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zdjęcie na pierwszej stronie: bocian biały fot. Maciej Szajowski

O co tak naprawdę chodzi?
Główną osią sporu jest zazwyczaj regulacja ru-
chu samochodów osobowych. Kierowcy chcą 
dróg o wysokiej przepustowości, po których 
mogą jeździć szybko, oraz jak największej do-
stępności miejsc parkingowych. Niezmotoryzo-
wani narzekają na zagrożenie wypadkami, brak 
lub niską jakość chodników i infrastruktury ro-
werowej, słabą ofertę komunikacji zbiorowej. 
Często te dwie grupy to te same osoby, lecz 
w różnych momentach występujące w od-
miennych rolach. 

Oczywiście nie jest to nasz wyjątkowy, izabe-
liński czy podwarszawski problem, lecz jedno 
z wielkich wyzwań cywilizacji drugiej połowy 
XX i początku XXI w. Na nasze szczęście, bo 
dzięki temu jest on znakomicie zbadany i nie 
musimy sami odkrywać Ameryki. Wystarczy 
zastosować u nas wiedzę zdobytą gdzie indziej. 
A ta jest względnie prosta: zarówno brak indy-
widualnej komunikacji samochodowej, jak i jej 
dominacja prowadzą do piętrzenia problemów. 
Konieczne jest znalezienie równowagi. Obecnie 
jesteśmy od niej dość daleko, ponieważ waha-
dło wychyliło się mocno w stronę kierowców 
i ich oczekiwań.

Jaka jest nasza komunikacyjna 
rzeczywistość?
Jednym z lepszych mierników sytuacji jest 
udział różnych form poruszania w całej mobil-
ności mieszkańców. W inżynierii ruchu podróżą 
nazywa się każde przemieszczanie się ludzi od 

lotów transatlantyckich po wyjście na spacer 
z psem. Jeżeli ponad połowa codziennych po-
dróży odbywa się prywatnym samochodem, 
to na pewno jest to za dużo. Wysokość tego 
wskaźnika zależy między innymi od charakteru 
miejscowości i im rzadsza zabudowa i większe 
oddalenie od miasta, tym jest większa. W na-
szym przypadku wynosi ona obecnie między 
70 a 80%. Optymalne byłoby zapewne obniże-
nie udziału samochodu do połowy tej wysoko-
ści, a dobrym planem na najbliższe lata byłoby 
zejście do rozkładu po 50%.

Jak to zrobić?
Temu celowi ma służyć opracowanie planu 
mobilności dla gminy Izabelin. Jest to skom-
plikowany dokument planistyczny obejmujący 
wiele dziedzin, czasem pozornie niezwiązanych 
z transportem. Podstawą jest koncepcja roz-
woju przestrzennego gminy. Obecność zabu-
dowy rozproszonej i oddalonej od głównej osi 
komunikacyjnej skutkuje natężonym ruchem, 
także na tejże osi i drogach do niej prowadzą-
cych. Oczywiście fundamentem takiego planu 
jest sieć dróg wraz z przypisanymi im cechami, 
jak szerokość, sposób zagospodarowania pasa 
drogowego, organizacja ruchu z limitem pręd-
kości na czele, ale także ich estetyka i powią-
zanie przylegającymi obiektami. Ważną sferą 
są rzecz jasna finanse: bez wysokich nakładów 
nie będzie żadnej dobrej komunikacji, a podział 
wydatków między różne cele ma zasadnicze 
znaczenie dla struktury ruchu. Zależność jest 

tu bardzo prosta i mimo to dość powszechnie 
negowana: jeżeli większość budżetu przezna-
czymy na budowę i utrzymanie jezdni, to ludzie 
będą jeździć głównie swoimi samochodami. 
Podobnie jest z dystrybucją przestrzeni w pa-
sie drogowym: jeśli większość jego szerokości 
zarezerwujemy dla samochodów, to one będą 
na tej drodze dominować. Często tak właśnie 
powinno być. Ulica 3 Maja to nasza główna oś 
komunikacyjna i na niej ruch samochodowy 
będzie przeważał nad innymi, a ona powinna 
być do tego dostosowana. Częściej jednak, 
szczególnie na drogach gminnych, priorytety 
powinny być odmienne.

Tu chodzi o jakość życia
W polityce transportowej nie chodzi o utrud-
nianie życia kierowcom. Punktem wyjścia jest 
z jednej strony odebranie im nieuzasadnione-
go uprzywilejowania względem innych uczest-
ników ruchu, z drugiej zaś przygotowanie tak 
korzystnej alternatywy, żeby przemieszczanie 
się bez samochodu było jeszcze korzystniejsze, 
żeby w inny sposób dało się dotrzeć na miejsce 
taniej, szybciej i wygodniej. 

Projektując rozwiązania komunikacyjne warto 
pamiętać, że nie żyjemy po to, żeby się prze-
mieszczać, lecz poruszamy po to, żeby lepiej 
żyć. Probierzem jakości komunikacji nie jest 
ona sama, jej szybkość, efektywność itd., lecz 
jakość życia. Często optymalnym rozwiąza-
niem jest taka zmiana realiów, żeby ta podróż 
w ogóle przestała być potrzebna. Jeżeli ze 

PLAN NA LEPSZĄ MOBILNOŚĆ W GMINIE IZABELIN
Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził – mówi stare przysłowie. 
W przypadku ruchu drogowego oczekiwania różnych użytkowników zdają się być 
nie tylko bardzo rozbieżne, ale jeszcze są traktowane jako bardzo ważne i do tego 
przeżywane z dużą dawką emocji, rzadko pozytywnych. Mimo to właśnie 
w tej dziedzinie są rozwiązania, które w dłuższej perspektywie przynoszą zadowolenie: 
wprawdzie nie wszystkich, ale znakomitej większości. 
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względu na zagrożenie na drodze uważamy za 
konieczne codzienne dowożenie dziesięciolatka 
do szkoły, to poprawienie bezpieczeństwa na 
tej trasie oddaje nam ten czas w całości. Dziec-
ko, zamiast zamknięte w blaszanej puszce, 
będzie miało trochę ruchu na dworze i okazję 
do spotkania z rówieśnikami. Im więcej na-
szych potrzeb możemy zaspokoić na miejscu, 
tym lepiej dla nas. Jednocześnie wpływa to na 
budowę więzi lokalnych. Czasem jest tak, że 
warto nie tyle skrócić czas dotarcia do jakie-
goś miejsca, lecz uczynić go przyjemniejszym 
i bardziej pożytecznym. Czy lepiej spędzać dwa 
razy dziennie 25 minut za kierownicą własnego 
samochodu, czy 30 minut zawierających w so-
bie kilkuminutowy spacer przez las i 20 minut 
wygodnego siedzenia z książką? 

A jak jest w naszej gminie?
Czas przejść od tych teoretycznych rozważań 
do konkretów dotyczących naszej gminy i pla-
nów na najbliższą przyszłość. 

Problemem dyskutowanym od dawna i najgło-
śniej jest dojazd do Warszawy, a szczególnie 
korek w Mościskach i, teraz już w mniejszej 
mierze, w okolicach ul. Wólczyńskiej. Ostatnio 
coraz częściej i z coraz większą determinacją 
mieszkańcy domagają się uspokojenia ruchu 
na ich ulicy. Zmiany wprowadzone w drugiej 
połowie zeszłego roku – budowa infrastruktury 
rowerowej i wprowadzenie pierwszej strefy bi-
letowej ZTM – przywołuje dwa kolejne obszary 
polityki transportowej. Plan mobilności ma ob-

Z ŻYCIA GMINY

jąć wszystkie te sfery w ścisłym wzajemnym 
powiązaniu.

Korek w Mościskach jest wynikiem natężenia 
ruchu przekraczającego przepustowość tego 
skrzyżowania. Działanie na rzecz jego rozłado-
wania może iść nie tylko w kierunku usunięcia 
zatorów, lecz także zmniejszenia liczby samo-
chodów. W większości z nich siedzi jedna osoba 
jadąca do Warszawy do pracy. Wiele spośród 
nich jedzie na parking P&R na Młocinach, inni 
chcieliby znaleźć tam miejsce, ale nie zdążają. 
Kluczowe jest więc zaoferowanie im lepszej niż 
dotąd alternatywy dojazdu do miasta. 

Rozważanych jest kilka 
rozwiązań
Buspas na odcinku ul. Arkuszowej w kierunku 
centrum przed jej połączeniem z ul. Wólczyń-
ską dałyby dwa efekty. Po pierwsze dojazd 
autobusem na Młociny w godzinach szczytu 
mógłby być szybszy, niż samochodem. Po 
drugie bez wzrostu bieżących kosztów kursy 
mogłyby być nieco częstsze. Pomysłem znacz-
nie bardziej śmiałym, wymagającym zbadania, 
czy jest wykonalny i opłacalny, jest tramwaj do 
metra. Taka linia mogłaby kończyć się między 
Laskami i Klaudynem albo iść dalej ul. 3 Maja 
i Krasińskiego aż do ul. Rynkowej. Być może 
dużym powodzeniem cieszyłaby się dobrej ja-
kości droga rowerowa z Mościsk na Młociny. 
Można ją połączyć z udostępnieniem w stacji 
przesiadkowej boksów do bezpiecznego par-
kowania i ładowania rowerów ze wspomaga-
niem elektrycznym. Być może miasto chciałoby 

nawet takie rowery udostępniać, 
np. w ramach leasingu, powiąza-
nego z biletem długookresowym 
i rezerwacją wspomnianego wyżej 
stanowiska do ładowania. Większą 
popularność komunikacji miejskiej 
mogłyby przynieść także działania 
mniej spektakularne, jak urucho-
mienie połączenia na Bemowo, 
częstsze kursy, wygodniejsze 
i ładniejsze przystanki, dobre par-
kingi rowerowe przy nich, a nawet 
regularna linia nocna. Choć takie 
połączenie zdaje się nie mieć nic 
wspólnego z dojazdami do pracy 
w godzinach szczytu, w rzeczywi-
stości jest inaczej. Dla wielu osób 
brak takiej linii oznacza, że i tak 
muszą mieć samochód, a skoro 
i tak go mają i za niego płacą, to 
czemu nie korzystać z niego na co 
dzień?

Ważna jest także droga z domu 
na przystanek. Można ją skrócić 
wprowadzając wahadłowe busy 
kursujące na trasie Kurowskie-
go – Fedorowicza – Sierakowska 
– Chodkiewicza, o ile okaże się 
to opłacalne. Przyjazne pieszym 
i rowerzystom przecznice ul. 3 
Maja zachęcą do takiego korzy-

stania z nich. Kluczowe jest uspokojenie ruchu 
na nich i wprowadzenie na niektórych strefy 
zamieszkania. Na takiej ulicy piesi mają bez-
względne pierwszeństwo na całej jej szeroko-
ści, parkowanie jest ograniczone do wyznaczo-
nych miejsc, mogą się pojawić elementy małej 
architektury, jak klomby czy ławki. Na innych 
powinny być zbudowane wygodne chodniki. 
Można wreszcie wprowadzać zachęty finanso-
we np. dla pracowników gminy i jednostek jej 
podległych, jak szkoły i przedszkola, jeśli zde-
cydują się zrezygnować z codziennych dojaz-
dów samochodem. 

Celem tych działań jest taka zmiana 
zachowań komunikacyjnych mieszkań-
ców, żeby nam wszystkim żyło się le-
piej. Chodzi więc w gruncie rzeczy o ludzkie 
decyzje, a inwestycje i usługi pełnią rolę za-
chęty. To my sami, wybierając środek lokomo-
cji i sposób korzystania z niego, kształtujemy 
stan bezpieczeństwa lub zagrożenia, czystości 
lub zanieczyszczenia, ciszy lub uciążliwego ha-
łasu. Domagamy się wycięcia połaci lasu przy 
szkole pod parking lub zrobienia tam parku, 
zarezerwowania placu obok Urzędu Gminy Iza-
belin wyłącznie pod samochody lub uczynienie 
z niego wielofunkcyjnej przestrzeni, służącej 
mieszkańcom w różny sposób. To jest również 
kwestia umówienia się miedzy nami, sąsiada-
mi, jak korzystamy z ulicy, jak ją urządzimy i jak 
będziemy się o nią troszczyć. Zarządcą gmin-
nych dróg jest władza samorządowa, ale jej 
gospodarzem powinni stać się, z pomocą tejże 
władzy, jej mieszkańcy. 

Cały proces przygotowywania planu mo-
bilności ma się odbywać z jak największym 
udziałem naszej lokalnej społeczności. Sam 
dokument przygotują eksperci z odpowied-
nimi kwalifikacjami, a zatwierdzi Wójt Gminy 
Izabelin, biorąc odpowiedzialność za jego 
wprowadzenie w życie i jego konsekwencje. 
To przedsięwzięcie ma jednak szanse się po-
wieść, jeśli będzie nasze, gdy poczujemy się 
jego uczestnikami. Pomostem łączącym miesz-
kańców z władzami i ekspertami ma być spo-
łeczny zespół do spraw poprawy komunikacji 
i mobilności w gminie Izabelin, którym kieruje 
piszący te słowa. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na debatę w Centrum 
Kultury Izabelin, która rozpocznie prace 
nad planem mobilności. Znakomici fachow-
cy pokażą nam stojące przed nami wyzwania 
i możliwości. Będzie okazja do zadawania im 
pytań, do rozmowy z nimi, z pracownikami 
Urzędu Gminy Izabelin i przede wszystkim mię-
dzy sobą. Debata rozpocznie się we wto-
rek 26 marca o godzinie 19.00. I mam na-
dzieję, że będzie trwać długo,  że będzie nam 
towarzyszyć przez cały proces przygotowywa-
nia planu mobilności i potem jego wdrażania, 
nie tylko w sali widowiskowej CKI, lecz także 
w naszych lokalnych mediach, spotkaniach 
w mniejszym i większym gronie sąsiedzkim, 
a nawet w naszych domach.

