowej monety. Jednak najbardziej po-
dobała im się przejażdżka wozem, dzięki której mogli zwiedzić 
okolicę. Podczas oglądania zwierząt mieszkających na terenie go-
spody udało nam się spotkać daniela oraz jego całą rodzinę. Pani 
przewodnik wytłumaczyła nam, jak bezpiecznie przebywać przy 
tych pięknych zwierzętach. Dzieci ćwiczyły też zasady bezpiecz-
nego poruszania się poza przedszkolem. Nauczyły się samodziel-
nego zapinania pasów w autokarze oraz poznały zasady ruchu 
drogowego. Podczas wycieczki dzieci  były bardzo zdyscyplinowa-
ne i przestrzegały wszystkich zasad wpajanych im w przedszkolu. 
„Egzamin” z zasad bezpieczeństwa został zdany na medal.

Marta Krzyżowska 
fot. Iwona Wójcik

Na naszym terenie 3 muzyczne uczty odbyły się w kościele pw. Matki 
Bożej Królowej Meksyku w Laskach, a koncert galowy z udziałem Voyt-
ka Proniewicza i Orkiestry Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radzi-
wonowicza – w sali widowiskowej Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Każdy z koncertów swoim patronatem objęła Dorota Zmarzlak 
wójt gminy Izabelin, a organizatorami byli Gmina Izabelin, Cen-
trum Kultury Izabelin, Parafia Matki Bożej Królowej Meksyku w La-
skach oraz Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego. 

Dyrektorem artystycznym Festiwalu od 15 lat jest Mariusz Dżyga. 
Jego celem jest dotarcie z wartościową muzyką do jak największej 
grupy odbiorców i rozwijanie dobrych gustów muzycznych. Myślę, 
że z roku na rok publiczność jest coraz liczniejsza, więc z dumą 
można by powiedzieć, że cel został osiągnięty. 

Kolejne wzruszenia, zasłuchania, zamyślenia już za kilka miesięcy 
– warto czekać. 

Iwona Mazurek
fot. I. Mazurek/D. Kuźniecow-Dudko

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowanie na ręce dyrektor Przed-
szkola im. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie, pani 
Beaty Podgajnej, dla całego personelu pedagogicznego, 
obsługi oraz dzieci za wspaniałą lekcję patriotyzmu. Było nam 
niezmiernie miło gościć w Państwa progach z okazji obchodów 
101 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Dziękujemy za chwile 
wzruszeń podczas występów dzieci oraz Pań wychowawczyń, za 
niepowtarzalną atmosferę przy kawie, za piękny prezent w posta-
ci „Tomiku małego patrioty”, za gest życzliwości i pamięci o nas.                   

                                                         Dziękujemy!
                             Uczestniczki UTW 

Teresa Lochyńska i Elżbieta Olejnik
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PÓJŚĆ DALEJ I ZROBIĆ WIĘCEJ
Z Robertem Korzeniowskim rozmawiała Iwona Mazurek

Wow, dużo tego. Czy będąc małym 
chłopcem myślał Pan o tym, by zostać 
sportowcem?
Owszem myślałem, tylko zupełnie nie wiedzia-
łem w jakiej dyscyplinie mam się spełniać. To 
był czas sukcesów wielu polskich sportowców 
m.in. piłkarzy nożnych czy  lekkoatletów.  Każ-
dy znał takie nazwiska  jak: Ślusarski, Kozakie-
wicz, Malinowski czy  Wszoła. Można było mieć 
wtedy wiele inspiracji. Ja,  byłem super aktyw-
nym chłopakiem, podwórkowym sportowcem.

Jednak jak miałem dziewięć lat zacząłem 
dosyć poważnie chorować. Częste anginy 
spowodowały, że dopadła mnie  choroba reu-
matyczna. Ciągle miałem gorączkę, przyjmo-
wałem antybiotyki. Dlatego to moje marzenie, 
by zostać sportowcem było jeszcze silniejsze. 
Pragnąłem jednak uprawiać sport podobnie 
jak moi koledzy i koleżanki. Nie myślałem o ja-
kimś poważnym, wielkim sporcie. A z drugiej 
strony to był taki uciekający punkt, bo miałem 
dwuletnie zwolnienie z wf-u,  obowiązujące 
w szkole. Na szczęście na podwórku, nikt mnie 
nie zwalniał od ruchu. Czyli można powiedzieć, 
że początek mojej przygody ze sportem miał 
dziwne okoliczności. Kiedy miałem 14 lat za-
cząłem uprawiać judo, bo chciałem być jak 
Bruce Lee.  Ponieważ w Tarnonobrzegu, gdzie 
wtedy mieszkałem nie było sekcji kung-fu ka-
rate, zapisałem się na  judo w TKKF-ie (Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej). Był to 
czas stanu wojennego i nasza tzw. działalność 
nie podobała się ówczesnej milicji, więc bardzo 
szybko pod pretekstem remontu sali nas stam-
tąd wyprowadzono i ponownie nie wpusz-
czono, więc zostałem niespełnionym judoką. 
Z mojego pokolenia wywodzą się  Paweł Na-
stula i Waldemar Legień, obaj zostali mistrzami 
olimpijskimi… Już na początku w liceum zapi-
sałem się do klubu lekkoatletycznego, po to, 
żeby odczekać zawieszenie klubu judo. Jednak  
lekkoatletyka  bardzo mnie wciągnęła, bo oka-
zało się, że jest wielowątkowa. Rozpoczynając 
treningi nie wiedziałem czy chcę być chodzia-
rzem, biegaczem czy skoczkiem. Po prostu 
chciałem uprawiać sport, który wydawał mi się 
atrakcyjny. Zaufałem trenerom, wierząc, że to 
oni wskażą mi to, co będzie dla mnie najlepsze. 

W sporcie przeżył Pan więcej dobrych czy 
złych chwil?

Czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata i dwukrot-
ny mistrz Europy, były rekordzista świata w chodzie sportowym, 
najbardziej utytułowany polski sportowiec pod względem zdoby-
tych tytułów mistrza olimpijskiego…

Zdecydowanie dobrych. Sport to są same do-
bre chwile. A te złe, które momentami przy-
chodziły w postaci porażek, dyskwalifikacji 
technicznych, czy kontuzji, to wszystko spra-
wiało, że  sukcesy i lepsze momenty  jeszcze 
bardziej smakowały. Uważam sport za kapi-
talną szkołę życia, która uformowała mnie na 
pozytywnego człowieka ceniącego sobie suk-
ces, związany niekoniecznie z medalami olim-
pijskimi, ale z tym, że jesteśmy systematyczni, 
zdyscyplinowani i na co dzień budujemy fajne 
relacje. Dlatego dla mnie, sport to samo dobro.  

