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Wyniki wyborów 
na Sołtysa Truskawia

13 czerwca 2021 roku, odbyły się wybory sołeckie 
na sołtysa Truskawia.

Liczba uprawnionych do głosowania: 1450 osób. 
Wydano 343 karty do głosowania. 

Frekwencja wyniosła 23,66%.

Wyniki wyborów 2021:

PAWLAK Piotr - liczba głosów: 61
SIENICKA Maria - liczba głosów: 280

Głosy nieważne: 2

Sołtysem została Maria Sienicka

 

Wyniki wyborów 
uzupełniających 

do Rady Gminy Izabelin

13 czerwca 2021 roku, odbyły się wybory uzupełniające 
do Rady Gminy Izabelin.

Liczba uprawnionych do głosowania: 602 osób. 
Wydano 185 kart do głosowania.
 Frekwencja wyniosła 30,73%.

Wyniki wyborów 2021:

BYKOWSKA Patrycja - liczba głosów: 35
DANIEL Eliza - liczba głosów: 149

Głosy nieważne: 1

Radną została Eliza Daniel
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 
Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z jego pomocy!

Nie jesteś jeszcze w gronie osób spisanych 
w Narodowym Spisie Powszechnym Lud-

ności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)? Możesz 
w takim razie spodziewać się telefonu od rach-
mistrza. Nie ignoruj tego połączenia i nie od-
mawiaj pod byle pretekstem. Rachmistrz jest 
dla Ciebie wsparciem i naprawdę warto sko-
rzystać z jego pomocy.

Dlaczego nie warto odmawiać rachmi-
strzowi?

Rachmistrz nie jest akwizytorem i nie chce 
nam niczego sprzedać. Jedynym celem jego 
pracy jest pomoc mieszkańcom w wypełnieniu 
obowiązku spisowego. Dlatego warto go wy-
słuchać i dowiedzieć się, w jaki sposób chce 
nas wesprzeć.

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle ła-
twiejszy, że to rachmistrz prowadzi nas po ca-
łym formularzu spisowym. Jeśli mamy jakieś 
wątpliwości co do treści pytań, możemy od 
razu poprosić rachmistrza o wyjaśnienie. 

Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydat-
na w przypadku osób, które nie czują się zbyt 
pewnie używając komputera i Internetu albo 
w ogóle nie miały styczności z cyfrowym świa-
tem. Formularz spisowy jest bowiem dostępny 
wyłącznie przez Internet – jeśli nie umiemy się 
spisać samodzielnie, należy bezwzględnie sko-
rzystać z pomocy rachmistrza. 

Ze wsparcia rachmistrza powinny też skorzy-
stać osoby niedysponujące nadmiarem wol-
nego czasu. Z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że pośpiech i nieczytanie dokładnie 
treści pytań na formularzu spisowym są naj-
częstszą przyczyną pomyłek popełnianych 
przez mieszkańców przy jego wypełnianiu. 
W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefona-
mi na infolinię spisową i próbą poprawy błęd-
nych zapisów za pośrednictwem konsultanta. 

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas 
bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczy-
ta je dokładnie wraz z odpowiedziami, wyja-
śni wątpliwości, zaznaczy za nas odpowiedzi. 
Uzyskanych informacji nie przekaże nikomu 

Rachmistrz spisowy to nie akwizytor, natrętny sprzedawca ani wyłudzacz danych. Kiedy do Ciebie dzwo-
ni, robi to po, żeby Ci pomóc wypełnić obowiązek spisowy! Dlatego gdy zobaczysz, że dzwoni 22 828 
88 88, odbierz telefon od rachmistrza, wysłuchaj go i od razu spisz się razem z nim! Oszczędzisz na czasie 
i rachunku telefonicznym.

– przed przystąpieniem do pracy podpisuje 
bowiem specjalne przyrzeczenie o zachowaniu 
ich w tajemnicy. Ma przy tym świadomość, że 
jej złamanie grozi karą więzienia do lat 3.

Co więcej, odbierając telefon od rachmistrza 
i spisując się z jego pomocą nie ponosimy 
kosztu rozmowy. Możemy zatem bez pośpie-
chu wypełnić formularz i pytać rachmistrza 
o wszystko, z czym mamy problem. 

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rach-
mistrz?

Warto pamiętać o zachowaniu ostrożności 
i sprawdzaniu tożsamości osoby, która do 
nas telefonuje. Rachmistrzowie spisowi będą 
dzwonić z dwóch numerów: 22 828 88 88 i 22 
279 99 99. Jeśli na wyświetlaczu naszego tele-
fonu pojawi się któryś z tych numerów, ozna-
cza to, że dzwoni rachmistrz i warto odebrać 
połączenie.

Jeśli jednak dalej mamy wątpliwości, możemy 
zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwo-
niąc na infolinię pod numer 22 279 99 99 lub 
korzystając z aplikacji „Sprawdź tożsamość 
rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl/. 
Potrzebna jest tylko znajomość imienia, nazwi-
ska i numeru identyfikacyjnego rachmistrza. 
Mamy też prawo poprosić rachmistrza o po-
danie jednej z pięciu ostatnich cyfr naszego 
numeru PESEL – prawdziwy rachmistrz ma 

dostęp do tej informacji i będzie umiał odpo-
wiedzieć prawidłowo.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędno-
ści, cenne przedmioty w domu, numer konta, 
numer dowodu osobistego, PIN do karty czy 
dane logowania do bankowości internetowej 
− takie pytania mogą wskazywać na próbę 
wyłudzenia danych. W przypadku wątpliwości 
co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza 
spisowego, należy to zgłosić na infolinię spiso-
wą lub do Gminnego Biura Spisowego.

Nie czekaj do września, bo będzie trud-
niej! 

Część osób odmawia rachmistrzom tłumacząc, 
że w tej chwili nie ma czasu, a spis trwa do 
końca września i można z tym poczekać. To 
prawda, ale niekoniecznie wyjdziemy na tym 
dobrze. We wrześniu może się bowiem okazać, 
że osób, które zostawiły sobie spis na ostatnią 
chwilę, jest na tyle dużo, że ograniczona bę-
dzie dostępność rachmistrzów. Będzie wpraw-
dzie funkcjonować samospis internetowy, ale 
w tej opcji nie możemy liczyć na wsparcie 
rachmistrza i wszystkie wątpliwości będziemy 
musieli sobie wyjaśnić sami. 

Dlatego warto odebrać telefon od rach-
mistrza i dać sobie pomóc! 
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... bo jej nie mamy
Pierwsza strefa to po prostu Warszawa. Żeby ją mieć, trzeba 
być częścią miasta. A ja nie chcę, żeby nasza gmina zosta-
ła wchłonięta przez Warszawę. Możemy zapłacić za czasowe 
prawo do przebywania w niej. To jest taka różnica, jak między 
mieszkaniem własnym a wynajmowanym. Obecność w I stre-
fie biletowej nie jest czymś, co gmina może sobie kupić i mieć. 
Możemy tylko wciąż od nowa to wykupywać, rok po roku. Nie 
staje się to z czasem ani trochę tańsze, nie nabywamy żad-
nej zniżki. Tak naprawdę stoimy więc nie przed pytaniem, czy 
z I strefy wyjść, tylko czy nadal chcemy w nią wchodzić.

... bo nie spełniła oczekiwań
Gdy w 2018 r. było rozważane wejście do I strefy, popierałem ten po-
mysł. Na spotkaniu w CKI na ten temat panowało powszechne prze-
konanie, że jest to dobry sposób na zachęcenie części kierowców do 
skorzystania z autobusu zamiast własnego samochodu. Twierdziłem 
wprawdzie, że należy to połączyć z ogólną poprawą obsługi – więcej 
kursów i połączenie z Bemowem – ale przyznawałem, że również sama 
obniżka cen może przynieść pewien efekt. To przekonanie okazało się 
błędne. 

Mamy niemal kompletne dane o każdej osobie wsiadającej i wysiada-
jącej od początku 2018 r. Różnice między poszczególnymi miesiącami 
i okresami są duże, utrudniają uchwycenie wyraźnej tendencji. Jednak 
zestawienie łącznej liczby pasażerów, którzy wsiedli do autobusu na te-
renie naszej gminy w ostatnich ośmiu miesiącach przed wprowadzeniem 
I strefy (I-VIII 2018 r.: 454 502) z analogicznym okresem dla następ-
nego roku (I-VIII 2019 r.: 449 924) daje wynik jednoznaczny: w tym 
drugim było ich – minimalnie – ale mniej. Wiemy już więc na pewno, że 
sama cena biletów nie wpływa istotnie na preferencje komunikacyjne 
mieszkańców Izabelina. Jeżeli chcemy skłonić część spośród nich do po-
zostawienia samochodu, trzeba zaproponować coś więcej – niezależnie 
od tego, którą strefę wykupimy na następne lata. W 2018 r. nie umiałem 
tego twierdzenia udokumentować wynikami badań. A one mówią jed-
noznacznie, że bez podniesienia jakości sama obniżka cen daje bardzo 
krótkotrwałe podniesienie popularności komunikacji publicznej. U nas 
trwało to dwa miesiące.

Na ten koszt składają się wszyscy, nie tylko ci, którzy jeżdżą autobusami. 
Uzasadnieniem tego wydatku jest więc przede wszystkim to, że wszyscy 
na tym korzystamy, bo to zmniejszy korki i w ogóle natężenie ruchu. 
Jeżeli już wiemy, że nie przyniesie takiego efektu, stawia to pod znakiem 
zapytania zasadność wydatku.

... bo blokuje inne rozwiązania
Ta wątpliwość przeradza się w jednoznaczny sprzeciw, jeśli staniemy 
przed wyborem: albo I strefa albo inne wydatki na podniesienie jakości, 
które zapewne przyniosłyby pożądany skutek. Nie widzę przesłanek, 
dla których ten wybór ma paść na działanie na pewno nieefektywne 
kosztem tego, które z pewnym prawdopodobieństwem przyniesie ocze-
kiwane rezultaty. Jak wskazują publikacje z dziedziny inżynierii ruchu 
i badania opinii pasażerów, szczególnie w Warszawie, ludzi najbardziej 
przyciąga niezawodność, częstotliwość, zasięg i czas przejazdu, a znie-
chęca tłok, niewygoda i cena. To prowadzi do konkluzji, że ponowne wy-
kupienie I strefy lub inne formy dopłat są zasadne tylko pod warunkiem, 
że da się je pogodzić ze zwiększeniem liczby kursów, otwarciem nowej 
linii, budową nowych wiat przystankowych itd.

... bo im więcej kursów, tym mniej jest opłacalna
Decyzja o wejściu do I strefy była podejmowana w sytuacji, gdy kursów 
było względnie mało. Wysokość obciążeń finansowych gminy z tego ty-
tułu zależy wyłącznie od tego, ile kilometrów autobusy przejadą, a nie 
od tego, ile osób skorzysta. Gdy chcemy zapewnić częstsze połączenia, 
koszt na pasażera gwałtownie rośnie. Robimy to po to, żeby więcej ludzi 
jeździło, ale na pewno nie będzie tak, że półtora raza więcej kursów 
poskutkuje natychmiast podobnym wzrostem liczby korzystających. Na 
to trzeba poczekać, prawdopodobnie około trzech lat. W miarę, jak co-
raz więcej osób będzie korzystać z komunikacji publicznej, będzie rosła 
także opłacalność wsparcia w postaci I strefy, ale w początkowej fazie 
byłyby to środki w znacznej części zmarnowane. W okresie przejścio-
wym bardziej ekonomiczne jest dopłacanie do konkretnych biletów dłu-
gookresowych.

