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Zdjęcie na okładce: Łosie poszukujące wody przy zabudowaniach, fot. Iwona Mazurek

MASZ NA TO WPŁYW

NGO W CZASACH PANDEMII

Od blisko dwóch miesięcy borykamy się 
z epidemią koronawirusa SARS CoV-2. 

Wszystkich nas dotykają związane z nim 
konsekwencje zdrowotne, społeczne i eko-
nomiczne. Po raz pierwszy od niepamiętnych 
czasów nie odbyły się w normalny sposób 
Święta Wielkanocne. Dla wielu z nas izola-
cja oraz utrudniony kontakt z bliskimi jest 
ciężkim przeżyciem. Niepewność co do przy-
szłości powoduje, że mimo większej ilości 
wolnego czasu, nie czerpiemy radości z tego 
faktu, choć na co dzień właśnie na jego brak 
najczęściej narzekamy. 

Ale obecna sytuacja to również szansa – na 
uporządkowanie zaległych spraw, na po-
głębienie relacji z najbliższymi, na analizę 
i przewartościowanie swojego dotychczaso-
wego życia. 

Trudny czas pokazuje nam co jest ważne, 
na których ludzi możemy liczyć, kto mimo 

trudności się nie załamuje, tylko szuka oka-
zji, by stawać się lepszym człowiekiem. My, 
izabelińczycy, zdajemy ten trudny egzamin 
na piątkę. Znosimy trudy obostrzeń, stoimy 
w przepisowych odstępach przed sklepami. 
Nie wchodziliśmy też do lasu, choć dla nas 
jako mieszkańców otuliny Puszczy Kampino-
skiej był to szczególnie bolesny zakaz. Ale 
robimy też znacznie więcej. Od pierwszych 
dni samoistnie pojawiły się grupy chętnych, 
gotowych wspomagać osoby starsze czy ob-
jęte kwarantanną np. w robieniu zakupów. 
Również całodobowy telefon interwencyjny 
(504 819 007) obsługiwany jest przez wo-
lontariuszy. Mieszkanki naszej gminy, pra-
cownice szkoły i innych instytucji, a przede 
wszystkim harcerze i ich rodzice aktywnie 
włączyli się w produkcję najpotrzebniejszych 
dla szpitali środków ochrony – maseczek.

Bez przerw, choć ze względów bezpieczeń-
stwa na zmienionych zasadach działają 
wszystkie gminne placówki i instytucje: ośro-
dek zdrowia, urząd gminy czy poczta. Kadra 

nauczycielska szkoły i przedszkoli codziennie 
dostarcza uczniom porcję wiedzy przez In-
ternet. Trwają rekrutacje, przyjmowane są 
wnioski, wydawane potrzebne dokumenty. 

Również sektor prywatny stanął na wysoko-
ści zadania. Większość sklepów i gastronomii 
uruchomiła dostawy na telefon. Tam, gdzie 
jest to możliwe, firmy starają się pracować 
w miarę normalnie, by zapewnić ciągłość 
świadczenia usług i – co bardzo ważne – 
utrzymać miejsca pracy. 

Koronawirus nie zniknie jutro ani za tydzień, 
może nawet i nie za rok. Musimy nauczyć się 
żyć z nim i obok niego. Każdy z nas z osobna 
i my jako społeczeństwo. 

Powoli będziemy wychodzić z obecnie obo-
wiązujących obostrzeń, być może pojawią się 
inne, niektóre będą nam towarzyszyć jesz-
cze przez wiele miesięcy. Raczej trudno sobie 
wyobrazić w najbliższym czasie możliwość 
organizowania normalnie koncertów w Cen-
trum Kultury Izabelin czy festynów sołeckich. 

Urząd gminy i izabelińskie NGO zapraszają do współpracy wszystkich izabelińczyków. 
Każdego, kto ma w sobie odrobinę pasji społecznikowskiej i chciałby zmienić coś 

w otaczającej nas rzeczywistości, zapraszamy do wspólnego działania.

Harcerka przy szyciu maseczek
fot. od dha Jacka Smury

Przekazanie pomocy szpitalowi w Dziekanowie Leśnym, fot. od dha Jacka Smury
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MASZ NA TO WPŁYW

Tradycyjne czerwcowe Izabelińskie Spotkania 
z Książką będą musiały mieć całkowicie zmie-
nioną formułę. Prawdopodobnie zupełnie 
inaczej spędzimy tegoroczne wakacje. 

Urząd gminy i izabelińskie NGO zapraszają 
do współpracy wszystkich izabelińczyków. 
Każdego, kto ma w sobie odrobinę pasji spo-
łecznikowskiej i chciałby zmienić coś w ota-
czającej nas rzeczywistości, zapraszamy do 
wspólnego działania.

Jak się do tego zabrać? 

Możliwości jest wiele. Można dołączyć do 
jednej z kilkunastu izabelińskich organizacji 
społecznych (większość znajdziecie na stro-
nie gminy w zakładce BAZA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH). Wśród nich można zna-
leźć pełen przekrój aktywności społecznych: 
strażacy, ekologia, polityka, samorządność, 
edukacja, harcerstwo, sport i wiele innych. 
NGO zapraszają zarówno do pracy wolonta-
riackiej jak i do wstępowania w swoje szere-
gi. Każda aktywność, również w postaci tylko 

uczestnictwa w poszczególnych projektach, 
jest mile widziana. A różnych zadań, progra-
mów czy działań, realizowanych wspólnie 
z urzędem czy też samodzielnie przez orga-
nizacje, nie brakuje – wiele z tych aktywności 
można znaleźć na stronie gminnej w zakład-
ce NGO. Część organizacji udziela też pomo-
cy, wsparcia organizacyjnego i formalnego 
osobom nie należącym do danego stowarzy-
szenia, które chciałyby coś zrealizować, ale 
nie mają osobowości prawnej, koniecznej 
w wielu przypadkach, by np. otrzymać do-
finansowanie. 

Można również w prosty sposób założyć wła-
sną organizację. W przypadku stowarzysze-
nia zwykłego, formalności sprowadzone są 
do minimum i można ich dopełnić w ciągu 
kilku dni w Starostwie Powiatowym w Oża-
rowie. 

Zaś dla tych wszystkich, którzy chcieliby 
zrealizować jakiś projekt samodzielnie, bez 
udziału organizacji, stowarzyszeń czy funda-
cji, Urząd Gminy Izabelin przygotował proste 

narzędzie w postaci „Inicjatywy Lokalnej”. 
W maksymalnie uproszczony sposób moż-
na pozyskać partnera i środki finansowe na 
zrealizowanie drobnego zadania w swoim 
otoczeniu. 

Swoje fundusze, możliwości i chęci posiada-
ją również sołectwa. Zachęcamy do kontaktu 
z sołtysami i radami sołeckimi – z nimi wspól-
nie można naprawdę wiele zdziałać. W chwili 
obecnej ciekawą inicjatywą jest konkurs 
ogłoszony przez sołtysa i Radę Sołecką Tru-
skawia na najpiękniejszy ogród w Truskawiu.

Ze względu na 25 rocznicę utworzenia gminy 
Izabelin, trwa również specjalny dedykowany 
program grantowy: „25 inicjatyw na 25-lecie 
gminy”. W ramach tego programu można 
pozyskać 5 tysięcy złotych na zadanie, które 
upamiętni historię naszej małej ojczyzny. 

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, któraś 
z opisywanych kwestii jest niejasna, sposób 
skorzystania z opisywanych programów zawi-
ły, a wniosek wydaje się trudny do wypełnie-
nia, zapraszam do kontaktu zarówno z moją 
skromną osobą, a przede wszystkim z Basią 
Borys – dobrym i profesjonalnym duchem 
urzędu – która nigdy nikogo nie zostawia bez 
pomocy.

Jeżeli zaś już prowadzicie Państwo swoją 
organizację, niezmiennie zapraszamy do 
współdziałania z nami. Chętnie pomożemy 
w promocji Państwa działań, pomożemy 
sięgnąć po środki nie tylko gminne, ale i ze-
wnętrzne. W ostatnim miesiącu na przykład 
udało nam się wspólnie z sołectwem Tru-
skaw i Stowarzyszeniem „Mieszkańcy Razem” 
pozyskać grant z fundacji Santander. 

Zachęcam do przeglądania strony gminnej. 
Tam, w zakładkach NGO i SOŁECTWA znaj-
dziecie Państwo wiele potrzebnych wiadomo-
ści. Natomiast w tabelce na kolejnej stronie 
przedstawiamy proste porównanie różnych 
form współpracy i dofinansowania możliwe-
go do uzyskania w chwili obecnej z urzędu 
gminy.

A wszystkich proszę – pamiętajcie: 

RAZEM możemy więcej, zawsze – na-
wet, gdy epidemia zmienia znaczenie 
słowa RAZEM. 

Waldemar Szatanek

Barbara Borys, fot. Jan Borys

Harcerze z 242 Szczepu ZHP „Kampinos” szyją maseczki, fot. od dha Jacka Smury

fot. B. Borys

https://www.gmina.izabelin.pl/146,baza-organizacji-pozarzadowych
https://www.gmina.izabelin.pl/146,baza-organizacji-pozarzadowych
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OTWARTY KONKURS 
OFERT MAŁY GRANT INICJATYWA LOKALNA 25 GRANTÓW NA 25-LECIE GMINY

opis 

otwarte konkursy ofert 
ogłaszane są z inicjatywy 

Gminy 
- pomysł Gminy

oferty składane 
z inicjatywy organizacji 

pozarządowych - pomysł 
organizacji

wnioski składane z inicjatywy 
mieszkańców 

- pomysł mieszkańców

Z okazji 25 rocznicy powstania gminy 
Izabelin można otrzymać grant w 

wysokości do 5.000 zł na realizację 
inicjatywy związanej z jubileuszem 

(np. na organizację imprez, wystaw, 
realizację publikacji, itp.). Projekt zakłada 

wkład osobowy Wnioskodawcy/
Realizatora oraz możliwość finansowania 

z budżetu Gminy kosztów
 realizacji pomysłu.

kto może 
złożyć wniosek Organizacje Pozarządowe

Mieszkańcy bezpośrednio  
(wystarczy jedna osoba) 

lub za pośrednictwem 
OrganizacjiPozarządowej

osoby fizyczne, osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną

kiedy składa się 
wniosek

termin określony  w ogłoszeniu 
o konkursie termin dowolny 1 marca - 30 września 2020

wysokość możliwego 
dofinansowania

do kwoty podanej w 
ogłoszeniu o konkursie - 

decyzja Wójta

jednorazowo do 10.000 zł, w 
ciągu roku kalendarzowego 

NGO może uzyskać małe 
granty max. do 20.000 zł

maksymalna wysokość 
środków nie jest określona 

- zależy od możliwości 
Gminy i wartości wkładu 

mieszkańców, dofinansowanie 
może wynieść do 50% 
całkowitych kosztów 

inicjatywy (sumy wycenionej 
pracy społecznej, wkładu 
finansowego i rzeczowego 

mieszkańców i Gminy) 

do 5.000 zł

czas realizacji projektu

termin określony  w ogłoszeniu
o konkursie (projekty mogą 

trwać np. miesiąc, 
trzy miesiące, rok, …)

do 90 dni najczęściej w 
jednym roku kalendarzowym

termin określają mieszkańcy 
- może być tydzień, miesiąc, 
rok,… (najczęściej w jednym 

roku kalendarzowym)

1 marca - 30 listopada 2020

czas rostrzygnięcia od 
złożenia wniosku

średnio do 14 dni 
kalendarzowych (zazwyczaj 

krócej) - termin rozstrzygnięcia 
określany jest w ogłoszeniu 

o konkursie

do 7 dni roboczych 
"dla urzędu" na "uznanie 

celowości" realizacji projektu  
oraz 7 dni kalendarzowych 
na wywieszenie oferty na 

stronie internetowej Gminy, 
na BiP-ie urzędu gminy 
i na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie 

do 30 dni od daty
 złożenia wniosku 

(w praktyce termin jest 
dużo krótszy)

14 dni

wybór projektu 
do realizacji

organizacje i urzędnicy oceniają i opiniują oferty, a decyzję 
podejmuje Wójt Gminy Izabelin urzędnicy oceniają projekt komisja i wójt rozpatrują wniosek, a 

decyzję podejmuje wójt

wynagrodzenie 
dla koordynatora-

specjalisty projektu
tak

tak, ALE wynagrodzenie koordynatora-specjalisty Wnioskodawca wpisuje 
do wniosku jako wkład finansowy Gminy - Gmina rozlicza się bezpośrednio 

z koordynatorem

przekazywanie środków 
na realizację projektów

Organizacja dostaje dotację na swoje konto bankowe 
(przelew)

Gmina przekazuje 
mieszkańcom produkty/ 

materiały/potrzebny sprzęt/
użycza pomieszczeń oraz 
płaci za usługi (Gmina NIE 
MOŻE przekazać pieniędzy 

mieszkańcom)

Gmina samodzielnie płaci za realizację 
projektu (Gmina NIE MOŻE przekazać 

pieniędzy Realizatorowi) 

sprawozdawczość do 30 dni licząc od daty zakończenia realiczacji zadania/inicjatywy lokalnej 
- sprawozdanie musi być zgodne ze wzorem

NIE MA sprawozdania, ALE Realizator 
ma obowiązek na bieżąco informować 

Gminę o każdym kolejnym etapie 
organizowania Wydarzenia oraz 

niezwłocznie udzielać odpowiedzi na 
zapytania Gminy dotyczące realizacji 

Umowy

odbiorcy projektu mieszkańcy gminy Izabelin

MASZ NA TO WPŁYW
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CZASOWA ZMIANA LOKALIZACJI PRZYSTANKU 
URZĄD GMINY 01 W IZABELINIE
W związku z kolejnym etapem prac związanych z modernizacją 

ul. 3 Maja w Izabelinie od dnia 21.04.2020 r. zawiesza się funk-
cjonowanie przystanku autobusowego URZĄD GMINY 01, obowiązu-
jącego jako stały dla linii 210 oraz warunkowy dla linii autobusowych 
L-7, L18 i N58.

W zastępstwie uruchamia się przystanek URZĄD GMINY 51, zlokali-
zowany na chodniku przy ul. 3 Maja, około 170 metrów przed pod-
stawową lokalizacją.

Charakter przystanku dla poszczególnych linii nie ulega zmianie.

Przepraszamy za utrudnienia.

KOMUNIKAT GPWiK “MOKRE ŁĄKI” 

KORZYSTAJMY Z FAKTUR 
ELEKTRONICZNYCH

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość 
wystawiania i wysyłania faktur w formie 
elektronicznej, na warunkach określonych 
w regulaminie dostępnym na stronie inter-
netowej Spółki www.mokrelaki.pl

Wyrażamy przekonanie, że skorzystanie z możliwości przesyła-
nia faktur drogą elektroniczną pozwoli Państwu na skrócenie 

czasu poświęcanego dotąd na rozliczenia oraz w obecnej sytuacji 
zagrożenia epidemicznego jest szczególnie uzasadnione.

W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o wyborze możliwo-
ści otrzymywania faktur drogą elektroniczną prosimy uprzejmie 
o wypełnienie i doręczenie formularza zgody do Spółki w sposób 
określony w regulaminie tj.:

• przesłanie skanu na adres bokgpwik@mokrelaki.pl - za pośred-
nictwem poczty

• istnieje możliwość umieszczenia wypełnionej zgody w skrzynce 
znajdującej się przy wejściu głównym do Spółki.

Regulamin oraz formularz zgody na otrzymywanie faktur drogą 
elektroniczną dostępny jest pod adresem https://mokrelaki.pl/
do_pobrania/ oraz wersja papierowa formularza zgody – dostępna 
jest przy wejściu głównym do Urzędu Gminy Izabelin.

Jednocześnie informujemy, że pozostajemy do Państwa dyspo-
zycji:

• telefonicznie, pod numerami: 22 721 80 72 lub 508 280 852

• mailowo, pod adresem bokgpwik@mokrelaki.pl

• zgłoszania odczytów wodomierzy można dokonać na stronie 
www.mokrelaki.pl, w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW
(https://mokrelaki.pl/przejdzdalej/wodomierze/)

Wzajemnie zatroszczmy się o zdrowie!

MASZ NA TO WPŁYW

WYBORY
PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

2020 

Zbliża się termin wyborów prezydenckich wyznaczo-
nych na dzień 10 maja 2020 r.

Są to bardzo ważne wybory, moment w którym suweren może 
się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje 
losy. Wybory jednak to nie tylko głosowanie, to skomplikowany 
mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, 
jak i organy administracji publicznej organizujące proces wy-
borczy. Moment głosowania jest to zatem jedynie finał całego 
procesu wyborczego, który kończy czas debat, wymiany poglą-
dów, obserwacji programów poszczególnych kandydatów oraz 
ukształtowania bądź zweryfikowania własnych poglądów. 

W obecnej sytuacji spowodowanej epidemią, wokół wyborów 
narasta wiele spekulacji, pojawiają się pomysły, propozycje, za-
czynają krążyć plotki. Jednakże przy organizacji wyborów bierze 
się pod uwagę jedynie obowiązujący stan prawny, a kompeten-
cja stanowienia prawa przysługuje wyłącznie władzy ustawodaw-
czej, sprawowanej – z mocy art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej przez Sejm i Senat. 