Czy człowiek w każdym wieku może za-
cząć treningi biegania czy chodzenia?
Zdecydowanie tak. Najstarszy zawodnik jakie-
go trenowałem miał 101 lat. Na tym samym 
treningu miałem wtedy 14-latka i 101-latka. 
Nie ma przeciwwskazań chorobowych, które 
mówią, że nie wolno trenować. Co najwyżej 
instrukcje lekarskie pokazują na jakich wa-
runkach można to robić np. nie przekraczając 
jakiegoś tętna, albo jakiegoś dystansu. Aktyw-
ność jest lekiem na głowę, remedium dla ciała 
i odskocznią od bolączek cywilizacyjnych. Tyl-
ko w USA 118 milionów ludzi uprawia fitness 
walking. Jest to sport dla każdego!

Po zakończeniu kariery sportowej  został 
pan szefem Redakcji Sportowej Telewizji 
Polskiej, pracuje  dla Eurosportu Discove-
ry, realizuje i wspiera projekt medycyny 
sportowej w firmie LUX MED,  rozwija Pan  
swój klub sportowy RK Athletics. 
W tej chwili pracuję jeszcze w projekcie wspar-
cia drużyny kolarskiej CCC Team, która jest 
zawodową grupą na najwyższym światowym 
poziomie, zajmuję się tam marketingiem i ko-
munikacją na rzecz Tytularnego Sponsora.

Czy teraz, jako dojrzały mężczyzna, który 
dotknął w wielu branżach sukcesu, czuje 
się Pan spełniony?
Czuję się spełniony na co dzień, ale nie mogę 
powiedzieć o sobie, że wszystko już w życiu 
zrobiłem i czuję ostateczne spełnienie. Wciąż 
poszukuję czegoś, co będzie dla mnie w życiu 
ważne. Poprzez mój klub sportowy i propago-
wanie sportu, spełniam się codziennie, kiedy 
widzę uśmiechnięte dzieciaki, albo kiedy orga-
nizujemy jakieś zawody. Wtedy myślę o tym, 
co dla nas i dla mnie będzie ważne. Tajemnica 

jest w tym, że mi się ciągle chce.

Czym dla Pana jest  RK Athletics?
To jest wypełnienie osobistego zobowiązania 
wobec dzieciaków i młodszego pokolenia. Kie-
dyś to ja trafiłem do klubu, który wyedukował 
mnie na takiego, jakim jestem, dał mi szansę 
i pozwolił wyjść w świat. Uważam, że nic nie 
byłoby warte to nasze wyczynowe trenowanie 
i dobre wyniki, gdybyśmy do współuczestni-
czenia w naszym życiu nie zapraszali innych.

Czyli to jest takie „przekaż dalej”
Dokładnie tak, przekaż dalej, teraz jest twój 
ruch, dołącz do mnie, przeżyjmy to razem, 
a ja pokażę ci, jak być fajnym kolegą, jak 
odkrywać siebie. Wiele „moich” dzieciaków 
jest już teraz dorosłymi ludźmi. Jedni są me-
nedżerami, inni robotnikami, ale wszyscy są 
wartościowymi osobami i to jest dla mnie 
niesamowicie ważne.

To jest też przekazywanie wiedzy i dziele-
nie się talentem.
Z całą pewnością tak. W dużej mierze są to 
jednak  wartości miękkie, bo zalecić ćwiczenia 
może każdy, ale danie pewnego przekazu, co 
do postawy życiowej, to jest już zadanie wyż-
szego rzędu. 

Czego można Panu życzyć?
Chciałbym, żeby wewnętrzny płomień we 
mnie, cały czas był podsycany pragnieniem 
pójścia dalej i zrobienia czegoś więcej. Pra-
gnę też poczucia, że jestem po dobrej stronie 
mocy, mam ważną misję do spełnienia, dobry 
przekaz i ludzi wokół siebie, którzy mogą mnie 
wspierać, oraz żebym nigdy nie przeszedł na 
emeryturę.

Czy chciałby Pan dodać coś od siebie?
Cieszę się, że mamy w gminie Izabelin taką 
inicjatywę i chciałbym podziękować pani wójt, 
za to, że zainteresowała się tym co robię i co 
razem możemy zrobić. To jest jedno z tych 
wydarzeń, które pomaga mi wypełnić moją 
osobistą misję.

Dziękuję za rozmowę 

IZABELIN CHODZI
Marsz, bieg a nawet zwykły spacer z psem jest niezbędnym, co-
dziennym, podstawowym  ruchem dla każdego z nas. Jest bez-
płatny i nie wymaga od nas specjalnych  sportowych sprzętów 
ani  ubrań. Wystarczy dobra wola, chęci i trochę motywacji. Za 
tak niewiele, możemy dostać wiele dobrego, przede wszystkim  
zdrowie, kondycję czy lepszą figurę.

W niedzielę 27 października br. na boisku 
sportowym przy Szkole Podstawowej 

w Izabelinie odbyła się impreza z udziałem 
wielkiego chodziarza Roberta Korzeniowskiego. 
Organizatorem był „Czas na sport”  Centrum 
Kultury Izabelin oraz firma RK Athletics. Do 
wspólnej zabawy zostali zaproszeni mieszkańcy 
naszej gminy, którzy tłumnie przybyli na miejsce 
zbiórki. Byli dorośli, młodzież, dzieciaki, a także 
maluchy w wózeczkach, którym rodzice chcieli 
zaszczepić sportowego ducha. Rozgrzewkę po-
prowadził  sam Mistrz z Justyną Sobalą – me-
nadżerem klubu RK Athletics, a gości przywitała 

Dorota Zmarzlak – wójt gminy Izabelin oraz 
Bronia Bieńkowska – zastępca Dyrektora CKI 
ds. Kultury Fizycznej i Sportu. Robert Korze-
niowski pokazał uczestnikom jaka powinna być 
prawidłowa postawa w trakcie treningu Fitness 
Walking oraz jak chodzić, by uzyskać najlepsze 
wyniki. Podkreślił też, że sport ten nie jest zwy-
kłym marszem, lecz techniką poprawiającą kon-
dycję, dającą zdrowie i lepsze samopoczucie.   