Tekst: Marek Słoń, fot. Rafał Muszczynko



4

Spotkanie otworzyła Wójt Gminy Izabelin  
– Dorota Zmarzlak, która w swoim wy-

stąpieniu przedstawiła zmiany w gospodarce 
odpadami jaka miała miejsce na przestrzeni 
lat 2013 – 2018 po wejściu ustawowego obo-
wiązku organizowania przez gminy systemu 
gospodarki odpadami.

Nasza włodarz wyjaśniła również jakie czyn-
niki mają wpływ na wysokość opłat za odbiór 
i utylizację odpadów tj. m.in. podwyżki opłaty 
marszałkowskiej oraz wzrost kosztów pracy, 
paliwa, prądu oraz szereg nowych obowiąz-
ków nałożonych przez instytucje kontrolujące. 

Mogliśmy również w formie graficznej zoba-
czyć jak wygląda kształtowanie prawa miej-
scowego w odniesieniu do przepisów krajo-
wych i unijnych. Prawo miejscowe musi być 
dostosowane do wymogów: prawa unijnego, 
ustaw i aktów równym ustawom, umów mię-
dzynarodowych niewymagających ratyfikacji, 
rozporządzeń.

Dorota Zmarzlak przedstawiła mieszkań-
com krótko i długoterminowe cele w odnie-
sieniu do gospodarowania odpadami w na-
szej gminie. 

Głównym celem długoterminowym jest pod-
jęcie zobowiązania „Izabelin gminą bez odpa-
dów”, czyli ograniczenie ilości wytwarzanych 
śmieci. Marzeniem Wójt Gminy Izabelin jest 
by do 2022 roku ograniczyć wytwarzanie 
odpadów poniżej średniej krajowej tj. 312 kg 
odpadów na 1 mieszkańca/rocznie.

Pod względem prawnym zagadnienie omó-
wił Maciej Kiełbus – Partner w Dziale Prawa 
Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Kry-
stian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna 
w Poznaniu. Dokonał porównania rozwiązań 
prawnych obowiązujących przed wprowadze-
niem ustawowego obowiązku i po jego wpro-
wadzeniu.

Jasno zaznaczył, że są to zupełnie odmienne 
rozwiązania, gdyż obecny system nie przewi-
duje rozliczania mieszkańców za kg odpadów 
czy „od pojemnika”, jak to miało miejsce po-
przednio. Obecnie, zgodnie z art. 6j ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi może być naliczana od: liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną nieruchomość 
lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości 
lub powierzchni lokalu mieszkalnego oraz od 
gospodarstwa domowego.

Ustawodawca nie przewidział możliwości uza-
leżnienia wysokości opłaty od ilości wytwa-
rzanych odpadów na poziomie konkretnego 
mieszkańca.

Prelegent wyjaśnił również co ma największy 
wpływ na wysokość stawki tj. m.in.: koszt 
odbierania, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
tworzenie i utrzymanie punktów selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych; obsłu-
ga administracyjna tego systemu; edukacja 
ekologiczna w zakresie prawidłowego postę-
powania z odpadami komunalnymi; koszty 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub 
worki do zbierania odpadów komunalnych 
oraz koszty utrzymywania pojemników w od-
powiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym; koszty usunięcia odpadów ko-
munalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania i magazynowania w rozumieniu 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podsumowując, Maciej Kiełbus zaznaczył, że 
system odbioru odpadów ewaluuje i będzie 
ewaluował w przyszłości. Musimy się zatem 
liczyć z kolejnymi zmianami, chociażby w  za-
sadach selektywnej zbiórki. Uzależnione jest 
to od zmian prawnych, oczekiwań ze strony 
mieszkańców i konieczności ich zoptymalizo-
wania.

W swoim krótkim wystąpieniu osobiście mia-
łam przyjemność zaprezentować uczestnikom 
spotkania gminę Izabelin na tle innych gmin 
województwa mazowieckiego, w szczególno-
ści powiatu warszawskiego zachodniego.

W Izabelinie jako pierwszej gminie  tego re-
gionu wprowadziliśmy system odbioru odpa-
dów wedle znowelizowanej ustawy. Jesteśmy 
gminą, która jest wzorem w zakresie segre-
gacji odpadów. Oddajemy jednak duże ilości 
odpadów „zielonych”, co niewątpliwie wpływa 

na wysokość opłat.

Jeśli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów 
zmieszanych i zbiórki selektywnej – w powie-
cie warszawskim zachodnim – mieszkańcy 
Izabelina mają najbardziej korzystne zasady 
odbioru odpadów.

Przytoczyłam również kilka przykładów pro-
blemów z jakim w ostatnim czasie zetknęli się 
nasi sąsiedzi w zakresie odbioru odpadów.  

Firmy odbierające odpady zareagowały na 
nowe rozwiązania prawne wypowiadając sta-
re umowy samorządom i drastycznie zwięk-
szając opłaty. 

W wielu miejscach ceny wywozu śmieci wzro-
sły nawet o kilkaset procent. Samorządy 
stanęły przed ogromnym wyzwaniem – ry-
zykować bałagan w miastach i gminach czy 
zgadzać się na znaczną podwyżkę cen. 

W niektórych miejscowościach doszło do dra-
matycznych sytuacji. Dla przykładu w gmi-
nach Nieporęt i Nasielsk z powodu braku wy-
konawców czasowo został wstrzymany odbiór 
odpadów. 

Gmina Piaseczno z wyłonieniem odbiorcy bo-
ryka się od połowy 2018 roku. Obecnie usługa 
– po raz kolejny świadczona jest na podstawie 
zamówień zastępczych.

Kolejnym mówcą była Agata Bartoszewicz 
– kierownik Wydziału Środowiska w gminie 
Izabelin. Mówiła o możliwościach i propozy-
cjach zmian w gminnym systemie odbioru 
odpadów komunalnych, jakich ograniczeń 
w częstotliwości odbioru odpadów czy limi-
tów w ich ilości musielibyśmy dokonać, aby 
zmniejszyć stawkę za odbiór i utylizację od-
padów. W swojej prezentacji podkreśliła na 
jakie zmiany zezwalają nam przepisy prawa, 
a które są niemożliwe do realizacji.

Jeśli chodzi o ograniczenie ilości odpadów do-
puszcza się limitowanie poniższych frakcji:

- odpadów zielonych,
- zużytych opon, 
- odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych sta-
nowiących odpady komunalne. 

W dniu 12 marca br. w centrum Kultury Izabelin odbyła się debata „Gospodarka odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Izabelin”. Zebranie zgromadziło wielu zainteresowanych 
tematem mieszkańców gminy Izabelin, włodarzy okolicznych gmin, lokalne media 
oraz pasjonatów „gorącego” obecnie tematu.

TO 
BYŁO... TANIE ŚMIECI JUŻ BYŁY
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PRZYJDŹ-ZDECYDUJ! 
ZACZYNAMY WIEJSKIE ZEBRANIA

10% - tylu potrzeba mieszkańców Twojej wsi, żeby móc prawomocnie 
podjąć ważne decyzje dla Ciebie i sąsiadów. 

Ważne decyzje zapadają nie w Sejmie przy ul. Wiejskiej, 
nie w Urzędzie Gminy Izabelin, tylko tu i teraz. Ty i Twoi 

bliscy, sąsiedzi, koledzy możecie podjąć decyzję, jak będzie 
wyglądało Wasze najbliższe otoczenie, gdzie stanie ławka, 
a gdzie kosz. Brakuje latarni? Kawałka chodnika? A może le-
piej spotkać się z sąsiadami na pikniku i poznać się lepiej?  

Zebranie Wiejskie to taki nasz „sołecki” parlament, na którym 
demokracja sprowadzona jest najbliżej, jak się da – obywatela.  

Waldemar Szatanek 

POROZMAWIAMY O: 

• pomysłach na 2019 rok
• odpadach

• wyborach sołeckich
• realizacji budżetu

Koniecznie przyjdź na Zebranie Wiejskie 

swojej miejscowości, zabierz rodzinę, 
zadzwoń do sąsiada!

sołectwo data i godzina zebrania miejsce

Laski 5 kwietnia piątek 18.00
Gminne Przedszkole Laski, 

ul. 3 Maja 43

Izabelin B 9 kwietnia wtorek 19.00
Szkoła Podstawowa Izabelin, 

ul. 3 Maja 49

Hornówek 16 kwietnia wtorek 19.00
Szkoła Podstawowa Izabelin, 

ul. 3 Maja 49

Truskaw 24 kwietnia środa 19.00
Szkoła Podstawowa Izabelin, 

ul. 3 Maja 49

Izabelin C 25 kwietnia czwartek 19.00
Szkoła Podstawowa Izabelin, 

ul. 3 Maja 49

Sieraków 26 kwietnia piątek 19.00
Szkoła Podstawowa Izabelin, 

ul. 3 Maja 49

Mościska 27 kwietnia sobota 15.00
Szkoła Podstawowa Warszawa, 

ul. Arkuszowa 202

Ograniczenia częstotliwości na terenach wiej-
skich dotyczą wszystkich frakcji odpadów. 
Pozostaje niestety kwestia uciążliwości zapa-
chowych i zwierząt, które mogą rozszarpywać 
worki.

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja. 
Mieszkańcy zadawali pytania, przedstawiali 
swoje propozycje zmian.

Zaproszeni do udziału w debacie – Ewa 
Chodkiewicz z WWF oraz Karol Wójcik – 
przedstawiciel firmy BYŚ, ze względu na 
liczne pytania mieszkańców, nie mieli oka-
zji zaprezentować swoich slajdów, udzielili 
za to licznych odpowiedzi. 

Ewa Chodkiewicz zachęciła mieszkańców do 
podjęcia prób w zakresie ograniczania odpa-

TO 
BĘDZIE...

dów m. in. używania pojemników i toreb wie-
lokrotnego użytku, kompostowania odpadów 
ulegających biodegradacji.

Karol Wójcik opowiedział po krótce jak działa 
sortownia odpadów, dlaczego frakcje odbie-
rane sprzed posesji mieszkańca mogą być 
łączone (trafiają na linię sortowniczą), jakie 
czynności kontrolne w zakresie pomiaru od-
padów stosuje firma BYŚ (każda śmieciarka 
wracająca z rejonu jest ważona przy wjeździe 
na teren firmy).

Wszelkie uwagi mieszkańców zostały odnoto-
wane, będą przeanalizowane i uwzględnione 
przy tworzeniu nowych rozwiązań.

Dla osób, które zainteresowane są tema-
tem odpadów, a nie mogły uczestniczyć 

w spotkaniu, zamieszczone zostały materiały 
w formie: prezentacji na stronie: www.gmi-
na.izabelin.pl w zakładce odpady oraz nagra-
nia ze spotkania na kanale gminy Izabelin na 
stronie www.youtube.com.

Wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć 
w działaniach, mających na celu ogranicze-
nia ilości odpadów w gminie Izabelin lub 
chcieliby podzielić się ciekawymi pomysła-
mi, zachęcam do kontaktu: (22) 722 86 24, 
m.merchel@izabelin.pl.

Marta Merchel, fot. G. Nowicki
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Badania pokazały, że Polska jest w pierw-
szej piątce krajów w Europie, w których 
marnuje się jedzenie. Ponad 9 mln ton 
jedzenia rocznie, ląduje na śmietniku! 
To straszne, biorąc pod uwagę fakt, że 
ludzie na innych kontynentach głodują.
Co Pan sądzi o bardzo popularnej w tej 
chwili akcji dzielenia się żywnością  – 
o tzw. jadłodzielniach, które mają m.in. 
zapobiec marnotrawstwu jedzenia?
Moim zdaniem, każda inicjatywa, która dąży 
do tego, by jedzenie się nie marnowało jest 
dobra. Często ludzie z automatu wyrzucają 
pełnowartościowe produkty, które im zby-
wają, bo nie mają innego pomysłu. Powody 
tego zjawiska są różne. Czasem jest to leni-
stwo, czasem zbyt duże promocyjne zakupy, 
a czasem zwykła niewiedza, co mają z tym 
dalej zrobić.

Myślę, że trzeba ludziom wskazywać inne 
rozwiązania, trzeba ich edukować. Jest mnó-
stwo sposobów na to, by jedzenie, które nam 
zostaje, uratować. Począwszy od mrożenia, 
suszenia, kiszenia, marynowania, konfitowa-
nia, czy przerabiania na inne dania. A jeśli 
nie mamy na to czasu, możemy się podzielić 
z innymi ludźmi. Są inicjatywy, które orga-
nizują przekazanie tych darów do instytucji 
charytatywnych. Chociażby jadłodzielnie, 
o których teraz rozmawiamy, są świetną ideą, 
by wyrobić w ludziach szacunek do jedzenia. 
W Polsce ten ruch dopiero raczkuje, na przy-
kład supermarkety nie mogą oddawać jedze-
nia ze zbliżającym się terminem przydatno-
ści. Potrzebne są regulacje prawne, które to 
unormują. Jednak nic nie zastąpi edukacji na 
każdym etapie tych działań m.in. w szkołach 
czy innych instytucjach. 