Na dzień 29 kwietnia 2020, wybory i wszelkie prace związa-
ne z ich przygotowaniem odbywają się zgodnie z kalendarzem 
wyborczym, który przewiduje przeprowadzenie głosowania 10 
maja 2020 r.

Sytuacja jest dynamiczna. Wszyscy oczekujemy konkretnych, 
sprawdzonych informacji. W przypadku gdyby doszło do zmia-
ny terminu lub sposobu głosowania aktualne informacje będzie 
można uzyskać na stronach:

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/ 

lub http://www.bip.izabelin.pl/ w zakładce WYBORY.

Trzeba zaznaczyć, iż dla Gminy Izabelin priorytetem jest bez-
pieczeństwo mieszkańców. Gmina jest w stałym kontakcie 
z Państwową Komisją Wyborczą. Państwowa Komisja Wyborcza, 
jako organ powołany do sprawowania nadzoru nad przestrze-
ganiem prawa wyborczego, wystąpiła do Głównego Inspektora 
Sanitarnego, w którym zwróciła uwagę, iż niezbędne stało się 
ustalenie przez organ właściwy w sprawach zdrowia publicznego 
stosownych procedur dla organów wyborczych oraz innych osób 
uczestniczących w czynnościach związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem wyborów, w szczególności w zakresie zasad 
bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania wobec wyborców, 
członków komisji wyborczych, mężów zaufania oraz obserwato-
rów, a także zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania 
w procedurze głosowania korespondencyjnego, w rozumieniu 
ustawy Kodeks Wyborczy, który na dzień dzisiejszy jest obowią-
zującym aktem prawnym w procesie wyborczym. 

Paweł Dubaniewicz

http://www.mokrelaki.pl
http://www.mokrelaki.pl
https://mokrelaki.pl/przejdzdalej/wodomierze/
https://wybory.gov.pl/prezydent2020/ 
http://www.bip.izabelin.pl/
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Z ŻYCIA GMINY

W ramach pakietu gmina wdraża nastę-
pujące rozwiązania:

 
1. zwolnienie z podatku od nieruchomo-
ści od gruntów, budynków i budowli, znaj-
dujących się na terenie gminy, związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
którego termin płatności przypada w maju, 
czerwcu i lipcu 2020 r. Zwolnienie obej-
mie przedsiębiorców, których dotyczy zakaz 
prowadzenia działalności wprowadzony 
w związku z epidemią, i którzy w związku 
z tym zanotowali pogorszenie swojej płyn-
ności finansowej – dotyczy to m.in. działal-
ności gastronomicznej, fryzjerów, kosmety-
czek, działalności rozrywkowej,

2. przedłużenie do dnia 30 września 
2020 r. terminów płatności podatku od 
nieruchomości przypadających w maju 
i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, któ-
rych nie dotyczy zakaz prowadzenia działal-
ności, o którym mowa w pkt 1, ale pogor-
szyła się ich płynność finansowa w związku 
z epidemią,

3. nie pobieranie tzw. opłaty prolon-
gacyjnej należnej gminie, naliczanej przy 
stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań po-
datkowych powstałych w okresie epidemii,

4. uproszczenie procedury przyznawania 
ulg (umorzeń i odroczeń) w należnościach 
cywilnoprawnych (tj. czynsze, dzierżawy) 
przedsiębiorcom, u których nastąpiło po-
gorszenie płynności finansowej w związku 
z epidemią, poprzez rezygnację z dostar-

czania sprawozdań i zestawień księgowych.
 

Rozwiązania te zwiększają dotychczas do-
stępne możliwości ubiegania się o ulgi 
w spłacie zobowiązań podatkowych (umo-
rzenia, przedłużenie terminu płatności, roz-
łożenie zaległości na raty) i jednocześnie, 
w okresie obowiązywania stanu epidemii, 
upraszczają dotychczasowe procedury 
w tym zakresie. W celu uzyskania ulgi nale-
ży złożyć jedynie oświadczenie o pogorsze-
niu płynności finansowej na skutek spadku 
obrotów gospodarczych w następstwie wy-
stąpienia epidemii, według wzoru określo-
nego w zarządzeniu Wójta Gminy Izabelin.
 
 
Więcej informacji na temat nowych 
ulg mogą Państwo uzyskać w Wydziale 
Finansowym Urzędu Gminy 
tel. 22 722 89 76 
oraz 22 722 89 60,
natomiast treść uchwał i formularze 
dostępne są na stronie:
https://www.gmina.izabelin.pl/pakiet4

Agnieszka Woźniak
Skarbnik Gminy Izabelin

WSPARCIE 
DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW
Na ostatniej zdalnej sesji w dniu 28 kwietnia 2020 Rada Gminy 
Izabelin uchwaliła pakiet czterech uchwał. Ich celem będzie 
wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców w czasie epidemii 
w związku, z którą notują oni spadek płynności finansowej lub 
są objęci zakazem prowadzenia działalności, przy zastosowa-
niu uproszczonych procedur i minimum formalności.

https://www.gmina.izabelin.pl/pakiet4 
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PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W MARCU 2020

  

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w gminie Izabelin mieści się w Izabelinie C przy ul. 3 Maja 42 (par-

king obok Urzędu Gminy). 
Godziny otwarcia PSZOK: 
pon. – pt. 7:00 - 10:00 oraz 14:00 - 18:00 oraz soboty 10:00 -14:00.
Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer abonencki. 
Więcej informacji: https://tiny.pl/ts68d

Punkt odwiedziło w sumie 330 mieszkańców.  Odwiedziny mieszkańców 
z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C   92
Hornówek   75
Truskaw   76
Laski   54
Izabelin B   20
Mościska   7
Sieraków   6

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 22 dni 
robocze marca przywieziono aż 23% odpadów. 

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 4 do 29, natomiast 
w soboty od 15 do 23.

W marcu największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezio-
nych odpadów, cieszyły się odpady poremontowe. Mieszkańcy pozbyli 
się w ten sposób ponad 6700 kilogramów. Pozostałe ilości kształtowały 
się następująco:

Papier – 365 worków

Szkło – 70 worków

Tworzywa sztuczne – 242 worki

Zużyty sprzęt elektroniczny – 125 worków (odpady większe gabarytowo 
zostały przeliczone według objętości)

Bioodpady – 254 worki

Odpady wielkogabarytowe – 111,50 m3

Opony – 311 szt.

Świetlówki – 2,4 kg

Baterie i akumulatorki – 4,1 kg

Przeterminowane leki – 0,2 kg

Chemikalia – 7,3 kg

Tekstylia – 28 worków

Po odbiór odpadów przyjechało 21 hakowców firmy BYŚ, z czego 
6 zabrały po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 
47 kontenerów KP-7. Po tekstylia, świetlówki i baterie wykonane były 
dodatkowe podjazdy śmieciarek o mniejszej kubaturze. 

Przy użyciu stacji kontroli jakości powietrza SmartCity, zainstalowanej 
na PSZOK-u, odbywa się stały monitoring jakości powietrza w zakresie 
siarkowodoru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych.

Wszystkie bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej do-
puszczalnych norm.

Marta Merchel

MASZ NA TO WPŁYW
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przekonały mieszkańców uczestniczących w spotkaniach? 

Wszyscy, którzy szli na zakupy do Carrefoura widzieli wiszący na ogro-
dzeniu baner „Nie dla budowy PSZOK”. Mieszkańcy, którzy wieszali ten 
baner byli przeciw. A co wtedy, gdy większość mieszkańców gminy bę-
dzie przeciwna? Czy jest plan B budowy PSZOK w innej lokalizacji, czy 
też w ogóle go nie budować? A jeśli tak, to po co było „jeść tę żabę”?

Nie pokuszono się również o wyjaśnienie, jak ten docelowy PSZOK ma 
funkcjonować – czy na zasadzie prowizorki, jak na parkingu przy budyn-
ku urzędu gminy, czy też inaczej. Jak duży będzie ten PSZOK – czy kilka 
kontenerów o małej pojemności, które trzeba będzie często opróżniać 
(PSZOK to magazyn, a nie składowisko), a tym samym zwiększy się ruch 
samochodów ciężarowych na ulicy 3 Maja przez całą gminę, „poprawia-
jąc” bezpieczeństwo ruchu i emitując dodatkową porcję spalin (nie są to 
samochody spełniające najwyższą normę emisji spalin).  A może będzie 
to duży magazyn, nieco rzadziej opróżniany, ale który może stanowić np. 
dodatkowe zagrożenie sanitarne?

Jeśli mieszkańcy mają o czymś decydować, być samorządnymi (a taki 
jest cel obecnych Włodarzy Gminy) to należy dostarczyć im pełną wiedzę  
(przynajmniej taką, jaką mają gminni urzędnicy) na temat, o którym 
mają decydować. Gdy będę miał wiedzę o tym, jak będzie wyglądał 
docelowy PSZOK, jak będzie funkcjonował, czy będzie możliwość w przy-
szłości ograniczenia jego uciążliwości, to wówczas się zgodzę.

I na koniec jeszcze jedno pytanie: co należy rozumieć pod określeniem 
cyt. „jakikolwiek inny element systemu gospodarki odpadami”? Kto 
zdecyduje i na podstawie jakich przesłanek, że zamiast budowy PSZOK 
(hipotetycznie zakładając zgodę mieszkańców), będzie budowany inny 
element systemu gospodarki odpadami? I co to będzie? Składowisko, 
spalarnia, czy jeszcze coś innego?

Na tak postawione enigmatyczne pytanie, nie spodziewajcie się Państwo 
pozytywnej odpowiedzi mieszkańców.

Pozdrawiam sąsiadów
Andrzej Korczak

Izabelin, dnia 01.04.2020 r.

Myślę, proszę Państwa, że podjęta przez Radę Gminy uchwała o prze-
sunięciu terminu gminnego referendum na temat lokalizacji PSZOK 

na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”, była ze 
wszech miar słuszna. Słuszna nie tylko z powodu pandemii koronowiru-
sa i związanego z tym zagrożeniem, ale również dlatego, że daje czas 
na powtórne przemyślenie problemu lokalizacji i budowy docelowego 
PSZOK.

Tak zadane pytanie w referendum (cytuję: „Czy zgadzasz się na budowę 
i funkcjonowanie PSZOK lub jakiegokolwiek innego elementu systemu 
gospodarki odpadami na terenie położonym przy oczyszczalni ścieków 
„Mokre Łąki” w Truskawiu, objętym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego Truskaw i Truskaw-Helenówek tzw. Etap IV” 
uchwała nr VII/56/15 Rady Gminy Izabelin z 10.06.2015 r.) budzi we 
mnie sprzeciw i pytanie, dlaczego właśnie tam, a nie gdzie indziej? Jakie 
są argumenty merytoryczne – podkreślam: MERYTORYCZNE – i ekono-
miczne, że zdecydowano się właśnie na tę lokalizację przy oczyszczalni 
ścieków? 

Czy rozpatrywano inne (jeśli takie były) możliwe do wykorzystania lo-
kalizacje i co przemawiało właśnie za takim wyborem? Sam argument, 
że budowa PSZOK na terenie w pobliżu oczyszczalni ścieków jest ujęta 
w planie zagospodarowania przestrzennego, mnie nie przekonuje. Plan 
był opracowywany i zatwierdzony przez ówczesną Radę Gminy w 2015 
roku, a przez 5 lat mogły się zmienić warunki, które mogły wpłynąć na 
zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Czym się kierował pro-
jektant opracowujący w 2015 roku plan zagospodarowania przestrzenne-
go tego terenu Truskaw i Truskaw-Helenówek? Plany mają to do siebie, 
że można je zawsze zmienić, dostosowując do aktualnych potrzeb. 

W „Listach do Sąsiada” były sprawozdania ze spotkań z mieszkańcami, 
ale czy padały tam argumenty za taką właśnie lokalizacją, że jest to naj-
lepsze rozwiązanie ze wszystkich jakimi dysponuje Gmina, i że w przy-
szłości będzie możliwość ograniczenia jej uciążliwości? Czy te argumenty 

JESZCZE RAZ O PSZOK 
DLACZEGO WŁAŚNIE TAM?

List Mieszkańca

Wójt Gminy Izabelin odpowiada

Dlaczego pytanie w referendum brzmi: „Czy zgadzasz się 
na budowę i funkcjonowanie PSZOK lub jakiegokolwiek 

innego elementu systemu gospodarki odpadami na terenie 
położonym przy oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Tru-
skawiu (….)”?

Z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie budowy 
i funkcjonowania PSZOK na terenie „Mokrych Łąk” w Truskawiu, 
zwróciła się do władz gminy grupa mieszkańców w dniu 7 lutego 
2020 r. Podczas procedury weryfikacji wniosku Komisja Referen-
dalna uznała, że zaproponowane pierwotnie pytania referendalne 
prowadzą do rozstrzygnięć niezgodnych z prawem i wniosek odrzu-
cono. Jednakże Rada Gminy mając na względzie wagę inicjatywy 
obywatelskiej podjęła decyzję o przegłosowaniu uchwały w sprawie 

przeprowadzenia referendum „z inicjatywy Rady Gminy”, starając się 
zachować pierwotne brzmienie pytania jak najbliższe temu, które 
zaproponowali inicjatorzy referendum.

Czy rozpatrywano inne (jeśli takie były) możliwe do wy-
korzystania lokalizacje i co przemawiało właśnie za takim 
wyborem? Sam argument, że budowa PSZOK na terenie 
w pobliżu oczyszczalni ścieków jest ujęta w planie zagospo-
darowania przestrzennego, mnie nie przekonuje. Plan był 
opracowywany i zatwierdzony przez ówczesną Radę Gmi-
ny w 2015 roku, a przez 5 lat mogły się zmienić warunki, 
które mogły wpłynąć na zmianę planu zagospodarowania 
przestrzennego. Czym się kierował projektant opracowu-
jący w 2015 roku plan zagospodarowania przestrzennego 

MASZ NA TO WPŁYW
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tego terenu Truskaw i Truskaw-Helenówek? Plany mają to 
do siebie, że można je zawsze zmienić, dostosowując do 
aktualnych potrzeb. 

Planowanie przestrzenne to procedura podlegająca ścisłym rygorom 
formalnym i konsultacjom społecznym z udziałem mieszkańców. Po-
niżej kilka najważniejszych powodów, dla których zmiany w MPZP 
dla przedmiotowego terenu nie mogą zostać wprowadzone:

• Obszar gminy się nie powiększył przez te 5 lat, jak również nie 
uległy zmianom granice KPN.

• MPZP są dokumentem strategicznym dla każdej gminy. Zapisy 
planu podlegają procedurze oceny oddziaływania na środowisko 
i wyznaczają kierunki rozwoju w perspektywie długookresowej. 
W tym przypadku, cały teren od ulicy Południowej, aż do granic KPN 
ma w zapisach planu funkcje usługowe, mieszkalne oraz komunalne 
już od 1998 r.

• Na moment wypełniania wniosku o dofinansowanie, to była jedy-
na lokalizacja spełniająca kryteria formalne (własność komunalna; 
zapisy w MPZP) i rzeczowe (powierzchnia i dostępność).

• Z szacunku dla mieszkańców nie należy zmieniać MPZP pod 
wpływem wydarzeń i oczekiwań bieżących. Plany są dokumentem 
dostępnym publicznie. Mieszkańcy mają do nich dostęp i muszą 
świadomie podejmować decyzje z tymi planami związane.

Dlaczego zdecydowano się na lokalizację PSZOK przy 
oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu? Jakie ar-
gumenty merytoryczne przemawiają za taką właśnie loka-
lizacją?

Za proponowaną lokalizacją PSZOK na działce położonej w sąsiedz-
twie GPWiK „Mokre Łąki” przemawiają następujące argumenty me-
rytoryczne o charakterze formalnym i ekonomicznym: 

• Proponowana działka jest własnością gminy Izabelin.

• Lokalizację PSZOK dopuszczają pod względem formalnym zapi-
sy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Truskaw 
i Truskaw-Helenówek tzw. „Etap IV”, które umożliwiają lokaliza-
cję obiektu na tym terenie. Należy podkreślić, że pierwszy MPZP 
obejmujący oczyszczalnię ścieków „Mokre Łąki”, obowiązuje na tym 
terenie od 1998, a ostanie poprawki w nim zostały wprowadzone 
w roku 2015.

• Teren jest częściowo przygotowany pod gospodarkę wodno-ście-
kową i ochronę środowiska.

• Zlokalizowanie PSZOK przy oczyszczalni ścieków zapewnia ob-
sługę wykwalifikowanych pracowników GPWiK, 24-godzinny nadzór 
i kontrolę nad obiektem, co obniża koszty obsługi;

• Wskazana lokalizacja zapewnia lepszy dostęp dla większości 
mieszkańców gminy, co przekłada się na liczbę osób korzystających 
z PSZOK (lokalizacja ta jest bliższa niż Mościska dla 67% mieszkań-
ców). Dodatkowo, jak pokazują nam statystyki odwiedzania tymcza-
sowego PSZOK-u to mieszkańcy Izabelina C, Hornówka i Truskawia 
są osobami najczęściej odwiedzającymi to miejsce.