Po przygotowaniu i wstępnych ćwiczeniach 
nastąpiły marsze właściwe. Zaproponowano 
3 treningi, na dystansach 1, 2 oraz 4 km.

Na pierwszym, jednokilometrowym dystansie  
odbywającym się na terenie boisk sportowych,  
udział wzięły  osoby we wszystkich kategoriach 
wiekowych, od 4 letnich przedszkolaków do 80 
letnich seniorów. Podczas chodu nasz trener 
wraz ze swoją asystentką poprawiali technikę 
chodzących, dla których dodatkową motywa-
cją była „piątka” przybita przez Mistrza. Kolejne 
treningi marszowe odbyły się na terenie Izabe-
lina. Uczestnicy sami decydowali, który dystans 
będzie dla nich lepszy. Dystans 2 km prowadził 
Robert, zaś 4 km Justyna. Wszyscy świetnie 
dali sobie radę i z sukcesem dotarli do mety. 
Na uczestników czekały dyplomy z podpisem 
Roberta Korzeniowskiego oraz zdrowy poczę-
stunek (owoce, warzywa i przekąski). 

Już na wiosnę „Czas na Sport” Centrum Kultu-
ry Izabelin i RK Athletics planują nowe projekty 
związane z aktywnością i fitness walking, by 
każdy z mieszkańców czuł się „zaopiekowany” 
i mógł wybrać coś dla siebie.

Fotorelacja z imprezy jest dostępna na fan pagu 
Czas na Sport Centrum Kultury Izabelin.

Iwona Mazurek
fot. I. Mazurek/ A. Kopytek

TO BYŁO...

fot. A
g

nieszka Ko
p

ytek
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TENIS w LKS Ryś Laski
Dlaczego właśnie tenis? Bo możemy i warto. 

Możemy, bo tenisa można uczyć wszędzie: na boisku szkol-
nym, w sali gimnastycznej, ale także na małych placach, sal-
kach, holach, itp. PZT (Polski Związek Tenisa) od kilku lat wdra-
ża program Tenis 10 właśnie w takich miejscach, zapraszając 
do współpracy przedszkola, szkoły, orliki. To takie programy 
jak Talentiada, Dzieciaki do rakiet, czy Narodowy Program 
Upowszechniania Tenisa 2019 – Rakiety Lotosu (NPUT).

Warto, gdyż mało jest dyscyplin, które tak wspaniale rozwijają 
sprawność ogólną w wieku dziecięcym. Koordynacja, szyb-
kość, gibkość, to cechy, które dynamicznie rozwijają się do 
10 roku życia (złoty wiek motoryczności), potem te zdolności 
z wiekiem zanikają. Dlatego w wielu krajach zajęcia zaczyna 
się już od czwartego roku życia, a trening to gry i zabawy oraz 
inicjacja tenisowa. Pierwsze treningi pokazują, jak wiele jest 
do zrobienia, kiedy przy prostych ćwiczeniach dzieci potykają 
się o własne nogi, nie potrafią złapać piłki, czy prawidło biegać. 
To wspaniałe uczucie, jak już po kilku miesiącach zajęć widać 
przemianę. Tenis, to sport na całe życie i sposób na zdrowie. 

Wdrażane przez PZT programy (Tenis 10) zaowocowały roz-
kwitem Polskiego Tenisa. Na arenach światowych sukcesy 
odnoszą Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz, Kamil 
Majchrzak, Łukasz Kubot, tak dobrze nigdy nie było. 

LKS Ryś Laski ma ambicje być klubem wielosekcyjnym. Wła-
śnie z uwagi na opisane wyżej możliwości, stawiamy na te-
nis obok już istniejącej piłki nożnej. Liczymy na współpracę 
i wsparcie samorządu lokalnego.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, a nasze po-
ciechy na treningi. 

Trener koordynator - Tomasz Warowny
email tenis@ryslaski.pl, tel. 506144149

Klub „Ryś” Laski

KOLOROWY ZAWRÓT KOŁOWY 
czyli JESIENNY RAJD ROWEROWY

W słoneczny ranek 12 października grupy cyklistów wy-
ruszyły na dwie trasy: 42 i 18 kilometrów. Dłuższa była 

wyzwaniem dla tych, którzy chcieli zaznać sportowych wrażeń, 
krótsza to przede wszystkim relaksująca przejażdżka w pięk-
nym otoczeniu natury dla miłośników wycieczek. Obie trasy 
wiodły po szlakach Kampinoskiego Parku Narodowego, za-
chwycającego o tej porze roku jesiennymi kolorami. Wszyscy 
rowerzyści po przejechaniu wyznaczonych dystansów spotkali 
się przy ognisku w Laskach. W promieniach słońca, z uśmie-
chem mimo zmęczenia, zadowoleni, w dobrych nastrojach, 
z nowymi znajomościami, do późnego popołudnia wspominali 
miło spędzony czas. 

Specjalne Podziękowania dla Agaty Ptasznik z Via Verde - wy-
prawy rowerowe za współprowadzenie Jesiennego Rajdu Ro-
werowego kończącego  gminny sezon 2019. 

Do zobaczenia na dwóch kółkach w sezonie 2020!

„Czas na Sport”

NOCNY BIEG 
IZABELIN 2019

Sobotnim wieczorem 19 października 30 biegaczy wzięło udział w    
Nocnym Biegu Izabelin 2019 zorganizowanym przez Czas na Sport 

Centrum Kultury Izabelin. Był to pierwszy taki bieg na terenie gminy.

Po rozgrzewce, zawodnicy zaopatrzeni w odblaski i lampki czołowe, 
wyruszyli na trasę liczącą 8,5 km. Kolumna biegaczy była asekurowa-
na przez przewodników na rowerach od startu do mety na bieżni przy 
boiskach szkolnych.  

Dziękujemy wolontariuszom – mieszkańcom Izabelina, Hornówka, Sie-
rakowa, Truskawia i Lasek, którzy na całej trasie oświetlali latarkami 
i lampionami kierunek biegu i dopingowali biegnących. 

Po prawie 9-kilometrowym wysiłku na wszystkich czekał zdrowy poczę-
stunek, a na rozgrzanie – gorąca herbata. 

Do zobaczenia w kolejnej edycji.
AK, fot. „Czas na Sport”

TO BYŁO...