... bo jej nie ma w Starych Babicach i na trasach 
przez tę gminę
Istotną okolicznością jest to, że między nami a dużą częścią Warszawy 
i drugą linią metra leży gmina Stare Babice, która I strefy nie ma i na 
razie mieć nie będzie. Każdy przejazd przez nią i tak wymaga posiadania 
biletu ważnego w obu strefach. Mieszkańcy naszej gminy płaciliby więc 
dwa razy: najpierw przez swoje podatki za I strefę u nas, a przy każdym 
kupnie biletu na przejazd w tamtym kierunku ponownie. Nawet za każ-
dy kilometr przejechany u nas przez autobus kierujący się do Babic i tak 
trzeba wtedy płacić półtora raza więcej, choć większość jego pasażerów 
będzie musiała mieć droższe bilety na obie strefy. Gdy wchodziliśmy do 
I strefy w 2018 r. obejmowała ona prawie trzy czwarte naszych połą-
czeń. Po uruchomieniu nowych kursów i linii byłoby to niespełna 60%, 
a koszt znacząco wzrośnie.

... bo potrzebujemy połączeń z Bemowem i Wolą
Potrzeba uruchomienia połączeń w kierunku Bemowa i Woli nie ulega 

DLACZEGO PROPONUJĘ REZYGNACJĘ 
Z I STREFY BILETOWEJ?

MASZ NA TO WPŁYW
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żadnej wątpliwości. Prośby o otwarcie takiego połączenia płyną co naj-
mniej od kilkunastu lat. W czasie, gdy linia 714 dojeżdżała do Truskawia, 
nie kursowała u nas pusta. Wskazane przez mieszkańców w czasie kon-
sultacji Planu zrównoważonej mobilności cele częstych podróży izabe-
lińczyków przyniosły zaskakujące wyniki: znacznie więcej było punktów 
w centrum, na Woli i Bemowie, niż na Bielanach i Żoliborzu. 

Obecna siatka połączeń, obsługująca praktycznie tylko jeden kierunek, 
zupełnie się już rozmija z potrzebami izabelińczyków. W 2024 r., po 
uruchomieniu stacji Lazurowa, rozkładowy czas przejazdu autobusem 
z Truskawia lub Sierakowa do obu linii metra będzie ten sam – 28 minut. 
W godzinach szczytu będzie on wydłużony przez korki, na pewno więk-
sze na Arkuszowej niż na Radiowej. 

... bo mamy do wyboru: albo I strefa, albo auto-
bus do II linii metra
Teoretycznie moglibyśmy zjeść ciastko i mieć ciastko: płacić i za I strefę 
i za linię na Bemowo, i może jeszcze jednocześnie dopłacać do biletów 
w taryfie Warszawa+. Praktycznie jednak wymagałoby to nakładów, 
które przekraczają możliwości jakiejkolwiek gminy podwarszawskiej, 
łącznie z tymi najbogatszymi, jak Konstancin czy Łomianki. Warianty 
tańsze, jak np. utrzymanie I strefy bez indywidualnych dopłat, nadal są 
bardzo kosztowne: w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydawaliby-
śmy więcej niż wspomniane wyżej gminy. A jedna trzecia naszych pasa-
żerów i tak musiałaby kupować półtora raza droższe bilety miesięczne 
na dwie strefy, żeby dojechać na Bemowo. W takim układzie ZTM nie 
zgodziłby się zresztą – według wstępnych deklaracji – na uruchomienie 
linii w obawie przed jej zbyt małym wykorzystaniem. Po przeanalizowa-
niu dostępnych możliwości jestem przekonany, że w tej chwili stoi przed 
nami wybór: albo I strefa, albo dojazd do II linii metra. 

...bo nie jesteśmy tylko przybudówką Warszawy
Puszcza Kampinoska odgradza naszą gminę od sąsiadów na północy 
i zachodzie (Łomianki, Czosnów), ale ze Starymi Babicami tworzyliśmy 
nawet kiedyś jedną gminę. Jest naszą bramą na południe. Dynamicznie 
rozwija się i ona sama i sąsiedni Ożarów. Utrzymywanie tanich biletów 
w kierunku Warszawy i półtora raza droższych na połączeniach w tym 
kierunku pogłębiłoby nasze odcięcie od tego kierunku podróży i zarazem 
uzależnienie od stolicy.

... bo opłacając I strefę sponsorujemy bogatą 
Warszawę
Ponowne wykupienie I strefy jest na pewno korzystne – ale dla miesz-
kańców Warszawy. Opłacamy w ten sposób tańszy przejazd wszystkim: 
naszym mieszkańcom jadącym do miasta i warszawiakom przyjeżdża-
jącym do nas. Porównanie napełniania autobusów przejeżdżających 
rano przez skrzyżowanie w Mościskach w jedną i drugą stronę pozwa-
la szacować, że na dziesięciu pasażerów linii 210 jadącej przez naszą 
gminę siedmioro to izabelińczycy, a troje to warszawiacy. Pokrywamy 

z naszych podatków większość kosztów funkcjonowania linii na tere-
nie gminy (60%, reszta z biletów), a 30% korzystających nie dokłada 
się do tej puli. Dodatkowo robimy podobny prezent tym, którzy u nas 
mieszkają, ale podatki płacą w Warszawie – to może być kolejne kilka-
naście procent, czyli w sumie prawie połowa. Byłoby lepiej, gdybyśmy 
środki pochodzące z naszych podatków przeznaczali przede wszystkim 
na zaspokajanie potrzeb tych, którzy je płacą, a nie rozdawali hojną ręką 
znaczną część na zewnątrz.

Oczywiście stan komunikacji w Warszawie powinien być naszą troską, 
a wąski egoizm może nam się odbić czkawką. Jednak to właśnie prze-
konanie części naszych mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń jest naj-
większą pomocą, jaką możemy wyświadczyć miastu. Jest ono codzien-
nie zalewane samochodami z takich gmin jak nasza. Tylko niewielka 
część warszawiaków używa na co dzień samochodu (szacunki wahają 
się od 20 do 25%), a ulice są zakorkowane i chodniki zastawione przez 
parkujących. 

... bo tak dajemy wybór mieszkańcom
W przypadku indywidualnych dopłat, decyzja będzie należała nie tylko 
do całej lokalnej wspólnoty, ale do każdego z nas z osobna. To mieszka-
niec wybierze, czy chce z nich skorzystać. Może też uznać, że nie chce 
mu się nic załatwiać albo że w jego sytuacji materialnej nie ma potrze-
by występować o takie wsparcie ze środków publicznych. Nie wszyscy 
ciągną ze wspólnej kiesy tyle, ile się tylko da. Niektórzy świadomie re-
zygnują z tej możliwości. Być może jest naiwnością z mojej strony prze-
konanie, że takich osób jest w naszej gminie wiele. Widząc jednak skalę 
zaangażowania w sprawy lokalne, takie właśnie mam przekonanie.

... bo to jest szansa na budowanie więzi z gminą
To się wiąże z kolejną sprawą. Korzystanie z I strefy, choć finansowa-
ne z gminnych funduszy, może się toczyć bez żadnego myślenia o tym 
jako o wspólnym wysiłku i osiągnięciu. Znam osoby w naszej gminie, 
którym sprawy samorządowe są doskonale obojętne: biorą, nawet nie 
patrząc, skąd się to bierze. Nie będziemy zwalczać takiej postawy, ale 
warto promować inną. Dopłata indywidualna będzie wymagała wyro-
bienia Karty Izabelińczyka. I dobrze, skorzystamy na tym wszyscy jako 
lokalna społeczność.

... bo gmina zapłaci mniej
Choć trudno oszacować koszt dopłat różnicy w cenie do wszystkich bi-
letów długookresowych, jest mało prawdopodobne, by kosztowało to 
równie dużo jak I strefa. Spodziewam się wydatku dwukrotnie niższego, 
przynajmniej do czasu znaczącego wzrostu liczby pasażerów. To zaś 
oznacza więcej środków na inne cele, także – choć nie tylko – te zwią-
zane z transportem. To są korzyści, które jako wspólnota dostajemy 
niejako w prezencie.

... bo stali pasażerowie zapłacą niewiele więcej

Dojazdy związane z nauką i pracą: samochodem, transportem publicznym i różnymi środkami transportu, (Plan zrównoważonej mobilności, s. 26) oraz trasa linii 210.
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Dopłaty na pewno nie objęłyby biletów jednorazowych. By-
łyby więc ograniczeniem wsparcia do jednej grupy – stałych 
pasażerów komunikacji publicznej. To dobrze, bo na tych 
nam najbardziej zależy. Oni najbardziej przyczyniają się do 
zmniejszenia natężenia ruchu na naszych drogach. Dzięki 
nim będziemy mogli dalej poprawiać jakość obsługi trans-
portowej. Oni byliby najbardziej dotknięci przejściem do II 
strefy: pozostali pasażerowi wydają na autobusy mniej, skoro 
nie opłaca im się kupować biletu miesięcznego. A największe 
obciążenie mogłoby spaść na rodziny, w których kilka osób 
jeździ codziennie autobusami. To już jest po części rozwiąza-
ne, bo duże rodziny w naszej gminie (trójka lub więcej dzieci) 
mają prawo do zwrotu połowy kosztów biletu kwartalnego 
dla każdego dziecka. Proponowany system dopłat utrzymał-
by ich koszt na obecnym poziomie (jedno dziecko płaciłoby 
24 zł miesięcznie za bilet na dwie strefy). Wszyscy pozostali 
również korzystaliby z taryfy Warszawa+. W przypadku mie-
sięcznego biletu normalnego wzrost kosztów wynosiłby 10 zł, 
przy ulgowych dwa razy mniej. Najwięcej zyskają dojeżdżają-
cy w kierunku Bemowa i Woli, a pozostali po prostu niewiele 
stracą.

Moja propozycja wynika z analizy aktualnych warunków 
i dostępnych danych. Ma ograniczony wpływ na faktyczne 
decyzje. Będą one podejmowane nie przeze mnie i zapew-
ne dopiero w 2023 r. na podstawie dostępnej wtedy wiedzy 
i z uwzględnieniem wyrażanej wtedy woli mieszkańców, które 
mogą się różnić od dzisiejszych. Odpowiedzialność spocznie 
na władzach gminy wybranych w tymże roku. Mamy czas 
na namysł i debatę w tej sprawie. To dobrze. Sformułowanie 
koncepcji było jednak niezbędne już teraz. Jeżeli zaczekali-
byśmy ze zgłaszaniem Warszawie naszych potrzeb do czasu 
wprowadzenia nowego układu komunikacyjnego po ukończe-
niu II linii metra, nie byłoby już tam miejsca dla nas. Tabor, 
personel, miejsca na pętli „Lazurowa” itp. byłby już zagospo-
darowane, bez uwzględnienia naszej gminy. Teraz też nic nie 
jest tak naprawdę zagwarantowane, mimo deklaracji skła-
danych publicznie przez wysokich przedstawicieli ZTM. Osią-
gnięcie celu, jakim jest otwarcie gminy na zachodnie dzielnice 
Warszawy, będzie wymagało stałych zabiegów i jasno artyku-
łowanych oczekiwań. Musimy również sami być gotowi pod-
jąć to wyzwanie, zapewnić niezbędne fundusze i społeczną 
zgodę dla proponowanych rozwiązań. 

Marek Słoń
inspektor ds. zrównoważonej mobilności

Korzystałem m.in. z następujących opracowań i danych: 
Plan Zrównoważonej Mobilności dla gminy Izabelin; Ba-
rometr Warszawski (um.warszawa.pl); G. Gramza, Wy-
brane zagadnienia oceny jakości miejskiego publicznego 
transportu zbiorowego, „Autobusy – Technika, Eksploata-
cja, Systemy Transportowe” 12, 2011; J. Jackiewicz, Piotr 
Czech, Jacek Barcik, Standardy jakości usług w komunika-
cji miejskiej  – Część 1, „Zeszyty Naukowe Politechniki Ślą-
skiej” 2010 Seria: Transport z. 67, Nr kol. 1832; C40 Cities 
Climate Leadership Group, How to make public transport 
an attractive option in your city, c40knowledgehub.org; 
L. Redman, M. Friman, T., Gärling, T. Hartig, Quality attri-
butes of public transport that attract car users: A research 
review, „Transport Policy” 25 (2013), s. 119–127; H. Mon-
heim, R. Monheim-Dandorfer, Straßen für alle, Hamburg 
1990.