Z początkiem marca br. również w naszej 
gminie stanęła lodówka, do której moż-
na wkładać jedzenie i produkty spo-
żywcze, których mamy za dużo, bądź 
wiemy, że nie zużyjemy ich w terminie 
przydatności, tak by inni mogli z nich 
skorzystać. Czy zna Pan jakieś inne miej-
sca, w których ten pomysł się sprawdził?
W wielu miejscach widziałem lodówki do 
wymiany żywności, które funkcjonują od 
dłuższego czasu. Przychodzi mi na myśl jadło-
dzielnia na Bazarze Lotników, na Osiedlu Jaz-
dów czy na Wydziale Psychologii UW, a teraz 

mamy taką w Izabelinie. Czytałem ostatnio 
posty pod informacją o punkcie dzielenia się 
żywnością u nas w gminie. Jeden z panów 
napisał, że wreszcie nie będzie musiał wozić 
jedzenia do Warszawy, tylko zostawi je lo-
kalnie w Izabelinie. Takich osób jest pewnie 
więcej. Sądzę, że taka wymiana żywności 
zbuduje w naszej społeczności więź, która bę-
dzie owocować również innymi fajnymi pomy-
słami. Trzeba oczywiście dostosować się do 
regulaminu wymiany, by uniknąć przykrych 
sytuacji np. zatrucia. Myślę, że moja mama 
wracając z firmy, też od czasu do czasu coś 
podrzuci. Cieszę się, że Izabelin, w którym 
się wychowałem wdraża takie innowacyjne 
pomysły. Myślę, że nasi mieszkańcy będą 
wiedzieć jak z tego korzystać, by służyło to 
wspólnemu dobru.

Istnieje społeczne przekonanie, że do 
lodówki wkładają bogaci, a biorą biedni 
czy bezdomni. Jak się od tego uwolnić?
Lodówki są anonimowe, nikt ich nie pilnuje 
i nie obserwuje, kto wkłada a kto wyciąga 
żywność. Każdy z nas w niektórych momen-
tach ma czegoś więcej, niż jest mu potrzebne. 
Czasem to będzie worek ziemniaków, a cza-
sem połowa blaszki ciasta z niedzielnego obia-
du. Tu nie ma się czego wstydzić. My jeste-
śmy sobie nawzajem potrzebni. Razem z moją 
mamą i kilkoma innymi osobami prowadzimy 
Fundację Kuroniówka, która uczy jak szano-
wać, a nie marnować produkty spożywcze. 
I nie ma tu znaczenia status majątkowy. Czę-
sto osoby słabiej zarabiające też wyrzucają 
jedzenie, bo np. dostaną większy zastrzyk go-
tówki i kupują na zapas, więcej niż potrzebują, 
co skutkuje popsuciem i… koszem na śmieci. 
Chcę tu jasno powiedzieć, że marnowanie je-
dzenia jest bolączką całego społeczeństwa.

Jest Pan restauratorem, jak sobie Pan 
radzi z jedzeniem, które zostaje w Pana 
lokalach? Czy prawo pozwala na dziele-
nie się żywnością?
Oczywiście są instytucje charytatywne i za-
przyjaźnione fundacje, którym wozimy nie-
wykorzystane produkty albo one same po nie 
przyjeżdżają. Są to w szczególności okresy 
świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. 
W naszym biznesie trudno jest coś robić na 
styk, dlatego kiedy wiemy, że nie zdołamy 
czegoś przerobić, po prostu się dzielimy.

Jest też temat przetwarzania żywności, która 
zostanie z procesu produkcyjnego np. skraw-
ki mięsa czy warzyw. My staramy się zawsze 
coś z nimi zrobić m.in. swoje marynaty czy 
kiszonki. Gotujemy na przykład pyszny krem 
z kalafiora z palonymi liśćmi albo z listków 
rzodkiewki przygotowujemy sałatki, a obier-
ki z ziemniaka podajemy w formie chipsów. 
Z odpadków można zrobić naprawdę fajne 
i tanie dania. A odpowiednie wykorzystanie 
tego, co nam zostaje, może dodatkowo jesz-
cze wzmocnić smak, jak w przypadku susze-
nia mięsa. 

Jedzenie i dzielenie się nim w Pańskiej 
rodzinie ciągnie się od pokoleń. 
To prawda, mój dziadek Jacek Kuroń był zało-
życielem pierwszych banków żywności, które 
na wzór zachodnich odpowiedników organizo-
wały zbiórki i przekazywały pożywienie dalej. 
Zachęcał do dzielenia się pożywieniem w ra-
mach solidarności społecznej.

Myślę, że edukacja jest najważniejsza, a w niej 
przeróżne argumenty, które działają inaczej 
na każdego z nas. Na jednym zrobi wrażenie 
uświadomienie sobie, że w ciągu roku każ-
dy z nas wyrzuca do śmieci żywność wartą 
około 2 tysięcy złotych, za którą można by 
kupić sobie laptopa czy pojechać na wakacje. 
Na drugiego podziała świadomość, czym tak 
naprawdę jest dany produkt i co trzeba było 
zrobić, żeby go wyprodukować. Na przykład 
kiedy zapytamy, czym jest ziemniak, przecięt-
ny Kowalski odpowie, że bulwą, która wyrosła 
z ziemi. Ale jeśli pomyślimy szerzej, to do tego 
potrzebna była woda, nawozy, elektryczność, 
transport z punktu „a” do „b”, a potem z „b” 
do „c” itd., środki chemiczne, miejsca do prze-
chowywania, opakowania itp. Jeszcze więcej 
zachodu wymaga np. produkcja mięsa, bo tu 
trzeba zacząć od hodowli zwierząt, ich uboju, 
pasz, lekarstw, elektryki, wody, pracy ludzi. 
Dlatego z jednej strony wyrzucanie jedzenia 
jest bardzo nieetyczne, a z drugiej nieekolo-
giczne, choć każdemu z nas się to zdarza. 

Rzeczywiście, jak człowiek tak do tego 
podchodzi, to jedzenie ma zupełnie inny 
wymiar i inną wartość.

Dziękuję za rozmowę.

fot. archiwum Jakuba Kuronia

JESTEŚMY SOBIE NAWZAJEM 
POTRZEBNI…

„Każdy z nas w niektórych momentach ma czegoś więcej, niż jest mu potrzebne. 
Czasem to będzie worek ziemniaków, a czasem połowa blaszki ciasta 
z niedzielnego obiadu. Tu nie ma się czego wstydzić. My jesteśmy sobie 
nawzajem potrzebni.” - mówi Jakub Kuroń - restaurator, związany z naszą 
gminą, w rozmowie z Iwoną Mazurek.
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IZABELIN DZIELI SIĘ ŻYWNOŚCIĄ
Gmina Izabelin przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji dzielenia się jedzeniem. W poniedziałek 

4 marca, przed budynkiem Urzędu Gminy Izabelin przy ulicy 3-go Maja 42, powstał „Punkt dzielenia 
się żywnością”. Pod wiatą stanęła chłodziarka, gdzie można pozostawić żywność lub ją pobrać.

Miejsce to ma być rozwiązaniem na wyrzucanie żywności i jednocześnie zwykłym sąsiedzkim  
dzieleniem się, w myśl hasła: Masz za dużo przynieś – masz za mało weź. Akcja jest 

bezpłatna.

Zasada funkcjonowania Punktu jest prosta i polega na przynoszeniu zdatnej do spożycia żywności, 
której nie potrzebujemy, bo kupiliśmy lub przygotowaliśmy za dużo (konieczny opis i data przygo-
towania, bądź termin przydatności) oraz częstowaniem się jedzeniem, które ktoś zostawił. W ten 
sposób zapobiegniemy marnotrawieniu jedzenia.               

Za czystość chłodziarki oraz regularną kontrolę przydatności  produktów do spożycia odpowiedzialny 
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Punkt jest czynny 24h  na dobę. Musimy pamiętać, że 
korzystamy z produktów na własną odpowiedzialność.

Regulamin korzystania z „Punktu dzielenia się żywnością” w Izabelinie 
znajduje się na stronie: 

http://www.gops.izabelin.pl/art,19,punkt-dzielenia-sie-zywnoscia 
oraz na lodówce.

Dziel się i częstuj! 

Bądź odpowiedzialny 

- nie marnuj jedzenia!

Z ŻYCIA GMINY

SEGRAGACJA ODPADÓW PO NOWEMU
Na podstawie wytycznych Rozporzą-

dzenia Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji wybranych odpadów 
Gmina Izabelin od 1 lutego br. wprowa-
dziła zmiany w sposobie oddawania po-
szczególnych frakcji odpadów. 

Dotychczas wyrzucane wraz z plastikiem i me-
talem – szkło -  powinno trafiać obecnie do 
worka zielonego dostarczanego przez firmę 
BYŚ. Osoby, które nie otrzymały tego worka, 
bądź jest on niewystarczający na produko-
waną przez domowników ilość odpadów z tej 
frakcji, mogą zgłosić się do pok. 9 w Urzędzie 
Gminy Izabelin i je pobrać.

Do dotychczasowych odpadów „zielonych” – 
trawy, liści, gałęzi - wyodrębniamy obecnie 
również odpady BIO tj. m.in.  odpadki wa-
rzywne i owocowe, resztki jedzenia, skorupki 
jaj, fusy po kawie, herbacie, zwiędłe kwiaty 
i rośliny doniczkowe. Odpady z tej frakcji mu-
szą być oddawane w workach BRĄZOWYCH. 
Odpady wystawione w workach innego koloru 
nie będą odbierane.

Z dniem 1 kwietnia br. firma Byś zdecydowała, 
że będzie wyposażała mieszkańców w jeden 
brązowy worek na odpady BIO co 2 tygodnie. 
Pozostałe worki mieszkaniec zobowiązany jest 
zakupić we własnym zakresie. Kolejny worek 
wydawany będzie tylko w przypadku wysta-
wienia pełnego worka brązowego. Prosimy 

ściśle przestrzegać zasad a odbiory odpadów 
odbywać się będą w sposób bezproblemowy.

Marta Merchel
Wydział Gospodarki Odpadami

fot. Iwona Mazurek
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 CO Z TĄ WYCINKĄ DRZEW ?
Wycinka drzew zawsze budziła wiele kontrowersji i emocji. 

Jest ulubionym tematem mediów, gdzie w dyskusje wchodzą przeciwnicy i zwolennicy tego zjawiska. 

Gminy Izabelin ten temat też nie 
ominął, ponieważ w ponad 80% 

jest gminą zalesioną, nazywaną „zie-
lonymi płucami Warszawy”, położoną 
w całości na terenie Kampinoskiego 
Parku Narodowego i w jego otulinie. To 
położenie niesie ze sobą wiele korzyści. 
Nie od dziś wiadomo o dobroczynnym 
działaniu drzew m.in. produkcji tlenu, 
absorpcji dwutlenku węgla, środowiska 
naturalnego dla życia roślin i zwierząt, 
ochrony przed hałasem, wiatrem czy 
słońcem,  a także rekreacji. Pomimo 
tak wielu plusów, zdarzają się sytuacje, 
w których drzewa stanowią istotne za-
grożenie dla życia i zdrowia człowieka, 
a także dla jego mienia. Chodzi tu głów-
nie o drzewa obumierające,  martwe 
czy porażone szkodnikami,  jak również 
te, o zaburzonej statyce.

Ponieważ jest to temat ogólnopolski, wycin-
kę drzew reguluje  prawo. Przepisy związane 
z możliwością usuwania drzew zmieniały się 
na przestrzeni lat. W 2017 roku w życie weszły 
zmiany przepisów wprowadzone przez nowe-
lizację ustawy o przyrodzie i ochronie zabyt-
ków. Projekt ten zakłada, że właściciel będzie 
zobligowany do uzyskania zezwolenia na 
wycinkę drzew o określonej wysokości i ob-
wodzie ze swojej posesji. W innym przypad-
ku zostanie obarczony administracyjną karą 
pieniężną. Nowelizacja ma zapobiegać ma-
sowym wycinkom drzew. Częstotliwość tego 
zjawiska, wzrosła bowiem za sprawą wcze-
śniejszych zmian przepisów, które umożliwia-
ły usunięcie każdego drzewa, bez względu na 
jego obwód, jeśli nie było to związane z dzia-
łalnością gospodarczą. W efekcie dochodziło 
do usuwania roślin na ogromną skalę, nawet 
tych najbardziej wiekowych i stanowiących 
własność publiczną. 

Nasza gmina również musi się zmierzyć z tym 
problemem, realizując ustawowe obowiązki 
w zakresie ochrony przyrody w odniesieniu do 
drzewostanu. Wójt Gminy Izabelin, jako wła-
ściwy organ, zobligowany jest do rozpatry-
wania licznych wniosków na usunięcie drzew 
z działek prywatnych oraz utrzymywania 
terenów zieleni gminnej, w tym przydrożnej. 
Co oznacza, że  składa i realizuje wnioski do-
tyczące usuwania drzew z pasów drogowych 
i działek gminnych.

Każdy przypadek pielęgnacji czy wycinki 
drzew jest indywidualny. Nie ma utartych 
schematów, ani jednoznacznych zasad, a każ-

da racja powinna być uwzględniona w proce-
sie decyzyjnym. Szeroki wachlarz wniosków,  
jakie spływają do Urzędu Gminy Izabelin jest 
niejednokrotnie źródłem wielu ciekawostek, 
których ciężko szukać w fachowej literaturze.  
Jedną z takich ciekawostek jest określanie 
wieku drzewa. Czasem wiedza książkowa nie 
przystaje do rzeczywistości. 

Chcielibyśmy pokazać Państwu, jak różne 
są sytuacje, w których gmina musi podej-
mować decyzje. 

Poniższe zdjęcie drzewa, wykonane przez 
pracownika urzędu 25.10.2011 r. w ramach 
prowadzonego postępowania o wydanie 
zezwolenia na jego usunięcie, przedstawia 
piękny dąb rodzimy o obwodzie ok. 300 cm 
mierzonego na wysokości 130 cm. Zgodnie 
z opracowaniem prof. Longina Majdeckiego,  
wiek tego drzewa należałoby szacować na ok. 
200 lat, jednak  w rzeczywistości nie ma ono, 
nawet 100 lat. Jak widać warunki w jakich 
przedmiotowy dąb wzrastał,  sprzyjały mu na 
tyle, że jego przyrosty były nadzwyczaj duże. 
Dąb nadal rośnie i ma się bardzo dobrze. 