TO BYŁO...

OTWARTE SALE I ZAJĘCIA SPORTOWE
Bezpłatne zajęcia z instruktorem i wstęp wolny na sale gimnastyczne

OTWARTE SALE  do dyspozycji sale oraz sprzęt sportowy

Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

11.00-13.00 badminton
duża sala gimn. SP ul. 3 Maja 49

18.00-19.30 
siatkówka  

mała sala gimn.
SP ul. 3 Maja 49

18.00-19.30

koszykówka
duża sala gimn. 
SP ul. 3 Maja 49

16.00-17.45

siatkówka
duża sala gimn.
SP ul. 3 Maja 49

OTWARTE ZAJĘCIA  zajęcia bezpłatne z instruktorem; obowiązują zapisy przez www.strefazajec.pl

Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

19.30-20.30 
trening biegowy 
Izabelin na Start

Bieżnia lub mała sala gimn. 
SP ul. 3 Maja 49

18.15-19.45 

tenis stołowy
mała sala gimn. SP 

9.00-10.30
nordic walking

Start ul. Tetmajera 38

9.30-11.00
trening biegowy 
Izabelin na Start

boiska w Laskach

• OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA I STRÓJ SPORTOWY.
• PEŁNA OFERTA zajęć rekreacyjno-sportowych dostępna na www.strefazajec.pl 
• BIEŻĄCE INFORMACJE na fb Czas na Sport Centrum Kultury Izabelin oraz pod nr telefonu: 22 752 68 29

TO BĘDZIE...

fot. S. Przyg
od

a
fot. B. Bieńkow

ska
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATEo Puchar Wójta Gminy Izabelin
8 GRUDNIA 2019 g. 10.00  
Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49wstęp wolny

Zapraszamy do kibicowania!

mikołajki na sportowo
 

Rozgrywki w 4 grupach:

-rocznik 2008 i młodsi 
-rocznik 2004 - 2007
-OPEN 
-„RODZINA” - drużyna 
 dwuosobowa

III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 

TENISA STOŁOWEGO

7 grudnia 2019 r. godz. 10:00
Szkoła Podstawowa w Izabelinie

Rozgrywki w 4 grupach:

-rocznik 2008 i młodsi 
-rocznik 2004 - 2007
-OPEN 
-„RODZINA” - drużyna 
 dwuosobowa

Regulamin na stronie www.centrum.izabelin.pl
Zgłoszenia do 5 grudnia na adres sport@centrum.izabelin.pl
lub w biurze Czas na Sport CKI, ul. Matejki 21 pok. 126, 

tel. 22 752 68 29 

III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 

TENISA STOŁOWEGO

7 grudnia 2019 r. godz. 10:00
Szkoła Podstawowa w Izabelinie

Z ŻYCIA GMINY
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Czy Ty o tym wiesz, 
że nocą w ogrodzie chodzi jeż…

Większość właścicieli działek, sadów i ogrodów nie zdaje sobie sprawy, 
w jak dużym stopniu w ich wysiłkach wspierają ich zwierzęta tam mieszkające. 

Większości tych sprzymierzeńców nie 
widzimy lub spotykamy bardzo rzadko. 

Wynika to z tego, że albo żerują w nocy, gdy 
ludzi nie ma w pobliżu, albo są na tyle niepo-
zorni, że ich nie zauważamy. Warto ich jednak 
poznać, a nawet specjalnie przygotować któ-
ryś zakątek naszego ogrodu na ich potrzeby.

Takim cichym sprzymierzeńcem działkowca 
i miłośnika pracy w ogrodzie jest jeż. Wszyscy 
od małego znają te kolczaste, a jednocześnie 
niewątpliwie sympatyczne ssaki. Zaniepo-
kojony jeż zwija się w kulkę, nomen omen, 
najeżoną gęstymi kolcami, którymi broni się 
przez drapieżnikami. Kolce pokrywające cia-
ło jeża powstały z przekształconych włosów. 
Zaraz po urodzeniu u młodych jeży kolce są 
ukryte pod skórą, białe i miękkie. Później, 
wraz z wiekiem twardnieją i ciemnieją. Cha-
rakterystyczny dla jeży jest niewystępujący 
u innych zwierząt silny mięsień okrężny, który 
umożliwia im zwijanie się w kulę i stroszenie 
kolców. Pysk tego zwierzęcia wyposażony 
jest w ostre zęby, którymi potrafi pogryźć 
nie tylko dżdżownicę, chrząszcza czy ślimaka, 
ale także potrafi zagryźć węża. W okolicach 
Puszczy Kampinoskiej, podobnie jak na więk-

szości terytorium Polski, występują zwierzęta 
zaliczane obecnie do gatunku jeż wschodni 
(Erinaceus roumanicus). Różnice w wyglądzie 
między nim a jeżem zachodnim są minimalne, 
a obydwa gatunki są objęte w Polsce częścio-
wą ochroną gatunkową (do 2014 roku była 
to ochrona ścisła). Jeże (obu gatunków) za-
mieszkują widne lasy, zarośla, parki miejskie, 
ogrody, a także obszary zabudowane. Chętnie 
przebywają we wsiach, małych miasteczkach, 
a można je spotkać także w centrach dużych 
miast. Pomimo tego, że jeże są stosunkowo 
pospolite do wielu ogrodów nie ma dostępu 
ze względu na ogradzające poszczególne po-
sesje szczelne ogrodzenia, gęste siatki czy co-
koły. Uniemożliwiają one przemieszczanie się 
jeży. Ogranicza to występowanie tego gatun-
ku, a także pozbawia te ogrody ochrony, któ-
rej jeże mogłyby im zapewnić. Budując nowe 
ogrodzenia, a także remontując stare warto 
pamiętać by w ich dolnej części znajdowały 
się otwory wystarczająco duże, by jeże mogły 
przez nie wędrować z ogrodu do ogrodu. Jeśli 
już ktoś ma wybudowany szczelny płot war-
to wykonać w nim kilka otworów by wpuścić 
do nas nie tylko jeże, ale także inne drobne 

zwierzęta mogące wesprzeć nas w walce ze 
ślimakami i owadami.

Jeże lubią gęste zakrzaczenia, sterty gałęzi, 
w których mogą się ukryć w ciągu dnia. Na żer 
wychodzą nocą. Jego pokarmem są wszelkie 
małe zwierzęta. Bardzo lubi dżdżownice, ale 
co dla nas najważniejsze bardzo skutecznie 
zwalcza ślimaki, owady i ich larwy, czy drobne 
gryzonie. 