• Potencjalne natężenie ruchu związane z transportem odpadów 
z PSZOK nie będzie znaczące (średnio 2 samochody hakowce dzien-
nie). Ten rodzaj ruchu jest bezpieczniejszy niż niekontrolowany ruch 
prywatnych pojazdów, zwiększający ryzyko korków na skrzyżowaniu 
w Mościskach;

• PSZOK to obiekt bezpieczny, nie oddziałuje znacząco na środo-
wisko, co potwierdza Rozporządzenie RM w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 26 września 
2019 r. (§ 3 p.83) b);

• W najbliższych latach powstanie ulica Południowa, która będzie 
dla części mieszkańców Truskawia pierwszą drogą dojazdową do 

GPWiK oraz PSZOK.

Jak docelowy PSZOK ma funkcjonować? Jak duży będzie?

Koncepcja funkcjonowania PSZOK zakłada następujące elementy: 
pomieszczenia magazynowe na odpady ZSE i odpady niebezpiecz-
ne, boksy magazynowe wraz z zadaszeniem, kontenery zamykane 
na pozostałe rodzaje odpadów problemowych, punkt zbiórki rzeczy 
używanych, rampa rozładunkowa z zadaszeniem oraz miejsca roz-
ładunkowe. 

Szczegóły wyposażenia PSZOK i sposób funkcjonowania będą pod-
dane dalszym konsultacjom z mieszkańcami gminy. Chodzi m.in. 
o wybór wielkości kontenerów (KP36, KP20, czy KP7), docelową 
lokalizację kontenerów na bioodpady oraz uruchomienie kawiarenki 
naprawczej i „wymienialni rzeczy używanych”. 

Na ten moment opracowana jest koncepcja techniczno-technolo-
giczna, a nie ostateczny projekt, który sporządzany będzie w kolej-
nym kroku po dokonaniu szczegółowych uzgodnień.

Jak należy rozumieć określenie: „jakikolwiek inny element 
systemu gospodarki odpadami”?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest ogniwem 
uzupełniającym w systemie selektywnej zbiórki w gminie Izabelin. 
Jej podstawowym elementem jest odbiór odpadów „sprzed posesji”, 
następnym będą elektroniczne altany typu „mini PSZOK” (pierwsza 
z nich jest już zakupiona), tzw. PSZOK mobilny oraz inne akcyjne 
zbiórki sprzed posesji (np. gabaryty). Nie są to przedsięwzięcia zna-
cząco oddziałujące na środowisko typu składowisko czy spalarnia.

Dorota Zmarzlak
Wójt Gminy Izabelin

www.fototeka.izabelin.pl

MASZ NA TO WPŁYW
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Zmiany w organizacji ruchu przy przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C

Co słychać 
w inwestycjach

Najważniejsze jego elementy to:

Etap I: Wprowadzenie ruchu wahadłowego, sterowanego sygnali-
zacją świetlną na odcinku pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Party-
zantów, w czasie realizacji prac związanych z odwodnieniem drogi 
oraz właściwych prac drogowych, związanych z przebudową jezdni 
i chodników,

Etap II: Czasowa zmiana lokalizacji przystanku „Urząd Gminy 01” 
na etapie prac związanych z budową odwodnienia drogi i przebudo-
wą chodnika w rejonie istniejącego przystanku oraz w późniejszym 
etapie prac, w czasie prowadzenia robót na zamkniętym dla ruchu 
odcinku ul. 3 Maja pomiędzy ul. Tetmajera i ul. Sienkiewicza,

Etap III: Zamknięcie dla ruchu odcinka ul. 3 Maja pomiędzy 
ul. Tetmajera i ul. Sienkiewicza, wprowadzenie objazdu dla ruchu 
lokalnego i autobusów, ruch w kierunku Warszawy zostanie popro-

Z ŻYCIA GMINY

wadzony jednokierunkowo ulicą Tetmajera, ruch w kierunku Truska-
wia zostanie poprowadzony jednokierunkowo ulicą Poniatowskiego,

Etap IV: W momencie prowadzenia prac bezpośrednio w obrębie 
skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. Tetmajera, wymagających zamknię-
cia ruchu na skrzyżowaniu, nastąpi zmiana dróg wyznaczonych do 
objazdu i zostanie on poprowadzony w następujący sposób: ruch 
w kierunku Warszawy zostanie poprowadzony jednokierunkowo 
ulicą Poniatowskiego, ruch w kierunku Truskawia zostanie popro-
wadzony jednokierunkowo ulicą Kościuszki.

O terminie i zakresie wprowadzania przez wykonawcę robót po-
szczególnych etapów czasowej organizacji ruchu, będziemy Państwa 
na bieżąco informować poprzez stronę internetową Urzędu Gminy 
Izabelin. 

Mateusz Milej
Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

Wykonawca robót przy przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C planuje w najbliższym czasie 
wprowadzić zmiany w organizacji ruchu. 
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Nowa altana śmietnikowa
Na przełomie marca i kwietnia br. przeprowadzo-
ne zostało postępowanie przetargowe na zakup 
i montaż elektronicznej altany śmietnikowej. 

Jest to urządzenie, z którego skorzystać będą mogli wszyscy miesz-
kańcy gminy Izabelin, chcący pozbyć się odpadów zebranych w spo-
sób selektywny, takich jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, bate-
rie, przeterminowane leki, tekstylia, niewielki gabarytowo zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Pomieszczenie o wymiarach: 6,3 m x 2,5 m x 2,5 m pomieści 6 po-
jemników o pojemności 1100 l oraz 2 pojemniki 360 l, jak również 
magazynek elektroodpadów.

Altana jest w pełni automatyczna – ewidencjonuje dane mieszkań-
ca, frakcję odpadów, którą mieszkaniec umieszcza w kontenerze, 
jak również kontroluje poziom zapełnienia pojemników. Posiada 
4 kamery, rejestrujące wszelkie czynności, które będą miały miejsce 
podczas korzystania z altany. Dzięki czemu ewentualne podrzuty 
bądź akty wandalizmu zostaną niezwłocznie wykryte.

Po przyłożeniu karty do czytnika i wskazaniu frakcji odpadów, której 
mieszkaniec będzie chciał się pozbyć, automatycznie otworzy się 
wrzutnia, w której mieszkaniec będzie mógł umieścić przyniesione 
odpady. System zważy odpady i zaewidencjonuje zdarzenie.

Dostawa i montaż urządzenia nastąpi do 140 dni od podpisania 
umowy tj. od 17 kwietnia 2020 r., czyli na początku września br. 

W przyszłości planowany jest zakup podobnych urządzeń dla każ-
dego z gminnych sołectw, dzięki czemu system selektywnej zbiórki 
w gminie Izabelin stanie się jeszcze bardziej szczelny, co z pewno-
ścią wpłynie na osiągniecie wyznaczonych przez Unię Europejską 
poziomów odzysku odpadów.

Marta Merchel
Wydział Ochrony Środowiska

zdjęcia z zasobów firmy Green Menagement Group

PRZETARG
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

przebudowy ul. Sosnowej w Hornówku

W dniu 15.04.2020 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sosnowej w Hornówku. 
W ramach inwestycji planuje się wykonanie: nawierzchni, oświetlenia 
w postaci nowych latarni, odwodnienia i na fragmencie chodnika. 
Termin zakończenia prac projektowych to 30.10.2020 r.

Tekst i fot. Dominika Glonek
Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
przebudowy ul. Końcowej w Izabelinie C

W dniu 21.04.2020 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Końcowej w Izabelinie C. 
W ramach inwestycji planuje się wykonanie: nawierzchni, oświetlenia, 
odwodnienia i chodnika. Termin zakończenia prac projektowych to 
30.10.2020 r.

Tekst i fot. Dominika Glonek
Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

PRZETARG

Z ŻYCIA GMINY
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dalej: „Regulamin”

I.ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Gmina Izabe-
lin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (dalej: 
„Organizator”).

II. CELE KONKURSU

1. Organizator organizuje konkurs na zapro-
jektowanie i opracowanie znaku graficznego 
– LOGO oraz opracowanie HASŁA promo-
cyjnego, które będą symbolem promującym 
gminny projekt dotyczący zbierania wód 
opadowych w Gminie Izabelin (dalej: „Kon-
kurs”). 

2. Celem Konkursu jest:

1) pogłębienie wiedzy na temat efektyw-
nego gospodarowania wodą opadową na 
terenie gminy Izabelin,

2) rozwijanie świadomości ekologicznej,

3) pobudzanie zainteresowania gospodaro-
waniem wodami odpadowymi wśród miesz-
kańców gminy Izabelin,

4) rozwijanie wyobraźni i zdolności graficz-
nych.

III. ADRESACI KONKURSU

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich 
chętnych mieszkańców Gminy Izabelin, któ-
rzy spełniają warunki uczestnictwa zgodne 
z niniejszym Regulaminem. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału 
członkowie Komisji Konkursowej, a także 
członkowie ich najbliższych rodzin oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy Izabelin.

IV. WYMAGANIA KONKURSU

1. Prace konkursowe mogą być realizowane 
wyłącznie indywidualnie.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy 
mieszkaniec Gminy Izabelin, bez względu 
na wiek.

3. Uczestnik może wziąć udział jednocze-
śnie w dwóch kategoriach Konkursu: HASŁO 
oraz LOGO lub w jednej z powyższych ka-
tegorii. 

4. Każdy uczestnik może przedstawić mak-
symalnie jedną propozycję LOGO i jedną 
propozycję HASŁA. 

5. Uczestnik zgłaszający w ramach konkursu 
LOGO i HASŁO, składa każdą prace konkur-
sową oddzielnie.

6. Uczestnik konkursu ma obowiązek do-
łączyć do prac konkursowych wypełnioną 
i podpisaną (w przypadku osób niepełnolet-
nich - opatrzoną podpisem opiekuna praw-
nego) Kartę zgłoszenia (załącznik Nr 1 do 
Regulaminu). Prace złożone bez podpisanej 
Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regula-
minu) nie będą oceniane.

V. WARUNKI UDZIAŁU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie 
jest stworzenie LOGO i/lub HASŁA, które 
będą zachęcały mieszkańców gminy Izabe-
lin do gospodarowania wodami opadowymi.

2. HASŁO powinno być proste, łatwe do 
zapamiętania i ponadczasowe. Hasło musi 
spełniać następujące warunki:

1) być stworzone samodzielnie przez uczest-
nika Konkursu i nie być kopią, ani przeróbką 
cudzego utworu,

2) nie może być objęte prawami autorskimi 
osób trzecich,

3) nie może naruszać jakichkolwiek praw 
osób trzecich, w szczególności praw autor-
skich, dóbr osobistych,

4) nie może zawierać treści reklamowych 
dotyczących jakichkolwiek podmiotów in-
nych niż Organizator,

5) nie może zawierać elementów rasistow-
skich, treści obscenicznych, słów wulgar-
nych lub powszechnie uważanych za obraź-
liwe.

3. HASŁO powinno zostać przedstawione 
w formie pisemnej, na osobnej kartce, bądź 
dostarczone w wersji elektronicznej w for-
macie PDF przekazanej na zewnętrznym 
nośniku danych (np. płyta CD, pendrive). 

4. LOGO projektu może być wykonane do-
wolną techniką plastyczną (np. rysunek, 
grafika, szkic) lub dostępnymi metodami 
IT (graficzny program komputerowy) z uży-
ciem dowolnej ilości kolorów. 

5. LOGO powinno zostać przedstawione 
w formie pliku JPG (JPEG), PNG lub PDF 
o rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi 

nagrane na płytę (CD/DVD) lub w wersji 
papierowej formatu A4. 

6. Każdy z uczestników konkursu zobowią-
zuje się do wykonania pracy samodzielnie 
i potwierdzi własnoręcznie oryginalność 
swojego pomysłu oraz oświadczy, że zapro-
ponowany projekt nie był nigdzie wcześniej 
publikowany oraz nie narusza praw osób 
trzecich, w szczególności praw autorskich. 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 
PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem : „KONKURS NA LOGO i HASŁO 
PROMOCYJNE DLA GMINNEGO PROJEKTU 
DOTYCZĄCEGO ZBIERANIA WÓD OPADO-
WYCH” wraz z wypełnionym drukiem Karty 
zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) 
należy dostarczyć do: Urzędu Gminy Izabe-
lin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

2. Prace konkursowe należy składać do 15 
maja 2020 r. (decyduje data wpływu do 
urzędu).

VII. KOMISJA KONKURSOWA

1. Przedstawione w Konkursie prace oceniać 
będzie Komisja Konkursowa składająca się 
z koordynatora projektu oraz radnych gminy 
Izabelin wchodzących w skład grupy pro-
jektowej.

2. Wyboru laureatów Konkursu Komisja do-
konuje zwykłą większością głosów, w gło-
sowaniu jawnym zgodnie z kryteriami oce-
ny, o których mowa w pkt. VIII niniejszego 
Regulaminu.

3. Komisja Konkursowa ocenia spełnie-
nie przez uczestników Konkursu wymagań 
określonych w Regulaminie, dokonuje oceny 
prac konkursowych oraz wyboru 3 najlep-
szych prac w obydwu kategoriach.

4. Spośród nadesłanych prac Komisja wy-
bierze 3 najlepsze LOGO i 3 najlepsze HA-
SŁA.

5. Decyzja Komisji w zakresie oceny prac 
konkursowych jest ostateczna

VIII. KRYTERIA OCENIANIA

1. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny 
to:

KONKURS! 
ZAPROJEKTUJ LOGO I WYMYŚL HASŁO

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE 

DLA GMINNEGO PROJEKTU DOTYCZĄCEGO ZBIERANIA WÓD OPADOWYCH
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publikowanie, wyświetlanie, wystawianie, 
utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do 
pamięci komputera w dowolnym czasie 
i formie, przez okres 5 lat, dla celów pro-
mocji projektu gospodarowania wodami 
opadowymi w Gminie Izabelin, z prawem 
Organizatora do udzielania dalszych licen-
cji. Z tego względu prace konkursowe nie 
podlegają zwrotowi uczestnikom.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody spowodowane podaniem 
błędnych lub nieaktualnych danych przez 
uczestników Konkursu.

3. Organizator nie pokrywa kosztów przygo-
towania i nadesłania projektów konkurso-
wych i dokumentów zgłoszeniowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo prze-
rwania, odwołania, zmiany lub przedłużenia 
Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od 
niego niezależnych.

5. Interpretacja zasad Regulaminu konkursu 

a) spełnienie wymogów formalnych i tech-
nicznych określonych Regulaminem,

b) tematyka logo i hasła związana z pro-
jektem,

c) Kreatywność, oryginalność,

d) estetyka,

e) walory użytkowe projektu.

2. Prace niespełniające wymagań, o któ-
rych mowa w niniejszym Regulaminie lub 
dostarczone po wyznaczonym terminie, nie 
będą podlegały ocenie przez Komisję Kon-
kursową.

IX. NAGRODY I WYNIKI

1. W Konkursie przewidziane są nagrody 
rzeczowe wartości ok. 250 zł za I, II, III 
miejsce w obu kategoriach konkursowych.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 maja 
2020 r. na stronie internetowej www.gmina.
izabelin.pl oraz profilu Facebook.

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni 
telefonicznie lub mailowo o wynikach Kon-
kursu.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie 
prawo do opublikowania imienia i nazwiska 
uczestników Konkursu oraz ich prac konkur-
sowych.

5. W celu przeniesienia praw autorskich do 
prac konkursowych na Organizatora nagro-
dzeni uczestnicy są zobowiązani do podpisa-
nia umowy o przeniesieniu autorskich praw 
majątkowych, stanowiącej załącznik nr 2 
do niniejszego Regulaminu. W przypadku 
odmowy zawarcia umowy przez uczestnika, 
nagroda jest przyznawana pracy, która zaję-
ła kolejne miejsce w  tej kategorii, a uczest-
nik, który odmówił podpisania umowy nie 
otrzymuje nagrody w Konkursie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne 
jest z akceptacją niniejszego Regulaminu 
oraz z  OŚWIADCZENIEM, iż uczestnik:

• jest autorem/autorką załączonego pro-
jektu,

• akceptuje warunki Regulaminu Konkursu,

• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych wskazanych w zgłosze-
niu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE, w celu udziału w Kon-
kursie oraz rozstrzygnięcia i opublikowania 
jego wyników przez Organizatora oraz pre-
zentowania prac konkursowych,

• udziela nieodpłatnej licencji wyłącznej 
Organizatorowi na wykorzystywanie LOGO 
i HASŁA przez Organizatora poprzez jego 

należy wyłącznie do Organizatora, który za-
strzega sobie możliwość zmian i uzupełnień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniej-
szym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe 
informacje na temat Konkursu można uzy-
skać pod numerem telefonu 22 722-89-31, 
22 722-89-63, e-mail m.merchel@izabelin.pl, 
a.czarnecka@izabelin.pl. 
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

Załączniki (załącznik nr 1 KARTA ZGŁOSZE-
NIA  i załącznik 2 UMOWA PRZENIESIENIA 
PRAW AUTORSKICH) są dostępne są na 
stronie www.gmina.izabelin.pl.

http://www.gmina.izabelin.pl
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ŻYCIE 
W CZASACH ZARAZY…

Już drugi miesiąc większość z nas nie cho-
dzi do pracy stacjonarnej, zamieniając ją 

na pracę zdalną. Zamknięte uczelnie, szkoły 
i przedszkola zastąpiliśmy nauczaniem onli-
ne. Rodzinne i przyjacielskie spotkania, im-
prezy, wyjścia do kina i restauracji – muszą 
poczekać na lepsze czasy. Siedzimy w do-
mach. Dla jednych z nas to czas bardzo 
trudny, stresogenny, nie do wytrzymania. 
Dla innych to powrót do starych pasji i zain-
teresowań. Niewątpliwie to czas kreowania 
nowej rzeczywistości, w której trzeba się 
odnaleźć. Od nowa nawiązujemy relacje 

z najbliższymi. Czas, który spędzamy ra-
zem, pokazuje nas prawdziwych, takich ja-
kimi jesteśmy bez masek. Czasem jest to 
zniecierpliwienie, a czasem radość, że dane 
jest nam go spędzić razem i porobić coś, 
na co wcześniej w ogromnym zabieganiu, 
nie było wolnej chwili. Staramy się funk-
cjonować normalnie, wyciągać pozytywy 
i cieszyć z małych rzeczy. Niektórzy z nas 
otworzyli swoje serca i bezinteresownie za-
częli pomagać potrzebującym. To budujące, 
kiedy widzimy słabszych obok nas i nasza 
pomocna dłoń sama się wyrywa, by dać 

coś od siebie. Robienie zakupów starszym 
i samotnym, szycie maseczek dla pracowni-
ków placówek medycznych, pomoc finanso-
wa, zbiórka świątecznych smakołyków dla 
bezdomnych, bezpłatne usługi transporto-
we czy choćby dowóz zakupów na telefon 
przez nasze izabelińskie sklepy. To wszystko 
świadczy o naszych wielkich, współczują-
cych i mądrych sercach. Dziękujemy Wam 
wszystkim, którzy stanęliście na wysokości 
zadania. Grupom i pojedynczym osobom, 
które sieją dobro nikomu o tym nie mówiąc.