Innym ciekawym przykładem jest dąb czer-
wony im. Władysława Gomułki posadzony 
w latach 50 w pasie drogowym ul. 3 Maja 
w Izabelinie C. Drzewo obecnie ma 270 cm 
obwodu mierzonego na wysokości 130 cm. 
Obwód drzewa sugerowałby wiek powyżej 
100 lat,  a zgodnie z informacjami zawartymi 
w kapsule czasu ma niecałe 70 lat.

Szereg wniosków trafiających do Urzędu Gmi-
ny Izabelin jest na tyle złożonych, iż podjęcie 
decyzji nie jest proste, zarówno ze względu 
na sam obiekt wskazany do usunięcia,  jak 
i racje przedstawiane przez wnioskodawcę.  
Na pewno wszystkie argumenty podnoszone 
przez wnioskodawców są przez pracowników 
Urzędu szczegółowo analizowane.

Na terenie naszej gminy istnieje kilka pięknych 
okazów drzew rosnących na prywatnych nie-
ruchomościach, które ze względu na swoje 
walory, zostały objęte ochroną i są obecnie 
pomnikami przyrody, będącymi pod nadzo-
rem Gminy. 

Poniżej zdjęcie dębu szypułkowego z ul. Po-
łudniowej w Laskach, który  został ustano-
wiony pomnikiem przyrody (uchwała Rady 
Gminy Izabelin z dnia 31 maja 2017r. znak: 
XXVII/224/17). 
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Podobnie ma się sprawa z pomnikami 
przyrody na prywatnych działkach przy 
ul. Sienkiewicza we wsi Izabelin B  (ustano-
wione Orzeczeniami Nr 974 i 989 Prezyden-
ta Miasta Stołecznego Warszawy).

Niejednokrotnie wnioski na usunięcie 
drzew składane były przez mieszkańców 
„na zapas”, często pod wpływem informa-
cji o zdarzeniach związanych z przewró-
ceniem się drzew lub wskutek namowy 

innych osób. W wielu przypadkach składa-
ne wnioski były powodowane chęcią zasię-
gnięcia opinii na temat stanu posiadanego 
drzewostanu.

Duża część tych wniosków, pod wpływem 
racjonalnej argumentacji ze strony osób pro-
wadzących daną sprawę, była wycofywana 
lub wnioskodawca odstępował od wycinki, na 
rzecz pielęgnacji konkretnego drzewa.

Odrębnym tematem, jeśli chodzi o utrzy-
manie drzew, są tereny będące pod nad-
zorem gminy. Utrzymanie zieleni w pasach 
drogowych i działkach gminnych w bezpo-
średnim sąsiedztwie, a niejednokrotnie na 
terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 
jest trudne.  

Wnioski o usunięcie drzew, wynikają głów-
nie ze względów bezpieczeństwa (drzewa 
martwe, zamierające lub z zaburzoną sta-
tyką, której stabilizacja jest niemożliwa 
lub nie przyniesie zamierzonych efektów; 
ograniczające widoczność na drodze, 
przyczyniające się do niszczenia mienia). 
Drzewa zdrowe usuwane są sporadycznie, 
najczęściej w związku z ich kolizyjnym usy-
tuowaniem, względem planowanych inwe-
stycji zarówno gminnych, jak i prywatnych 

(chociażby lokalizacja zjazdu na działkę 
prywatną).

Wójt Gminy Izabelin, jako organ admini-
stracji samorządowej jest zarówno straż-
nikiem prawa jak i gospodarzem danego 
terenu. Jak każdy dobry gospodarz, winien 
jest dbać o dobro i bezpieczeństwo miesz-
kańców.  Decyzje podejmowane o wycince 
lub utrzymaniu drzewa, muszą być podej-
mowane w oparciu o dane oraz mając na 
względzie bezpieczeństwo i dobro ogólne. 

Dobrym przykładem konfliktu społecznego, 
wynikającego z usunięcia drzewa rosnące-
go w pasie drogowym, jest zeszłoroczna 
(2018r.) sytuacja usunięcia dębu szypuł-
kowego z ul. XI Poprzecznej w Hornówku. 
Gmina jako zarządca drogi podjęła trudną, 
lecz konieczną decyzję o usunięciu drzewa, 
ze względu na bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Przed jej podjęciem dokładnie zbada-
no drzewo, które miało liczne zmiany cho-
robowe, a jego korona w 50 % obumarła.

Poniżej zdjęcie drzewa z ul. XI Poprzecznej 
znajdujące się w aktach sprawy.

„
Każdy przypadek 

pielęgnacji czy wycinki 

drzew jest indywidualny, 

nie ma utartych 

schematów, ani 

jednoznacznych zasad, 

a każda racja powinna być 

uwzględniona w procesie 

decyzyjnym.

Kolejnym przykładem sytuacji konfliktowej 
jest dąb szypułkowy rosnący na ul. Wrzoso-
wej we wsi Hornówek, o którego usunięcie 
mieszkańcy wnioskowali już kilkukrotnie.  
W tym przypadku,  gmina  systematycznie 
ocenia stan drzewa i zaleca jego pielęgnację, 
nie decydując się na jego wycięcie. 

Opisane w niniejszym artykule sytuacje, 
to tylko ułamek działań, które mieszczą się 
w szeroko pojętym utrzymaniu zieleni. Przy-
toczone przykłady, miały przede wszystkim 
zaakcentować złożoność tematu utrzymania 
zieleni oraz wskazać możliwość spojrzenia na 
ten aspekt zadań Gminy, w szerszej pespek-
tywie.

Anna Madanowska

fot. archiwum UGI

UWAGA WYCINKA !
Drzewa spełniają ogromną rolę, każdy 
z nas ma wymierne korzyści z przebywania 
w ich otoczeniu. Niestety czasem należy 
podjąć drastyczną decyzję o ich usunię-
ciu – np. ze względów bezpieczeństwa.
Taka sytuacja dotyczy dębu szypułkowe-
go znajdującego się przy skrzyżowaniu 
ulic: Lipkowskiej i Jagodowej w Hornów-
ku ( przy Stacji Uzdatniania Wody ). 
W najbliższym czasie drzewo ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zostanie usunięte 
przez firmę wykonującą usługi dla Gmi-
ny Izabelin. Decyzją starosty wyznaczo-
ny termin na usunięcie przedmiotowego 
drzewa jest do 30 czerwca 2019 r.

Dąb szypułkowy z ul. Wrzosowej w Hornówku 
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CO ZROBIĆ, GDY CHCEMY USUNĄĆ DRZEWO?

Właściciel nieruchomości chcący usu-
nąć drzewo powinien zgłosić się do 

Wójta Gminy Izabelin, jeśli obwód pnia 
drzewa na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku: topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzy-
stego

2) 65 cm – w przypadku: kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz pla-
tanu klonolistnego, 

3) 50 cm – w przypadku: pozostałych ga-
tunków drzew.

Zgłoszenia zamiaru usunięcia lub wyda-
nia zezwolenia na usunięcie nie wymaga-
ją drzewa lub krzewy owocowe, z wyłą-
czeniem rosnących na terenie nierucho-
mości wpisanej do rejestru zabytków lub 
na terenach zieleni.

• Następnie organ w terminie 21 dni od 
dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje 
oględzin drzewa, czy można je usunąć.

• W terminie 14 dni od dnia dokonania 
oględzin organ może, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, wnieść sprzeciw. Za dzień 
wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień 
nadania decyzji administracyjnej w pla-
cówce pocztowej albo dzień wprowadze-
nia do systemu teleinformatycznego.

• Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli 
organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 
dni od dnia dokonania oględzin.

• Za usunięcie drzewa pomimo sprzeci-
wu organu i bez zezwolenia lub usunięcie 
drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed 
upływem terminu na wniesienie sprzeciwu 
- wójt wymierza administracyjną karę pie-
niężną.

Opisana wyżej procedura nie dotyczy nie-
ruchomości położonych na terenie Kampi-
noskiego Parku Narodowego. Na gruntach 
prywatnych położonych w granicach parku 
narodowego (np. na terenie Sierakowa) nie 
ma możliwości wycięcia drzew lub krzewów 
bez zezwolenia.

W takiej sytuacji należy…
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia nale-
ży zwrócić się do Wójta Gminy Izabelin.  
Projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, 
w tym dokumentacją fotograficzną drzewa 
lub krzewu przekazywany jest do uzgodnie-
nia dyrektorowi KPN. Niewyrażenie przez 
niego stanowiska w terminie 30 dni lub 60 
dni (postępowanie wyjaśniające) uznaje 
się za uzgodnienie zezwolenia. Możliwość 
usunięcia drzewa lub krzewu zachodzi rów-

nież po otrzymaniu zezwolenia w formie 
decyzji administracyjnej. Podobne proce-
dury obowiązują osoby prawne lub osoby 
fizyczne usuwające drzewa w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Wniosek złożony do wójta wraz rysun-
kiem lub mapką określającą usytuowanie 
drzew na nieruchomości wszczyna postę-
powanie, w toku którego odbywają się 
oględziny w zakresie występowania w ich 
obrębie gatunków chronionych.  Możli-
wość usunięcia drzewa lub krzewu zacho-
dzi po otrzymaniu zezwolenia w formie 
decyzji administracyjnej.

Wszelkie zabiegi w lasach prywat-
nych muszą być prowadzone zgod-
nie z uproszczonym planem urzą-
dzenia lasu lub decyzją określającą 
zadania z zakresu gospodarki le-
śnej.  

W szczególnych przypadkach możliwe 
jest usunięcie drzew w oparciu o decyzję 
na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Organem, który sprawuje nadzór nad go-
spodarką leśną w lasach prywatnych jest 
starosta. Drewno pozyskane w lasach 
podlega ocechowaniu przez starostę.

Agata Bartoszewicz

 ŁĄKI KWIETNE
W tym roku na przełomie marca i kwietnia zostaną założone 2 łąki kwietne 
w Mościskach i Sierakowie. Wykonanie łąki w Mościskach  będzie połączone  

z warsztatami edukacyjnymi dla uczniów.

Łąki kwietne w przestrzeni to szereg 
korzyści dla  mieszkańców, admini-

stracji, przyrody. Ważne jest, by dobrze 
dobrać odpowiednie rośliny do danego 
stanowiska. Inne gatunki sprawdzą się 
przy drodze, gdzie potrzebne są rośliny 

odporne na sól i suszę, a ich rolą jest filtro-
wanie powietrza, inne zastosujemy w miej-
scach reprezentacyjnych, gdzie bardzo 
istotny jest intensywny efekt kwitnienia. 
Jeszcze inne gatunki będą najlepszym do-
mem dla motyli i pszczół. 

Warto dodać, że coraz więcej badań po-
twierdza zbawienny wpływ otoczenia ro-
ślin na nasze samopoczucie. Hortiterapia 
i kwiatoterapia leczą ogrodem i kwiatami. 

B.Bieńkowska
fot. ze strony: www.lakikwietne.pl
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NOWE DOWODY OSOBISTE
Od 4 marca 2019 r. wydawane są nowe dowody osobiste 

z warstwą elektroniczną (e-dowody)

E-dowód  tak  jak  dotychczas  potwierdza   tożsamość  i  oby-
watelstwo  oraz   uprawnia  do  przekraczania  granic niektó-
rych państw, które uznają go za dokument podróży. 

Dodatkowo daje nam wiele nowych możliwo-
ści. Dzięki warstwie elektronicznej e-dowód 
jest bezpiecznym narzędziem, dzięki które-
mu możemy uwierzytelnić jego posiadacza 
w e-usługach, składać elektroniczne podpisy 
na  dokumentach tzw. podpisem osobistym, 
logować się do portali administracji publicz-
nej (np. ePUAP) bez konieczności posiadania 
profilu zaufanego, korzystać  z automatycz-
nych bramek na przejściach granicznych na 
lotniskach, czy potwierdzać obecność posia-
dacza dowodu osobistego w zewnętrznych 
systemach teleinformatycznych (np. służby 
zdrowia).

E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że 
użycie jego warstwy elektronicznej będzie 
możliwe po przyłożeniu go do czytnika. Zewnętrznie wygląda po-
dobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Nową in-
formacją na dokumencie jest numer CAN. Jest on potrzebny, aby 
skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza rów-
nież dokument przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie 
elektronicznej przez osoby nieuprawnione. Zamieszczony wewnątrz 

e-dowodu chip umożliwia wgranie w jego warstwę elektroniczną 
certyfikatów m.in. certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz 
certyfikatu podpisu osobistego. 

Posiadacz dowodu osobistego, który będzie 
chciał używać elektronicznych funkcji e-dowo-
du, będzie mógł ustalić kody PIN (do logowania 
oraz do składania podpisu osobistego) w siedzi-
bie organu gminy przy odbiorze dokumentu lub 
w każdym czasie po jego odbiorze. Natomiast 
kod PUK (służący do odblokowania e-dowodu 
w przypadku zablokowania go poprzez 3-krotne 
podanie błędnego kodu PIN) posiadacz dowo-
du osobistego może odebrać przy odbiorze do-
wodu lub później, w urzędzie gminy, w którym 
składał wniosek o wydanie dowodu osobistego. 
Korzystanie z warstwy elektronicznej e-dowodu 
nie jest obowiązkowe. 

Dodatkowe informacje na temat e-dowodu 
znajdują się na stronie www.edowod.gov.pl oraz na BIP Urzędu 
Gminy Izabelin, w zakładce Załatw sprawę w urzędzie, Wydział 
Spraw Obywatelskich. 

Dorota Kielak
Kierownik Wydziału 

Spraw Obywatelskich

Z ŻYCIA GMINY

„
Jeśli dotychczasowy 
dowód osobisty jest 
nadal ważny, nie 
ma obowiązku jego 
wymiany.

Wniosek o wydanie e-dowodu 
można złożyć osobiście, w formie 
pisemnej w dowolnym urzędzie gminy 
lub on-line w formie dokumentu 
elektronicznego, opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem osobistym 
albo podpisem zaufanym (na zasadach 
określonych w ustawie 
z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne), 
do organu dowolnej gminy.