Bardzo ważne w biologii jeży jest to, że gdy 
spada temperatura i większość pożywienia 
przestaje być dostępna jeże zapadają w sen 
zimowy. Jeże dosyć długo przygotowują się 
do hibernacji. Późną jesienią bardzo inten-
sywnie żerują gromadząc pod skórą zapasy 
tłuszczu, a masa dorosłego jeża zwiększa się 
w krótkim czasie z ok. 1 kg do prawie 2 kg. 
Gdy przez jakiś czas temperatura powietrza 
spada poniżej 10°C większość procesów fizjo-
logicznych zaczyna ulegać spowolnieniu. Po-
woli spada również temperatura ciała zwierzę-
cia. Jeże przesypiają zimę zwinięte w ciasną, 
regularną kulę w gnieździe przygotowanym 
z liściastej ściółki. Na taką zimową kryjów-
kę jeże wybierają najczęściej stertę liści lub 

pryzmę kompostu. W takiej dobrze osłonię-
tej kryjówce nie mają większych problemów 
z dotrwaniem w dobrej kondycji do wiosny. 
Budzą, gdy temperatura otoczenia podniesie 
się do ok. 15°C.

W internecie można znaleźć opisy specjalnych 
budek dla jeży mającymi chronić je przed złą 
pogodą i wrogimi zwierzętami. Oczywiście 
można pokusić się o coś takiego, szczególnie, 
że robienie domku dla jeży wspólnie z dziećmi 
może być wspaniałą zabawą i nauką. Wydaje 
mi się jednak, że w zupełności wystarczy jeśli 
fragment ogrodu pozostawimy w stanie „dzi-
kim”. Zarośnięty gęstą rodzimą roślinnością, 
krzewami, zaroślami. Prowadzenie upraw bez 
chemii z pewnością pomoże jeżom, a i dla 
naszego zdrowia będzie bardzo korzystne. 
Jesienią, gdy jeże szykują się do snu zimowe-
go, warto także przygotować w tym dzikim 
zakątku niewielki stos gałęzi, siana lub liści. 
Najlepiej, by wszystkie te udogodnienia znaj-
dowały się blisko siebie, w miejscu zacisznym, 
nie narażonym na harce naszego psiego przy-
jaciela. Jeśli mamy ochotę można również do-
karmiać jeże. Czasem jeże same częstują się 
jedzeniem, które pozostawiamy, np. karmą 
dla psów i kotów. Lubią też drobno posieka-
ne surowe mięso. Ważne przy tym by robić 
to dyskretnie, nie przywiązując zwierzęcia 
do siebie i regularnych dostaw żywności. Jeż 
w naszym ogrodzie powinien pozostać dziki 
i niezależny. Bardzo istotne jest również to by 
jeż w naszym ogrodzie miał dostęp do wody. 
Może to być oczko wodne, ale równie dobrze 
poidełko czy miseczka z regularnie zmienianą 
świeżą wodą.

Drodzy sąsiedzi, kochajcie jeże i spraw-
cie, by żyło im się z nami dobrze i szczę-
śliwie!

Tekst i zdjęcie: 
dr inż. Karol Kram, 

Zespół Nauki i Monitoringu Przyrody KPN

W jakim wieku  nasze domowe zwierzęta 
– psy i koty stają się seniorami?
Termin senior określa etap życia, kiedy stop-
niowo słabną kondycja fizyczna, czyn-
ności narządów, czynność senso-
ryczna, czynność umysłowa 
i odporność organizmu. 
Uogólniając można powie-
dzieć, że seniorski etap ży-
cia przeciętnego psa i kota 
rozpoczyna się w wieku 
około 7 lat. Wpływ na szyb-
kość starzenia się ma wiele 
powiązanych ze sobą czynników, 
takich jak wielkość zwierzęcia i indy-
widualne cechy genetyczne.

Jak powinno wyglądać nasze podej-
ście do psa/kota seniora pod wzglę-
dem opieki?
Zwierzę w wieku seniorskim powinno być oto-
czone przez nas szczególną troską i uwagą. 
Starość to nie choroba, a wiele objawów jak 
mniejsza aktywność, obniżony  apetyt, więk-
szy spokój zwięrzęcia  nie zawsze muszą być 
objawami zaawansowanego wieku, a czę-
sto mogą być oznakami jakiejś dolegliwości. 
Szczególnie koty mają tendencję do ukrywa-
nia objawów chorobowych. Ważne jest by 
u zwierzęcia seniora, od momentu wkrocze-
nia w wiek seniorski, rutynowo, przynajmniej 
dwa razy do roku, przeprowadzać ogólne ba-
danie kliniczne przez lekarza weterynarii oraz 
diagnostyczne badania przeglądowe (w tym 

m.in.  zlecone badania krwi, pomiar ciśnienia 
krwi). Takie postępowanie w większości przy-
padków zwiększa szanse na  szybsze wykrycie 

rozwijających się zaburzeń i  pozwoli 
w odpowiednim momencie zacząć 

ewentualną terapię. Dzięki ta-
kim działaniom względem 
naszych przyjaciół, możemy 
im przedłużyć życie.

Czy wraz z wiekiem 
powinniśmy zmienić 

postępowanie diete-
tyczne u naszego psa, 

kota seniora?
Praktycznie rzecz biorąc, zapotrzebo-

wanie pokarmowe starszych psów i kotów nie 
różni się istotnie od zapotrzebowania zwierząt 
dorosłych. Wyjątkiem są tu  zwierzęta z klinicz-
nymi objawami choroby, w których przypadku 
dieta jest elementem terapii i wspomagania 
prawidłowego funkcjonowania narządów. Naj-
bardziej właściwym sposobem postępowania 
wydaje się żywienie starszych psów i kotów 
w ten sposób, by utrzymywały optymalne 
wartości kondycji ciała.