Czy ryneczek zapoczątkuje także zmiany w naszych zwyczajach 
zakupowych? Czy sprawi, że sobotnie zakupy spożywcze staną 

się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem? Czy zainspiruje 
do zmiany naszego myślenia o sposobie odżywiania i prowadze-
nia gospodarstwa domowego? Czy zachęci do wzbogacenia naszej 
codziennej diety o zdrowe produkty z małych lokalnych wytwór-
ni, upraw i hodowli? Czy wyciągnie nas z domu na poranną kawę 
i śniadanie przy muzyce w towarzystwie sąsiada? Czy zaspokoi nasz 
głód spotkań z drugim człowiekiem skumulowany w czasie pande-
micznych obostrzeń?

Jak się dziś okazuje, sam pomysł ryneczku z żywnością w Izabeli-
nie nie jest nowy; rodził się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, 
miał wielu ojców i głosów poparcia dla samej idei. Jednak potrzeba 
było tych kilkunastu lat właśnie, by doszło do wdrożenia pomysłu 
w życie,  co miało miejsce w pierwszą sobotę czerwca. Sam pomysł 
wymagał wyklarowania wizji, zbudowania świeżego konceptu i for-
muły działania. Potrzeba było także zejścia z poziomu rozważań do 
konkretu, do namacalnych działań w postaci organizacji zasobów 
na urządzenie i poprowadzenie tego kompleksowego przedsięwzię-
cia. I odwagi.

Ryneczek po Sąsiedzku to zadanie publiczne sfinansowane i wspar-
te przez gminę Izabelin, którego podjęliśmy się jako mieszkańcy. 
Mieszkańcy dla mieszkańców.

Zaprojektowaliśmy formułę i przestrzeń ryneczku, wyposażyliśmy 
w niezbędne urządzenia i serwisy do bieżącej obsługi, zbadaliśmy rynek 
producentów i wystaraliśmy się o pozyskanie tych wyselekcjonowanych 
do współpracy. Własnoręcznie malowaliśmy pomidory na kultowej bud-
ce stróżówce, znakowaliśmy teren, dekorowaliśmy roślinami i przygoto-
wywaliśmy organizację uroczystego otwarcia. Zadbaliśmy także o bez-
pieczeństwo terenu oraz spełnienie wymagań sanitarnych, a nawet 
przeciwpożarowych. 

Pracownicy Urzędu Gminy Izabelin udzielili nam ogromnego wsparcia. 
To był znakomity przykład udanej współpracy urząd – mieszkańcy, 
w której iskrzyło od energii przy rozwiązywaniu wszelakich wyzwań. 
W duchu pracy zespołowej czuliśmy się jak jedna drużyna.

Teraz przed nami siedem miesięcy aktywnego angażowania się w po-
prowadzenie tego kompleksowego przedsięwzięcia, aby zbadać i odpo-
wiedzieć na potrzeby mieszkańców. W praktyce to testowanie nowych 
pomysłów, rozwój oferty asortymentowej i gastronomicznej, organizo-
wanie degustacji i inspirujących wydarzeń promocyjnych.

W odpowiedzi na sugestie mieszkańców urządzimy także wieczorne po-
tańcówki. Na pierwszą z nich zaprosimy już w sobotę 26 czerwca, o ile 
pozwolą nam na to restrykcje anty-COVID.

Ryneczek po Sąsiedzku ma w swoich założeniach tworzyć miejsce, gdzie 
można także sprzedać sałatę własnoręcznie wyhodowaną w przydomo-
wym ogródku, zebrane grzyby czy jajka od własnej kurki. Zachęcamy 

Początek czerwca, początek lata, początek działalności Ryneczku po Sąsiedzku − nowego miejsca 

na zakupowej mapie Izabelina. 

POCZĄTEK CZYLI RYNECZEK PO SĄSIEDZKU
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A OTO PIERWSZE KOMENTARZE NASZYCH MIESZKAŃCÓW O RYNECZKU:
Magdalena: Kto był, ten widział, ile przyszło ludzi. To dowodzi, 
że ryneczek jest potrzebny. Mnie się podobało, będę odwiedzać re-
gularnie. Liczę, że stoisk będzie coraz więcej.

Kamila: Wspaniale! Odwiedzimy ryneczek w najbliższą sobotę.

Adam: Rynek jest świetny! Dzięki!

Roch: Dożyliśmy czasów, kiedy otwarcie lokalnego rynku staje się 
niezwykłym wydarzeniem i sukcesem na miarę odkrycia Ameryki. 
Gratuluję autorom, z jedną uwagą – jak przyjdzie jakaś babcia 
z naręczem kwiatów polnych, to zróbcie dla niej miejsce.

Agnieszka: Dożyliśmy czasów, gdy mało co nas cieszy. A te małe 
rzeczy tym bardziej. Projekt wspaniały i optymistyczny. Gratulacje 
dla organizatorów.

Maciej: Super sprawa.

Piotr: Wielki sukces, dziękujemy.

Dariusz: Ryneczek powinien wpłynąć na obniżkę cen w sklepach, 
bo jak mamy coś kupić w sklepie drożej, to często lepiej w sobotę iść 
na krótki spacer i kupić taniej bezpośrednio od producenta. A to już 
się przekłada wymiernie na portfele mieszkańców.

Dorota: Brawa i szacun dla organizatorów! Ryneczek jest potrzeb-
ny. Niech w każdą sobotę świeci słoneczko. 

Agnieszka: Dotarłam dopiero pod koniec, ale jestem pod wraże-
niem efektu końcowego. Piękna przestrzeń i bardzo miła atmosfera. 
Brawa dla inicjatorów!

Krystyna: Czy bazarek w centrum Izabelina to dobry pomysł? 
Były inne plany zagospodarowania tego miejsca, bardzo ciekawe. 
A warzywa można kupić w każdym sklepie. A co się będzie działo 
w ciągu tygodnia?

Dorota: Ależ mi tego brakowało w naszych stronach! Super!

Początek czerwca, początek lata, początek działalności Ryneczku po Sąsiedzku − nowego miejsca 

na zakupowej mapie Izabelina. 

POCZĄTEK CZYLI RYNECZEK PO SĄSIEDZKU

naszych mieszkańców do sprzedaży swoich wyrobów na ryneczku.

Kupujących zapraszamy w każdą sobotę od godziny 8 rano. Zmotoryzo-
wanych prosimy o parkowanie samochodów na terenie szkoły. Stamtąd 
bezpośrednio można dostać się na ulicę Szkolną przez bramę obok Cen-
trum Usług Wspólnych gminy Izabelin (dawna komenda policji).

Zapraszamy do kontaktu, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, pomy-
słami i potrzebami. Informacja zwrotna od Was będzie naszym narzę-
dziem do bieżącego rozwoju i optymalizacji funkcjonowania ryneczku 
w docelowej formule.

Anna Rychlik
Stowarzyszenie Dla Nas

dlanas.stowarzyszenie@gmail.com
fot. FotoPiekarnik
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wielkie otwarcie skateparku
20 czerwca odbyło się wielkie otwarcie nowo powstałego w Izabelinie skateparku, którego budowa zo-
stała dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie pod nazwą „Izabelin Grand 
Opening” zorganizowane zostało przez Ceste Worldwide oraz Czas na Sport Centrum Kultury Izabelin. 

Impreza rozpoczęła się o godzinie czternastej 
Graffiti Jamem, podczas którego jedni z naj-

lepszych writerów (grafficiarzy) w Warszawie, 
stworzyli piękne dzieło sztuki na specjalnie 
przygotowanym murze, który ma już pozostać 
do przyszłego sezonu. Dla mniej doświadczo-
nych i nieobeznanych ze sztuką graffiti zostały 
przygotowane ścianki z folii stretch, na której 
można było ćwiczyć swoje umiejętności. 

Potem odbyły się warsztaty hulajnogowe 
oraz deskorolkowe, które prowadził jeden 
z najlepszych polskich riderów (zawodników) 
hulajnogowych, Michał Frączyk (5 miejsce na 
MP w hulajnodze) oraz prowadzący imprezy 
i wieloletni instruktor jazdy na deskorolce Pa-
tryk Pawlak. W tym czasie uczestnicy mogli też 
odpocząć w strefie relaksu, gdzie zostały przy-
gotowane pufy, leżaki oraz stoliki. Można było 
tam zjeść potrawy przygotowywane w strefie 
gastronomicznej. Na uczestników czekał też 
sklep hulajnogowy przygotowany przez Apol-
lo Store, oraz custom build bus by Gizmania, 
w którym można było naprawić swoją hulajno-
gę lub deskorolkę. 

O siedemnastej nastąpiła ceremonia otwarcia 
skateparku. Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy 
Izabelin opowiedziała, jak doszło do powsta-
nia skateparku. W ceremonii udział wzięła 

także Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego (na zdjęciu powy-
żej). W trakcie otwarcia przekazano również 
kwotę w wysokości 12 400 zł na budowę 
skateparku, którą zebrano podczas wyjątko-
wej inicjatywy, jaką była kawiarnia Mnie Mnie, 
prowadzona przez dzieci dla dzieci. Skatepark 
oficjalnie otworzył jeden z pasjonatów jazdy 
Adam Kosiński, a o potrzebie takiego obiektu 
dla skejtów z Izabelina i swojej przygodzie 
z deskorolką opowiedział Łukasz Leszczyński. 
Ceremonia została zwieńczona performansem 
wykonanym przez Aleksa Uhu oraz pokazami 
najlepszych polskich riderów deskorolkowych 
(Maciek Klimczuk i Igor Sitarek) oraz polskich 
i czeskich riderów hulajnogowych (Michał Frą-
czyk, Eryk Słowik, team Gizmannia). 

O godzinie 17:30 rozpoczęła się rywalizacja, 
podczas której zawodnicy mogli pokazać swo-
je umiejętności. Zawody odbyły się w formie 
best trick jam session czyli wspólnej jazdy na 
jednej przeszkodzie, gdzie zawodnicy są na-
gradzani w trakcie jazdy za najlepsze tricki oraz 
próby przekraczania własnych granic. 

Jamy odbyły się na trzech przeszkodach: Mu-
rek, Quarter Pipe oraz Rurka. Łącznie odbyło 
się pięć konkurencji, po dwie na deskorolkę 
oraz hulajnogę oraz jedna wspólna sesja pod 
hasłem „Ponad Podziałami”. Podczas contestu 
wykonano wiele trudnych i bardzo technicz-
nych tricków, jak 540 Flara (Back Flip/Salto 
z dodatkową rotacją 540 stopni) czy kombina-
cje wielu tricków w jednej sekwencji. 

Na samym końcu rozdano nagrody. Część hu-
lajnogową wygrał Michał Frączyk. Główne na-
grody poszły także do Ignacego Yankilevicha 
oraz Benjamina Jurzyna. Deskorolkową część 
wygrał Konrad Krużyński. Głównymi nagro-
dami zostali nagrodzeni także Gabriel Boduła 
oraz Piotr Mehel. 

Wydarzenie było wspierane przez wiele firm 
ze środowiska, w tym: Vans, Theeve Titanium 
Truck Co. Gizmania, DeskShop, Pogo, Am-
bassadors, Fourstore.pl Apollo Store, Cream 
Prime, Above Scooters, WaspBeeGood oraz 
Forum Deskorolkowe. 