Wzór e-dowodu skopiowany ze strony: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie
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EDUKACJA

ZDROWE PRZEDSZKOLE
W naszym przedszkolu dbamy o to, by każde dziecko już od najmłodszych lat zdawało sobie sprawę 

jak ważny jest zdrowy tryb życia. Dzieci chcą być silne i zdrowe, 
aby móc bawić się i odkrywać świat. 

Temat zdrowia obecny jest na wszystkich zajęciach głównie za 
sprawą programu Przedszkole Promujące Zdrowie. Dzieciaki 

podczas różnych zajęć edukacyjnych poznają takie terminy jak 
zdrowe oddychanie, zdrowe jedzenie, zdrowa i bezpieczna zabawa 
i odpoczynek.

Czy oddychamy czystym powietrzem? Niestety, wszędobylski 
smog daje nam się we znaki nawet w Puszczy Kampinoskiej, 
w trosce o czyste powietrze w salach zamontowano oczyszczacze 
powietrza. 

Pijemy dużo wody. W naszym przedszkolu dzieci mają stały dostęp 
do czystej, zdrowej wody mineralnej.

Dlaczego sami układamy przedszkolny jadłospis? Aby spełnić sma-
kowe zachcianki naszych podopiecznych jadłospis układany jest 
przez dzieci pod czujnym okiem pani Ewy. Pani Ewa dba o to, 

by w jadłospisie znalazły się dania obfitujące w warzywa i owoce 
oraz ukochane przez dzieci zdrowe przekąski, czyli niskokaloryczne 
przegryzki, warzywa: marchew, kalarepka pokrojone w słupki lub 
plasterki, orzechy i owoce suszone. Panie kucharki same przygo-
towują posiłki zaproponowane przez dzieci, eliminując z nich pro-
dukty o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru oraz żywność silnie 
przetworzoną. 

Dlaczego każdego dnia bawimy się na świeżym powietrzu? Sport 
i zabawa to ważna sprawa – tak mawiają nasze przedszkolaki. Co-
dziennie korzystamy ze spacerów lub bawimy się na przedszkol-
nym podwórku. Panie wymyślają super zabawy.

A po zabawie? Zasłużony odpoczynek! Dzieci w naszym przed-
szkolu wiedzą, że wypoczynek i spokój są bardzo ważne dla nasze-
go zdrowia. Masażyki, kąciki w których można odpocząć, spokojna 
i miła atmosfera to klucz do dobrego samopoczucia. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową do zakładki „Przedszkole 
promujące zdrowie”, gdzie można obejrzeć film pt. „Zdrowe Przed-
szkole”. 

Małgorzata Chomicz-Kieniewicz
fot. archiwum Gminnego Przedszkola w Izabelinie

OGŁOSZENIE
Jeśli posiadasz kwalifikacje nauczyciela 

wychowania przedszkolnego 
lub nauczyciela wspomagającego i szukasz 

pracy w nowoczesnym, przyjaznym, 
z możliwościami osobistego rozwoju 

przedszkolu, zapraszamy, zapoznaj się 
z naszą ofertą i dołącz do naszego zespołu.

Dyrektor Przedszkola.

www.przedszkole.izabelin.pl
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KULTURA

Fundacja im. ks. Aleksandra Fedoro-
wicza „Przyjaciele Alego” zaprasza 

wszystkich Czytelników „Listów do 
Sąsiada” na zbliżające się wydarzenia 
związane z pierwszym Proboszczem 
Parafii św. Franciszka z Asyżu w Iza-
belinie.

- Było w księdzu Aleksandrze coś takiego, 
co przyciągało ludzi. Pamiętam sytuację, 
która dobrze to ilustruje. Jechałam kiedyś 
z księdzem do Warszawy. Korzystając z cza-
su, omawialiśmy różne sprawy parafialne. 
W pewnym momencie zwrócił się do mnie 
jakiś nieznany, biednie ubrany człowiek 
i poprosił, żebym mu odstąpiła swoje miej-
sce, bo on chciałby trochę posiedzieć przy 
tym księdzu. Były wolne miejsca, więc oczy-
wiście przesiadłam się i ustąpiłam miejsca 
temu człowiekowi. Nie oglądałam się, ale 
znałam księdza i jestem pewna, że nie zajął 
się odmawianiem brewiarza, tylko człowie-

KS. ALI PRZYCIĄGAŁ DO SIEBIE LUDZI. NATURALNIE. PO PROSTU…
NADZWYCZAJNIE ZWYCZAJNY WE WSPOMNIENIACH 

kiem… - napisała we wspomnieniach o ks. 
Alim śp. siostra Anna Bielawska ze Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża. 

W marcu tego roku z inicjatywy ks. Jerzego 
Jastrzębskiego, wikariusza izabelińskiej pa-
rafii i opiekuna duchowego Fundacji nagra-
ny został audiobook w Studiu Izabelin. Po-
nad trzydzieści osób czytało wspomnienia 
siostry Bielawskiej, a także świadectwa in-
nych osób, które na przestrzeni lat poznały 
i doświadczyły Bożej miłości w relacji z ks. 
Aleksandrem. W niedzielę 31 marca br. 
zapraszamy wszystkich czytelników do Pa-
rafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie. Po 
wieczornej Eucharystii (18.00) rozpocznie 
się „Wieczór z ks. Alim”. Planujemy przy-
bliżyć świadectwa o ks. Alim, które czytać 
będzie młodzież - kandydaci do bierzmowa-
nia. Teksty przeplatane będą muzyką kla-
syczną w wykonaniu artystów Filharmonii 
Narodowej i Teatru Narodowego. Gościem 
specjalnym będzie znany śpiewak operowy 
Ryszard Morka. W niedzielę 7 kwietnia 
zapraszamy wszystkich do Centrum Kultury 
Izabelin na godz. 15.00, gdzie odbędzie 
się premiera filmu o naszej Fundacji 
pt. „Przyjaciele Księdza Alego”. Za-
prezentowany zostanie również zwiastun 
angielskiej wersji filmu pt. „Święty z Izabe-
lina”, którego premiera miała miejsce w CKI 
w kwietniu 2017 r. Po filmie zapraszamy na 
drobny poczęstunek. 

17 kwietnia o godz. 18.00 odprawio-
na zostanie w izabelińskiej parafii (tak jak 
w każdym miesiącu w okolicy urodzin Pa-
trona Fundacji) msza św. w intencji be-
atyfikacji ks. Aleksandra Fedorowicza. 

Zapraszamy Was – Drodzy Czytelnicy – 
do udziału we wszystkich bądź wybra-
nych wydarzeniach, o których informu-

jemy na bieżąco na stronie internetowej 
www.przyjacielealego.pl, a także na 
facebooku. Zapraszamy także na tego-
roczny bieg AliRun. W tym roku spotka-
my się w sobotę 15 czerwca br. Rozpo-
czynamy mszą św. o godz. 10.00 w parafii 
św. Franciszka z Asyżu, a następnie rywali-
zujemy w biegach i bawimy się na Polanie 
Jakubów. Czekamy na wszystkich – od ju-
niora do seniora! Dalsze szczegóły wkrótce!  

Zapraszamy także do włączenia się w prace 
Fundacji. Wystarczy do nas napisać, byśmy 
wspólnie kontynuowali dzieła, które ponad 
pół wieku temu rozpoczął ks. Aleksander 
Fedorowicz. Zapraszamy!

Magdalena Kamińska

KONCERT FINAŁOWY 
VIII MAZOWIECKIEGO FESTIWALU PIOSENKI - IZABELIN 2019

Serdecznie zapraszamy 14 kwietnia 2019 (niedziela) o godz. 16.00 do Centrum Kultury Izabelin na Koncert 
Finałowy VIII Mazowieckiego Festiwalu Piosenki - Izabelin 2019. Wystąpią laureaci wraz z Orkiestrą 

Festiwalową w składzie: Krzysztof Mroziński (kierownictwo muzyczne, fortepian), Dariusz Jaros (instru-
menty klawiszowe, akordeon), Janusz Brzozowski (gitara elektryczna, gitara akustyczna), Paweł Słoniowski 
(gitara basowa), Michał Polak (perkusja, instrumenty perkusyjne). Podczas obrad jury wystąpi Gwiazda Festiwalu, 
czyli Mateusz Krautwurst - wokalista, o którym sama Kayah powiedziała w programie The Voice of Polnd: „Genialny! 
Honorowymi patronami Festiwalu są: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Powiat Warszawski Zachodni, Wójt Gminy Izabelin. 
Patronat medialny: RDC, Listy do Sąsiada. Sponsorzy: Studio Voice and More, Laboratorium Kosmetyczne Joanna.

wstęp 
wolny

TO 
BĘDZIE...

Urszula Żakowska nagrywa w Studio 
Izabelin audiobook o księdzu Alim

Ksiądz Aleksander Fedorowicz

fot. arch. parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie

fot. Magdalena Kamińska
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RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU!

W tym roku zima „odeszła” wcześniej, 
za oknem przedwiośnie, ptaki śpie-

wają, słońce wyżej na niebie a dzień trwa 
dłużej. Czujemy przypływ energii, chce nam 
się więcej. Dlatego warto zadbać o zdrowie 
i kondycje uprawiając ćwiczenia na świe-
żym powietrzu. Na terenie gminy jest wie-
le miejsc gdzie można ćwiczyć i podnosić 
własną sprawność fizyczną. Dzieci znajdą 
wiele atrakcji na placach zabaw a młodzież 
i dorośli na siłowniach zewnętrznych czy 
boiskach sportowych. 

Lokalizacja miejsc w gminie Izabelin do 
uprawiania sportu i rekreacji:

1. Truskaw: siłownia zewnętrzna, boisko 
do piłki nożnej i  plac zabaw przy zalewie 
Mokre Łąki, plac zabaw przy parkingu le-
śnym (na końcu Truskawia).

2. Izabelin C: siłownia zewnętrzna i plac 
zabaw przy ul. Rynkowej, plac zabaw na 
polanie Jakubów przy siedzibie KPN.

3. Sieraków: siłownia zewnętrzna, plac 
zabaw, boisko do koszykówki i piłki nożnej.

4. Hornówek: plac zabaw przy ul. Woj-
ska Polskiego, nowo powstała siłownia ze-
wnętrzna z drążkami do uprawiania kaliste-

niki „na górce” ul. 3 Maja i Wojska Polskie-
go (pomiędzy „małą” szkołą podstawową 
a urzędem gminy)

5. Izabelin B: plac zabaw i siłownia przy 
ul.Zagłoby i Kordeckiego, siłownia ze-
wnętrzna przy ul.Księcia Jeremiego

6. Laski: plac zabaw i siłownia, boiska 
sportowe koszykówka, siatkówka, piłka 
nożna Orlik przy ul. Wieczorka.

7. Mościska: plac zabaw i siłownia ze-
wnętrzna.

Wszystkie obiekty są czynne od świtu 
do zmierzchu. 

Tekst i fot. GOSiR

II BIEG ZMARŹLAKA 

W sobotę 9 marca odbyła się druga edycja 
biegu. Na boiska sportowe w Laskach 

przybyło ponad 350 osób. Zawody rozpoczął 
dziecięcy cross z przeszkodami, następnie bieg 
na 10 i 55 km oraz marsz nordic walking 5 km. 
Na boisku, przez cały czas trwania wydarzenia 
można było skonsultować się ze specjalistami 
z kliniki Sanobello i kliniki Renort – słuchając 
ciała, wysłuchać ciekawostek o Kampinoskim 
Parku Narodowym czy biesiadować przy ogni-
sku. Tego dnia pogoda dopisała, jak na zmarź-
laka przystało – było wietrznie, ale słonecznie.

Podziękowania za pomoc w organizacji impre-

TO 
BYŁO...

zy dla wolontariuszy, uczniów i opiekunów ze 
Szkoły Podstawowej w Izabelinie oraz Szkoły 
Podstawowej w  Borzęcinie, Kliniki Sanobello, 
Kliniki Renort – Słuchając ciała. Sklepu spor-
towego DECATHLON Bemowo, Kliniki wete-
rynaryjnej Vetriver, sklepów: Familijny Laski, 
TOPAZ Laski, Triumff Laski i Carrefour Izabe-
lin, dla strażaków z OSP Laski, sołectwa Laski, 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Kam-
pinoskiemu Parku Narodowemu oraz grupy 
biegowej Izabelin Na Start.

Tekst: GOSiR Izabelin, fot. A. Biszczan
Pełna fotorelacja dostępna na fb GOSiR
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SYMPATYCY JAZDY NA ROWERZE, KIBICE 
- na rower tylko z LEGIĄ i GOSiR Izabelin!
Rozpoczęcie cyklu zawodów kolarskich

 „LEGIA MTB  MARATON” w gminie Izabelin

Już 23 marca odbędzie się „Legia MTB Maraton” na boiskach 
sportowych w Laskach, gdzie będzie można sprawdzić się 

w jeździe na rowerze na dystansach MIKRO (do 1 km), MINI 
(10-15 km), MEGA (30-50 km) i GIGA (50-70 km). Najlepsi zo-
staną nagrodzeni trofeami sportowymi i upominkami. 

Dla mieszkańców gminy Izabelin SPECJALNA OFERTA - chip za 
sezon: 25 zł, zwolnienie z opłaty startowej w dniu zawodów. 
Więcej na: www.legia-kolarstwo.pl 

TO 
BĘDZIE...