 

Kiedy mamy w domu
psa, kota seniora...

lek. wet. internista  Andrzej Antosiewicz

ZWIERZAKOWO

SPOTKANIE 
Z PODRÓŻNIKIEM 

Stefanem Czernieckim
30 listopada 2019

sobota
godz. 18.00
wstęp wolny
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PRZYSTANEK PASJA

Każda podróż jest inna
Z Piotrem Milewskim – wędrowcem, pisarzem, fotografem – rozmawia Iwona Mazurek

Skąd się biorą pomysły na podróże, 
a potem na książki o nich? Od czego to  
wszystko się zaczyna? 
Każda podróż jest inna i każdy pomysł na nią, 
też jest inny. Za każdą stoi pasja, którą ma się 
w sobie. Japonia – to w pewnym sensie moje 
przeznaczenie, zmieniła moje życie prywatne, 
ponieważ związałem się z nią rodzinnie i jest 
obecna w moim życiu do dziś i będzie ze mną 
do końca.

Zakochał się Pan w niej?
Zakochałem się, odkochałem, znowu zako-
chałem i tak już chyba zostanie.

A z Islandią jak było?
Z Islandią było trochę inaczej. Po powrocie 
z Japonii brakowało mi wyspy jako miejsca 
i pewnego stanu umysłu. Wiedziałem, że nie 
chcę jechać na południe, które jest pełne 
bodźców, kolorów, dźwięków, smaków. Popa-
trzyłem na mapę i na północy wypatrzyłem 
Islandię. Później wpadła mi w ręce pierwsza 
polskojęzyczna książka o Islandii z 1638 roku, 
wydana w Lesznie  przez Morawianina Daniela 
Vettera. Mimo, że napisana została językiem 
staropolskim, książka ta okazała się bardzo 
ciekawa. Tak bardzo, że po jej przeczytaniu 
wiedziałem, że następnym celem jest Islan-
dia. To była niesamowita podróż. W prze-
strzeni i w czasie. Ujrzałem miejsca, które 
nie zmieniły się od 400 lat. Mogłem zobaczyć 
świat oczami Daniela Vettera. To było mistycz-
ne doświadczenie. Nieczęsto trafiają się takie 
sytuacje. Jeśli zaś chodzi o Syberię i kolej 
transsyberyjską, to były  moje  marzenia od 
dzieciństwa.

Wybrał Pan niebanalne kierunki podróży, 
to nie są słoneczne Włochy czy …Londyn. 
Czy jadąc w kolejną podróż przygotowu-
je się Pan do niej merytorycznie, czytając 
co się da, czy nie chce się Pan sugerować 
cudzymi opiniami i zachowuje czystość 
umysłu, skupiając się na tym co widzi, 
słyszy i czuje już na miejscu?
Zwykle nikt nie chce mi uwierzyć, ale w więk-
szość podróży udaję się nieprzygotowany. 
I jest to świadomy wybór, właśnie po to, by 
zobaczyć nowe miejsca oczami, które nie są 
kimś lub czymś zainspirowane. Jest oczywi-
ście ryzyko, że ważnych miejsc się nie zobaczy 
i pominie, ale najczęściej trafia się tam, gdzie 
powinno się trafić, bo droga i napotkani ludzie 
prowadzą właśnie w te miejsca.

Pana książki są zapiskiem przeżyć 
i obserwacji miejsc i ludzi, którzy tworzą 

rzeczywistość,  w której akurat się Pan 
znalazł. Skąd się wzięła w Panu ta wni-
kliwość?
Na to pytanie nie umiem tak do końca od-
powiedzieć. Czasem staje się to ciężkim 
balastem, bo zamiast po prostu cieszyć się 

chwilą, w głowie pojawiają się myśli, pytania 
i potrzeba, żeby wejść w coś głębiej, czegoś 
więcej się dowiedzieć, bardziej poczuć, a na-
wet zaryzykować. Niekiedy przynosi to fajne 
owoce, bo mam miłe wspomnienia, którymi 
mogę dzielić się z czytelnikami. A z drugiej 
strony jest to obciążające, bo stale muszę 
szukać balansu między zachwytem i radością, 
a świadomym podróżowaniem i uwagą na 
wszystkie bodźce.

Jak powstają Pana książki. Czy są to 
codzienne zapiski z podróży, czy po po-
wrocie do domu spisuje Pan swoje wspo-
mnienia, wrażenia?
Zawsze w podróży mam ze sobą notes i coś 
do pisania. Bardzo często notuję, czasem 
są to hasła, a czasem długie akapity. Póź-
niej już w domu zaczyna się praca pisarska, 
która jest mozolna i często jest odwrotnością 
podróżowania. Jest ona bardzo stacjonarna 
i monotonna, wymaga dużego skupienia na 
słowie i grzebania w czeluściach umysłu. Pi-
sanie wymaga dużej samokontroli i dyscypli-
ny, inaczej niż w podróży, gdzie możemy być 
spontaniczni.

Wiem, że mieszkał Pan 9 lat w Japonii. 
Co Pana tam tak długo zatrzymało?

Za pierwszym razem pojechałem do Japonii 
zachęcony przez japońskich przyjaciół. Dru-
gim razem pojechałem, żeby poznać rodziców 
mojej przyszłej żony, a za trzecim razem, po-
nieważ dostałem zaproszenie z uniwersytetu. 
To wtedy, po półtora roku stwierdziłem, że 

ten kraj jest na tyle ciekawy, że chciałbym 
zostać dłużej. I tak minęło dziewięć lat. Do 
dziś jestem z Japonią związany. Mogę nawet 
powiedzieć, że jest dla mnie drugą ojczyzną.

Teraz mieszkacie w Polsce?
Tak, po 9 latach w Japonii, teraz od 7 lat 
mieszkamy w Polsce.

Co na to rodzina i żona, kiedy słyszy in-
formację o kolejnej Pana podróży?
Myślę, ze czasami się cieszy, bo wie, że będę 
miał wtedy dobry humor, a także głowę pełną 
pomysłów. Z drugiej strony, biorąc pod uwa-
gę fakt, ze te wyjazdy trwają kilka tygodni, 
a nawet miesięcy, to jest to dla niej duże wy-
zwanie logistyczne, ale póki co, świetnie sobie 
z tym radzi.