Jan Żuchowski, fot. Łukasz Leszczyński

fot. CKI
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OBYWATELSKOŚĆ 
STOSOWANA

Do napisania tego artykułu zmotywowały mnie ostatnie dyskusje w mediach społecznościowych doty-
czące budowy skateparku, ryneczku, pomnika w Hornówku czy też ekologicznych toreb na zakupy do-
starczonych mieszkańcom. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że każde działanie ma swoich zwolenników, 
jak również przeciwników. To, co mnie jednak martwi, to forma dyskusji. 

Nie odmawiam nikomu prawa do wyrażania 
swoich podglądów, natomiast niepoko-

jem napawa mnie forma wypowiedzi, często 
nie licująca z oczekiwanym poziomem kultury 
debaty publicznej. Często w dyskusji używane 
są argumenty ad personam, dość powszechne 
są wypowiedzi emocjonalne, nie mające z rze-
czową dyskusją nic wspólnego. Ten stan rzeczy 
trwa już od jakiegoś czasu. Wiele osób prezen-
tuje też swoje emocje, używając fałszywych 
tożsamości.

Kiedyś, przy zupełnie innej okazji, ale w zbliżo-
nych okolicznościach, powstał poniższy tekst, 
będący odpowiedzią na niczym niezasłużony 
hejt*, z którym spotkał się jeden z sołtysów. 
Tekst ten pasuje także do obecnej sytuacji, 
więc jego ponowne przywołanie wydaje się jak 
najbardziej uzasadnione:

„W każdej społeczności lokalnej są różne typy 
obywateli, oczywiście nasza wieś nie jest wyjąt-
kiem. I tak mamy następujące typy:

1. Ten, co ma pomysł i działa.
2. Ten, co ma pomysł, zaraża nim innych, sam 
nie działa – działają inni.
3. Ten, co nie ma pomysłu, ale mu się cudzy 
pomysł podoba i działa.
4. Ten, co nie ma pomysłu, przypiep...a się** 
do cudzego, w efekcie postanawia pomysł na-
prawić, czyli pomóc i działa.
5. Ten, co nie ma pomysłu, przypiep...a się do 
cudzego, ale nie działa.
6. Ten, co ma pomysł, jednak nie działa tylko 
przypiep...a się do cudzego.
7. Ten, co nie ma pomysłu, nie działa, ale przy-
najmniej daje innym święty spokój.

Zrozumiałe są dla mnie postawy obywateli na-
leżących do kategorii: 1, 2, 3, 4 oraz 7. Pełna 
podziwu jestem dla obywateli należących do 
kategorii 1 oraz 3. Kategorię nr 2 stanowią wi-
zjonerzy – tym zazdroszczę.

Całkowicie dla mnie niezrozumiałą kategorię, 
choć jakże powszechną, stanowią przedstawi-
ciele opcji nr 5 i 6; ci, co niezależnie od tego, 
czy mają pomysł, czy nie, nie działają, tylko 

przypiep...ają się do pomysłu cudzego. Dlatego 
pozwolę sobie naukowo te grupy rozpracować.

Zadajmy sobie pytanie: dlaczegóż obywatele ci 
dają z siebie tyle energii, zaangażowania oraz 
przemyślności w krytykowaniu cudzych pomy-
słów, po czym stopują własny energetyczny 
rozpęd  i nie przechodzą do działania (dodam 
– pozytywnego działania, nie chodzi bowiem 
o chuligaństwo w mowie, piśmie i czynie)? Od-
powiedzi jest kilka.

Obywatele ci: 

• Przypiep...ają się i nie działają, bo im się nie 
chce – nie można bowiem powiedzieć, że nie 
mają czasu – jednak sporo godzino-energii 
zużywają na przemyślenie niestosowności cu-
dzych zamierzeń i zaciekłe komentowanie ich 
na portalach społecznościowych.

• Przypiep...ają się i nie działają, bo się przy-
zwyczaili, że pracują za nich inni – patrz 
„mąż-dyrektor korporacyjny („wymagam 
i oczekuję”).

• Przypiep...ają się i nie działają, ponieważ po-
chodzą z rodziny, która w ubiegłym wieku była 
w posiadaniu majątku wielkości województwa 
i w jej/jego rodzinie utarł się zwyczaj, że się 
posiadłością zarządza za pomocą ekonoma (tu 
– sołtysa).

• Przypiep...ają się i nie działają, bo inaczej nie 
umieją – brak talentów – tylko współczuć.

Szanowny Mieszkańcu, jeśli jesteś obywate-
lem pozytywnie działającym – chylę czoła, jeśli 
natomiast jesteś obywatelem uznającym brak 
działania za cnotę, ale powoli się łamiącym – 
zapraszamy na zebrania wiejskie czy zgłaszanie 
inicjatyw obywatelskich. Jeśli natomiast nie 
masz zamiaru nic na niwie obywatelskiej robić 
(powody jak wiemy, mogą być różne) – odpuść 
sobie bezpłodną krytykę i NIE ODBIERAJ IN-
NYM CHĘCI DO ROBOTY! 

 z obywatelskim poważaniem 
– żona sołtysa”

* hejt/hejt w Internecie (ang. hate, pol. nie-
nawiść) – zjawisko społeczne o charakterze 
poniżającym, obserwowane w środowisku In-
ternetu. Według Słownika języka polskiego jest 
to obraźliwy i zwykle agresywny komentarz in-
ternetowy lub mówienie w sposób wrogi i agre-
sywny na jakiś temat lub o jakiejś osobie.

**przypiep...ać się – zajadłe, pozbawio-
ne naukowych podstaw, a oparte jedynie 
na własnych mniemaniach krytykowanie 
obiektu przypiep…ania się (czyli autora 
pomysłu) podważające inteligencję/kom-
petencję/rodowód (niepotrzebne skreślić) 
tegoż autora, równocześnie wyposażone 
w czułe i wytrwałe przywiązanie do wła-
snych poglądów [źródło – słownik żony 
sołtysa].

Jarosław Kępkowicz

 WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu 

nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) 
niniejszym podaje się do publicznej wiado-
mości, że w siedzibie Urzędu Gminy Iza-
belin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 
w terminie od dnia 16 czerwca 2021 r. do 
dnia 07 lipca 2021 r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

Wójt Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak

Izabelin C, dnia 10 czerwca 2021 r.
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W proces tworzeniach uchwały od po-
czątku staraliśmy się angażować 

zarówno mieszkańców, jak też przedsiębior-
ców. Wypracowany przy ich udziale projekt 
dokumentu udostępniliśmy w kwietniu do 
publicznego wglądu. Do szczególnie aktyw-
nego udziału w kwietniowych konsultacjach 
staraliśmy się zachęcić ponad 150 przedsię-
biorców, działających na terenie naszej gmi-
ny. Kontaktowaliśmy się z nimi korzystając 
z danych dostępnych w Internecie czy też na 
nośnikach reklamowych (adresy e-mail, nu-
mery telefonów). 

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu, 
w dniu 19 kwietnia br. odbyła się także in-
ternetowa dyskusja publiczna, transmitowana 
na kanałach informacyjnych Urzędu Gminy. 
W trakcie dyskusji przedstawiciele Urzędu 
Gminy wraz z wykonawcą odpowiadali na py-
tania przedsiębiorców i mieszkańców. Dodat-
kowo, na spotkaniu zaprezentowano zdjęcia 
porównujące stan istniejący wybranych no-
śników reklamowych dla różnych działalności 
oraz fotomontaże, obrazujące zmiany, jakie 
może przynieść izabelińska uchwała krajobra-
zowa.

Ustawowe konsultacje zaowocowały dziesię-

W dniach 7 – 28 kwietnia br. prowadziliśmy ustawowe konsultacje projektu tzw. izabelińskiej uchwały 
krajobrazowej. Dokument docelowo ureguluje kwestie nośników reklamowych oraz zasady i warunki sy-
tuowania ogrodzeń na terenie naszej gminy. Konsultacje poprzedziło wiele miesięcy prac oraz dwukrotne 
prekonsultacje, w tym jedne dedykowane przedsiębiorcom.

cioma uwagami złożonymi w większości przez 
przedsiębiorców. Uwagi dotyczyły, m. in. dopusz-
czenia nośników reklamowych na dachach 
budynków (w tym liter przestrzennych), do-
puszczenia szyldów na ogrodzeniach (w tym 
wkomponowanych w ogrodzenia), zwiększe-
nia szerokości największego formatu szyl-
dów (format F), wydłużenia okresu reklamy 
okolicznościowej z 14 do 28 dni, dopuszcze-
nia w szczególnych przypadkach realizacji 
wyższych ogrodzeń, wyłączenia stosowania 
uchwały dla dróg publicznych, uzupełnieniu 
słownika uchwały o „pylon cenowy”. 

Część z uwag, w zakresie dopuszczenia szyl-
dów na dachach i ogrodzeniach oraz zwięk-
szenia szerokości szyldu formatu „F” została 
uwzględniona jako zasadna. Pozostałe, nie-
uwzględnione przez wójta uwagi będą rozpa-
trywane przez Radę Gminy.

W związku z częściowym uwzględnieniem 
uwag i idącą za tym modyfikacją projektu do-
kumentu, zdecydowaliśmy o częściowym po-
nowieniu procedury ustawowej. Ma to na celu 
dopełnienie formalności ustawowych. Projekt 
w okresie wakacyjnym przejdzie procedurę 
ponownych opinii i uzgodnień, a następnie 
we wrześniu, zostanie poddany konsultacjom 
społecznym, w ramach których nie planuje-
my już organizacji dyskusji publicznej. Skie-
rowanie dokumentu pod obrady Rady Gminy 
planowane jest na przełomie października 
i listopada br.

Wykaz uwag, wraz z rozstrzygnięciem wójta 
o sposobie ich rozpatrzenia oraz pozostałe 
materiały konsultacyjne, dostępne są na stro-
nie internetowej projektu: 
www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl. 
Zachęcamy do lektury. 

Wydział Architektury 
i Planowania Przestrzennego

fot. arch. UGI

IZABELIŃSKA UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

MASZ NA TO WPŁYW

Prekonsultacje projektu
planu miejscowego wsi Izabelin C „CENTRUM” 

Przypominamy, że jeszcze do dnia 30 czerwca 2021 r. trwają pozaustawowe pre-
konsultacje projektu nowego planu miejscowego dla rejonu centrum naszej gminy.  
Projekt planu dostępny jest na stronie: www.bip.izabelin.pl w zakładce „dokumenty”, 
„zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania” oraz w Wy-
dziale Architektury i Planowania Przestrzennego, pok. nr 1 (parter). 

Wszelkie uwagi, opinie, sugestie zmian można przesyłać drogą mailową na adres: 
kancelaria@izabelin.pl lub dostarczać na adres Urzędu Gminy Izabelin (osobiście lub 
pocztą tradycyjną). Informacji udziela także Wydział Architektury i Planowania Prze-
strzennego pod nr tel. 22 722 89 36.

http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
http://www.bip.izabelin.pl
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MASZ NA TO WPŁYW

Konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji 
centrum Izabelina – nowe informacje

Miło nam poinformować, że zakończył się etap formalny Kon-
kursu prowadzonego we współpracy z warszawskim oddziałem 

Stowarzyszenia Architektów Polskich. O dopuszczenie do udziału 
w nim starały się 34 zespoły projektowe. Finalnie formalności kon-
kursowe spełniły i zostały dopuszczone do konkursu 23 zespoły 
projektowe, które mogą składać prace projektowe do dnia 31 sierp-
nia 2021 r. 

Spotkania dotyczące nowych planów 
miejscowych dla Hornówka

18 maja br. w rejonie ul. XI Poprzecznej odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami Hornówka, inicjujące rozpoczęcie prac plani-

stycznych nad aktualizacją czterech planów miejscowych (Hornówek 
część A, B, D i E). W spotkaniu udział wzięło około 40 osób oraz wójt 
Dorota Zmarzlak, przedstawiciele Wydziału Architektury i Planowania 
Przestrzennego Urzędu Gminy, przedstawiciele Rady Sołeckiej wraz 
z Sołtysem, a także wykonawca − arch. Karolina Ciulkin.
Wynikiem rozmów prowadzonych na spotkaniu są wnioski złożone 
do aktualizowanych planów. W wyznaczonym terminie, czyli do 31 
maja br., wpłynęło ich ponad 30. 