Wiosna za pasem, słońce pojawia się coraz częściej, ptaki 
śpiewają, na drzewach widać już drobne listki. Nieba-

wem wsiądziemy na rower i wyruszymy na szlak

Zanim jednak pojedziemy na  pierwszą wiosenną przejażdżkę, powinni-
śmy oddać rower na przegląd do serwisu rowerowego – początek sezo-
nu to najlepszy moment, żeby upewnić się, ze wszystko jest w porząd-
ku – fachowiec  sprawdzi luzy w piastach, luzy w suporcie, sprawność 
amortyzatora, w przypadku potrzeby wycentruje koła, wymieni pęknięte 
szprychy, sprawdzi stan linek i pancerzy i określi, co należy zrobić/wy-
mienić zawczasu, żeby potem  w trakcie sezonu nie spotkały nas przykre 
niespodzianki gdzieś na rowerowym szlaku. W naszej gminie mamy dwa 
serwisy rowerowe: Laski ul Brzozowa 39 oraz Cozmo Bike -  Izabelin 
ul. 3 Maja 84A.

Sprawny rower to jednak nie wszystko. Warto pomyśleć o dodatkowym 
wyposażeniu, które może znacznie poprawić  bezpieczeństwo i komfort  
naszej jazdy. 

1. Dzwonek – chociaż jest obowiązkowym elementem wyposażenia ro-
weru, często o nim zapominamy

2. Światła – należy mieć włączone po zmroku  - sprawdźmy, czy baterie 
nadal działają, żeby uniknąć przykrej niespodzianki w trasie

3. Kask – chociaż nie jest elementem obowiązkowym (wkrótce ma być 
dla dzieci do 14 roku życia), ale z własnego doświadczenia, szczerze 
rekomendujemy

4. Lusterko – bardzo dobrze sprawdza się podczas jazdy po drogach 
asfaltowych oraz w ruchu samochodowym, niepotrzebne w lesie. Re-
komenduję lusterka wypukłe – co prawda obiekty są bliżej niż widać 
w lusterku, ale kąt widzenia jest znacznie większy.

5. Bagażnik  –  warto mieć przemyślany sposób mocowania nawet pod-
stawowego bagażu na wycieczkę rowerową – w sprzedaży dostępne 
są rozmaite torby i sakwy rowerowe mocowane do tylnego bagażnika, 
na ramę lub na kierownicę – wybór jest ogromny, wszystko zależy od 
naszych potrzeb i preferencji.

6. Uchwyt na bidon. W większość uchwytów zamiast bidonu można 
włożyć napoje w plastikowych jednorazowych butelkach. Najlepiej pa-
sują te o pojemności 0,7l.

7. Uchwyt na telefon – mocowany na kierownicy – przydaje się zwłasz-
cza wtedy, gdy korzystamy z nawigacji.

8. Stopka – pozwala odstawić rower, bez konieczności opierania go o co-
kolwiek.

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Jak już przyjdzie czas na 
rozpoczęcie sezonu, nie szalejmy, zwiększajmy dystans stopniowo, 
ważne aby się nie przeforsować i nie zniechęcić, a tym bardziej nie 
przeziębić zaraz na początku, a i do siodełka też warto się przyzwy-
czajać stopniowo. Warto zawczasu zadbać o kondycję stosując inne 
formy aktywnego wypoczynku, takie jak: bieganie, nordic walking 
czy choćby długi spacer z psem.

Autor: Agata Ptasznik, Biuro turystyki rowerowej Via Verde

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SEZONU ROWEROWEGO?

 LOKALNY ANIMATOR SPORTU
zajęcia w formie ćwiczeń wszechstronnych oraz gier 

i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży

boiska w Laskach przy ul. Wieczorka 50

Zajęcia odbywać się będą od marca do listopada
od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:30 - 19:00

(podział na grupy wiekowe)

Więcej informacji pod numerem 22 752 68 29, 691 712 051
i na facebooku GOSiR Izabelin
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TURYSTYKA

W KRAINIE ŻYWIOŁÓW – PATAGONIA ROWEREM
„To co przyciąga tutaj rowerzystów to Carretera Austral – Droga Południowa – jedyna droga 
łącząca północną Patagonię w Chile z południem, poprowadzona przez ciągle jeszcze dziewicze 
i odludne tereny i zaliczana do jednej z najpiękniejszych długodystansowych tras rowerowych 
na świecie.” – mówią Agata i Dariusz Ptasznikowie  –  mieszkańcy Izabelina, właściciele biura turystyki 
rowerowej Via Verde, podróżnicy.

Tym razem zapragnęliśmy przeżyć coś 
więcej niż tylko wakacje na rowerze, 

chcieliśmy jechać na wielotygodniową wy-
prawę po dziewiczych terenach, dotrzeć 
w miejsca, gdzie docierają tylko nieliczni, 
poczuć wolność podróżowania i zmierzyć 
się z własnymi słabościami. 

To co przyciąga tutaj rowerzystów to Carre-
tera Austral – Droga Południowa – jedyna 
droga łącząca północną Patagonię w Chile 
z południem. Poprowadzona przez ciągle 
jeszcze dziewicze i odludne tereny, jest za-
liczana do jednej z najpiękniejszych długo-
dystansowych tras rowerowych na świe-
cie. No cóż, trzeba było sprawdzić czy to 
prawda. Trasa liczy ponad 1200 km, a jako 
że postanowiliśmy przeznaczyć na podróż 
dwa miesiące, drugie tyle chcieliśmy prze-
jechać w Argentynie. Naszą przygodę za-
mierzaliśmy zakończyć w Ushuaia na Ziemi 
Ognistej, najdalej na południe wysuniętym 
mieście na świecie. Nie sposób na jednej 
stronie gazety zawrzeć opowieści o takiej 
długiej i intensywnej w doznania podróży. 
Poniżej fragmenty naszej relacji. 

….Ruszamy dalej na południe. Dojeżdża-
my do niewielkiej wioski Villa Santa Lucia, 
której połowa jest niemal zrównana z po-
wierzchnią ziemi. Niecały rok temu, po ob-
fitych opadach deszczu zeszła tu lawina 
błotna, która całkowicie zniszczyła wiele 
domów i pozbawiła życia 22 osoby.

….Spotykamy tutaj Lucasa, samotnie po-
dróżującego młodego Niemca, który swą 
podróż rozpoczął w Montrealu, następnie 
udał się do Vancouver i stamtąd zmierzał na 
południe, mając za cel Ushuaia na południu 

Argentyny. Po drodze wstąpił, odbijając ja-
kieś 2000 km nad wodospady Iguazu. Jego 
potrzeby bytowe były bardzo minimalistycz-
ne - spał na przystanku, a żywił się bułkami 
z pomidorem i bananami.

…Kolejne dni to typowe dla Patagonii eks-
tremalnie różne doznania. Najpierw kosz-
marna pogoda, ciągły deszcz, wiatr w twarz 
i do tego roboty drogowe na szutrowych 
podjazdach, czyniące naszą trasę niemal 
nieprzejezdną – wydaje się, że już gorzej 
być nie może. A potem całkowita odmia-
na – bezchmurne niebo, krystalicznie czy-
ste powietrze no i najpiękniejsze widoki na 
świecie i znowu wydaje się, że piękniej być 
nie może. I w obu przypadkach to niepraw-

da. Tak czy inaczej dojeżdżamy do Lago 
General Carrera na granicy Chile i Argen-
tyny. To drugie co do wielkości i najgłębsze 
jezioro w Ameryce Południowej. Jego głę-
bokość dochodzi do 590 metrów. Jedziemy 
wzdłuż brzegów jeziora, podziwiamy jego 
błękit i otaczające  ośnieżone szczyty. Jest 
zjawiskowo.

…No i w końcu nadszedł ten dzień, kiedy 
przyszło nam zmierzyć się z być może naj-
większym wyzwaniem tego wyjazdu - ar-
gentyńską pampą. Myślałam, że to będzie 
nuda - setki kilometrów po płaskim terenie, 
zero widoków, zero atrakcji, po prostu trze-
ba jechać przed siebie. W rzeczywistości 
to nieogarnięte pustkowie dostarcza ogro-
mu niezwykle silnych a zarazem skrajnych 
emocji - a wszystko zależy, z której strony 
i z jaką siłą wieje wiatr. Wiejący w plecy 
daje poczucie autentycznego, pierwotnego 
szczęścia, radosnej lekkości, pewności sie-
bie i panowania nad  bezkresem. Jeśli wieje 
w twarz zmusza  do ciągłego, mordercze-
go wysiłku, nieustannej walki o każdy metr 
drogi. Z kolei boczny wiatr odbiera panowa-
nie nad rowerem, rzuca nim w różne strony 
- całkowita bezradność  paraliżuje.

Pełna relacja dostępna jest na naszym 
blogu na stronie www.viaverde.com.pl

Tekst i zdjęcia: Agata i Darek Ptasznikowie

St
an

isł
aw

 Zawiśliński
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SĄ WARTOŚCI, O KTÓRYCH 
TRZEBA ROZMAWIAĆ

O „Dekalogu” Kieślowskiego ze Stanisławem Zawiślińskim 
– dziennikarzem filmowym, wykładowcą uniwersyteckim, animatorem 

kultury i ubiegłorocznym Izabelińczykiem Roku – rozmawia Bogdan Szczesiak 

Co to znaczy być Izabelińczykiem?
Moja droga tutaj wiodła przez Olsztyn 
i Warszawę. W Izabelinie mieszkam do-
piero 20 lat, ale czuję się tu dobrze. Chyba 
już „zakorzeniłem się”. Poznałem lokalną 
historię, ważne miejsca i ludzi. Angażuję 
się także w działalność publiczną w zakre-
sie kultury. Dlatego bycie Izabelińczykiem 
oznacza dla mnie po prostu związanie się 
z tym, co się dzieje tutaj. Mówiąc trochę 
górnolotnie, kiedy się zajmuje lub mówi 
o sprawach krajowych lub globalnych, to 
nie można tracić z oczu tego co się dzieje 
na miejscu, lokalnie. Dla mnie zresztą lo-
kalny patriotyzm jest bardzo ważny. Będzie 
coraz ważniejszy, bo ludzie na szczeblach 
lokalnych robią wspaniałe rzeczy, a dzięki 
nowoczesnym technologiom centrum świa-
ta może być dzisiaj wszędzie. 

W zasadzie to centrum świata prawie 
tu mamy. Izabelin jest 20 km od Pałacu 
Kultury, a jednocześnie leży w prawdzi-

wej puszczy.
To prawda, choć wokół Warszawy, z innej 
strony można zobaczyć i wiek XIX…

No dobrze, to z wieku XIX przeskaku-
jemy do XX a nawet XXI. Leży przede 
mną Pana książka biograficzna „Kie-
ślowski - ważne, żeby iść…”. Skąd aku-
rat Kieślowski?
Może przez ... przypadek. Poznałem go, nie 
wiedząc kim jest. Kiedyś jako student byłem 
na warsztatach dziennikarskich w Soczewce 
koło Płocka i pewnej niedzieli zabrano nas 
na plan filmowy. Tam jako statysta trafiłem 
w środek … pochodu pierwszomajowego. 
Później dowiedziałem się, że uczestniczy-
łem w scenie do filmu „Blizna”, jego debiu-
tu fabularnego. Tak się zaczęło, a potem 
wielokrotnie pisałem o Kieślowskim i jego 
filmach. Kiedy był u szczytu kariery jako 
pierwszy w Polsce zrobiłem z nim wywiad-
-rzekę i opublikowałem w książce „Kieślow-

ski bez końca”. Po śmierci twórcy 
filmowego „Dekalogu” wydałem 
poświęcony mu album, później 
inne publikacje, a w końcu bio-
grafię, o której Pan wspomniał.    

Za chwilę będzie Pan prezen-
tował w Izabelinie dziesięć 
odcinków niezwykłego seria-
lu. Dziesięć filmów opartych 
na przykazaniach Dekalogu. 
Po co? Kogo chce pan tym 
dzisiaj poruszyć? Przecież 
wiadomo, że Dekalog jest 
słuszny i tyle. Kogo to dalej 
interesuje w czasach, kie-
dy mówienie o wartościach, 
etyce jest wyraźnie passé? 
W Polsce spodziewano się, że 
filmowy „Dekalog” będzie czymś 
w rodzaju serialu religijnego, ka-
zania. Natomiast pomysł Piesiewi-
cza i Kieślowskiego polegał na po-
kazaniu jak przykazania zderzają 
się z codziennym życiem. Ten cykl 
okazał się świetnym materiałem 
do rozmowy o tym jak żyć. A pa-
radoks Dekalogu polega na tym, 
że im bardziej nie stosujemy się 
do jego wskazań, tym częściej się 
na niego powołujemy…

No dobrze, wiek XX pokazał, 

że Dekalog sobie, a ludzie sobie. Kie-
dy przykazania zupełnie się rozjechały 
z brutalną rzeczywistością, zło było na-
gradzane a złoczyńcy bezkarni. Jeśli 
taka jest nauka z wieku XX, to do cze-
go Dekalog nam jest potrzebny w wie-
ku XXI? 
Myślę, że potrzebny jest przede wszystkim 
do refleksji o tym jak żyć. Świat nieustan-
nie się zmienia; zmieniają się okoliczności, 
ludzie i postawy, ale te uniwersalne zasady 
zawarte w Dekalogu wciąż są punktem od-
niesienia dla ludzi pod różnymi szerokościa-
mi geograficznymi. Mówię tak ponieważ De-
kalog Kieślowskiego jest stale pokazywany 
i żyje w 75 krajach…

A do czego jest potrzebny Polakom, 
dzisiaj?
Polakom jest potrzebny, no nie wiem, czy 
wszystkim, aby przypomnieć, że mimo, iż 
świat się zmienia, to są wartości o których 
trzeba rozmawiać i są uniwersalne zasady 
– drogowskazy postępowania. Aczkolwiek 
drogowskazy raczej same nie idą w stronę, 
którą wskazują… To paradoks, ale takie jest 
życie. W erze nowych technologii, pojawia-
ją się kolejne zagrożenia, na przykład te 
związane z dominacją technologii nad czło-
wiekiem i kulturą, ze sztuczną inteligencją. 
Stąd biorą się trudne wybory, przed którymi 
stajemy i nowe pytania, na które trzeba od-
powiadać. Dlaczego jest tak dobrze, skoro 
jest tak źle i na odwrót. Filmowy Dekalog 
jest świetną inspiracją do stawiania takich 
pytań. To materiał do rozmowy. A rozmo-
wy, jak sądzę ludzie potrzebują. W gruncie 
rzeczy żyjemy w świecie ludzi coraz bar-
dziej osamotnionych. Facebook, nowe tech-
nologie nie zastąpią obcowania człowieka 
z człowiekiem. Taki bezpośredni dialog jest 
potrzebny na różnych płaszczyznach. Mnie 
pomaga utrzymać pion.