Który z dotychczas odwiedzonych za-
kątków świata wywarł na Panu najwięk-
sze wrażenie i dlaczego?
Nie wymienię jednego, bo było wiele takich 
miejsc, które do dziś mam przed oczyma 
i bardzo chętnie do nich wracam. Na pewno 
dużym przeżyciem był dla mnie wyjazd na 
Borneo, połączony z wyjazdem i noclegiem 
w sercu lasu tropikalnego. Tam pierwszy raz 
w życiu zobaczyłem żyjącego na wolności 
orangutana i to było dla mnie ogromne prze-

życie. Podobnie było na północy wyspy Hokka-
ido, na półwyspie Shiretoko, gdzie z kolei rzą-
dzą niedźwiedzie brunatne. Wielki samiec mijał 
mnie na odległości 5 metrów. To dość odludny 
region. Mieszka tam niewiele osób. Klimat jest 
bardzo wymagający, zima śnieżna i długa. Ten 
kontakt z naturą, z którą nie mamy szans spo-
tkać się na co dzień, za każdym razem robi na 
mnie piorunujące wrażenie.

Nie bał się Pan? 
Przy zachowaniu  środków ostrożności, to nie 
była sytuacja niebezpieczna, więc nie było się 
czego bać.

Jakie są Pana plany na przyszłość?
Bardzo chciałbym pojechać na Grenlandię. Po 
pierwsze dlatego, że bardzo lubię wyspy. A po 
drugie, dlatego że od jakiegoś czasu fascy-
nuje mnie Północ. Chciałbym się dowiedzieć, 
dlaczego tak dobrze się tam czuję i co mnie 
tam tak ciągnie. Islandia była pierwszym kro-
kiem, Grenlandia – następnym.

Czy kolejna książka będzie o Grenlandii?
Nie, kolejna książka będzie o Japonii i ukaże 
się już w przyszłym roku. Będzie opowiadać 
jak zatrudnia się w japońskim przedsiębior-
stwie, jak się tam pracuje i jak odchodzi się 
z pracy. Dla mnie to zupełnie nowy projekt. 
Opowieść oparta na faktach, ale nie podróż-
nicza. Mam nadzieję, że okaże się ciekawa 
dla czytelników. Specyfika pracy w japońskiej 
firmie jest skrajnie różna od tej, którą znamy 
z własnego podwórka. Książka pełna będzie 
anegdot.

Czego można Panu życzyć?
Tego, by nigdy nie zabrakło inspiracji i spo-
tkań z ciekawymi ludźmi, bo to one są dla 
mnie najważniejsze. Motywujące, podnoszące 
na duchu w słabszych chwilach, albo ściąga-
jące na ziemię, gdy jestem w innym wymia-
rze. Bez spotkań z ludźmi nie byłoby podróży, 
a potem książek.

Dziękuję za inspirującą rozmowę 

Piotr Milewski
Urodził się w 1975 roku w Chełmie, a wy-
chował w Opolu. Studiował w Poznaniu, 
Wiedniu, Pasawie, Filadelfii, Sapporo i Ota-
ru. Dziewięć lat spędził w Japonii. Stypen-
dysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. 

Autor bestsellerowych książek: Transsybe-
ryjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej 
(2014) i Dzienniki japońskie. Zapiski z roku 
Królika i roku Konia (2015) oraz Islandia 
albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu 
lat (2018). Współautor książki Hokkaido – 
Japonia bez gejsz i samurajów (2006). 

Trzykrotny laureat Nagrody Magellana Ma-
gazynu Literackiego „Książki”. Nominowa-
ny do nagrody magazynu „National Geo-
graphic Traveler”. Współpracuje z polskimi 
i japońskimi czasopismami oraz z prasą.

CZYTELNICTWO

Książki jak malowane
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie serdecznie 

dziękuje Pani Krystynie Bobowskiej za zorganizowanie 

cyklu warsztatów pt. Książki jak malowane. 

Warsztaty były zorganizowane i prowadzone w ramach czterech dwugodzinnych zajęć, 
z dziećmi w wieku 7-10 lat. W ramach warsztatów dzieci poznawały Legendy Warszawskie 
oraz różnorodne techniki plastyczne. Efektem zajęć było stworzenie książki opartej na „Le-
gendzie o Bazyliszku”.

Warsztaty są początkiem cyklu zajęć biblioteczno-plastycznych, których po-
mysłodawcą i wykonawcą jest Pani Krystyna Bobowska. Zajęcia będą odbywać się na 
terenie Biblioteki  przez cały rok szkolny 2019-2020. Informacje o kolejnych warszta-
tach będą dostępne na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie 
www.bibliotekaizabelin.pl
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23 listopada 2019 (wtorek) od g. 9.30
POTYCZKI SPORTOWE
turniej gier zespołowych 
SP w Izabelinie (patrz plakat str. 34)

23 listopada 2019 (sobota) g. 17.00
WEEKEND Z „KOMEDĄ”
KONCERT MUSICALOWY 
w wyk. uczniów Prywatnej Szkoły Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej im. K. Komedy w W-wie
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

24 listopada 2019 (niedziela) g. 17.00
WEEKEND Z „KOMEDĄ”
KONCERT „DZIWNY JEST TEN ŚWIAT” 
w wyk. uczniów Prywatnej Szkoły Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej im. K. Komedy w W-wie
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

26 listopada 2019 (wtorek) g. 18.00
POLSKA NA MUZYCZNYM SZLAKU
prelekcja Kamili Wieczorek
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

27 listopada 2019 (środa)  g. 16.00
CZYTAMY DZIECIOM
»Nowe przygody skarpetek« J. Bednarek
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

30 listopada 2019 (sobota) g. 18.00
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM 
Stefanem Czernieckim
PAPUA I NOWA GWINEA
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

30 listopada 2019 (sobota) g. 20.30
ANDRZEJKOWY WIECZÓR 
Z KABARETEM »REWERS«
Centrum Kultury Izabelin, 
bilety: 40 zł (32 zł z Kartą Izabelińczyka)

1 grudnia 2019 (niedziela) g. 19.15
ŚREDNIOWIECZNY SZPITAL I DZIEŁO 
LASEK – wykład prowadzi Marek Słoń
Kawiarenka u Przyjaciół, wstęp wolny

1 grudnia 2019 (niedziela) g. 15.30-21.00
VIII TURNIEJ BRYDŻOWY 
Centrum Kultury Izabelin

3 grudnia 2019 (wtorek)  g. 19.00 
TOKARCZUK MA GŁOS
Wspólne głośne czytanie książek noblistki
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

4 grudnia 2019 (środa)  
g. 18.00 młodzież / g. 19.00 dorośli
WARSZTATY LITERACKIE 
z Magdaleną Piotrowską
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

6 grudnia 2019 (piątek) g. 17.00
MIKOŁAJKI (patrz plakat str. 41)
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