W złożonych wnioskach dominują następujące oczekiwania: 
- obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy z 10,5 m do np. 8,0-9,0 m 
i zróżnicowanie wysokości budynków jednorodzinnych w zależności od 
spadków dachów;
- dopuszczenie wyłącznie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 
(rezygnacja z zabudowy bliźniaczej);
- wprowadzenie ograniczenia budynków jednorodzinnych na działce 
budowlanej – 1 budynek na 1 działce (dziś nie ma ograniczeń);
- określenie wskaźników parkingowych i wskaźników intensywności 
zabudowy (obowiązujący plan ich nie zawiera);
- określenie kątów nachylenia połaci dachowych (obowiązujący plan 
ich nie zawiera);

- określenie powierzchni biologicznie czynnej wyłącznie na gruncie 
rodzimym (stop zielonym dachom i tarasom dla działek ewidencyj-
nie nieleśnych);
- zakaz zabudowy działek mniejszych niż 900-1000 m2;
- zwiększenie proporcji funkcji usługowej kosztem funkcji mieszka-
niowej i zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej 
dla działek położonych przy ul. 3 Maja (zabudowa usługowa lub 
usługowa z towarzyszącą funkcją mieszkaniową).

Wnioski przekazaliśmy wykonawcy, który rozpoczyna prace projek-
towe nad nowymi planami.

 Plan miejscowy dla rejonu
Zakładu INCO

7 czerwca br. w Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie 
z właścicielami działek objętych projektem nowego planu miej-

scowego w rejonie Zakładu INCO (tzw. MPZP wsi Hornówek, część F). 
W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciel Kampinoskiego Parku 
Narodowego oraz Grupy INCO (posiadający działki w granicach pro-
jektu planu) oraz wykonawca planu i przedstawiciele Urzędu Gminy. 
Spotkanie miało na celu zainicjowanie procesu zmiany planu oraz 
omówienie planowanego charakteru zmian. Przedstawiciele Urzę-
du Gminy proponowali przesunięcie przebiegu ul. XVI Poprzecznej 
w kierunku wschodnim (częściowo na tereny Zakładu INCO), zmianę 
funkcji dla terenu INCO na zabudowę jednorodzinną ekstensywną 
oraz późniejsze objęcie wąskich działek prywatnych i działek Parku 
procedurą scalenia i podziału gruntów (w celu uzyskania kształtnych, 
normatywnych działek). Wszyscy obecni na spotkaniu wyrazili wstęp-
ne poparcie dla proponowanych przez Urząd działań. Dodatkowo po-
jawiały się głosy o potrzebie przedłużenia ul. XVI Poprzecznej do 
ul. Kurowskiego – zapewnienie przelotowości drogi m. in. ze względu 
na dojazd pojazdów uprzywilejowanych.
Kolejnym etapem prac nad nowym planem będzie przygotowanie 
przez wykonawcę dwóch lub trzech koncepcji zmiany planu, które zo-
staną omówione z właścicielami działek na spotkaniu we wrześniu br.

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
fot. arch. UGI
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W TROSCE O ŚRODOWISKO

MODA NISZCZY NASZĄ PLANETĘ

Wszyscy nosimy ubrania, ale często nie 
zdajemy sobie sprawy, jakie zagroże-

nie dla środowiska niesie za sobą branża 
odzieżowa. Wpływ przemysłu modowego 
na zanieczyszczenie wody jest prawie tak 
samo dotkliwy, jak przemysł naftowy. 

Obecnie jednym z najczęściej spotykanych 
materiałów w sklepach odzieżowych jest 
poliester, który jest włóknem syntetycznym 
wytwarzanym ze składników niewystępują-
cych naturalnie w przyrodzie. Pranie tego 
typu odzieży co roku uwalnia wraz ze ście-
kami ogromne ilości mikrowłókien. Te mi-
krowłókna przedostają się do rzek, dalej 
do oceanów, aż w konsekwencji trafią do 
naszego łańcucha pokarmowego. Ponieważ 
nie ulegają biodegradacji, stanowią bardzo 
istotne zagrożenie zarówno dla organizmów 
wodnych, jak również dla nas samych. 

Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż 
mimo świadomości o szkodliwości mate-
riałów poliestrowych, corocznie produkcja 
odzieży, w której składzie znajduje się po-
liester, rośnie. Włókna poliestrowe nie roz-
kładają się, ale ich zaletą jest możliwość po-
wtórnego przetworzenia. Ponadto włókna 
poliestrowe produkowane są z materiałów 
z odzysku. Na wyprodukowanie bluzy po-
larowej potrzebne jest przetworzenie około 
35-40 butelek pet.

Odzież, obuwie i tekstylia odpowiedzialne są za zanieczyszczenie wody, emisje gazów cieplarnia-
nych i składowanie na wysypiskach. Kupujemy coraz więcej i pozbywamy się coraz szybciej. 

Produkcja odzieży nie tylko generuje ścieki, 
ale także zużywa ogromne ilości wody. Sza-
cuje się, że do wyprodukowania jednej pary 
dżinsów potrzeba aż 8 000 litrów wody1, co 
odpowiada spożywaniu 1,5 litra wody przez 
jedną osobę, przez ponad 14 lat. Zarówno 
dżinsy, jak i koszulki produkowane są zwy-
kle z bawełny, która jest tkaniną naturalną. 
Wydawałoby się, że odzież z tkanin natural-
nych nie zagraża naszej planecie. Niestety 
jest to mylne przekonanie. Na uprawach 
bawełny stosuje się pestycydy oraz środki 
owadobójcze, a przede wszystkim ogrom-
ne ilości wody – która jest naszym najcen-
niejszym surowcem naturalnym. Przemysł 
modowy wpływa w szczególności na wzrost 
zużycia wody w krajach, gdzie usytuowa-
ne są plantacje bawełny, ale również jest 

odpowiedzialny za ok. 20% światowego 
zanieczyszczenia czystej wody w wyniku 
stosowania chemikaliów np. do farbowania.

Moda nie jest również obojętna dla naszego 
powietrza, gdyż odpowiada obecnie za 10% 
światowej emisji dwutlenku węgla. Przy 
czym produkcja poliestru niesie większe 
konsekwencje emitując od dwóch do trzech 
razy więcej CO2 niż produkcja bawełny2. 

Wraz ze wzrostem popularności taniej mody 
z sieciówek, ilość odzieży, którą kupujemy 
i której pozbywamy się, znacznie wzrosła, 
a co za tym idzie – wzrosła produkcja odpa-
dów odzieży i tekstyliów, które nie zawsze 
są zagospodarowane w sposób prawidłowy. 
Na pewno każdemu z nas zdarzyło się wy-
rzucić zużyte ubrania do kosza. Aby mogły 
być poddane recyklingowi, powinny być 
zbierane w sposób selektywny. Tania i szyb-
ka moda ciągle dostarcza nowych stylów 
po bardzo niskich cenach, co doprowadzi-
ło do dużego wzrostu ilości produkowanej 
i wyrzucanej odzieży − Nie pozwólmy, aby 
odzież stała się jednorazowa.

Wydział Ochrony Środowiska
grafiki nadesłane przez WOŚ

 1 Za https://businessinsider.com.pl/
 2  Za https://businessinsider.com.pl/



13

A co my możemy zrobić, aby bran-
ża odzieżowa pozostawiała mniej-
sze piętno na naszej planecie?:

• Kupuj mniej ubrań i nie poddawaj 
się kulturze taniej i szybkiej mody, 
gdyż trendy szybko się zmieniają. 
Kupujesz mniej = wyrzucasz mniej;

• Kupuj ubrania od producentów, 
którzy używają ekologicznych tka-
nin i materiałów;

• Kupuj w second handach − w skle-
pach z używaną odzieżą również 
znajdziesz ponadczasowe perełki;

• Przerabiaj, nadaj odzieży nowy 
wygląd lub przeznaczenie – daj 
drugie życie każdemu kawałkowi 
materiału;

• PUŚĆ CIUCH W RUCH – przynieś 
niepotrzebne ubrania do wymie-
nialni ubrań do Willi Europa przy 
ul. Matejki 25 w Izabelinie. Twoje 
ubrania trafią do nowego właści-
ciela, a nie na wysypisko.

• Zniszczone, rozdarte ubrania wy-
korzystaj na szmatki do czyszczenia 
zanim je wyrzucisz;

• Zużyte i zniszczone elemen-
ty odzieży przynieś do gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. 

Pamiętajmy, że branża modowa 
ma katastrofalny wpływ na środo-
wisko i jest głównym konsumentem 
wody. Zanim kupimy kolejny nowy 
ciuch, pomyślmy, jakie konsekwen-
cje niesie przemysł modowy dla 
naszej planety. 

PUŚĆ CIUCH W RUCH
Z Anną Sielczak rozmawia Iwona Mazurek

Aniu, dlaczego leży Ci na sercu ekologia?
Ekologia to jest bardzo szeroki temat i dotyczy między innymi wielu powiązań pomiędzy czło-
wiekiem a środowiskiem. Szczególnie bliskie dla mnie są dwie sprawy. Po pierwsze to odpo-
wiedzialny sposób życia na tyle, na ile jako zwykli ludzie, mieszkańcy możemy tę odpowie-
dzialność brać za swoje działania i wybory. Mówiąc o tym myślę, że strasznie dużo kupujemy 
i produkujemy odpadów, doprowadzając naszą planetę do punktu krytycznego, co podkreśla 
zdecydowana większość naukowców. To nie są oczywiście tylko nasze indywidualne decyzje, 
ale również mnóstwo decyzji systemowych, na które mamy osobiście mniejszy wpływ. Dla 
mnie bardzo ważne jest to, by każdy z nas brał odpowiedzialność za siebie. Druga kwestia, 
która mi leży na sercu to edukacja przyrodnicza dzieci. Wydaje mi się, że jeśli my − doro-
śli − wychowamy młode pokolenie tak, by kochało przyrodę i miało do niej emocjonalny 
stosunek, to następnym krokiem będzie wzięcie odpowiedzialności za nią. To są dwa pola, 
na których widzę możliwości dla swojego działania. Myślę, że moja świadomość tych kwestii, 
o których rozmawiamy bardzo pogłębiła się w momencie, kiedy z rodziną, ponad 10 lat temu, 
na stałe przeprowadziliśmy się do Izabelina. Kontakt z przyrodą i obcowanie z nią, obserwacja 
zmian pór roku, na pewno miały wpływ na wzmocnienie moich działań. Aczkolwiek nuta spo-
łecznikowska zawsze była we mnie, chyba się z tym urodziłam. Już od szkoły podstawowej 
angażowałam się w samorządzie szkolnym, a w dorosłym życiu − we wspólnocie mieszka-
niowej w Warszawie, gdzie przyszło nam mieszkać. Wierzę, że podejmowanie moich działań 
i aktywizowanie ludzi ma znaczenie, daje mi ogromną satysfakcję i zaspokaja moje potrzeby. 
Przez wiele lat byłam zaangażowana w sołectwie Truskaw w działania dotyczące edukacji 
przyrodniczej, a także w obszarze zmniejszenia marnowania. Robiliśmy warsztaty kompo-
stowania, spacery ornitologiczne, botaniczne, zajęcia poświęcone samotnym pszczołom. Te 
obszary były dla mnie zawsze niezwykle interesujące. Mam wrażenie, że jest jakieś światełko 
w tunelu. Szczególnie w trakcie pandemii ludzie zdali sobie sprawę, jak ważny jest dla nas 
kontakt z przyrodą i jak ważna powinna być dla nas nasza planeta.