A jak w czasach zarazy radzą sobie nasi mieszkańcy?

Jesteśmy seniorkami na emeryturach. Pomimo tego zawsze byłyśmy aktywne, bo lubimy ludzi i mamy wiele 
pasji. Przez to, że nie możemy wyjść do kina, teatru, na wykłady UTW czy spotykać się z koleżankami, nasze teraźniejsze życie się 
zmieniło. Staramy się jednak optymistycznie żyć dalej i szukać sobie zajęć, które nas pochłoną. Ja – mówi Irenka Balcer – uwielbiam 
swój ogród, mogę w nim pracować cały dzień. A na wiosnę, jak wszyscy wiedzą,  roboty przy roślinach jest co niemiara. Lubię patrzeć 
jak moje kwiaty rozkwitają, więc poświęcam im dużo czasu, by były zadbane, przycięte i opielone. A ja wolę czytać książki – mówi Basia 
Gajewska – ostatnio odkryłam „Księgi Jakubowe” naszej polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Lubię też pooglądać swoje ulubione seriale. 

Irena Balcer i Basia Gajewska
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Jestem tegoroczną maturzystką i jak więk-
szość ludzi teraz, od ponad miesiąca siedzę w domu. Nadal sta-
ram się uczyć, ale trzeba przyznać, że niepewność co do terminu 
egzaminu nie wzmacnia motywacji ani nie ułatwia organizacji 
pracy i nauki. Jestem osobą dość upartą i łatwo nie odpuszczam, 
więc nadal uczę się do matury, ale już nie tak intensywnie. Za to 
wreszcie mam możliwość innego rozwoju, na który wcześniej nie 
starczało mi czasu. Uczę się historii teatru, wzięłam się do nauki 
czytania nut, która była dla mnie czarną magią, oglądam dużo 
filmów. Czytam dużo książek, które wreszcie nie są lekturami. 
Po bardzo długim czasie ręcznego szycia mam szansę skończyć 
z moją mamą nasze dżinsowe dzieło. Wszelkie lekcje jakie mam 
online, jeśli tylko mogę odbywam na ganku przed domem. Bywa 

ciężko, tego nie ukrywam. 
Pewnie większość z nas 
myśli teraz czasem, że 
wariuje. Dlatego doceniaj-
my małe rzeczy. Że mamy 
ogródek, że mamy zwie-
rzaki, że mamy ludzi, któ-
rzy nas kochają, że mamy 
internet i telefony, dzięki 
którym, możemy utrzymy-
wać kontakt z bliskimi, że 
mamy co jeść i cały czas 
jest co robić, nawet jeśli 
tego nie widzimy. Wyko-
rzystajmy ten czas, jak nie 
mogliśmy tego robić wcze-
śniej.

Angelika Malitek

Jesteśmy tradycyjną polską rodziną 
z dwójką dzieci i psem. Jak wszystkich nas, pande-
mia zaskoczyła też naszą familię. Czasem bywa trudno, ale się nie 
poddajemy. Jesteśmy pozytywnie zakręceni. Niewątpliwie pomaga 
nam w tym sport, wspólne zabawy i praca z psem. W naszej rodzi-
nie zawsze były czworonogi, a moja miłość do nich zaczęła się już 
w dzieciństwie. Interesuje się kynologią oraz behawioryzmem psów, 
przeszłam szereg szkoleń i wiem jak postępować, by nasz pupil roz-
wijał się prawidłowo. Cieszymy się, że znowu otworzono wejście do 
parków i lasów. Wspólne spacery sprawiają nam dużo radości. Razem 
z 12-letnią córcią i naszą sunią w uprzęży biegamy po lesie. Wszyscy 
na tym korzystamy. My rozwijamy kondycję, a wybiegany pies, to 
gwarancja spokoju w psiej głowie i – co za tym idzie – w domu. 
Moje dzieci uczą psa różnych sztuczek m.in. zdechł pies, turlaj się 
czy poproś. Wspólna zabawa zbliża nas do siebie. Sięgnęliśmy też 
do starych gier, na które wcześniej nie mieliśmy czasu. W pandemii 
można znaleźć również dużo pozytywów. 

 Agnieszka Kopytek

Jestem mamą trzech chłopców, a każdy jest na 
innym etapie edukacji – jeden w przedszkolu, drugi w szkole podsta-
wowej, a trzeci w liceum. Do tego mój mąż pracuje z domu. Panuje 
więc u nas wieczny chaos i zamieszanie, bo wszyscy mają swoje za-
jęcia i przerwy w innym czasie. Żeby więc nie oszaleć, wprowadziłam 
kalendarz, który sobie codziennie rozpisujemy. Na każdy dzień jest 
jakiś inny plan, coś się musi dziać tak, żeby odróżniać dzień od kolej-
nego dnia, tydzień od kolejnego tygodnia. W tym wszystkim cieszy 
mnie najbardziej fakt, że mamy więcej czasu dla siebie, dzieci mogą 
robić to co naprawdę lubią – najmłodszy ćwiczy judo i układa lego, 
środkowy w kółko czyta i maluje, a najstarszy - pasjonat kuchni – 
codziennie piecze i gotuje. Nie wróży to co prawda dobrze naszym 
figurom, ale na szczęście lasy już są już otwarte i mąż zabiera nas na 
bieganie albo rower. Jakoś wytrwamy!

Ania Raczyńska

Prowadzę mikrofirmę. Kiedy ogłoszono pandemię, mój 
zakład krawiecki Wenus praktycznie z dnia na dzień przestał funkcjono-
wać. Klienci, zamknięci w domu, przestali do nas przychodzić. I wtedy 
zadzwoniła do mnie siostra, pracująca w dużej korporacji handlowej, 
że pracownicy potrzebują maseczek. Nie zastanawiałam się zbyt dłu-
go. Pojechałam do Łodzi po materiał i zaczęłam szyć. Przyłączyli się 
do mnie nasi mieszkańcy. Ktoś dał pieniądze na płótno, ktoś inny je 
wycinał, składał i prasował. Ktoś ciął gumeczki. Stare, nieużywane ma-
szyny do szycia ruszyły do boju i produkcja masek rozprzestrzeniła się 

na całą gminę. A zamówień ze szpitali było coraz więcej, więc pracy 
przybywało. Jak do tej pory z naszych maseczek skorzystali: Szpital 
Bielański i szpitale przy ul. Kopernika i ul. Karowej w Warszawie, Onko-
logia Warszawa, szpitale w Ostrowi Mazowieckiej i w Siedlcach, Ośrod-
ki Opiekuńczo Lecznicze w Józefowie i Otwocku, Hospicjum Empatia 
w Otwocku, a także nasi dzielni gminni listonosze. Pomagali – i nadal 
to robią – Magda z Klaudyna, Mikołaj, Irenka, Mariola, Ewa, Małgorza-
ta, Monika, Basia, Janina i Agnieszka z Izabelina, Ania z Wojcieszyna, 
Marzena z Borzęcina, Dorota z Lipkowa i Sara z Hornówka. 

Małgorzata Rusztecka

Liista osób, które pomagają w różny sposób jest bardzo długa. Dlatego 
nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić, ale wszystkim z całego 
serca gorąco dziękujemy. Razem możemy więcej. Podzielony smutek 
znacznie mniej boli, a pomnożona radość daje więcej szczęścia.

Opracowała Iwona Mazurek
fot. materiały nadesłane przez bohaterów reportażu



16

Z ŻYCIA GMINY

JEDYNĄ MĄDROŚCIĄ JEST POKORA
Z naszym sąsiadem, pisarzem i filozofem Rafałem Wojasińskim rozmawiała Iwona Mazurek 

Czym dla Pana jest pandemia koronawi-
rusa?
Jest sytuacją, w której się wszyscy znaleźli-
śmy. Życie to przede wszystkim warunki, w ja-
kich istniejemy, a one bywają bardzo różne. 
W określonej rzeczywistości się rodzimy, żyje-
my i odchodzimy z tego świata. Zawsze jest 
jakaś sytuacja, w której przyszło człowiekowi 
żyć, w której musi się odnaleźć. Bardzo wielu 
ludzi na świecie funkcjonuje dziś w nieporów-
nywalnie groźniejszych warunkach niż przecięt-
ny mieszkaniec naszej części świata. Wojny nie 
ustały, głód nie ustał, ale miłość też nie ustaje. 
Tak samo jak nienawiść i złość. To jest cały 
czas życie. I jak zawsze jesteśmy świadkami 
tego, jak sprawdza się miłość, a jak nienawiść 
czy złość. Dobrze chyba skupić się na tym, co 
jest blisko nas i w nas, na co mamy jakikolwiek 
wpływ. To są nasze argumenty istnienia. 

Rzeczywistość może być trudna do zniesienia, 
ale nie ma zamiennika życia ani zamiennika ist-
nienia świata. Musimy więc uporać się z tym, 
co stanęło na naszej drodze. Może być bardzo 
ciężko w niektórych przypadkach, ale radość 
życia bywa bardzo blisko tego, co nazywamy 
często sytuacją nie do zniesienia. Przecież cza-
sami są ludzie, którzy nas bardzo denerwują, 
ale przynoszą nam nadzieję. Tak samo ze świa-
tem i z okrutną często przyrodą, naturą, biolo-
gią, która wyklucza słabszych we wszystkich 
gatunkach. Bardzo nas może to denerwować, 
ale bez tej przyrody, biologii nie ma nas. Ona 
jest w każdym z nas. Każdym, kto mówi, oglą-
da filmy, złości się, kocha i oczekuje szczęścia, 
uznania, bogactwa czy powodzenia. 

Kiedy do głosu dochodzą silne emocje 
strachu o życie i zdrowie, lęku o najbliż-
szych, ogromna chęć przetrwania – wte-
dy spadają z naszych twarzy noszone na 
co dzień maski i widać, kto jest kim. Ludzie 
zaczynają się zmieniać. Jakie są Pana re-
fleksje związane z tym zjawiskiem? 

Ludzie chyba zmieniają się na chwilę, na za-
wsze – bardzo rzadko albo nigdy. Po holokau-
ście niektórzy uważali, że nie będzie już poezji, 
a była i jest. Uważali, że świat będzie inny, już 
bez strasznych zbrodni. A pojawiły się następ-
ne. Mijają wielkie zbrodnie, głód, niewyobra-
żalna nędza. W chwili względnego dobrobytu 
ludzie wracają do swoich złych i dobrych na-
wyków. One są w człowieku. No i pewnie są 
kluczem do naszego rozwoju. 

Kilkaset lat temu, dajmy na to w XV czy XIII 

wieku, głód i zarazy dziesiątkowały całe regio-
ny co kilka, kilkanaście lat. Susze, ulewy by-
wały jeszcze bardziej dokuczliwe, bo nie było 
technologii, która chroniła. Są zapisy z okre-
su średniowiecza, że w okolicy Płocka można 
było przekroczyć pieszo Wisłę z powodu susz. 
Z tego co wiem, teraz takich przypadków nie 
ma. Natura nie była „ekologiczna” wobec ludz-
kości. Była okrutna i dziesiątkowała nas bezlito-
śnie. Niszczyła wsie i miasta, pozbawiała życia 
całe rodziny, po których ślad ginął. Na wsiach 
przez całe wieki głód wiosną był rzeczą dość 
powszechną. 

Ludzkość nie ucieknie od tego, że jest ludzko-
ścią i żyje tam, gdzie żyje. Nawet jak skoloni-
zujemy kosmos, to też będziemy tam tym, kim 
jesteśmy – Ziemianami. Ludźmi z Ziemi, którzy 
na drodze ewolucji taką, a nie inną przyjęli for-
mę. Zawsze będziemy stąd. 

Dziś oczekuje się wielkich zmian w zachowaniu 
ludzi wobec przyrody. Wszyscy poszukują wy-
godniejszego i lepszego życia. To się pewnie 
nie zmieni. To oczywiste, że niszczymy przyro-
dę. Ale oczywiste jest też to, że nasz rozwój in-
telektualny, cywilizacyjny, artystyczny, literacki, 

kulturowy wziął się w dużej mierze z niszcze-
nia tej przyrody. Trudno sobie wyobrazić czło-
wieka, który komponuje muzykę, mieszkając 
wciąż w jaskini, nie posiadając narzędzi do no-
towania czy instrumentu, na którym można tę 
muzykę odtworzyć. Możemy wygłaszać mądre 
stwierdzenia na temat przyrody, posługiwać 
się danymi naukowymi w dużym stopniu dla-
tego, że eksploatowaliśmy bezlitośnie przyrodę 
i się rozwijaliśmy. Pismo, architektura, nauka, 
technologia, medycyna – nie byłby możliwy 
tak wysoki poziom tych nauk, gdyby nie wielka 
ekspansja ludzkości wobec przyrody. Kij więc 
ma dwa końce. 

Żyjemy w czasach mediów, polityki, informacji, 
ale też w czasach rosnącej hipokryzji. I pewnie, 
jak od wieków, jedyną mądrością jest pokora.

Pandemia zatrzymała świat, zamknęła nas 
w domach. Czy uważa Pan, że ten czas 
wpłynie na ludzi pozytywnie, czy wręcz 
przeciwnie? Jak sobie poradzimy z od-
osobnieniem?

Pewnie różnie. Zło silniej zadziała i dobro silniej 
zadziała w wielu domach. Odeszliśmy od sa-
modzielnego, intuicyjnego myślenia w samot-
ności. Nasza myśl od razu musi mieć odzew 
na Facebooku. Język lubi kłamstwo. Zwłaszcza 
język publiczny. Przyzwyczajamy się do tanich, 
nieszczerych pochlebstw, lajków, a oduczamy 
się żyć wobec samych siebie. Człowiek żyje na 
małej, ale bardzo wyraźnej przestrzeni wokół 
siebie. 

Dziś każdy próbuje wejść w sferę publiczną, 
a tam się cierpi, bo nie ma życia prawdziwego, 
czyli prywatnego. Żeby istnieć naprawdę, trze-
ba chyba umieć czasami spokojnie nie istnieć. 
Trzeba zaznać bezruchu, niewypowiadania się. 
Wierzę, że istnieje większa wartość niż mądre 
mówienie, piękny język. Umiemy przecież to 
rozpoznać w spojrzeniu psa, w cichej osobie 
mijanej na ulicy, w pąkach na drzewie, w za-
myślonej wronie na drutach telegraficznych 
i w kamieniu, o który się potykamy w lesie, 
i w porannym wietrze, i ciemnej nocy, która tak 
jest nam potrzebna, żebyśmy mogli mieć rano 
siłę do życia. I nadzieję.

Mnóstwo osób w bardzo wielu branżach 
doświadcza gigantycznych strat finanso-
wych. Zapewne rodzi się w nich frustracja, 
złość a może nawet agresja. Jak sobie po-
radzić z taką sytuacją?

Wydaje mi się, że nie ma prostych recept na 



17

Z ŻYCIA GMINY

to. Tu może powinni wypowiedzieć się specja-
liści w zakresie psychologii. I to chyba będzie 
ich ważna rola. Negatywne uczucia, takie jak 
frustracja czy gniew, pewnie na długo jeszcze 
nie ustąpią w spokojniejszych czasach, które 
przyjdą. Trudno mi coś radzić. Wydaje mi się, 
że każdy powinien posługiwać się własną intu-
icją, samodzielnym myśleniem i nie poddawać 
się żadnej demagogii czy głoszeniu prawd dla 
wszystkich. Wierzę, że każdy ma bardzo cen-
ną, swoją prywatną ocenę sytuacji. Pomoc jest 
jednak niezbędna. I to ona może być najlep-
szym lekarstwem na problemy związane z sy-
tuacją gospodarczą. Pieniądz to jednak siła, czy 
tego chcemy czy nie. Czasami działa skutecz-
niej niż psychologia. To elementarny problem 

rządzących, żeby właściwie rozpoznać potrzeby 
najsłabszych i najbardziej zagrożonych. 