KALENDARIUM IMPREZ 
W GMINIE IZABELIN

listopad/grudzień 2019 

grudzień 2019
4 grudnia 2019 (środa) godz. 19.00
LISTY DO M. 3 reż. S. Konecki, od 12 lat, 103 min

6 grudnia 2019 (piątek) godz. 15.00
RATUJMY MIKOŁAJA! 
reż. A. Seelman, L. Joosen, od 7 lat, 80 min

godz. 19.00
KOCHAJMY SIĘ OD ŚWIĘTA
reż. J. Nelson, od 12 lat, 102 min

7 grudnia 2019 (sobota) godz. 11.00 
KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI
reż. Ch. Jenkins, od 7 lat, 87 min

godz. 16.00
PRZYCHODZI FACET DO LEKARZA
reż. D. Boon, od 12 lat, 103 min

11 grudnia 2019 (środa) godz. 19.00
ŚMIERĆ LUDWIKA XIV
reż. A. Serra, od 12 lat, 105 min

13 grudnia 2019 (piątek) godz. 19.00 
80 MILIONÓW reż. W. Krzystek, od 12 lat, 102 min

14 grudnia 2019 (sobota) godz. 11.00
PRZYTUL MNIE (6 odcinków)
reż. M. Jarmulski, wiek b/o, 36 min

godz. 12.00
TRZECH ZBÓJCÓW reż. H. Freitag, od 7 lat, 75 min

godz. 14.00
MIKOŁAJ I SPÓŁKA reż. A. Chabat, od 9 lat, 96 min

godz. 16.00
BAŚNIE I BAJKI POLSKIE (7 odcinków)
różni reżyserzy, od 5 lat, ok. 90 min

18 grudnia 2019 (środa) godz. 19.00 
MARY,S LAND. ZIEMIA MARYI
reż. J. M. Cotelo, 12 lat, 115 min

20 grudnia 2019 (piątek) godz. 19.00 
CHATA  reż. S. Hazeldine, od 12 lat, 126 min

21 grudnia 2019 (sobota) godz. 11.00
RENIFER NIKO RATUJE BRATA
reż. L. Southerland, od 7 lat, 73 min

godz. 16.00
SPIRALA  reż. K. Zanussi, od 16 lat, 87 min

23 grudnia 2019 (poniedziałek) godz. 10.00
UWOLNIĆ MIKOŁAJA! 
reż. Ch. Smith, od 7 lat, 107 min

24 grudnia 2019 (wtorek) godz. 10.00
RENIFER NIKO RATUJE ŚWIĘTA
reż. K. Juusonen, M. Hegner, od 7 lat, 70 min

27 grudnia 2019 (piątek) godz. 10.00 
BAŚNIE I BAJKI POLSKIE 
różni reżyserzy, od 5 lat, ok. 70 min

27 grudnia 2019 (piątek) godz. 19.00 
CAŁY TEN CUKIER reż. D. Gameau, 12 lat, 97 min

28 grudnia 2019 (sobota) godz. 11.00 
PINOKIO reż. A. Justice, od 5 lat, 101 min 

godz. 16.00
ZABAWA ZABAWA reż. K. Dębska, od 15 lat, 85 min

30 grudnia 2019 (poniedziałek) godz. 10.00
KSIĄŻĘ CZARUŚ reż. R. Venokur, od 7 lat, 81 min

31 grudnia 2019 (wtorek) godz. 10.00
KOPCIUSZEK. HISTORIA PRAWDZIWA
reż. L. Southerland, od 7 lat, 83 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNYZ ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

6 grudnia 2019 (piątek)  g. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
 „Fińskie dzieci uczą się najlepiej”  T. D. Walker
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

7 grudnia 2019 (sobota) g. 10.00 
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO
SP w Izabelinie (patrz plakat str. 34)

7 grudnia 2019 (sobota) g. 17.00
»SZUKAMY STAJENKI« NAJPIĘKNIEJSZE 
KOLĘDY JACKA KACZMARSKIEGO
występują: Zuzanna Wiśniewska,  
Jakub Zuckerman, Kuba Mędrzycki
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

8 grudnia 2019 (niedziela) g. 10.00 
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE 
(patrz plakat str. 34)

8 grudnia 2019  (niedziela) g. 12.15 
WSPOMNIENIA O MICHALE ŻÓŁTOWSKIM 
– panel poprowadzi Józef Placha
Kawiarenka u Przyjaciół, wstęp wolny

10 grudnia 2019 (wtorek)  g. 19.00 
TOKARCZUK MA GŁOS
Wspólne głośne czytanie książek noblistki
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

14 grudnia 2019 (sobota) g. 13.00-18.00
JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
(patrz plakat str. 44)
parking przy Urzędzie Gminy 

15 grudnia 2019  godz. 12.15 
BOŻONARODZENIOWA SZOPKA 
– prowadzi Beata Czaplejewicz
Kawiarenka u Przyjaciół, wstęp wolny

15 grudnia 2019 (niedziela) g. 17.00
KONCERT KOLĘDOWY
w wyk. uczniów Prywatnej Szkoły Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej im. K. Komedy w W-wie
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

15 grudnia 2019 godz. 19.15 
DYLEMATY MORALNE W FILMIE „ETER” 
– prowadzi Krzysztof Zanussi
Kawiarenka u Przyjaciół, wstęp wolny

16 grudnia 2019 (poniedziałek) g. 13.00
WIGILIA DLA SENIORÓW
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

17 grudnia 2019 (wtorek)  g. 19.00 
TOKARCZUK MA GŁOS
Wspólne głośne czytanie książek noblistki
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

31 grudnia 2019 g. 19.00 
SYLWESTER FILMOWO-TANECZNY 
Szczegóły wkrótce na fb Centrum Kultury 
Izabelin oraz na www.centrum.izabelin.pl
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REKLAMYREKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712
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Urząd Gminy Izabelin oraz Centrum Kultury Izabelin zapraszają na

14 grudnia 2019 (sobota)
godz. 13.00-18.00 / parking przy Urzędzie Gminy Izabelin

16.00 WSPÓLNA WIGILIA MIESZKAŃCÓW
stoiska z przysmakami, rękodzieło, upominki, 

występy artystyczne, wspólne śpiewanie kolęd,

atrakcje dla najmłodszych i nieco starszych

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
weź lampion i zabierz 

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 
do domu!

JARMARK BOŻONARODZENIOWY