Skąd wziął się pomysł, by stworzyć wymienialnię Puść Ciuch w Ruch?
To jest konsekwencja moich wcześniejszych działań, które są dla mnie istotne. Kiedy ode-
zwała się do mnie Kasia Strzeszewska z Lasek z pomysłem, żeby zrobić takie przedsięwzięcie 
u nas w gminie, to ja ten pomysł natychmiast załapałam i całkiem w niego wsiąkłam. Tak 
została połączona energia mieszkańców i Urzędu Gminy, który bardzo wsparł tę oddolną 
akcję i pomysł. I tak wszystko zaczęło się bardzo naturalnie rozwijać, choć moment otwarcia 
wymienialni w lutym 2020 roku, tuż przed pandemią, nie był najszczęśliwszy. Mimo to udało 
się go przetrwać i rozwinąć, by być w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Przez ten czas 
bardzo utwierdziłam się w przekonaniu, że to ma sens. Dodatkową motywacją było przyjęcie 
przez ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem weszli w tę inicjatywę. Sami zgłaszali swoją 
pomoc, dawali swój czas i energię. Wymienialnia Izabelin kilka tygodni temu przeniosła się do 
nowego miejsca. Teraz znajdujemy się w garażu Willi Europa przy ul. Matejki 25 w Izabelinie. 

Anna Sielczak, fot. Monika Gorczyńska
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Wcześniej znajdowaliśmy się w łączniku pomiędzy Urzędem Gminy 
a Centrum Kultury Izabelin, który służył w tygodniu za salę konferen-
cyjną i pomieszczenia GOPS-u. Warunki były tam trudne, bo po każdej 
sobocie musieliśmy pakować rzeczy, by zwolnić salę do normalnego biu-
rowego urzędowania. Pomieszczenie, w którym aktualnie jest wymie-
niania, wygląda tak dzięki zaangażowaniu wielu osób. Kiedy trzeba było 
myć ściany, szorować podłogi, przenosić i układać ubrania czy zostać 
na dyżur, to zawsze znajdowali i znajdują się ludzie chętni do pracy 
i pomocy. Robiliśmy to, bo całym sercem wierzymy w sens powstania 
tego miejsca. 

Moim następnym krokiem było skorzystanie z narzędzia, z którego każ-
dy mieszkaniec może skorzystać, czyli „inicjatywa lokalna”. To narzę-
dzie, które przy zaangażowaniu własnej pracy społecznej pozwala na 
pozyskanie środków na to, o czym się marzy, co jest potrzebne i co dla 
społeczności chce się zrobić. Dzięki niemu nasze miejsce ma wygodny 
system wystawienniczy, zakątek kuchenny i relaksacyjny. Meble zostały 
zakupione właśnie z tych pieniędzy, aczkolwiek nie wszystkie, bo część 
przynieśli mieszkańcy np. kanapę podarowała nam Agnieszka Gajkow-
ska z Izabelina B, a w ramach pracy społecznej dodatkowo zaprojek-
towała oświetlenie i rozkład wszystkich mebli. Na pewno to miejsce 
nie powstałoby bez wsparcia i otwartości ze strony naszego lokalnego 
samorządu – pomieszczenie zostało wyremontowane i dostosowane do 
naszych potrzeb. Wszystkie pozostałe detale, jak kwiatki, kubki, naczy-
nia, czajnik, ekspres do kawy czy nawet maszyna do gazowania wody, 
są przyniesione przez mieszkańców. To bardzo cieszy, bo świadczy 
o tym, że to miejsce jest dla ludzi ważne i potrzebne. Jest też miejscem 
sobotnich spotkań i sympatycznych rozmów. 

Bardzo mi zależy, by to miejsce było pełne pozytywnej energii, bo żyje-
my w trudnych i niepewnych czasach epidemii, zagrożenia klimatyczne-
go i udzielają nam się różne niezdrowe emocje. Bardzo cieszy mnie też 
fakt, że przychodzi tu bardzo dużo młodych dziewczyn, które szukają 
ciekawych stylówek, lubią bawić się modą i ciuchami, szukają niestan-

dardowych ubrań. To tym bardziej cieszy, że czasem wydaje się, że ja-
kaś rzecz nie znajdzie nowego właściciela, a potem okazuje się, że ko-
muś się przyda i wygląda w niej super. Brakuje nam tylko trochę panów.

A jest przecież dział męski...
No jest, dlatego zachęcam, by nas odwiedzili. Jestem też otwarta na 
pomysły, by coś pod nich udoskonalić czy zrobić. 

Rozumiem, że ważne są dla Ciebie też kwestie związane 
z odpowiedzialnością ekologiczną?
Produkcja tekstyliów to jeden z bardziej szkodliwych dla środowiska 
sektorów przemysłu na świecie. Uprawa bawełny znajduje się na 
trzecim miejscu (po uprawach ryżu i pszenicy), jeśli chodzi o zapo-
trzebowanie na wodę. Wymaga również użycia nawozów i środków 
ochrony roślin. Wybierając produkty wykonane z włókien synte-
tycznych (głównie jest to poliester), musimy mieć świadomość, że 
powstają one na bazie substancji ropopochodnych, ich recykling 
jest trudny, a późniejszy rozkład trwa długo. Dodatkowo masowa 
moda jest bardzo szybka − zmiany kolekcji w sieciach odzieżowych 
następują po kilka razy w roku i cały czas wzmacniają potrzebę 
kupowania nowych ciuchów.

Z raportu wydanego wiosną 2016 r. przez brytyjską organizację 
non-profit Waste and Resources Action Programme (WRAP) wyni-
ka, że w 2014 r. zebrano w Wielkiej Brytanii 650 tys. ton wyrobów 
włókienniczych z przeznaczeniem do ponownego użycia i recyklin-
gu. Jednocześnie prawie drugie tyle trafiło na wysypiska lub do spa-
larni. W Polsce wyrzucamy ponad 2,5 mln ton odpadów tekstylnych 
rocznie… Ponowne użycie i recykling ubrań pozwala zmniejszyć to 
negatywne oddziaływanie przemysłu tekstylnego na środowisko 
i takie działania staramy się właśnie podejmować w sąsiedzkiej wy-
mienialni w Izabelinie Puść Ciuch w Ruch.

Co zatem możemy z tym zrobić?
To, co możemy zrobić indywidualnie, to decyzje w kwestii kupowa-
nia ubrań. Czy dana rzecz jest nam na pewno potrzebna. Ja też, 
jak każda kobieta, lubię mieć w szafie coś nowego, a nasza wymie-
nialnia jest miejscem, gdzie taką potrzebę można zaspokoić, bez 
dodatkowej szkodliwości dla naszej planety. Nie mówiąc już o tym, 
że rzeczy nam się po prostu nudzą, niemało kosztują, a często są 
kupowane pod wpływem impulsu czy chwilowej zachcianki. 

Wiem co mówię, bo sama przechodziłam taki okres w swoim życiu, 
gdy kupowałam jakieś absurdalne rzeczy, bo widziałam siebie ocza-
mi wyobraźni w kapeluszu, kaloszach i zielonej kurtce na wrzosowi-
skach, gdzieś w Szkocji. Oczywiście nigdy tam nie dotarłam, a żeby 
udać się na wrzosowiska obok mojego domu, nie potrzebuję takiej 
stylizacji (śmiech).

Wiem, że wiele osób ma tego typu doświadczenia. A to miejsce 
służy temu, by odświeżyć swoją garderobę, oddać to, co nie jest 
mi już potrzebne i zastanowić się, czy aby na pewno muszę iść do 
sklepu i kupić coś nowego. 

Co można przynieść do wymienialni?
Można przynieść przede wszystkim ubrania. Ważne jest, by te 
ubrania były w dobrym stanie. Założenie jest takie, by każdy, kto 
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coś oddaje, sam chciał je bez obciachu założyć. Muszą być czyste. 
W większości tak się właśnie dzieje. Są też buty, torebki, biżuteria.

Mamy bardzo rozbudowany dział dziecięcy. Sama mam dwóch sy-
nów i szczególnie kiedy byli młodsi, dostawałam mnóstwo ubrań 
po dzieciach znajomych. Zawsze starałam się, by te ubrania szły 
służyć dalej. Często były prawie nowe, w ogóle niezniszczone. Dla-
tego uważam, że kupowanie nowych rzeczy dla małych dzieci musi 
wiązać się z jakąś konkretną koniecznością. 

Co jeszcze? drobny sprzęt gospodarstwa domowego, kosmetyki, 
zabawki, gry planszowe, książki. Czasem trafiają do nas też większe 
przedmioty.

Czy można w wymienialni coś „zamówić” (zgłosić swoją 
potrzebę)?
Działa to w obie strony. Jeśli ktoś ma coś większego do oddania albo po-
trzebuje czegoś, to my to publicznie ogłaszamy na FB. Może wtedy daną 
rzecz do nas przywieźć albo odebrać. My ją rezerwujemy i trzymamy dla 
danej osoby w potrzebie. Osobiście prowadzę zeszycik, w którym zapi-
suję sobie potrzeby ludzi związane z posiadaniem danej rzeczy i staram 
się na nie odpowiadać, gdy taka rzecz pojawi się w wymienialni. Kolejna 
ważna sprawa, która jest przed nami to nawiązanie ścisłej współpracy 
z PSZOK-iem. Biorąc pod uwagę fakt, że co miesiąc nasi mieszkańcy 
oddają po kilkaset kilogramów tekstyliów do PSZOK-u, to apeluję do 
wszystkich osób o przejrzenie tych ubrań i przyniesienie ich do wymie-
nialni, gdzie te ubrania mogą jeszcze komuś posłużyć i kogoś ucieszyć. 

Czy masz jeszcze jakieś inne pomysły na wymienialnię?
Ważne jest dla mnie również naprawianie rzeczy, przerabianie ich na coś 
innego. W grudniu ubiegłego roku zrobiliśmy projekt tzw. torby z prze-
słaniem. Z różnych materiałów (obrusów, powłoczek itp.) przyniesio-
nych do „Ciucha” szyliśmy t.zw. chlebagi (torby na pieczywo). Każda 
z tych toreb była opatrzona hasłem wymyślonym przez mieszkańców 
na warsztatach. To były hasła z pozytywnym przesłaniem ekologicz-
nym lub po prostu z dobrą myślą dla drugiego człowieka, które zostały 
wyhaftowane na tych „chlebagach”. Robiliśmy to w ramach grantu ze 
Stowarzyszeniem Działajmy. W sumie uszyliśmy ponad 100 toreb, które 
zostały rozdysponowane wśród mieszkańców, były do wzięcia w róż-
nych sklepach. W ramach projektu zostały zakupione dwie maszyny do 
szycia, które teraz są dostępne w „Ciuchu”. Za chwilę chcemy rozpocząć 
warsztaty less waste. Każde z zajęć będą poświęcone innej działalności 
naprawczej, przeróbkowej. Mamy sporo rzeczy, które nie nadają się do 
wydania w całości, ale do przerobienia są super. Mamy na przykład dużo 
dżinsów, z których zamierzamy szyć poduszki tarasowe do siedzenia, 
do wykorzystania na zewnątrz. Docelowo chciałabym, żeby te maszyny 
były wykorzystane przez mieszkańców, kiedy będą mieli taką potrzebę. 