Jakie są Pana obserwacje? Czy w dzisiej-
szej sytuacji lepiej radzi sobie starsze poko-
lenie czy ludzie młodzi? Czy trzeba mieć 
szczególną osobowość na szczególne 
czasy?

W każdych, także w trudnych czasach są tacy, 
którzy sobie dobrze radzą, zbiją fortuny, a są 
tacy, którzy w każdych warunkach czują się go-
rzej na świecie. To zależy od pewnej wrażliwo-
ści, konstrukcji, skłonności, może genetyki. Na 
to składa się pewnie wiele rzeczy. Są elementy 
determinujące losy pojedynczych ludzi na całe 
życie. Chociaż trzeba pamiętać, że zwycięzcy 

czasami okazują się ostatecznie przegranymi. 
Wiara w dominację i wielkość często obnaża 
przeciętność, a nawet małość człowieka. Starsi 
mają na pewno większe doświadczenie, czasa-
mi wojenne, ciężkie przeżycia. Dla nich pewnie 
niektóre zachowania mogą być na wyrost. My-
ślę, że to jednak sprawa indywidualna, a mniej 
sprawa wieku. Ludzie bardzo różnie sobie ra-
dzą w życiu. Zarówno w trudnych, jak i w ła-
skawych czasach.

Jakie życzenia chciałby Pan przekazać 
sąsiadom z gminy?

Życzę, żeby wszyscy mieli takich wspania-
łych sąsiadów jak ja. I, mimo wszystko, 
radości życia.

Rafał Wojasiński (ur. w 1974 r.) – prozaik, dramatopisarz. Autor m.in. Złodzieja ryb, Starej i Olandy oraz wielu dramatów i słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia. 
Olanda została nagrodzona Nagrodą Literacką im. Marka Nowakowskiego. Za dramat Siostry otrzymał Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną za rok 2019. Twórczość 
Wojasińskiego jest tłumaczona na hiszpański, angielski, bułgarski i niemiecki.

Wspomnienie o Marcinie Sobczaku
Marcin Andrzej Sobczak – Prezes Gminnego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
„Mokre Łąki”, inżynier, pedagog, majster, przy-
jaciel i mój Tata. Przez wiele lat wspinał się po 
szczeblach kariery w spółce wodociągowo-ka-
nalizacyjnej. Jednak jego przygoda z ekologią 
zaczęła się o wiele wcześniej. W liceum marzył 
o pracy w leśnictwie, ale po maturze skończył 
Policealne Studium Geodezyjne, a następnie 
pedagogikę na Papieskim Wydziale Teologicz-
nym „Bobolanum” w Warszawie. 

Kochał przyrodę, a Puszczę Kampinoską znał 
jak własną kieszeń. Od urodzenia związany był 
z Izabelinem, przez co znał mieszkańców, któ-
rzy mieszkają lub mieszkali w gminie. Często 
opowiadał historie o latach swojego dzieciń-
stwa. Z jego opowieści można było dowiedzieć 
się, gdzie przed laty znajdował się warsztat 
kowala, piekarza czy stara poczta. 

Sprawy gminy i jej mieszkańców były niezwy-
kle istotne w Jego życiu, co realizował poprzez 
pracę w spółce „Mokre Łąki”. Ponieważ praco-
wał tam prawie od początku istnienia spółki, 
znał tę firmę niejako od podszewki. Dzięki swo-
jej ciężkiej pracy, wiedzy i zaangażowaniu przy-
czynił się do jej dynamicznego rozwoju oraz 
rozbudował sieć kanalizacyjną i wodociągową. 
Niekiedy miałam wrażenie, że znał każdą stu-
dzienkę i zasuwę na terenie gminy. 

Czasami bywał nadmiernie energicznym per-
fekcjonistą, niejednokrotnie stawiającym na 
swoim, ale był też osobą niezwykle kochającą 
ludzi. Ogromnym szacunkiem, a wręcz miłością 

darzył ludzi, którzy z nim pracowali. Miał do 
nich pełne zaufanie. Jednak często wspominał, 
że współpracownicy chyba z nim nie wytrzy-
mają, ponieważ wymagał dużo od siebie, ale 
też od nich. Dobro współpracowników było dla 
Taty zawsze najwyższym priorytetem. 

Wielokrotnie powtarzał, że praca to całe jego 
życie, lecz nie była to do końca prawda. Ko-
chał góry, interesował się historią i bardzo lubił 
remontować stare meble. Po przyjściu z pra-
cy i zdjęciu marynarki „prezesa” zaszywał się 
w warsztacie i słuchając muzyki remontował 
antyki. Miał wiele talentów: pięknie gwizdał, 
posiadał dużą wiedzę zarówno na temat histo-
rii, jak i przyrody. Pamiętam leniwe niedziele, 
kiedy oglądaliśmy wspólnie filmy przyrodnicze 
lub historyczne w telewizji. Posiadał nietuzinko-
wą wiedzę technologiczną, a oprócz niej – wy-
kształcenie pedagogiczne, przez co miał dobry 
kontakt z młodzieżą. Ciekawił Go otaczający 
świat – zdobył na jego temat wręcz encyklo-
pedyczną wiedzę. 

Był człowiekiem prawym i uczciwym. Darzył 
szacunkiem każdego człowieka, z którym 
przyszło Mu się w życiu spotkać. Cechował się 
wysoką kulturą osobistą i znajomością savoir-
-vivre’u. Stronił od polityki, dla Niego liczyła się 
spółka „Mokre Łąki”, jej rozwój i dobro pracow-
ników, a nie układy polityczne i public relations. 
Był wyrozumiałym i szalonym Tatą. I najlep-
szym Przyjacielem – niezwykle lojalnym i ko-
chającym. Uwielbiał żartować, jeść i pracować. 

Dziękujemy mu za te dni, które spędził z nami. 

Będziemy za Nim tęsknić każdego dnia. Nawet, 
jeśli niektórzy ludzie o Nim zapomną, póki my 
o Nim pamiętamy, będzie wśród nas, a Jego 
dokonania nigdy nie znikną. Dziękuję za słowa 
otuchy i pomoc w tych trudnych dniach mojej 
Mamie Agnieszce Sobczak, Pani Beacie i Panu 
Grzegorzowi, Kindze i Maksowi, Agnieszce i Ali, 
a także wielu przyjaciołom mojego Taty oraz 
moim. Dzięki wam te ciężkie dni mniej bolą. 
Dziękuję też wszystkim współpracownikom 
Taty z Gminnego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji za te pełne pracy dni, które 
z nim spędzili. Chciałabym podziękować także 
Rodzinie za wsparcie oraz Pracownikom Gminy 
Izabelin, a także znajomym Taty i sąsiadom za 
to, że byli ze mną w tym trudnym czasie.

Agata Sobczak, fot. arch. rodzinne 
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Wiara nie polega na dobrym samopoczuciu
Z księdzem Grzegorzem Jankowskim  –  proboszczem parafii w Laskach 

rozmawiała Iwona Mazurek 

Rozpatrując pandemię korona wirusa od 
strony duchowej, jakie dla nas katolików 
ma ona znaczenie?

To co powiem, to są moje osobiste refleksje. 
Myślę, że czas pandemii oczyszcza nas z fał-
szywej religijności. Wielu myślicieli i teologów 
współczesnych czasów mówi, że my w swojej 
religijności stawiamy siebie ponad Boga. Pan-
demia uczy nas również pewnej pokory wobec 
Stwórcy. Oczyszcza nas ze złudnego mniema-
nia, ze wiara polega na dobrym samopoczuciu 
i ilości odmówionych modlitw. A tu chodzi o zo-
baczenie prawdziwego Boga, który jest Panem 
wszystkiego i od Niego wszystko zależy. 

Czym jest komunia święta duchowa? Jakie 
są warunki jej przyjęcia? Jak długo można 
przyjmować komunię w ten sposób?

Jeśli chodzi o warunki, to są one takie same jak 
w przypadku przyjęcia komunii w sposób rze-
czywisty podczas mszy świętej w kościele. Ko-
munia duchowa jest to wzbudzenie pragnienia 
zjednoczenia się z Jezusem mimo, iż nie doko-
nuje się w sposób rzeczywisty. A przyjmować 
ją można tak długo, dopóki nie ma możliwości 
przyjęcia jej w sposób realny. 

A co ze spowiedzią, jeśli czuję ogromną 
potrzebę przystąpienia do sakramentu 
pokuty? Kościoły są zamknięte. Czy wy-
starczy szczera spowiedź ogólna, podczas 
transmisji mszy świętej przez telewizję? Czy 
taki rodzaj spowiedzi jest równoważny z tym 
w konfesjonale? A może są jakieś inne for-
my?

Kościoły są zamknięte, ale możliwość spowiedzi 
zawsze jest, a przynajmniej powinna być. Trze-
ba dobijać się do księdza. Wielu ludzi, którzy 
tego chcą, po prostu znajduje kapłana, a ten 
– czy to w konfesjonale czy w innych bezpiecz-
nych warunkach – wyspowiada. Wiadomo, że 
nie można się wyspowiadać przez telefon czy 
Internet, ale jest coś takiego jak żal doskonały 
za grzechy. To jest głębokie poczucie, że ża-
łuję za grzechy przeciwko miłości Pana Boga. 
Rozgrzeszenia ogólnego ksiądz może zawsze 
udzielić w sytuacjach bezpośredniego zagroże-
nia śmierci. Jednak jeśli ktoś przeżył, ma obo-
wiązek wyspowiadać się sakramentalnie. 

Czy to znaczy, że jeśli teraz uczestniczymy 
tylko w transmisji mszy świętej i spowiada-
my się poprzez spowiedź ogólną, to do ko-
munii duchowej możemy przystąpić?

Jeżeli nie mamy grzechu ciężkiego tzw. śmier-
telnego, który by nam zagradzał drogę do ko-
munii, to spowiedź powszechna, którą odpra-
wiamy podczas Eucharystii, gładzi te grzechy 
lekkie, więc możemy przystąpić do komunii 
świętej.

Ksiądz jako pierwszy w naszej gminie wpadł 
na pomysł transmisji mszy świętych przez Fa-
cebooka. Co to dla Księdza znaczy?

Transmisji było wiele, m.in. z Jasnej Góry, Ła-
giewnik, Watykanu, więc ja też odważyłem się 
na ten krok. W przekonaniu, że jest to wła-
ściwe, utwierdzili mnie moi parafianie, którzy 
dali mi znać, że zupełnie inaczej przeżywają 
transmisję mszy z własnej parafii, do której 
uczęszczają, i z którą się identyfikują. Tu bar-
dziej chodzi o więź z parafianami. To oni dali mi 
te pozytywne sygnały.

Wystawia też Ksiądz Najświętszy Sakra-
ment. Czy On ma taką samą moc przez 
Internet jak na żywo w świątyni? 

Moc ma taką samą, tylko sposób uczestnic-
twa jest inny, bo na odległość. To jednak też 
może być wyraz mojego pragnienia, by jak 
najszybciej znaleźć się w obecności Jezusa Eu-
charystycznego. Myślę też, że patrząc na ekran 
komputera czy smartfona można się skupić 
i jeszcze bardziej skoncentrować na obrazie, 
który jest transmitowany, tak jakbyśmy byli 
bezpośrednio przed Jezusem.

Jak Ksiądz myśli, czy nasze społeczeństwo 
zmieni się po pandemii? Czy dostrzeże, co 
jest w życiu naprawdę ważne? I czy będą 
to zmiany długotrwałe?

Trudno powiedzieć. Jeden z księży powiedział 
ostatnio, że ludzie naprawdę doceniający war-

tość Eucharystii jeszcze bardziej docenią, gdy 
będą mogli uczestniczyć w niej na żywo. A inni 
nie będą mieli już takich przemyśleń. Powiedzą, 
że nic się nie stało, nadal żyjemy – i na mszę 
chodzić nie będą. Trudno być prorokiem, bo 
Pan Bóg jest nieprzewidywalny i nie wiadomo 
co będzie. Myślę, że tak jak na początku roku 
nie spodziewaliśmy się tej sytuacji, tak ja teraz 
nie podejmuję się prorokować co będzie, kiedy 
wrócą normalne warunki. 

Czego Ksiądz chce życzyć mieszkańcom 
gminy Izabelin?

Chciałbym, żeby zachowali wiarę, ufność 
i przetrwali te trudne czasy. A jednocześnie, 
gdy wróci normalność, by nie zapomnieli czego 
im brakowało w czasie tej pandemii.

A czego można Księdzu życzyć?

Jak najszybszego powrotu wiernych do ko-
ścioła. W czasie Wielkiej Nocy miałem jedną 
taką mszę, gdzie nie było ani jednego wier-
nego i była taka jedna chwila, która mnie 
bardzo poruszyła, że na dwie sekundy głos 
mi się załamał. Jest taki moment w modlitwie 
eucharystycznej, gdzie padają takie słowa: 
„wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych 
tutaj wiernych”, a tu oprócz osób, które śledzi-
ły transmisję przez Internet, nie było nikogo. 
Bardzo to przeżyłem, dlatego zależy mi, by 
zgromadzonych na Eucharystii wiernych było 
jak najwięcej. 

Tego właśnie Księdzu życzę. By pandemia 
skończyła się wtedy, kiedy ma się skończyć 
i by ludzie mieli dużo pozytywnych przemy-
śleń, które z nimi zostaną na dłużej. A do 
tego dużo zdrówka i oby było więcej ta-
kich Księży, jak nasz Ksiądz Grzegorz. 

Bóg zapłać…

Od piątku 17 kwietnia br. informacje 
bieżące, transmisje mszy świętych 
i nabożeństw są dostępne na profilu 
Parafia w Laskach. Wszyscy, którzy 
nie mają prywatnego konta na Face-
booku, mogą oglądać transmisję i na 
bieżąco śledzić informacje, wchodząc 
na stronę www.parafiawlaskach.pl. Jest 
tam przekierowanie na profil na face-
bookowy. Od 20 kwietnia w naszym 
kościele może przebywać 35 osób.
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Kwarantanna, zostań w domu, nie wychodź, 
nie spotykaj się – tysiąc zakazów, a wszyst-

ko w słusznej sprawie, by jak najszybciej skoń-
czyć z pandemią. Dla ludzi dorosłych jest to 
jasne i oczywiste, ale czy proste? Tu już mam 
wątpliwości. Bo jak wysiedzieć na miejscu kie-
dy w domu tłoczno, bo dzieci nie chodzą do 
przedszkola i szkoły, mąż pracuje zdalnie, a my 
próbujemy to wszystko jakoś ogarnąć i zebrać 
do kupy. Albo wręcz przeciwnie – dzieci od-
chowane albo już nie wymagające opieki, mąż 
poszedł w siną dal, a my siedzimy w domu 
i owszem pracujemy zdalnie, ale mamy tego 
czasu więcej i chciałybyśmy zrobić coś fajnego.

Nie myślę tu o wiosennych porządkach, choć 
i te zapewne by się przydały, nie myślę też 
o siedzeniu na Facebooku lub oglądaniu hur-
tem odcinków kolejnego sezonu ulubionego 
serialu. Myślę o czymś naprawdę wartościo-
wym, co nam się realnie przyda, kiedy ten 
swoisty czas próby się skończy. A może by tak 
zastanowić się nad sobą i swoim życiem? 

Niby jesteśmy świadome wielu spraw, ale gdy 
stajemy przed konkretną sytuacją, zaczynamy 
się zastanawiać co robić, i w którą stronę podą-
żać, by osiągnąć upragniony cel albo rozwiązać 
problem. Czasem te rozwiązania podpowiada 
nam nasza intuicja, tylko my nauczyłyśmy się 
ją ignorować. A ponieważ robiłyśmy to przez 
lata, to ona czuła się zdeptana i przygaszona. 
Kiedy więc pytałyśmy same siebie, co począć, 
ona często milczała. No bo kto o zdrowych 
zmysłach będzie chciał wiecznie dostawać po 
głowie? Co byście jednak powiedziały na odbu-
dowę relacji z samą sobą? Tak, wiem, wszyscy 
mądrzy tego świata, mówią wam, że jest to 
czas na relacje z rodziną, dziećmi, mężem. I to 
jest prawda, ale tylko częściowa. Nie, ja wca-
le nie odciągam cię od najbliższych. Ja chcę 
ci pokazać, że ty też jesteś ważna, BARDZO 

WAŻNA. Zacznijmy od twojego postrzegania 
samej siebie. Zadam Ci teraz proste pytania, 
a Ty szczerze sobie na nie odpowiedz:

Czy kochasz siebie prawdziwie? Czy jest 
ci ze sobą dobrze? Co o sobie myślisz? 
Czy uważasz, że zasługujesz na wszyst-
ko co najlepsze? Czy Twoje życie poto-
czyło się tak, jak zawsze marzyłaś? Kogo 
winisz za swoje niepowodzenia i czy 
w ogóle to robisz?

W zależności od tego, jakie będą Twoje odpo-
wiedzi, takie będzie Twoje realne życie tu i te-
raz. Oczywiście na wiele aspektów w naszym 
życiu nie mamy wpływu. Dostajemy je w pa-
kiecie razem z naszymi rodzicami, obciążenia-
mi genetycznymi i rodzinnymi. Tak, to prawda, 
ale na całą masę innych rzeczy mamy realny 
wpływ. To od nas samych zależy, co robimy 
i jak reagujemy na to, co przynosi nam życie. 
Możemy wiecznie narzekać na los, na niespra-
wiedliwość, na niewłaściwych ludzi na naszej 
drodze życia i na pecha albo obwiniać same 
siebie. Możemy też podejść do tego na spo-
kojnie. Tylko jak to zrobić w naprawdę trudnej 
sytuacji? 