Dziękuję i zapraszamy do naszej izabe-
lińskiej przestrzeni kulturalnej na rozmo-
wę o zagubieniu, znaczeniu pojęć, war-
tościach i ocenach, czyli o etyce XXI 
wieku. Ale nie łudźmy się. Pod wpły-
wem filmu ludzie się gwałtownie nie 
zmienią. To są tylko preteksty. Jeśli De-
kalog Kieślowskiego i rozmowa o nim 
przyczyni się do lepszego zrozumienia 
naszych zachowań, to już jest dużo.

St
an

isł
aw

 Zawiśliński Bogdan Szczesiak
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W sobotę, 9 lutego odbyła się potań-
cówka. Atmosfera była wyśmienita. 

Pierwsze kroki na parkiecie postawiła świe-
żo poślubiona para małżeńska, która chwilę 
przed potańcówką, w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Izabelinie zawarła związek małżeń-
ski.  Po dobrym wstępie w Centrum Kultury 
Izabelin para wraz z gośćmi, tanecznym 
krokiem i w doskonałych humorach udała 
się na zaplanowane wcześniej wesele.
Pozostali goście, do godz. 22.00 bawili się 
przy muzyce, którą odtwarzał i miksował na 
żywo Piotr Koperski.
W tany ruszył niezrównany choreograf – 
Łukasz Prochacki, którego animacje tanecz-
ne bardzo przypadły wszystkim do gustu. 
Z radością naśladowali mistrza parkietu.
Aż żal było kończyć.
W niedzielę, 24 lutego fantastycznie ba-
wiono się na Balu Seniorów. Zabawa przy 
muzyce na żywo była wyśmienita! Ener-

ZABAWY TANECZNE W CENTRUM KULTURY IZABELIN

W lutym i na początku marca mieszkańcy naszej gminy 
oraz goście z Warszawy i okolic aktywnie spędzali czas na parkiecie

KULTURA

gia, energia i jeszcze raz energia! Możemy 
się tylko uczyć od naszych seniorów, jak 
się bawić! Wśród zaproszonych przez se-
niorów gości z prawdziwą przyjemnością 
tańczyli m.in.: Wojciech Białas – Wicesta-

rosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z małżonką Joanną Białas – Przewodniczą-
cą Rady Gminy Izabelin oraz Witold Mala-
rowski – przewodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji 
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z małżonką Bożeną.

Karnawał zakończyliśmy balem karnawało-
wym, 2 marca w sobotę. Ostatni goście wy-
szli po 5.00. Wszyscy w świetnych nastro-
jach bawili się do muzyki granej na żywo 
przez zespół The Music Machine. Zabawę 
poprowadził choreograf i tancerz – Łukasz 
Prochacki. Na parkiecie dominowały tańce 
w stylu rock’n’roll. W przerwach między 
tańcami goście degustowali dania przygo-
towane przez restaurację Przedmieście. 
Dziękujemy za wspólną zabawę.

tekst i zdjęcia: Daria Kuźniecow-Dudko

Dyrekcja Centrum Kultury Izabelin serdecznie dziękuje właścicielom sklepów, restauracji, kawiarni, pracowni: 

Zgoda. Dom handlowy, Bułka z Masłem, Carrefour Express, Sklep Wielobranżowy Grażyna Przygoda, Salon Optyczny 
- Okulista, Arciszewscy Sklep Firmowy, Żabka, Muu-MINEK, Delikatesy na Górce, Sklep na Dołku, Sklep Familijny, 

Top Market, Triumff Sklep Wielobranżowy, Sklep Spożywczo-Przemysłowy KAPRYS, 
Sklep Wielobranżowy Małgorzata Sienkiewicz, BioEko Wiesława Dziekańska, Your Place wyposażenie wnętrz, 

Sklep TOPAZ w Laskach, Kiosk z gazetami w Izabelinie, Unique Boutique, Femi - Salon Fryzjerski Damsko-Męski, 
Pizzeria Mięta, Restauracja Syta, Karczma Biesisko, Sensi Sushi Izabelin, Restauracja Bartek, Kebab Asian Izabelin, 

Dziupla Restaurant, Gospoda Kampinówka, Gościniec pod Łosiem, Kawiarnia w Klinice Sanobello, 
Bon Appetit Cukiernia Piekarnia Café Bistro, Antykwariat Piotruś Pan, 

Formatka Pracownia Ceramiczna Małgorzata Fotek

 za aktywne wspieranie Centrum Kultury Izabelin.  

TO BYŁO...
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Pani Ewo, jaka jest recepta na zdrowie, zwłaszcza w grupie 
osób 60+? Czy taniec może być lekarstwem na dolegliwości 
zdrowotne?
Taniec to zdrowie, radość, witalność, ćwiczenie pamięci, wydolność 
fizyczna. Tańcząc chce się żyć, chce się przebywać z ludźmi, wy-
chodzić z domu... 

Czy według Pani jest różnica w uczeniu tańca juniorów i se-
niorów?
Według mnie nie ma żadnych różnic. Senior jest w stanie nauczyć się 
wszystkiego na równi z młodym. Jedyna różnica to zapamiętywanie, 
ale pamięć wraca.

Czy każdy człowiek może nauczyć się tańczyć? 
Nie ma granic wiekowych. Dopóki żyję, mogę tańczyć, być szczęśli-
wym i aktywnym. Należy tylko wytrwać i nie zniechęcać się.

Wiele osób obawia się, że narazi się na śmieszność podczas tań-
ca. Jak pokonać swój wstyd i wyjść na parkiet?
Z czasem trema zostaje w tyle, nabieramy wiary w siebie i szacunku 

do własnych osiągnieć. Z tańcem jest tak, jak z każdą inną umie-
jętnością – ćwiczenie czyni mistrza. 

Uczenie tańca wymaga nie lada wysiłku. Skąd bierze Pani 
energię?
Tańczę od 3-go roku życia i dlatego jestem sprawna, szczupła 
i wysportowana. Ruch to moje życie. Jestem w wieku moich se-
niorów, co bardzo nas zbliża.

Skąd czerpie Pani inspiracje do nowych układów tanecz-
nych?
Patrzę w oczy tancerzy i to jest moim natchnieniem. Zwiedzam 
świat i przywożę inspiracje od innych narodów. Bliscy mi są Gre-
cy, Węgrzy, Brazylijczycy, Rosjanie. Choreografia to lustro mojej 
duszy.

Czy wyobraża Pani sobie inny zawód poza uczeniem tańca?
Oczywiście, każdy inny zawód wykonywałabym z taką samą pa-
sją. W przeszłości chciałam zostać lekarzem lub inżynierem. Teraz 
jestem „lekarzem” ciał i dusz oraz „inżynierem” ruchu.

Rozmawiała Daria Kuźniecow-Dudko

CHOREOGRAFIA TO LUSTRO MOJEJ DUSZY
Drobna, bardzo kobieca, wyprostowana jak świeca, porusza się z prawdziwą gracją. 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, z 30-letnią praktyką zawodową. 
Ewa Czartoryska-Stanisławska – trenerka tańca, choreografka. Z prawdziwym zapałem kieruje zespołami 
tanecznymi dla seniorów w stolicy i podwarszawskich domach kultury. Często jeździ z nimi na występy. 

Zawsze jest duży aplauz i moc pozytywnych emocji. Tancerze – jak kolorowe ptaki – pięknie prezentują się 
na scenie. Bije od nich siła. W Centrum Kultury Izabelin właśnie ruszyły tańce dla seniorów. 

Na pierwsze zajęcia przyszło blisko 40 osób.

ZAPROSZENIE
Centrum Kultury Izabelin serdecznie zaprasza  

wszystkie osoby w wieku 60+
 na bezpłatne zajęcia Taniec dla Seniorów. 

Spotykamy się  w  sali koncertowej CKI 
w każdy poniedziałek  o godz. 12.00. 

Lekcje prowadzi choreografka  
Ewa Czartoryska-Stanisławska.

Na naukę tańca zawsze jest dobry czas!

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Izabelin w lutym 2019 r.
W dniu 8 lutego br. w Izabelinie C przy ul. Przyłuskiego 23, miał miejsce  groźny pożar drewnianego budynku mieszkalnego. Pożarem 
objęte były ściany budynku po stronie zewnętrznej i częściowo wewnątrz. OSP w Izabelinie w sile 4 niepełnych zastępów, w warunkach 
dużego zadymienia i promieniowania cieplnego szybko zlokalizowały pożar. Wsparcia w oddziałach gaśniczych po upływie ok. 20-25 
min. udzieliły jednostki Państwowej Straży Pożarnej bez rozwijania swojego sprzętu. Trzykrotnie udzielono pomocy miejscowym OSP 
na terenie gminy Łomianki i Stare Babice, w tym w Lipkowie zabezpieczono lądowanie i start śmigłowca ratowniczego, który zabrał 
do szpitala poszkodowanego mieszkańca Hornówka.

płk mgr inż. Edward Gierski

fo
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fot.Daria Kuźniecow-Dudko
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PRZEKAZUJ 1% LOKALNIE
WSPÓLNA AKCJA GMINY I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Fundacja  wspomaga Kampinoski Park Narodowy w jego działalności 
statutowej związanej z ochroną przyrody, ochroną dziedzictwa histo-
rycznego i kulturowego oraz edukacją ekologiczną.  Do tej pory fundacja 
finansowała m.in. kilka wydawnictw parku o charakterze informacyjno-
-edukacyjnym, nagrody w konkursie „Co w Puszczy Piszczy”, kamień 
upamiętniający prof. Romana Andrzejewskiego oraz przeznaczyła środki 
finansowe na ochronę przeciwpożarową ekosystemów parku.

organizacje OPP (alfabetycznie)

Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona 
Przyrody, Kultura i Sztuka – KRS: 0000191181

Ochotnicza Straż Pożarna Izabelin – KRS 0000116212 
– OSP Izabelin ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin

Ochotnicza Straż Pożarna Laski – KRS: 0000072635

Skauci Europy – KRS: 0000089011 
– 1 Gromada Lasecka 

Szkoła Podstawowa w Izabelinie – KRS: 0000239602 
cel szczegółowy „Szkoła w Izabelinie”

Zakład dla Niewidomych w Laskach 
– KRS: 0000054086

Związek Harcerstwa Polskiego – Stowarzyszenie 
Rodziców i Nauczycieli „AKTYWNA SZKOŁA” 
KRS: 0000239602 / cel szczegółowy: 1% dla 424

Lista osób prywatnych (alfabetycznie)

Gajewska Ania – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – 
KRS: 0000037904 
cel szczegółowy: 4832 Anna Gajewska 

Łuczak Kamil – Fundacja Avalon, KRS: 0000270809  
cel szczegółowy: Łuczak, 6687

Ociepka Leonard – Fundacja „Kawałek nieba” 
– KRS 0000382243 
cel szczegółowy: 2085 pomoc dla Leonarda Ociepki

Patrycy Zuzanna – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
– KRS: 0000037904 
cel szczegółowy: 32520 Patrycy Zuzanna 

Pyrka-Majerkiewicz Małgorzata – Fundacja Avalon - 
KRS: 0000270809
cel szczegółowy: Pyrka-Majerkiewicz, 5197

Skotnicki Lech – Fundacja AVALON – Bezpośrednia 
Pomoc Niepełnosprawnym – KRS: 0000270809  
cel szczegółowy:  7108 Skotnicki 

GASIMY RATUJEMY POMAGAMY UCZYMY – to wszystko dla Ciebie, 
przekaż nam swój 1% podatku.

1% podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. 
Wspomóż nas!

Możesz wesprzeć działalność Stowarzyszenia w rozszerzaniu idei wy-
chowania młodego człowieka poprzez wykorzystanie tradycyjnej peda-
gogiki skautowej i w oparciu o wiarę chrześcijańską. Potrzeby są duże, 
m.in.: obozy i kursy szkoleniowe, sprzęt obozowy czy wydawnictwa zwią-
zane z pracą dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie najbiedniejszych.

Dzięki Waszym zeszłorocznym wpłatom w wysokości 7450 zł pomogli-
ście wielu dzieciom, m.in. w sfinansowaniu posiłków i wycieczek dla 
najuboższych, szkolnych konkursów, pikników integracyjnych, a także 
szkoleń i warsztatów dla dzieci i rodziców. W tym roku także prosimy 
o wsparcie. Przed nami kolejne wydatki. Przekaż 1% swojego podatku 
na szkołę Twojego dziecka! Działaj lokalnie! 1% - to nic nie kosztuje!

Uczniowie z Lasek uczą najważniejszego: dobrze widzi się tylko ser-
cem! Twój 1% wspiera edukację niewidomych dzieci. Dziękujemy 
za dary serca!

Jest nas prawie setka harcerzy, zuchów i instruktorów. Jesteśmy 
bardzo aktywni przez cały rok. Bawimy się, uczymy, wychowujemy. 
Za pieniądze pozyskane z 1% zakupimy sprzęt obozowy. To jest 
dla nas ważne, gdyż w tym roku po raz pierwszy organizujemy w 
sierpniu samodzielny obóz szczepu w Szklanej Hucie nad morzem.

Ania ma zdiagnozowany autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psycho-
ruchowy oraz postępujący zanik nerwów wzrokowych. Niezbędne są 
fundusze na leczenie. Liczy się każda wpłata. 