Idea współdzielenia, niemarnowania i świadomego życia w zgodzie 
z naturą bardzo przyświeca temu miejscu. W czasie otwarcia wymie-
nialni w nowej lokalizacji uszyliśmy z niepotrzebnych materiałów napis 
WYMIENIALNIA IZABELIN, który będzie za chwilę wisiał na zewnątrz. 
Szyciem zawiadywała Agnieszka Bliszczyk, która lokalnie prowadzi fir-
mę Twisted Form, i pomimo dużej ilości własnych zajęć, znalazła czas 
i ochotę, żeby pouczyć szycia innych. Na naszym małym-wielkim otwar-
ciu (śmiech) robiliśmy też woskowijki (nasączone woskiem pszczelim 
kawałki materiału, które służą do przechowywania żywności, świetnie 
nadają się do szkolnych kanapek). Na otwarciu była też stylistka, która 
pokazywała, na czym polega analiza kolorystyczna oraz jak dobierać 
garderobę według zasad kapsułowych, żeby nie posiadać zawalonej 
szafy, a mieć się w co ubrać.

Aniu, kiedy możemy odwiedzić wymienialnię?
Na razie jesteśmy czynni w każdą sobotę w godzinach od 11.00 do 
15.00, chociaż mamy nadzieję, że uda się nam poszerzyć dostępność 
czasową, tak żeby można też było przyjść w tygodniu. 

Z perspektywy ponad roku działania, takie miejsce na pewno jest po-
trzebne na mapie Izabelina. Utwierdzają mnie w tym pozytywne słowa, 
które wiele razy słyszę w Wymienialni. To cieszy, napędza do działania 
i wciągania innych do działania. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy są 
zaangażowani, zapraszam mieszkańców do odwiedzin, a jeśli macie ja-
kiś pomysł na działania to też serdecznie zapraszam, no i oczywiście 
proszę polubić nasz profil na FB.

Dziekuję za rozmowę

fot. Anna Sielczak
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PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W MAJU 2021

Punkt odwiedziło w sumie 512 mieszkańców. Odwiedziny mieszkańców 
z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C     179

Hornówek    119

Truskaw       85

Laski    65

Izabelin B    47

Mościska     14

Sieraków     3

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 16 dni 
powszednich pracy PSZOK-u w maju przywieziono 31% odpadów.

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się w Iza-
belinie C przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy). 
Godziny otwarcia PSZOK: pon. – śr. 11:00 - 18:00, czwartek – nieczynne, pt., sob. 7:00 -14:00.
Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer abonencki. 
Więcej informacji: https://tiny.pl/ts68d

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 15 do 33, natomiast 
w soboty od 28 do 47.

W  maju największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezionych 
odpadów, ponownie cieszyły się odpady poremontowe, budowlane oraz 
gruz. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 29 740 kilogramów. 
Pozostałe ilości kształtowały się następująco:

tworzywa sztuczne – 2 540 kg

zużyty sprzęt elektroniczny – 1 400 kg

bioodpady – 9 060 kg

odpady wielkogabarytowe – 13 460 kg

przeterminowane leki – 98 kg

chemikalia – 294 kg

tekstylia – 440 kg

opony – 1 640 kg

świetlówki – 51 kg

Przyjęta w PSZOK-u makulatura i złom zostały przekazane w ramach 
akcji charytatywnej na leczenie Leosia.

Po odbiór odpadów przyjechało 28 hakowców firmy BYŚ, z czego 18 
zabrało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 56 
kontenerów KP-7. Po odbiór świetlówek i chemikaliów 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 dopuszczalnych 
norm.

Sześciu mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

https://tiny.pl/ts68d 
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W TROSCE O ŚRODOWISKO
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W TROSCE O ŚRODOWISKO

GMINA KOMPOSTUJE, BO ZIEMIĘ SZANUJE
Z końcem maja na terenie gminnych jednostek, jak również na boiskach i placach zabaw, pojawiły 
się duże, drewniane kompostowniki. Ich zadaniem jest gromadzenie bioodpadów powstałych na 
wyżej wymienionych terenach. 

Kompostowanie ma wiele zalet, przede wszystkim obniżenie kosztów 
związanych z ich wywozem i zagospodarowaniem w instalacjach, jak 

również znaczące obniżenie ilości wytwarzanych odpadów na terenie 
gminy Izabelin.
Oba powyższe argumenty są niezwykle istotne w dobie stale rosnących 
opłat z tytułu odbioru odpadów oraz wyznaczonych przez Unię Europej-
ską poziomów odzysku odpadów.
Należy w związku z tym podjąć stosowne kroki w kierunku przeciwdzia-
łania ich wywożeniu z terenu gminy. Nie zniszczymy trawy, drzew, nie 
zabronimy im rosnąć, nie wolno nam ich również spalać, ale możemy 
we własnym zakresie „zająć się” nimi w miejscu ich powstawania.
Proces kompostowania w przestrzeni publicznej ma pokazać, jak pra-
widłowo kompostować bioodpady, aby nie pojawiały się problemy 
w postaci przykrego zapachu czy pleśni, oraz jak ustrzec się much czy 
gryzoni.
Powstały kompost będzie wykorzystywany jako składnik podłoża pod 
nasadzenia roślin i krzewów na gminnych skwerach.
Przypominamy jednocześnie, że w ramach II edycji Programu kompo-
stowania w gminie Izabelin dostępne są dla mieszkańców 880-litrowe 
kompostowniki. Każdy zainteresowany użyczeniem kompostownika 
mieszkaniec powinien złożyć wniosek, na podstawie którego następuje 
podpisanie umowy 36-miesięcznego użyczenia kompostownika.
W ostatnich dniach wszyscy mieszkańcy otrzymali Poradnik „Kompo-
stuję, bo ziemię szanuję”, który zawiera informację, jak krok po kroku 
należy postępować, by kompostowanie przyniosło wymierne efekty.
Zachęcamy zatem do podjęcia wyzwania, jakim jest kompostowanie. 
Oprócz zniżki w wysokości 6 zł za każdą osobę zamieszkującą daną 
nieruchomość, otrzymujemy również kompost, który jest bogatym źró-
dłem materii organicznej i zarazem najtańszym materiałem do użyźnia-
nia gleby.

Wydział Ochrony Środowiska
zdjęcia i grafiki nadesłane przez WOŚ
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Pojawienie się dużej ilości komarów na tere-
nie naszej gminy ma związek ze sprzyjającą im 
w ostatnim czasie pogodą. Duża ilość wody 
i wysokie temperatury stworzyły im dogodne 
warunki do intensywnego namnażania się. 

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, apeluje-
my o niestosowanie oprysków na komary. Opryski te nie 

działają selektywnie, uśmiercają również inne pożądane i uży-
teczne owady, np. pszczoły, motyle, dżdżownice. Działania te, 
czynione często nieświadomie, przyczyniają się do wielkich strat 
nie tylko w gospodarstwach pasiecznych, ale również w całym 
rolnictwie. Pszczoły miodne i dziko żyjące odpowiadają za zapy-
lanie wielu roślin, dlatego są tak ważne dla rolnictwa i produk-
cji żywności. To pszczołom i innym zapylaczom zawdzięczamy 
produkcję 1/3 żywności. Warto mieć na uwadze, że insektycydy 
mają również szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.
Najlepsze do walki z komarami są naturalne sposoby, takie jak:
● stosowanie olejków eterycznych, które mają wyjątkowo nie-
znośny zapach dla komarów, m.in. paczulowy, eukaliptusowy, 
cytrynowy, z trawy cytrynowej, goździkowy, rozmarynowy, ce-
drowy, z mięty pieprzowej, lawendowy, tymiankowy, cytrynowy, 
pomarańczowy;
● rośliny ozdobne i zioła, których zapachu szczególnie nie tole-
rują komary, np. plektrantus (tzw. komarzyca), geranium, pelar-
gonia, aksamitka, kocimiętka, lawenda, koper włoski, bazylia, 
tymianek czy też mięta pieprzowa;
● zapach cebuli i czosnku, który także odstrasza komary;
● zapach witaminy B6 i B1. Dla ludzi jest on niewyczuwalny, 
natomiast komary są wrażliwe na zapach potu osoby, która za-
żywa te witaminy;
● budowanie domków i budek dla ptaków, szczególnie przydat-
ne mogą okazać się jerzyki, jaskółki, sikory i muchołówki, które 
pochłaniają ogromne ilości owadów;
● zabezpieczenie domu przed komarami poprzez zamontowanie 
moskitier na oknach.

Wydział Ochrony Środowiska

Stwórz dziki zakątek ogrodu 
przyjazny owadom zapylającym
Pozbądź się zalegających w domu odpadów niebezpiecznych. Przynieś 

do PSZOK-u:
• baterie/akumulatorki
• przeterminowane leki lub 
• małe elektroodpady
i wymień je na nasiona łąki kwietnej.
Nasiona łąki kwietnej „Pszczeli Pożytek” to mieszanka gatunków roślin 
przeznaczona do zakładania siedlisk przyjaznych owadom zapylającym: 
pszczołom miodnym, dzikim gatunkom pszczół, trzmielom i motylom. 
Każde opakowanie zawiera 14 gatunków roślin miododajnych wystar-
czające do obsiania 2-4 m2 ziemi. Kwitnąca wiele tygodni roślinność łą-
kowa stwarza cenne źródło pożytku dla pszczół i innych owadów oraz 
jest elementem dekoracyjnym naszych ogrodów. Pszczoły miodne i dzi-
ko żyjące odpowiadają za zapylanie wielu roślin, dlatego są tak ważne 
dla rolnictwa i produkcji żywności. To pszczołom i innym zapylaczom 
zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności.
My również możemy podejmować działania przyjazne owadom za-
pylającym:
• sadźmy rodzime gatunki roślin kwitnących, dopasowanych do warun-
ków lokalnych;
• wybierajmy rośliny o różnych terminach kwitnienia; 
• nie stosujmy oprysków, gdyż uśmiercają pożądane i użyteczne owady;
• stwórzmy hotel dla owadów zapylających;
• Przygotujmy poidełko przystosowane dla owadów.
PSZOK jest czynny: 
poniedziałek-środa 11.00-18.00, piątek-sobota 7.00-14.00. 
Pamiętaj o podaniu numeru abonenckiego!

Wydział Ochrony Środowiska
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SKARBY KAMPINOSKICH 
MOKRADEŁ

Torfowisko Długie Bagno na skraju obszaru 
ochrony ścisłej Sieraków naprawdę cieszy oczy 
tej wiosny. Owocująca jeszcze wełnianka po-
chwowata robi oszałamiające wrażenie. Jednak 
o prawdziwy zawrót głowy może przyprawić nas 
inna roślina, która rosnąc w podmokłych, półcie-
nistych borach, spotykana jest również na skraju 
torfowiska Długie Bagno. 

To bagno zwyczajne (Ledum palustre L.), zimozielony krzew z ro-
dziny wrzosowatych. Dorasta do 1,5 metra wysokości, a jego 

wydłużone, wąskie i skórzaste liście dały mu również potoczną 
nazwę leśny rozmaryn. Bagno zwyczajne to znany lek stosowany 
w medycynie ludowej. To również popularny wśród gospodarskich 
metod środek na zwalczanie moli. Powszechne wykorzystanie rośli-
ny w życiu codziennym wpłynęło na zmniejszenie liczebności tego 
gatunku. Dlatego dziś podlega ona ochronie, co nie zmienia faktu, 
że jest gatunkiem ustępującym wraz z osuszaniem się siedlisk, na 
których rośnie. Jeśli chcemy skorzystać z pożądanych właściwości 
leczniczych czy przeciwmolowych, korzystajmy z produktów goto-
wych, nie niszczmy roślin żyjących w naturze. 

Bagno właśnie kwitnie – jego białe kwiaty zebrane są w szczytowe 
baldachy. Nad nimi unosi się woń, która może wywołać ból głowy. 
Zawarty w roślinie olejek eteryczny działa narkotycznie i poraża sys-
tem nerwowy. 

Bagnu zwyczajnemu towarzyszy często borówka bagienna, zwana 
pijanicą. Ona również ukwieca teraz runo borów bagiennych. I choć 
w podaniach ludowych przypisywano jej owocom właściwości dające 
efekt upojenia alkoholowego, to nie znaleziono w nich substancji 
o takim działaniu. Okazało się, że przyczyny odmiennego stanu 
umysłu należy doszukiwać się właśnie w bliskim sąsiedztwie bagna 
zwyczajnego... 