Powiem Ci, to proste. Zdejmij maskę, którą 
nosisz na co dzień, zatrzymaj się i wsłuchaj 
się w swoje serce. Ono powie Ci, co jest naj-
ważniejsze i najlepsze dla Ciebie, nawet jeśli 
z racjonalnego punktu widzenia wyda Ci się to 
głupie. Na początku trudno Ci będzie je usły-
szeć, ale nie zrażaj się. Za każdym kolejnym 
razem będzie już łatwiej. Jego cichutki głos 
zacznie być bardziej słyszalny. Najważniejsze 
to przestać się bać. Strach nigdy nie jest do-
brym doradcą. On doskonale potrafi nas tylko 
demotywować, podcinać skrzydła, odkładać na 
wieczne potem, jutro, za miesiąc. Nie bój się! 
Jesteś doskonałym, niepowtarzalnym, jedy-

nym w swoim rodzaju i ukochanym dzieckiem 
Boga. A jeśli w niego nie wierzysz, to z pew-
nością kiedyś kochałaś i byłaś kochana, więc 
zapytaj Miłość, co ona by zrobiła na Twoim 
miejscu. Wsłuchaj się w jej odpowiedź i zrób, 
co mówi.

Powiesz mi pewnie, że to też nie jest łatwe. 
A ja Ci odpowiem, że owszem – nie jest. Bo 
jeśli przez całe życie byłaś karmiona zakazami 
i nakazami – co wolno, co trzeba, co wypada, 
a co nie, to czego się spodziewasz? Czy jed-
nak zawsze tak było? Kiedy byłaś niemowla-
kiem i wrzeszczałaś w niebogłosy, bo narobiłaś 
w pieluchę albo o drugiej nad ranem chciałaś 
się bawić, bo ci się noc z dniem pomyliły, albo 
chciałaś jeść – czy wtedy myślałaś, czy to co 
robisz jest właściwe i dobre? Czy spodoba się 
mamusi i czy tatuś będzie zadowolony? Za-
pewniam cię, że nie! A kiedy miałaś trzy lata 
i porzeczkowym dżemem wymazałaś ścianę, 
a potem z dumą pokazywałaś swoje dzieło 
bliskim, wtedy też nie zastanawiałaś się, czy 
to się komuś spodoba czy nie. Miałaś w sobie 
tę magiczną siłę, by robić to, co podpowiada Ci 
serce, obcy był Ci wtedy strach. Byłaś dla sie-
bie dobra, kochająca, a Twój wewnętrzny głos 
miał u Ciebie poważanie. A potem Twoje naj-
bliższe osoby: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, 
nauczyciele zmienili twój światopogląd w imię 
dobrej sprawy, właściwego wychowania, zasad 
społecznych itd. W miarę jak dorastałaś, te za-
sady były coraz bardziej rygorystyczne, a Twój 
wewnętrzny głos coraz mniej słyszalny. 

I tak dobrnęłaś do dnia dzisiejszego. Tylko czy 
to jesteś Ty ze swoich marzeń i snów? Ściągnij 
maskę i sama się o tym przekonaj, jaka jest 
prawda o Tobie. 

Iwona Mazurek
ciąg dalszy nastąpi

PSYCHOLOGIA DLA KOBIET
POSŁUCHAJ SWOJEGO SERCA Iwona Mazurek – trener rozwoju osobi-

stego i coach, założycielka Akademii 
Rozwoju Osobistego BIAŁA RÓŻA, przez 
wiele lat prowadziła grupy wsparcia 
dla kobiet
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KULTURAPRZYRODA

NIEOBYCZAJNY PTAK

DANDYSI I NOTORYCZNE 
NARZECZONE

Wodniczka, bo o niej mowa, jest nie-
wielkim ptakiem, zamieszkującym 

wyłącznie żyzne torfowiska i podmokłe łąki 
porośnięte turzycą i nielicznymi krzewami 
wierzby. Teren między kępami może być 
przy tym zalany wodą, jednak nie głębszą 
niż 10 cm. Niektóre wodniczki są mniej orto-
doksyjne i tolerują nieco głębszą wodę, ale 
jeśli jej głębokość przekroczy stan alarmowy 
20 cm, tolerancja się kończy, a wodniczka 
zwija skrzydełka. W podobnym siedlisku 
można też spotkać bliską krewniaczkę wod-
niczki, rokitniczkę, która jest jednak znacz-
nie mniej wymagająca, gdy idzie o miejsce 
zakwaterowania.

Oba ptaki są do siebie bardzo podobne, 
jednak wodniczka ma biały pas pośrodku 
głowy, po bokach którego ciągną się dwa 
czarne pasy, zaś rokitniczka ma dwa brązo-
we paski, przedzielone czarnymi. Ponadto 
wodniczka nie jest rdzawa, lecz jasnoszara. 
Jeśli uda nam się dokładnie obejrzeć pta-
ka, do czego bardzo przydaje się lornetka, 
mamy szansę go zaklasyfikować. Dużo ła-
twiej jednak rozpoznać gatunek po głosie. 
Rokitniczka śpiewa niemal bez przerwy, 
w bardzo zróżnicowany sposób. Samce 
wodniczek nie są tak wytrwałymi śpiewaka-
mi, tempo ich śpiewu jest wolniejsze, a po 
15 minutach przerywają koncert, zaś pauza 
trwa tyle, ile piosenka. Serenady wodniczek 
są dużo prostsze i mają dwa zadania: serie 
gwizdów mają uwodzić samice, natomiast 
trzeszczące „trrrt” to komunikat przeznaczo-
ny dla męskich sąsiadów, stanowiący infor-
mację graniczną.

Dandysi przylatują z końcem kwietnia, zaj-
mują swoje terytoria i rozpoczynają koncer-
towanie, a wkrótce po nich pojawiają się 

Zbliża się noc sobótkowa, czas, kiedy według ludowych wierzeń zakwitać ma kwiat paproci. 
Wprawdzie paprocie nie mają kwiatów, gdyż rozmnażają się za pomocą zarodników, ale tej 
nocy młodym parom pozwalano go szukać, a cokolwiek się w czasie spacerów leśnych zda-
rzyło, umykało oczom moralności i nie było traktowane jako grzeszne. Obyczaje dawnych 
nocy sobótkowych zanikają, zastępowane przez komercyjne zabawy z gwiazdami i gwiaz-
deczkami coraz mniejszego formatu. Zanikają także siedliska pewnego ptaszka o naturze, 
podobnie jak dawne obyczaje, frywolnej.

dziewczyny. Dandysi? Owszem, wodniczki 
są niezwykłymi ptakami, ponieważ nie two-
rzą par. Stanowią pod tym względem wyją-
tek wśród podrzędu ptaków śpiewających. 
Nawet najbliżsi krewni naszej bohaterki 
wchodzą w związki małżeńskie, choć kwe-
stia wierności u ptaków to osobny i dość 
zróżnicowany temat.

Wieczni kawalerowie zajmują rozległe ob-
szary, nakładające się na terytoria kilku 
panien. One z kolei nie są przywiązane do 
jednego kawalera i spotykają się na schadz-
kach ze wszystkimi okolicznymi chłopakami, 
o ile ci przypadną im do gustu. To sprawia, 
że niekiedy każdy pisklak w gnieździe ma 
innego ojca. Tak unikalny sposób przedłu-
żania gatunku (dość niefortunny termin, 
ponieważ chodzi raczej o przekazanie wła-
snych genów), wymusił równie unikalne 
zachowania godowe. Jeśli jakiejś pannie 
wpadnie w oko kawaler, dochodzi do zbli-
żenia. Trwa ono 40 minut, co w świecie 

ptaków jest wyjątkowo długą schadzką, 
w czasie której ptaki wielokrotnie kopulują. 
Dzięki temu samiec wprowadza wielokrotnie 
nasienie, ma też nadzieję, że w tak długim 
czasie dotrze ono dość daleko, by zapłodnić 
jajo, nim chwilowej narzeczonej wpadnie 
w oko inny kawaler. Zapewne dziewczyny 
myślą wtedy: „skoro nie będę miała z niego 
pożytku przy wychowywaniu potomstwa, to 
niech chociaż wykaże się wcześniej”.

Ponieważ wodniczki przystępują do lęgów 
dwukrotnie, przy czym zdarza się im stra-
cić jaja bądź pisklęta, samice starają się 
nadrobić stratę, a samce pozostają w nie-
ustannej gotowości do końca czerwca, co 
obwieszczają śpiewem. Są w tym czasie 
naładowane testosteronem. Jądra wod-
niczek w sezonie lęgowym rozrastają się 
do monstrualnych rozmiarów i wypełniają 
niemal całą jamę ciała. Gdyby porównać 
te proporcje z ludzkimi, każdy mężczyzna 
miałby jądra wielkości pokaźnych arbuzów!

Owocem cielesnych rozkoszy jest potom-
stwo. Nim dojdzie do złożenia jaj, przyszła 
mama buduje gniazdo ze źdźbeł i włókien, 
wyścieła je kłosami traw i piórami. Ukrywa 
gniazdo wśród turzyc, bardzo nisko nad 
wodą lub grząskim gruntem. Prace budow-
lane zajmują kilka dni. Następnie wodniczka 
składa od 4 do 6 jaj, które wysiaduje przez 
dwa tygodnie. Wychowanie potomstwa 
zajmuje samicy trzy kolejne tygodnie. Wy-
karmienie potomków jest niezwykle ciężką 
pracą, mama musi im dostarczyć ogromne 
ilości owadów, a przecież sama też musi się 
odżywiać. I tu dochodzimy do powodów, 
dla których wodniczki są tak wybredne 
w wyborze miejsc na lęgi – muszą być one 
niezwykle zasobne w pokarm, by samotne 
matki były w stanie wykarmić pisklęta. Po 
odchowaniu pierwszych piskląt dziewczy-
nom znów w głowie tylko amory. Zaczynają 
więc znów rozglądać się za odpowiednimi 
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ZWIERZAKOWO

JAK SKUTECZNIE ZAPOBIEGAĆ BEZDOMNOŚCI 
WŚRÓD ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH?
lek. wet . Mateusz Ziętal

kawalerami i „zabawa” zaczyna się od nowa. 
Po lęgach, w sierpniu i wrześniu, opuszczają 
nas, by spędzić zimę w zachodniej Afryce.

SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ 
WODNICZKI
Dawniej wodniczki zamieszkiwały rozległe 
obszary od wschodniej Francji po środko-
wą Rosję i od Bułgarii po Bałtyk. Niestety, 
żyzne mokradła od dawna są zagospoda-
rowywane, przez co w zachodniej Europie 
gatunek ten wyginął, a od 40 lat nie spoty-
ka się go również w Bułgarii i Rumunii. Na 
pozostałym obszarze populacja wodniczek 
i liczba zamieszkiwanych przez nią terenów 
znacznie się zmniejszyły. Dziś na świecie 
mamy ok. 20 tys. tych niezwykłych ptaków. 
Najliczniej występują w Białorusi, Ukrainie 
i Polsce, niewielkie populacje wodniczek 
gnieżdżą się w Litwie i Rosji, a wyjątkowo 
rzadko spotyka się je także we wschodnich 
Niemczech.

Dwadzieścia tysięcy ptaków, rozrzuconych 
po ogromnym obszarze, to bardzo mało. 
Dlatego Międzynarodowa Unia Ochrony 
Przyrody uznała wodniczkę, jako jedynego 

europejskiego ptaka wróblowatego, za na-
rażoną na wyginięcie. Taki sam status ma 
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, zaś 
Unia Europejska uznała ją za gatunek prio-
rytetowy w Dyrektywie Ptasiej. To ostatnie 
posunięcie wiąże się ze skierowaniem na 
ochronę wodniczek znacznych środków. Na 
Białorusi, Ukrainie i Polsce (kolejność zgod-
na z liczebnością) ciąży szczególna odpo-
wiedzialność za przyszłe losy tych ptaków, 
bo w granicach tych państw znajduje się 
niemal cała światowa populacja wodniczek. 
Ciężko orzec, jak ochrona zagrożonego ga-
tunku wygląda w zmagającej się z moskiew-
ską agresją Ukrainie, ale Białorusini podjęli 
energiczne działania na rzecz jego ochrony. 
Również Polacy, którzy uczynili z wodniczki 
symbol ptasich obszarów Natura 2000, zin-
tensyfikowali – za sprawą Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków– swoje dzia-
łania ochronne.

W naszym kraju głównymi ostojami wodni-
czek są bagna doliny Biebrzy i Narwi, tor-
fowiska pod Chełmem i rejon ujścia Świny, 
gdzie już w 1993 r. OTOP ustanowił pierw-
szy społeczny rezerwat przyrody, a ponadto 
kilka niewielkich obszarów, gdzie wodniczki 
nie zawsze przystępują do lęgów. Od 2012 

roku liczba wodniczek w Polsce wzrasta 
średnio o 9% rocznie, choć w ubiegłym 
roku naliczono ich mniej niż rok wcześniej. 
W 2016 r. było to 1371 odzywających się 
samców (pań policzyć nie sposób, ponieważ 
zwykle nie wychylają się ponad trawy i nie 
śpiewają). Na razie nie wiadomo, czy wzrost 
jest trwały, wiadomo natomiast, że dzięki 
intensywnym działaniom ochronnym mamy 
szansę na zachowanie tych niezwykle cen-
nych ptaków. Czy zadanie uda się zrealizo-
wać, zależy od tego, w jaki sposób będzie-
my gospodarować terenami, które wcześniej 
przekształciliśmy.

Konrad Malec

Artykuł przedrukowany za zgodą autora 
z czasopisma Nowe Peryferie.

KONRAD MALEC - Przyrodnik z zawodu 
i zamiłowania, prowadzi wycieczki i za-
jęcia przyrodnicze pod marką Kultura 
i Natura (https://www.facebook.com/
kulturainatura/) 

Jedną ze skuteczniejszych, a równocze-
śnie najprostszych metod zapobiega-

jących szerzeniu się bezdomności wśród 
naszych pupili jest czipowanie. Jest to 
metoda polegająca na wszczepieniu zwie-
rzęciu czipa, który jest miniaturowym mi-
kroprocesorowym układem elektronicznym 
wielkości ziarenka ryżu. Czip wprowadza 
się podskórnie w okolicy szyi lub między 
łopatkami, za pomocą strzykawki jedno-
razowego użytku. Sam proces implantacji 
jest prawie bezbolesny, porównywalny do 
zwykłego zastrzyku. Czip nie zużywa się 
i nie wymaga wymiany. Jednorazowa im-
plantacja tego urządzenia jest dożywotnia. 
Czip jest całkowicie bezpieczny, nie daje 
odczynów alergicznych. Czipowanie zapew-
nia nam skuteczną możliwość identyfikacji 
zwierząt zaginionych, bezdomnych, a tak-
że skradzionych. Identyfikacja zwierząt jest 
konieczna podczas różnego rodzaju podró-
ży zagranicznych, do których wymagany 
jest paszport zwierzęcia, wydany przez od-

powiednio uprawnionego lekarza wetery-
narii. Każdy mikroczip posiada wyjątkowy, 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny, któ-
ry można bezboleśnie odczytać za pomocą 
dedykowanych urządzeń. Odczyt numeru 
identyfikacyjnego odbywa się na zasadzie 
odbijania fal radiowych. Obecnie istnieje 
kilka baz danych, zawierających informa-

cje pozwalające na 
szybkie dotarcie do 
właściciela zwie-
rzęcia i maksymal-
ne skrócenie czasu 
poszukiwania opiekuna po zaginięciu pupi-
la. Pozwala to uniknąć konieczności poby-
tu zaginionego psa i kota w schronisku, co 
prowadzi do nieuniknionego stresu zarów-
no u nas jak i u naszych towarzyszy. Zabieg 
czipowania nie generuje większych kosz-
tów, można go wykonać przy okazji każdej 
wizyty w gabinecie weterynaryjnym. Za-
biegi te są często dofinansowywane przez 
urzędy gmin w miejscu zamieszkania. Po 
implantacji czipa pozostaje nam tylko zare-
jestrować niepowtarzalny numer w jednej 
lub kilku z dostępnych baz danych. Wszel-
kie informacje na temat baz uzyskają Pań-
stwo u swojego lekarza weterynarii.

fot. Marek Binabik-Relich

(https://www.facebook.com/kulturainatura/) 
(https://www.facebook.com/kulturainatura/) 
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KULTURAPRZYRODA

CZY PRZYRODA ZYSKUJE 
NA ZAMKNIĘCIU PARKU DLA ZWIEDZAJĄCYCH?

Na ich obszarach wszystkie działania 
podejmowane przez człowieka 

powinny być temu celowi podporządkowa-
ne i dopiero jeśli to podstawowe kryterium 
zostanie spełnione, obszar parku MOŻE BYĆ 
UDOSTĘPNIONY (ale nie musi) dla celów 
turystycznych. Tak jest zapisane w prawie. 
Niedowiarków odsyłam do ustawy o ochro-
nie przyrody.