W listopadzie 2011 roku uległem wypadkowi w pracy i od tej pory poru-
szam się na wózku. Potrzebuję stałej rehabilitacji, by móc funkcjonować 
i mieć w przyszłości możliwość powrotu do zdrowia.

Nasz dwuletni synek 13 września 2018 r. zachorował na  siatkówczaka 
– nowotwór oka, złośliwy obuoczny. Natychmiast podjęliśmy leczenie 
w klinice onkologii IPCZD. Po pięciu miesiącach nieustannej walki o oczy 
i życie Leonarda ze względu na ograniczone techniką i genetyką możli-
wości, po konsultacji medycznej podjęliśmy decyzję o leczeniu naszego 
dziecka w USA w klinice dr Abramsona w Nowym Yorku. Operacje i re-
habilitacje to ogromny koszt, dlatego potrzebne nam Państwa wsparcie.

Zuzia zachorowała na złośliwego raka kości w 2017 r. Po 8 miesięcznej 
chemioterapii i operacji wycięcia kości oraz wstawienia endoprotezy kości 
udowej i stawu kolanowego zakończyła leczenie onkologiczne w lipcu 2018 
r. Obecnie czekamy na kolejną operację nogi w związku z obluzowaniem 
endoprotezy i awarią silnika w endoprotezie. Noga z zamontowaną en-
doprotezą wymaga stałej i kosztownej rehabilitacji, a skutki chemioterapii 
można mnożyć, co wiąże się z licznymi wizytami u lekarzy specjalistów. 

Od 2015 roku zmagam się z miopatią o nieustalonej etiologii. Dzięki 
Państwa pomocy mogę budować moją sprawność, a moje doświadcze-
nie zdrowotne rozwija mnie jako trenera – terapeutę. Zwracam się z go-
rącą prośbą o dalsze wsparcie w mojej codzienności. Jestem wdzięczna 
za każdą wpłatę.  

Jestem niepełnosprawny - po dwóch ciężkich zawałach mózgu. Z tru-
dem poruszam się i mówię (dysmetria, zaburzone ruchy naprzemienne, 
ataksja tułowia, afazja mieszana, mowa skandowana). Wymagam wie-
lomiesięcznej rehabilitacji oraz terapii logopedycznej. Marzę o powrocie 
do samodzielności. Czas oczekiwania na terapię w ośrodkach NFZ jest 
niestety odległy. Proszę Państwa o wsparcie finansowe.

Z ŻYCIA GMINY
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muzyka
12 – 14 kwietnia 2019 
VIII Mazowiecki Festiwal Piosenki – Izabelin 2019
Centrum Kultury Izabelin

14 kwietnia (niedziela) 2019 godz. 16.00
Koncert Finałowy VIII Mazowiecki Festiwal Piosenki – 
Izabelin 2019 oraz występ Mateusza Krautwursta
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

literatura
24 kwietnia (środa) 2019 godz. 16.00
Czytamy Dzieciom »Elmer. Słoń w kratkę« D. McKee
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

12 kwietnia (piątek) 2019 godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki
„Tydzień w Korei Północnej” Christiana Eiserta
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

sztuka
Do 7 kwietnia 2019
Wystawa prac malarskich Antoniego Filipowicza 
„Dla Niepodległej”
Hol Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

24 marca (niedziela) 2019 godz. 16.00
Wernisaż prac malarskich Antoniego Filipowicza 
„Dla Niepodległej” 
Spotkanie z muzyką, malarstwem i poezją
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

Do 31 marca 2019 
Wystawa prac malarskich Jolanty Jabłońskiej
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

inne
31 marca (niedziela) 2019 godz. 19.00
„Wieczór z ks. Alim” Parafia św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 

2 kwietnia (wtorek) 2019 godz. 19.00
Dekalog II (Krzysztof Kieślowski)
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

5 kwietnia (piątek) 2019 godz. 19.00 
Dialog Obywatelski - Unia Europejska
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

7 kwietnia (niedziela) 2019 godz. 15.00
Premiera filmu pt. »Przyjaciele księdza Alego«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

6 kwietnia (sobota) 2019 godz. 17.00 
Wieczór polsko-ukraiński
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

9 kwietnia (wtorek) 2019 godz. 19.00
Dekalog III (Krzysztof Kieślowski)
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

14 kwietnia (niedziela) 2019 godz. 15.30 – 21.00
III Turniej Brydżowy
Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. Wojska Polskiego 5, 
wstęp wolny, zapisy w sekretariacie CKI

16 kwietnia (wtorek) 2019 godz. 19.00
Dekalog IV (Krzysztof Kieślowski)
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

23 kwietnia (wtorek) 2019 godz. 19.00
Dekalog V (Krzysztof Kieślowski)
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

UTW
1 kwietnia (poniedziałek) 2019 godz. 10.00 
MUZYKA „To co najpiękniejsze…” arie operowe, 
operetkowe i musicalowe różnych epok 
– Anna Maria Ostrowska, Tomasz Ostrowski 
Centrum Kultury Izabelin

8 kwietnia (poniedziałek) 2019 godz. 10.00 
POLITYKA »Modele demokracji – demokracja liberalna« – 
Barbara Sieradzka
Centrum Kultury Izabelin

15 kwietnia (poniedziałek) 2019 godz. 10.00 
PODRÓŻE »Polskie Andy – spotkania poza czasem« 
– mgr Robert Szewczyk
Centrum Kultury Izabelin

25 kwietnia (czwartek) 2019 godz. 11.00 
HISTORIA Życie codzienne w starożytnym Egipcie 
– Anna Czekaj
Zamek Królewski

29 kwietnia (poniedziałek) 2019  godz.10.00  
ARCHITEKTURA I SZTUKA »Ludwik II Bawarski i jego 
zamki« – Beata Artymowska
Centrum Kultury Izabelin

zajęcia cykliczne dla dzieci
6 kwietnia (sobota) 2019 
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat) 
Warsztaty plastyczne „Wielkanocne pisanki”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

13 kwietnia (sobota) 2019
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat) 
Warsztaty plastyczne „Kwietne dekoracje”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

27 kwietnia (sobota) 2019 godz. 12.00
Funiversity – warsztaty naukowe„Zjawiska optyczne”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 20 zł

27 kwietnia (sobota) 2019
godz. 14.00 (do 10 lat) godz. 15.30 (11-16 lat) 
Warsztaty plastyczne „Sitodruk” 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

SKONTRUM W BIBLIOTECE

Od 1 do 10 kwietnia 2019 r. 
Gminna Biblioteka w Izabelinie będzie zamknięta.

W tych dniach zostanie przeprowadzony 
spis kontrolny księgozbioru.

Zmiana terminu występu Kabaretu Trema!
Informujemy wszystkich sympatyków Kabaretu 

Trema, iż występ grupy odbędzie się w niedzielę 
19 maja br., a nie jak było podane w lutowym 

numerze Listów do Sąsiada - 29 marca 2019 roku. 
Za pomyłkę przepraszamy.Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych 

wykładach UTW. Koszt: 10 zł/zajęcia

teatr
31 marca 2019 godz. 17.00
Akompaniator obsada: Edyta Olszówka i Piotr Polk
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 50 zł i 70 zł
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Kino za Rogiem
FILMY DLA DZIECI

sobota 6 kwietnia 2019 godz. 11.00
BAŚNIE I BAJKI POLSKIE: 
Krawiec Niteczka, O Bartku doktorze, 
Pasterz tysiąca zajęcy, O drwalu i diable, 
Kozucha kłamczucha
różni reżyserzy, wiek b/o, ok. 65 min

sobota 13 kwietnia 2019 godz. 11.00
KOPCIUSZEK. HISTORIA PRAWDZIWA
reż. L. Southerland, od 7 lat, 83 min

czwartek 18 kwietnia 2019 godz.11.00
PAN KLEKS W KOSMOSIE cz. 1 Porwanie Agnieszki
reż. K. Gradowski, od 7 lat, 82 min

czwartek 18 kwietnia 2019 godz.16.00
GNOMY ROZRABIAJĄ
reż. P. Lepeniotis, od 12 lat, 90 min

piątek 19 kwietnia 2019 godz. 11.00
PAN KLEKS W KOSMOSIE cz. 2 Misja Voltana II
reż. K. Gradowski, od 7 lat, 66 min

wtorek 23 kwietnia 2019 godz.11.00
WILK W OWCZEJ SKÓRZE
reż. M. Wołkow, A. Galat, od 7 lat, 81 min

wtorek 23 kwietnia 2019 godz.16.00
PAN PATYK
reż. A. Engmark, od 7 lat, 71 min

sobota 27 kwietnia 2019 godz.11.00
KUMPLE Z DŻUNGLI
reż. D. Alaux, od 7 lat, 88 min

UWAGA!
Nowe godziny filmów 

dla dorosłych
 i młodzieży

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

piątek 5 kwietnia 2019 godz. 16.00 
IDA 
reż. P. Pawlikowski, od 16 lat, 80 min

piątek 12 kwietnia 2019 godz. 19.00
MŁYNARSKI. PIOSENKA FINAŁOWA
reż. A. Albrecht, od 12 lat, 90 min

piątek 19 kwietnia 2019 godz. 19.00
MAZUREK
reż. J. Kolberger, od 12 lat, 31 min

piątek 26 kwietnia 2019 godz. 19.00
KLER 
reż. W. Smarzowski, od 16 lat, 133 min

sobota 27 kwietnia 2019 godz. 16.00
ZIMNA WOJNA
reż. P. Pawlikowski, od 15 lat, 89 min

wtorek 30 kwietnia 2019 godz. 19.00
7 UCZUĆ
reż. M. Koterski, od 12 lat, 116 min

KLUB PUZZLI

Masz w domu układankę?
 Lubisz puzzle?

Wszystkich fanów zapraszamy do 
wymiany puzzli 

w naszej bibliotece.

Czwartki, godz.16.00-18.00

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Izabelinie

ul. Matejki 21 05-080 Izabelin
tel. 22 752 68 21

www.bibliotekaizabelin.pl

Czytamy dzieciom 
 
 

Serdecznie zapraszamy  
24 kwietnia 2019 r. (środa)  

o godz. 16.00 
na spotkanie z cyklu  
Czytamy Dzieciom. 

 
 

Mali słuchacze będą mogli zapoznać się  
z książką „Elmer. Słoń w kratkę” Dawida McKee. 
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KARTY HISTORIIREKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712
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Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

Oferta Partnerów 

Nazwa firmy Logo Kontakt Nazwa firmy Logo Kontakt 

Sylwia Szuder (usługi 
fotograficzne) 

 

sylwiaszuderblog.com BSK Sp. z o.o. 
 

www.bsksiegowa.pl 

AJW-Nieruchomości 
Arkadiusz 

Wojciechowski 
 ajw-nieruchomosci.pl 

Biuro Rachunkowe 
"Przyjazna 

Księgowość"  
www.przyjaznaksiegowosc.pl 

KAMPINOS TELCO   www.kampinostelco.pl DUODENT S.C.  duodent.com.pl 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK  

potworek.com.pl 
PLUTON 

DYSTRYBUCJA        
Sp. z o.o.  

https://www.facebook.com/
PLUTON-DYSTRYBUCJA-

246717956387/ 

SOSNOWA SZPILKA  
 

sosnowaszpilka.pl KWIATY W DRODZE 
 

www.kwiatywdrodze.pl 

GABINET 
KARDIOLOGICZNY 

Wiesława Pawłowska- 
Jenerowicz  

tel. (22) 669 12 05 
 

Gminne Koło 
Miłośników 
Wędkarstwa             
w Izabelinie 

 www.mokrysplawik.pl 

Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 

JUNIPERUS   
www.juniperus.com.pl Fotograf 

Foto Piekarnik 
 

www.fotopiekarnik.pl 

Gospoda Kampinówka 
 

www.kampinowka.com.pl PPHU DOBEK 
Dobiesław Derbich  autodobek.pl 

Kampinos 
Nieruchomości 

 

www.kampinos.com.pl 
AGRAW         

Automaty do bram 
Wideodomofony 

 
 www.wideodomofony24.pl 

WRÓŻKI CHRZESTNE – 
animacje dla dzieci  

https://www.facebook.com 
/WrozkiChrzestne/ ŚWIAT NITEK 

 
www.swiat-nitek.pl 

A. S. PILAR 
 Diler 

Premium 
Husqvarna 

aspilar.pl MAD MEALS 
catering dietetyczny 

 
www.mad-meals.pl 

PIES NA URLOPIE.PL 
 

www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl 

Gabinet 
Weterynaryjny 
"Mokry Nosek"  

www.mokrynosek.com 

Klinika Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 
 www.sanobello.pl DOKTOR SZELKA 

psycholog zwierząt 
 

www.doktorszelka.pl 

ANTYKWARIAT 
Piotruś Pan  

www.facebook.com/ 
Antykwariat-Piotruś-Pan-

156310584579390 

KWIACIARNIA 
IZABELLA 

 
www.kwiaciarniaizabella.pl 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

Chirurgia 
naczyniowa  

i ogólna 
www.doktorchirurg.pl COZMO-BIKE  www.cozmobike.pl 

VIVAT Sp.j. 
 

www.vivat.pl GAMMA SERVICE 
(środki czystości)  

www.clean360.pl 

KAWIARNIA                 
Bon Appétit  

www.facebook.com 
/kawiarnia.bonappetit 

KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ  www.instytutwnetrz.pl 

SENSI SUSHI 
 

www.sensisushi.pl 
SENSOTEKA 

STREFA ROZWOJU 
DZIECKA 

 

www.sensoteka.pl 
Pensjonat 

Martiany 21 
 

www.martiany21.pl 

 

 

1.   20 % zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 
2.   20 % zniżki od obowiązujących opłat za bilety wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 

 
3.   10 % zniżki na badania laboratoryjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Izabelinie; 

 4. pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do preferowanego przedszkola i szkoły prowadzonych przez Gminę Izabelin,                                                                                                                                                                                                                                           
g    z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 