Niestety, zapomnieliśmy o tym, a być może 
nigdy nie wiedzieliśmy, dlatego traktujemy 
parki narodowe jako dobro, do korzystania 
z którego mamy pełne i nieograniczone pra-
wo, zawsze i wszędzie, w każdych warun-
kach i o każdej porze roku. Taki stan rzeczy 
powoduje, że na obszary polskich parków 
narodowych,  co roku wchodzi coraz wię-
cej ludzi. Fachowcy mówią, że parki stają 
„pod presją”. I to jest prawda. Na niektó-
rych obszarach parków narodowych ludzi 
jest tak dużo, że z przyrodniczego punktu 
widzenia stały się one, co najwyżej ogroda-
mi botanicznymi, gdyż zwierzęta, nawet te 
najbardziej zantropizowane nie wytrzymują 
presji i wynoszą się ze swoich siedlisk. Rośli-

Zacznijmy od odpowiedzi na jedno, podstawowe pytanie. Po co istnieją parki narodowe? 
Odpowiedzi padną rozmaite. Żeby po nich spacerować. Żeby biegać i jeździć rowerem. 
Istnieją również po to, żeby zdobywać górskie szczyty, pływać żaglówkami po jeziorach, 
wygrzewać się na plażach… Otóż nie. Parki narodowe na całym świecie tworzy się PRZEDE 
WSZYSTKIM DLA OCHRONY PRZYRODY. To główny cel ich istnienia.

ny wiadomo, uciec nie mogą, są 
więc zrywane czy zwyczajnie za-
deptywane, jak to się zdarza np. 
na szczycie Babiej Góry, biesz-
czadzkiej Tarnicy, Giewoncie czy 
w Dolinie Chochołowskiej.

Aż tej wiosny wydarzyła się rzecz 
bez precedensu. W związku 
z epidemią parki narodowe zo-
stały zamknięte dla zwiedzają-
cych. Mówiąc inaczej, całkowicie 
niechcący dostały się całkowicie 
we władanie przyrody. Ludzie 
z tego powodu cierpią, zamknięci 
w czterech ścianach, pozbawieni 
kontaktu z naturą nie wytrzymują izolacji. 
Narasta poziom stresu, nerwowa atmosfera. 
Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo jesteśmy 
zależni od przyrody, jak bardzo z nią zwią-
zani. Tęsknimy za zielonym, naturalnym, 
dzikim…

Jest też druga strona medalu. Przez za-
mknięcie, a może dzięki zamknięciu dla 
zwiedzających parków narodowych przyro-
da zyskała możliwość ogromnej regenera-
cji. Internet co rusz obiegają zdjęcia i filmy 
pokazujące, a to niedźwiedzia niczym nie 
skrępowanego, spacerującego nad pustym 

Morskim Okiem, a to wilka biegającego 
jak szalony po Ustrzykach Górnych. Na 
własne oczy widziałem 5 łosi spacerują-
cych o poranku, po na co dzień ruchliwej 
drodze, w jednej z kampinoskich wsi. Me-
dia donoszą, ze w Tatrach pierwszy raz od 
pięćdziesięciu lat zaobserwowano dudka! 
Czy to przypadek? Nie. Zamknięcie parków 
dla zwiedzających daje przyrodzie ożywczy 
oddech. Zwierzęta mogą chociaż tej jednej 
wiosny poczuć się swobodnie we własnym 
domu. Założyć gniazda w miejscach, któ-
re do tej pory były dla nich nie dostępne. 
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Odwiedzić miejsca, które dla nich z mocy 
prawa (!) przeznaczone, musiały omijać ze 
względu na nadmierną penetrację przez 
ludzi. Nie niepokojone mogą urodzić i od-
chować młode. Zwierzęta działają instynk-
townie. Obecność człowieka zazwyczaj 
traktują jako zagrożenie. Jego nieobecność, 
brak zapachu, odgłosów natychmiast pro-
wokuje do powrotu na nowy teren. Dlatego 
tak szybko wracają na kampinoskie pola-
ny wypoczynkowe, odwiedzają parkingi, 
spacerują po miejscowościach. Myślę, że 

tak jak dla nas szokiem jest niemożliwość 
wejścia do lasu, dla zwierząt zaskoczeniem 
jest nieobecność w nim człowieka. Trochę 
to dziwne, że dopiero tak nadzwyczajna 
sytuacja spowodowała w polskich parkach 
narodowych pewien powrót do normalności. 
Trudno powiedzieć ile taki stan rzeczy po-
trwa. Z ludzkiego punktu widzenia powinien 
jak najkrócej, bo powariujemy. Najpierw ci 
zamknięci w małych mieszkaniach, a potem 
pozostali, żyjący w domach z ogrodem… 
Niestety jestem przekonany, że gdyby któ-

ryś z kampinoskich łosi mógł wypowiedzieć 
się w tej sprawie jego zdanie byłoby zgoła 
odmienne od naszego. 

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że kiedy już 
ta dziwna sytuacja się skończy ruszymy do 
parku narodowego pamiętając, gdzie się 
znaleźliśmy i po co ten park istnieje. Dla 
nas pobyt w parku narodowym to relaks, 
przyjemność. Dla dzikich mieszkańców park 
jest całym światem.

tekst i foto: Maciej Szajowski 

EKOWARZYWNIK

Co prawda ceny żywności ekologicznej 
są wyższe, ale i tak liczba konsu-

mentów poszukujących certyfikatów EKO czy 
BIO rośnie. Niestety, nie wszyscy mają do nich 
łatwy dostęp, chociażby z powodu miejsca za-
mieszkania, dalekiego od punktów sprzedaży 
takich produktów. Będąc szczęśliwym posiada-
czem działki, można spróbować samodzielnie 
produkować warzywa i owoce z zachowaniem 
metod ekologicznych. Zaczynając uprawę 
ekowarzywnika pamiętajmy o kilku głównych 
zasadach:

- zachowanie bioróżnorodności poprzez wpro-
wadzanie dużej ilości roślin w celu uzyskiwania 
większych plonów,

Wraz z rosnącą świadomością, ludzie coraz częściej starają 
się spożywać produkty wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, 
pestycydów, metali ciężkich i bez genetycznej modyfikacji. 
Poszukujemy takich produktów w sklepach, coraz częściej 
kupujemy na bazarach i bezpośrednio od producentów, 
z zapewnieniem nie stosowania środków chemicznych. 

- systematycznie dbanie o kondycję gleby czyli 
odchwaszczanie, dokarmianie i podlewanie,

- stosowanie tylko nawozów naturalnych do 
użyźniania gleby,

- stosowanie metody głębokiego spulchniania 
i płytkiego odwracania by zachować korzystną 
struktury gleby i mikroflory,

- ściółkowanie gleby słomą, zrębkami drzew-
nymi, świeżo skoszoną trawą w ostateczności 
agrowłókniną, by zapobiegać rozwojowi chwa-
stów, a także w celu utrzymywania wilgotności,

- uprawianie międzyplonów dla wykorzystania 
powierzchni i przyciągania owadów zapylają-
cych,

- zachowywanie zasady zmianowo-
ści, ograniczającej rozwój grzybów 
i infekcji,

- stworzenie warunków do bytowa-
nia pożytecznych organizmów oraz 
naturalnych wrogów szkodników 
roślin, 

- wybieranie materiału siewnego 
dedykowanego dla upraw ekolo-
gicznych.

Ponieważ w dożywianiu roślin, 
w uprawach ekologicznych, za-

brania się stosowania nawozów mineralnych, 
z wyjątkiem tych pochodzących z kopalin, 
opierać się ono powinno całkowicie na wyko-
rzystywaniu naturalnych nawozów . Najlep-
szym użyźniaczem jest kompost, samodzielnie 
produkowany z odpadków z gospodarstwa do-
mowego i resztek ogrodowych. Przy produkcji 
kompostu pamiętajmy o niewrzucaniu do niego 
wykształconych nasion chwastów ani resztek 
surowego mięsa i kości przyciągających gry-
zonie. Oprócz kompostu możemy również sto-
sować zielone nawozy czyli przekopane rośliny 
motylkowe, obornik oraz wszelkiego rodzaju 
gnojówki i wyciągi roślinne np. z pokrzywy, 
wrotycza, czosnku i inne.

Również pojawiające się w naszych uprawach 
szkodniki powinniśmy zwalczać bez użycia 
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TELEWIZJA IZABELIN

Powstała szybko idea, aby na przekór ogra-
niczeniom starać się ten kontakt „uczłowie-

czyć”, wplątać niejako w nową codzienność. Za-
częliśmy nie tylko na potęgę oglądać seriale, ale 
też całe godziny rozmawiać z rodziną – bliższą 
i dalszą. Wszyscy wiedzą dziś co to jest skype 
i zoom. Dzieci po dwóch tygodniach „oliwienia 
sytemu” niemal bezproblemowo uczestniczą w 
online’owych zajęciach szkolnych. Pojawiła się 
również tęsknota za sąsiadem, spotkaniami, po 
prostu wyjściem z domu i pogadaniem o swoich 
sprawach. 

I właśnie odpowiadając na tę potrzebę, grupa 
inicjatywna mieszkańców w różnym wieku po-
stanowiła za pomocą najprostszych środków 
technicznych: telefon z kamerą, Internet i Face-
book, wypuszczać dwa razy w tygodniu interne-
tową audycję nazwaną Izabelin TV. Chcieliśmy 
pomóc tym, którzy nie mogą wychodzić z domu, 
dotrzeć do nich, ale też umożliwić im samym 
„wyjście” za pomocą przekazu online.  

Nasza audycja jest robiona przez mieszkańców 
i dla mieszkańców. Każdy może w swoim domu 
lub ogrodzie nagrać mniej więcej 5-minutowy 
materiał ilustrujący jego zainteresowania lub 
dokumentujący ważny dla niego temat. Wyszło 
już 10 odcinków. Przez ekran Izabelin TV prze-
winęło się kilkudziesięciu mieszkańców, którzy 
przedstawiali przepisy kulinarne, opowiadali o 
sposobach na piękny ogród, czytali literaturę dla 
dorosłych i dla dzieci. Fizjoterapeuci pokazują jak 

Ostatnie dwa miesiące były czasem radykalnych zmian w życiu i pracy mieszkańców i placówek 
gminy Izabelin. 12 marca został ogłoszony stan epidemiczny, zamknięto szkoły, placówki kulturalne 
i sportowe. Ograniczenia się nasilały, wprowadzono zakaz wychodzenia z domów, w tym wstępu 
do lasu. Zatrzymani w mieszkaniach i domach mieszkańcy stanęli wobec konieczności zmiany 
sposobu komunikacji między sobą, rodziną, pracą, szkołą i urzędami. Nieoczekiwanie jedyny bez-
pośredni kontakt ze światem okazał się kontaktem sieciowym, online. 

w domu zadbać o kondycję fizyczną i psychicz-
ną. Najmłodszy trener online jest przedszko-
lakiem i robi audycję dla swoich równolatków.  
Pojawiły się stałe cykle: Mini Akademia Wiedzy, 
która ustami izabelińskich specjalistów różnych 
rodzajów nauk, zaczęła nas zachęcać do zain-
teresowania się matematyką, wiedzą psycho-
logiczną, nowymi technologiami. W Słowniku 
Pojęć Podstawowych dowiadujemy się m.in. co 
to jest prawo. Pomyśleliśmy o zaprezentowaniu 
naszej społeczności intelektualnych skarbów 
jakie tu między sobą mamy. Jest kącik sztuki, 
muzyki i Homilia Niedowiarków, uprzedzająca 
niedzielne czytanie w kościele katolickim. Poja-
wiają się nowe osoby i nowe pomysły. Każdy z 

nich jest dla organizatorów interesujący i ma 
szansę trafić na ekran z logiem Izabelin TV. 

Jeśli ktoś ma coś ciekawego lub chce się czymś 
podzielić z sąsiadami i innymi mieszkańcami 
gminy, proszę wziąć telefon i – tak jak się robi 
selfie – włączyć wideo i nagrać krótki film. Za-
sady są proste: kamera poziomo, światło za 
a nie przed fotografowanym obiektem i bliski 
kadr! Niestety telefon ma mikrofon dobrze na-
grywający tylko z bliska. Zatem jeśli coś mó-
wimy to telefon musi być blisko. Dalsze kadry 
są dla ilustracji. Nagrany materiał za pomocą 
WeTransfera proszę wysłać na nasz adres ma-
ilowy. Jeśli nie wiecie jak to zrobić, proszę za-
pytać dzieci lub pisać do nas. W każdej sprawie 

środków chemicznych. Najprostsza metoda to 
mechaniczne zbieranie i niszczenie szkodników 
w różnych stadiach rozwojowych, także stoso-
wanie przeszkód, pułapek i siatek ochraniają-
cych. Nie należy zapominać o usuwaniu frag-
mentów roślin będących siedliskiem chorób. 
Metoda biologiczna to wykorzystywanie innych 
żywych organizmów do zwalczania patogenów 
i szkodników. Ograniczenie stosowania prepa-
ratów chemicznych sprawi, że w naszych ogro-
dach w krótkim czasie zaroi się od owadów, 
a te przywabią żaby, jeże i ptaki. Ptaki zjadają 
gąsienice i larwy, biedronki żywią się mszycami 
i przędziorkami, a pszczoły, motyle i trzmiele 
to efektywni zapylacze. Dzięki nim nasz ogród 
rozkwita i żyje. Warzywnik można chronić 

przed chorobami i szkodnikami sadząc w nim 
niektóre gatunki ziół i roślin przyprawowych, 
zwiększające odporność warzyw, jak również 
polepszające plon. Cebula i czosnek dzięki wła-
ściwościom bakteriobójczym ograniczają ryzy-
ko wystąpienia chorób i odstraszają szkodniki. 
Bazylia, majeranek, kolendra czy cząber są tak 
aromatyczne, że też mogą pełnić rolę odstra-
szaczy. Zasiane w wolnych przestrzeniach wa-
rzywnika rośliny zielarskie, w korzystny sposób 
reagują ze sobą wpływając na ich smak, a tak-
że stanowią swoistą tarczę ochronną przeciwko 
szkodnikom i chorobom grzybowym. Im więcej 
takich miejsc będzie w ten sposób wypełnio-
nych, tym lepsze osiąga się rezultaty. 

Na szczególną uwagę zasługuje popularna ro-
ślina ozdobna – aksamitka. Ma wiele różno-
rodnych odmian, jest bardzo łatwa w uprawie, 
dość odporna na suszę, ale przede wszystkim 
– posadzona co kilka lat w warzywniku – sku-
tecznie zwalcza nicienie grzybowe pasoży-
tujące na roślinach. Dodatkowo specyficzny 
zapach aksamitek odstrasza szkodliwe owady, 
a nawet gryzonie, warto więc obsadzić nimi 
brzegi upraw. Takich przykładów na wzajemne 
powiązania, zarówno w ogrodzie warzywnym 
jak i kwiatowym, jest więcej, ale to będzie te-
matem następnego artykułu.

 Tekst i fot. Małgosia Piekarska

KULTURA
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CENTRUM KULTURY IZABELIN 
DZIAŁA ONLINE!

W związku z pandemią koronawiru-
sa Centrum Kultury Izabelin przy-

gotowało dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
– w tym seniorów ofertę zajęć kulturalno-
-sportowych online.

Można się na nie zapisać poprzez stronę in-
ternetową www.centrum.izabelin.pl 
(zakładka zapisy online)

Okres kwarantanny to trudny czas dla wszyst-
kich. Trzeba się przystosować do nowych 
warunków. Potrzebujemy kontaktu, rozmowy 
z drugim człowiekiem. Zajęcia online umoż-
liwiają uczestnikom nawiązanie wirtualnego 
kontaktu z ulubionymi instruktorami oraz inny-
mi osobami biorącymi udział w zajęciach. 

W miłej atmosferze, we własnych domach 
można wspólnie poćwiczyć (capoeira, elemen-

ty jogi - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup,  pila-
tes – stretching,  karate,  trening kondycyjny 
„Izabelin na start”), potańczyć (balet, taniec dla 
seniorów, taniec dla najmłodszych dzieci, ta-
niec dla starszych dzieci, taniec nowoczesny dla 
młodzieży, taniec dla par), pouczyć się j.ęzyka 
angielskiego (metodą Good Start), pośpiewać 
(Studio Piosenki) pograć na gitarze i ukulele, 
wziąć udział w zajęciach plastycznych, malar-
stwa i rysunku, w warsztatach – jak powstaje 
scenariusz filmowy, jak się robi montaż filmu.

Gorąco zachęcamy do udziału. 

#zostańwdomu – aktywnie 

z Centrum Kultury Izabelin

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko
Grafika: Grzegorz Nowicki/feepik.com

Z instruktorami Centrum Kultury Izabelin rozmawia Iwona Mazurek 

Dominik Seroka
KARATE
Jakie są zalety i wady nauczania przez Internet?

Są zalety i są wady, jak we wszystkim. Zaletą na pewno jest to, 
że nie muszę nikomu zwracać uwagi i uciszać, tak jak to bywa 
na treningu. Wadą na pewno jest to, że nie jestem w stanie on-
line każdego z uczestników poprawić, bo karate jest taką sztuką 
walki, gdzie bardzo ważne są niuanse w wykonywaniu pozycji, 
bloków i kopnięć. Jednak program, który aktualnie realizujemy 
w związku z zajęciami przez Internet jest tak dostosowany, że 
większość ćwiczeń wykonujemy w miejscu i skupiamy się na 
szczegółach. Ja dużo pokazuję i objaśniam, a moi uczestnicy 
muszą to potem powtórzyć i wcielić w życie.

Marianna Dudek
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Jak wyglądają Pani zajęcia przez Internet?

W normalnych warunkach lepiliśmy z gliny, teraz jednak jest to 
nie wykonalne. Dlatego wpadłam na pomysł, by wykonywać cie-
kawe  prace manualne z różnego rodzaju surowców, które są 
ogólnodostępne w każdym domu np. z mąki ziemniaczanej, oliw-
ki czy kremu do rąk. Mam przepisy na masy plastyczne, z których 
można wyczarować cudeńka. Myślę, że nikt się nie będzie nudził 
na tych zajęciach.

– pomysłów i w ogóle kontaktu na temat naszej 
telewizji – proszę pisać: tv@izabelin.pl.

Do zobaczenia w środę i sobotę o 18:00. Za-
praszamy na premierę kolejnych odcinków na 
fanpage’u: @izabelintv. Nagrania są dostępne 
również po premierze. Zainteresowani konkret-
nymi audycjami lub cyklami będą mogli prze-
szukiwać archiwum, np. poszukując przepisu 
kulinarnego, pogadanki naukowej lub bajki dla 
dzieci. Zapraszamy! 

Bogdan Szczesiak

KULTURA

na zdjęciu obok: 
Nina Ziemiecka i Bogdan Szczesiak

prowadzący audycje TV Izabelin

http://www.centrum.izabelin.pl  
https://www.strefazajec.pl/course?company_id=290&q=online
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Karolina Stanisławska 
TANIEC
Czy zajęcia online z tańca mają sens?

Tu nie chodzi tylko o naukę tańca, ale o powrót do normalności 
sprzed pandemii. O to, że ludzie mogą się spotkać towarzy-
sko, nie zaniedbują aktywności fizycznej. Jeśli chodzi o dzieci, 
to dajemy im coś więcej niż siedzenie przed komputerem. One 
widzą się na kamerach podczas zajęć, więc daliśmy im poczucie 
bezpieczeństwa, że choć w innym wymiarze, ale mają siebie 
nawzajem. Poza tym, jest jeszcze inny aspekt tej sprawy. Otóż, 
osoby uczestniczące w zajęciach online, wspierają kulturę lo-
kalną. Tak jak kupują żywność w miejscowych sklepikach, czy 
maseczki w lokalnych zakładach krawieckich, tak samo wspie-
rają instruktorów, którzy z dnia na dzień stracili źródło utrzy-
mania. Każdego z nas może to spotkać, więc ważne jest, by 
się wspierać w tej trudnej sytuacji. Ciekawą rzeczą jest to, że 
przez pandemię niektóre osoby wróciły do swoich starych pasji. 
Moja grupa tańczących kobiet, nagle stała się międzynarodowa, 
bo dołączyły dziewczyny, które kiedyś tańczyły, ale wyjechały 
za granicę i musiały zrezygnować. A teraz łączą się z nami np. 
z Irlandii, Włoch czy Giżycka. Jedna pani musiała wcześniej zre-
zygnować, bo ma chore dziecko wymagające stałej opieki, więc 
dojazd na zajęcia był niemożliwy. Teraz łączy się internetowo 
i problem zniknął.  

Ewa Czartoryska Stanisławska 
TANIEC DLA SENIORÓW
Czy seniorzy są w stanie skorzystać z takich zajęć?

Oczywiście, oni z dnia na dzień zostali zamknięci w domach, odcięci 
od świata rzeczywistego. Teraz czasem sami, a czasem przy pomocy 
dzieci, łączą się na platformie i odnajdują nowy sens życia. Mają 
ruch, wysiłek fizyczny. W tym marazmie, dla niektórych seniorów 
jest to jedyna aktywność fizyczna. Pracują wszystkie mięśnie i sta-
wy, ćwiczymy różne układy, tańce, różne partie ciała. To jest bardzo 
potrzebne w zarazie, która atakuje płuca, bo poprawia wydolność 
organizmu. Wiem, że jak się dłużej posiedzi w domu, to po miesiącu 
nie chce się wstać z łóżka, ale jak się włączy muzykę, trochę się 
porusza, to jest zupełnie inne życie. Seniorzy chcą normalności, a dla 
nich to nie jest lekarz, ale ruch. Cieszą się, że zajęcia ruszyły. Widzę 
ich uśmiechy i serce mi się raduje.

Piotr Lewandowski 
GITARA, UKULELE
Co myślisz o zajęciach nauki gry na instrumentach pro-
wadzonych online?

Jest to świetny sposób nauki, nie ma żadnych barier ani prze-
szkód. Nauka wygląda dokładnie tak samo jak na żywo, bez 
względu na to, czy ktoś zaczyna pracę z instrumentem, czy ją 
kontynuuje. Materiały są wcześniej wysyłane mailem, a potem 
pracujemy przez kamerę internetową, więc wszystko widać i nikt 
się nie zaraża wirusem.

Ela Ptasznik
MALARSTWO I RYSUNEK
Czy zajęcia z malarstwa i rysunku przez Internet mogą 
być kreatywne?

Oczywiście, że tak. Moja grupa jest bardzo zróżnicowana i wiekowo 
i pod kątem różnych technik plastycznych. Są dzieci, młodzież i se-
niorzy. Malują olejno, akwarelą, jest rysunek i ilustracja. Jest to praca 
indywidualna z każdym uczestnikiem zajęć. Muszę być elastyczna. 
Kontaktujemy się przez media społecznościowe. Po ostatnich zaję-
ciach dostałam mnóstwo pozytywnych komentarzy. Poza tym malują 
całe rodziny, rodzice razem z dziećmi. Wszyscy rozwijają się twórczo, 
są kreatywni, mają pomysły, więc to ma sens. A poza tym moje 
zajęcia są bezstresowe i rozluźniające.

Krzysztof Człapski
JOGA
Czy na zdalnych zajęciach z jogi uczestnicy nie zrobią 
sobie krzywdy, nie mając Pana nadzoru?

Myślę, że nie. Pierwsze co mówię do uczestników, to by słuchali 
własnego ciała. Sami sobie krzywdy nie zrobimy. Poza tym robimy 
ćwiczenia łagodne, delikatne, spokojne. To nie są to dynamiczne 
ruchy, że możemy coś szarpnąć czy naderwać. Plusem prowadzenia 
zajęć online jest to, że ludzie w domu czują się swobodniej, niż ra-
zem w grupie. Nie porównują się, nie obserwują, każdy pracuje sam 
ze sobą. Poza tym nie tracimy czasu na dojazd czy dojście na zajęcia.

Edyta Malinowska
ANGIELSKI DLA DZIECI
Jak Pani ocenia prowadzenie zajęć przez Internet?

Prowadzę bezpłatne zajęcia z angielskiego dla dzieci w wieku 6-8 lat. 
Korzystam z tego samego oprogramowania (tablicy interaktywnej), co 
przed pandemią. Tylko teraz jest trochę trudności technicznych, bo 6- 
czy 8-latek nie ma takiej sprawności w obsłudze komputera, jak na-
stolatek czy dorosły. Często te dzieci potrzebują opieki rodzica, bo coś 
niechcący klikną i np. wyciszą głos. Jednak program jest realizowany, 
podobnie jak ten na zajęciach stacjonarnych. Myślę, że dzieci lubią się 
spotkać na lekcjach, bo razem jest im po prostu  weselej, ale póki co, 
musi wystarczyć kontakt przez Internet. 

Ewa Budny-Orłowska
BALET
Czy balet online ma sens?

Jak najbardziej. Początkowy etap nauki polega głównie na po-
wtarzaniu figur i póz, dlatego nie widzę problemu w skutecznym  
prowadzeniu tych zajęć. 
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Rafał Ruzik
„IZABELIN NA START”
TRENING KONDYCYJNY 
I BIEGOWY
Czy możliwe jest przeniesienie  treningów  biegowych  
i kondycyjnych do internetu?

Samo bieganie nie jest oparte tylko i wyłącznie na bieganiu. Jest wiele 
elementów, nad którymi można pracować, które pomagają w ogól-
nym rozwoju, wpływają mniej lub bardziej na funkcjonowanie narzą-
du ruchu czy kondycję. Od początku współpracy z grupą, kładę nacisk 
na te elementy, nad którymi sami się nie pochylimy i nie mamy siły 
zmobilizować. Przed pandemią bieganie stanowiło niewielki fragment 
naszych treningów. Przeniesienie treningów do Internetu nie jest pro-
blemem. Prowadzę dwa rodzaje ćwiczeń. Jedne to te poprawiające 
korpus, bo góra ciała też pracuje przy bieganiu. Drugie zajęcia to jest 
siła biegowa, czyli ćwiczenia na nogi, które mają wzmacniać mięśnie, 
by przy normalnym bieganiu ten krok był mocny, sprężysty i nieogra-
niczający ruchu.  Dajemy radę, bo uczestnicy zajęć  są pozytywnie 
zakręceni. 

Michał Świderski
CAPOEIRA
Czy zajęcia sztuk walki da się poprowadzić przez Inter-
net? Przecież sztuki walki polegają na kontakcie dwóch 
osób, na współzawodnictwie.

Rzeczywiście,  sztuki walki są jedną z tych dziedzin sportu, które 
wymagają kontaktu z drugą osobą. Bez tego nie nauczymy się 
właściwie reagować na ruchy przeciwnika. Jednak za pomocą 
treningu online możemy trenować poszczególne elementy skła-
dowe i rozwijać technikę ruchów, wydolność organizmu, koordy-
nację, czy pracować nad rozciąganiem, a to wszystko za pomocą 
elementów zaczerpniętych z tej pięknej sztuki walki. 

Anna Korczycka
PILATES, 
ZDROWY KRĘGOSŁUP
Czy zajęcia sportowe online mają taki sam efekt jak za-
jęcia grupowe stacjonarne? 

Jeżeli ktoś regularnie uczestniczył w takich zajęciach u mnie, nie bę-
dzie miał problemów, ponieważ ja zawsze tłumaczę technikę, poka-
zuję pozycje – bez względu na to, czy są to zajęcia stacjonarne czy 
online. Jeżeli ktoś słucha poleceń, to da sobie radę, nawet jeśli do-
piero teraz zaczyna swoją przygodę z ruchem. Ja pokazuję wersję dla 
początkujących, średnio zawansowanych i zaawansowanych. Trzeba 
sobie wybrać odpowiednią wersję dla siebie, w zależności od tego, na 
co pozwala nam nasze ciało. Wersja online jest super dla ludzi, którzy 
wcześniej ćwiczyli. Jeśli nie ćwiczyli, to trzeba brać poprawkę, trzeba 
słuchać poleceń instruktora. Na zajęciach tłumaczona jest technika, 
tempo nie jest szybkie, bo chodzi głównie o precyzję ruchów. Jeżeli 
człowiek świadomie podchodzi do swojego ciała i oddechu, to powi-
nien sobie bez problemu poradzić.

Lude Reno
SCENARIUSZ, MONTAŻ FILMOWY
Życie przenosi się do sieci, więc tworzenie filmów to chy-
ba dobry pomysł?

Tak, jest to dobre z różnych powodów. Kiedyś robienie filmów było 
zajęciem elitarnym i zamkniętym. Dziś każdy może robić film. Niewąt-
pliwie pomogły w tym media społecznościowe, YouTube czy Fb. Teraz 
mniej ważna jest jakość filmu, a bardziej liczy się treść i pomysł na ten 
film. Na przykład w czasie pandemii, ktoś kto ma knajpkę może zrobić 
film, by zachęcić potencjalnych klientów do zakupu jego dań, z dowo-
zem do domu. Teraz robienie filmów stało się niemal koniecznością, bo 
jest skutecznym sposobem komunikacji między ludźmi. Poza tym mają 
ogromną różnorodność. Mogą to być m.in. wspomnienia z wakacji czy 
prezentacje na studia. Teraz już dzieci oglądają i robią filmy na YT. Prze-
prowadzanie tych warsztatów online jest fajne, bo ludzie muszą robić 
filmy z tego co mają i tym co mają. Nie trzeba profesjonalnej kamery, 
wystarczy zwykły telefon. Instruktor jest potrzebny, by pewne rzeczy 
zdalnie pokazać, ale uczestnicy będą to robili sami, nauka przez działa-
nie, a to jest duży plus. Statystyki pokazują, że do 2021 roku większość 
danych (ok. 80%) przekazywanych w internecie będzie poprzez film, 
a tylko ok. 20% przez tekst pisany, więc ludzie będą zmuszeni nauczyć 
się robienia krótkich filmów na własne potrzeby. Kolejną ważną kwestią 
przy robieniu tych warsztatów online jest tutorial, który opowiada jak 
zmontować film, jak napisać scenariusz. I tu ważny jest instruktor–co-
ach, który towarzyszy przy tworzeniu filmu przez uczestnika zajęć, bo 
kontakt ludzki pomimo, iż wirtualny nadal jest bardzo potrzebny.

Dorota Bielawska 
TANIEC DLA ZDROWIA
Co daje uczestniczenie w zajęciach tanecznych online?

Zajęcia online powodują mobilizację i motywują, by o konkretnej 
godzinie się połączyć i skorzystać z zajęć. A taniec jest antido-
tum na stres, pozwala utrzymać dobrą formę fizyczną i zgrabną 
figurę. Podczas tańca nasz organizm wyzwala endorfiny, co skut-
kuje pozytywnym nastawieniem do życia i poczuciem szczęścia 
i radości.

Patrycja Modlińska
STUDIO PIOSENKI
Czy można kształcić głos wirtualnie?

Nie jest to proste, ponieważ sprawy techniczne stoją trochę na prze-
szkodzie, ale jest to wykonalne, szczególnie z ludźmi, z którymi pra-
cowałam już wcześniej na żywo, i których głosy już znam. Jednak 
nie ma to jak kontakt bezpośredni. Przez Internet zdarzają się różne 
zniekształcenia, opóźnienia, trudno wszystko dostrzec, a to jest bar-
dzo potrzebne, bo w śpiewie ważne są niuanse. 
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DRZWI furtką do przemyśleń
cykl reportaży online

Już od siedmiu tygodni publikujemy dla 
na facebooku i stronie internetowej 

Centrum Kultury Izabelin nowy cykl „Drzwi 
furtką do przemyśleń”. Wystawa fotografii 
drzwi z różnych stron świata doczekała się 
Państwa uznania, a teksty pisane do każ-
dego odcinka, dają Państwu pretekst do 
przemyśleń. Cieszę się bardzo, że mogę 
podzielić się moimi pasjami m.in. podró-
żami, psychologią, fotografią i pisaniem. 
Dla mnie jako autorki cyklu ważne jest, że 
podoba się to, co robię. Piszecie do mnie, 
że z utęsknieniem czekacie na kolejny od-
cinek „Drzwi”. To bardzo mnie motywuje, 
by pisać jeszcze lepsze teksty i wybierać 

zdjęcia. Ostatnio doszły mnie jednak słu-
chy, że dla niektórych teksty są za długie, 
dlatego postanowiłam, że do wersji pisanej 
będziemy dołączać również wersję czytaną 
przeze mnie. Może dzięki temu więcej osób 
dowie się, co jest dla mnie ważne. Dla tych, 
którzy nie czytają, a tylko oglądają zdjęcia 
powiem, że w każdym odcinku poruszam 
różne emocje, problemy społeczne, relacje 
międzyludzkie i to, co tak naprawdę każdy 
z nas przeżywa, przeżył albo jeszcze prze-
żyje. Pragnę, by teksty choć krótkie, dawały 
do myślenia i powodowały, że na chwilę się 
zatrzymamy, rozejrzymy dookoła, podejmie-
my działanie lub wręcz przeciwnie, zrezy-

gnujemy z niego. Jak widzicie, drzwi mogą 
być pretekstem do napisania wielu różnych 
historii. Kiedy przed publikacją pierwszego 
odcinka powiedziałam o tym mojej koleżan-
ce, zdziwiła się bardzo i zapytała, o czym 
będę pisać, przecież drzwi to drzwi. Po kilku 
odcinkach zadzwoniła do mnie i powiedzia-
ła, że nigdy nie myślała o tym w ten spo-
sób, teraz wie, że każde drzwi to tajemnica 
i zagadka. 

Zapraszam do śledzenia kolejnych odcin-
ków, które są publikowane w każdą niedzie-
lę o godzinie 18.00.

Iwona Mazurek

Chiny Grecja Jerba Polska Portugalia
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ZNALEZIONO SMARTFONA 
W OKOLICACH TRUSKAWIA 

TEL. 501 647 354
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Z A D Z W O Ń  T E R A Z !

SIERAKOWSKA 6, 05-080 IZABELIN

NUMER TELEFONU: +48 22 101 78 55

EMAIL: BIURO@KAMPINOS.COM.PL

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

Zapraszamy na gruzińskie pieczywo, 
świeże i pachnące.

 
Nasze wypieki przygotowujemy 

i pieczemy na miejscu 
w oryginalnym piecu tone. 

Używamy gruzińskich receptur.
Nasz adres: Stare Babice, ul. Pocztowa 2
Otwarte:   Pon. – Piąt. 8.00 – 19.00, Sobota 8.00 – 15.00

www.penovani.eu, znajdź nas na facebooku: Piekarnia Gruzińska Penovani Stare Babice

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ
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FITNESS MASAŻE KOSMETYKA
KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice www.kampinosport.pl 
www.facebook.com/kampinosport              www.instagram.com/_kampinosport
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