Ze spaceru wzdłuż Długiego Bagna można wyjść odurzonym, nie 
tylko widokiem… 

tekst i fot. Dorota Matuszyk
Kampinoski Park Narodowy

PRZYRODA

KOSACIEC SYBERYJSKI
Iris sibirica L. 

W Kampinoskim Parku Narodowym rośnie na kilku 
stanowiskach, na szczęście dla niego − dobrze ukry-
tych. Jest rośliną wieloletnią i, co oczywiste, należy 
do rodziny kosaćcowatych. 

Mimo że jego nazwa wskazuje na występowanie na Syberii, to 
poza tym obszarem rośnie na południu i wschodzie Europy, 

w Turcji i na Kaukazie. W Polsce, można powiedzieć, rośnie tu i ów-
dzie, jako że obszar jego występowania jest bardzo rozproszony 
i roślina ta nigdzie nie tworzy większych skupisk. Częściej spotkać 
go można na wschodzie kraju oraz na Dolnym Śląsku. 

Kosaciec syberyjski jest mniejszy od swojego krewniaka kosaćca 
żółtego. Już na pierwszy rzut oka wydaje się od niego delikatniej-
szy. Jego wąskie, mieczowate liście nie wyrastają wyżej niż łodyga, 
dlatego też pozbawione kwiatów rośliny są bardzo trudne do odna-
lezienia w terenie. Kwiaty zazwyczaj wyrastają po dwa na jednym 
pędzie. Są barwy biało-niebieskiej.

Roślina kwitnie w maju i czerwcu. Jest zapylana głównie przez 
trzmiele. Wymaga żyznych, dość ciężkich gleb, najlepiej zasobnych 
w wapń. Preferuje siedliska wilgotne, jednak dobrze nasłonecznione.
Jest gatunkiem wpisanym na czerwoną listę roślin, jako narażony 
na wyginięcie. Główne zagrożenie dla tego gatunku stanowią: ob-
niżanie się poziomu wód gruntowych i związane z nim przesuszenie 
siedlisk oraz uporczywe zrywanie i wykopywanie roślin przez ludzi 
do przydomowych ogródków (!), mimo że w uprawie znacznie lepiej 
udają się odmiany kultywatorowe, które od formy dzikiej są zdecy-
dowanie bardziej efektowne. 

Tekst i fot. Maciej Szajowski
Kampinoski Park Narodowy



21

PRZYRODA

PAMIĘTAJMY O OGRODACH
Konkurs na najładniejszy ogród w Truskawiu zakończony

W sobotę 5 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin spotkaliśmy się z Laureatami Kon-
kursu na Najładniejszy Ogród w Truskawiu.

Nasze – Komisji Konkursowej spotkanie z Laureatami Konkursu uświet-
nili znamienici goście: wójt naszej gminy Dorota Zmarzlak, przedsta-

wiciele Rady Gminy z przewodniczącą Joanną Białas oraz reprezentanci 
sołtysów i przedstawiciele rad sołeckich. W spotkaniu z Laureatami Kon-
kursu uczestniczyli także przedstawiciele Sponsorów – Helena Mateńko, 
właścicielka sklepu ogrodniczego Plantico w Zielonkach i Zofia Ziemniak, 
współwłaścicielka Gospody Kampinówka. Dzięki życzliwości redakcji Li-
stów do Sąsiada od samego początku trwania Konkursu mogliśmy infor-
mować Państwa o kolejnych etapach naszej inicjatywy oraz wrażeniach 
Komisji Konkursowej z wizyt w ogrodach zgłoszonych do Konkursu. 

Chcielibyśmy przypomnieć, że Konkurs był jedną z inicjatyw realizo-
wanych w ubiegłym roku przez Radę Sołecką naszej wsi. Od samego 
początku spotykał się on z wielkim wsparciem od pani wójt, która przy-
jęła patronat nad Konkursem. Praktycznym wyrazem tego wsparcia 
był udział w pracach Komisji Konkursowej Michała Postka – wicewójta 
gminy oraz organizacyjna pomoc Urzędu Gminy na każdym etapie pro-
wadzenia Konkursu, a także ufundowanie przez Gminę cennych nagród 
dla uczestników – specjalistycznych beczek na deszczówkę. Znaczące 
wsparcie otrzymaliśmy także od drugiego Patrona Konkursu − Dyrek-
cji Kampinoskiego Parku Narodowego. Jego przedstawiciele w Komisji 
Konkursowej swoją encyklopedyczną wiedzą z zakresu botaniki i biologii 
oraz środowisk roślinnych Kampinoskiego Parku Narodowego istotnie 
wzmocnili merytoryczną stronę pracy Komisji. Dyrekcja KPN ufundowała 
także nagrody dla Laureatów Konkursu. 

Traktowaliśmy Konkurs jako jedną z form integrowania naszej wiejskiej 
społeczności, budowania relacji sąsiedzkich oraz ,,upiększania” naszej 
małej ojczyzny. Pomimo niezwykle niesprzyjających okoliczności ze-
wnętrznych, czyli pandemii, w czasie której przyszło nam prowadzić Kon-
kurs, do udziału w nim zgłoszono aż 19 ogrodów. Regulamin Konkursu 
przewidywał, iż będziemy przypisywać zgłoszone do Konkursu ogrody do 
dwóch kategorii konkursowych: ,,ogród nowoczesny” oraz „ogród trady-
cyjny”. Jako Komisja mieliśmy poważny dylemat, jak dokonać klasyfikacji 
ogrodów zgodnie z zapisami regulaminu. Trudność wiązała się z faktem, 
iż wszystkie ogrody zgłoszone do konkursu miały swój indywidualny 
urok. Jednocześnie podczas każdej z wizyt obserwowaliśmy, z jak wielką 

pasją były one prezentowane przez ich gospodarzy. Możemy chyba bez 
przesady powiedzieć, że dla nich stanowią one drugie, „kolorowe” domy. 

Aby zachować możliwie pełen obiektywizm ocen, przeprowadziliśmy
trzy wizyty Komisji w ogrodach: ,,wiosenną”, „letnią” oraz ,,jesienną”. 
Z tych wizyt każdy z członków Komisji sporządzał indywidualny arkusz 
ocen, a następnie na posiedzeniu Komisji (po zakończeniu kolejnej wi-
zytacji) dokonywaliśmy wspólnej oceny każdego z ogrodów. Ocena fi-
nalna każdego z ogrodów, połączona z klasyfikacją do jednej z kategorii 
konkursowych oraz przypisaniem nagród, została dokonana na ostatnim 
posiedzeniu Komisji. Wszystkie posiedzenia Komisji Konkursowej proto-
kołowaliśmy. Problemem do pokonania było również to, iż duża grupa 
ogrodów zgłoszonych do konkursu w niewielkim stopniu różniła się od 
siebie, a realizując regulamin konkursu musieliśmy wybrać ogrody do 
miejsc „na podium” w obu kategoriach konkursowych oraz uszeregować 
ogrody ,,pozostałe”. Nie obyło się bez gorących dyskusji i głosowania. 
Próbując sprostać wszystkim opisanym wyżej dylematom, Komisja Kon-
kursowa postanowiła wyłonić laureatów w obu konkursowych katego-
riach na miejsca „na podium”, zaś pozostałym laureatom postanowiła 
przyznać jednolite wyróżnienia bez określania miejsca. 

I tak, lista laureatów Konkursu jest następująca:
Laureaci miejsc „na podium” w kategorii ,,Ogród nowoczesny”:
• pierwsze miejsce – Joanna Woźny
• drugie miejsce − Marek Makowski
• dwa trzecie miejsce (ex aequo): 
Agnieszka Lewocka-Szcześniak 
Barbara i Paweł Kowalscy

Laureaci miejsc „na podium” w kategorii „Ogród tradycyjny”:
• pierwsze miejsce − Małgorzata Fedak
• drugie miejsce − Mieczysława Regulska
• trzecie miejsce – Monika Granecka 

Laureaci wyróżnieni:
Joanna Badr, Tomasz Dytko, Elżbieta Gębska, Monika Grudzińska, Sła-

Laureaci Konkursu w kategorii Ogród Tradycyjny z Panią Wójt oraz 
przedstawicielami Komisji Konkursowej.  fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Laureaci  Konkursu w kategorii Ogród Nowoczesny z Panią Wójt oraz 
przedstawicielami Komisji Konkursowej.  fot. Daria Kuźniecow-Dudko
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Z ŻYCIA GMINY

womir Jagodziński, Alicja i Paweł Jankowscy, Włodzimierz Krzywicki, 
Anna Luba, Maria Mężyńska, Jacek Wasilewski, Agnieszka Zagożdżon, 
Mirosław Zawadzki.

Zgodnie z regulaminem Konkursu dla jego laureatów przewidzieliśmy 
nagrody i upominki. Udało nam się uzyskać hojne wsparcie od Patronów 
Konkursu oraz jego Sponsorów – firm, które mają siedzibę na terenie 
naszej gminy. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Darczyńcom, gdyż 
dzięki ich szczodrobliwości uczestnicy Konkursu otrzymali cenne nagrody. 
Tymi nagrodami (poza wymienionymi już beczkami na deszczówkę od 
Urzędu Gminy) są urządzenia do pielęgnacji ogrodów (specjalistyczna 
drabina ogrodowa, urządzenie do podlewania) oraz urządzenia do re-
kreacji ogrodowej − grille ogrodowe (Fundatorzy – Bank PKO BP SA, 
Korporacja KGL, DMD Inwestycje). Laureaci otrzymali także od Dyrekcji 
KPN specjalistyczne albumy o przyrodzie otaczającego nas Kampino-
skiego Parku Narodowego oraz piękne albumy i książki od Wydawnictwa 
Rosikoń Press. Uczestnicy Konkursu otrzymali też upominki rzeczowe od 
Firmy Toyota Wiśniewski i vouchery na zabiegi kosmetyczno-zdrowot-
ne od Kliniki Sanobello, a laureaci także vouchery na zakupy w sklepie 
ogrodniczym Plantico w Zielonkach, ufundowane zarówno ze środków 
finansowych otrzymanych od Sponsorów (dr Bogusław Górka – Izabeliń-
czyk roku 2019 oraz firma IBS Kampinos Telco), jak i przez właścicielkę 
sklepu Plantico – Helenę Mateńko. Nagrodę w postaci voucheru na ro-
dzinne spotkanie w restauracji ufundował Tomasz Ziemniak – właściciel 

Gospody Kampinówka. Specjalne nagrody dla wszystkich uczestników 
(zestawy roślin ozdobnych) ufundował członek Komisji Konkursowej 
Wojtek Różański. 

Na spotkaniu podsumowującym laureaci i goście wysłuchali prezentacji 
Joanny Baranowskiej o korzyściach wynikających z posiadania kompo-
stownika w ogrodzie. Mieliśmy także przyjemność wysłuchania pięknych 
piosenek w wykonaniu Jadwigi i Marcina Borków. 

Na koniec chcielibyśmy w imieniu Komisji Konkursowej serdecznie po-
dziękować wszystkim uczestnikom Konkursu za udział w tej inicjatywie 
oraz bardzo miłą i efektywną współpracę. Serdecznie dziękujemy rów-
nież Patronom i Sponsorom za pomoc przy organizacji Konkursu oraz 
cenne nagrody. Chcielibyśmy także podziękować wicedyrektor Centrum 
Kultury Izabelin Darii Kuźniecow-Dudko za perfekcyjne przygotowanie 
przez CKI uroczystości oraz piękne zdjęcia.

W imieniu Komisji Konkursowej 
Anna Kębłowska i Tadeusz Rzeszutek 

„STASZEK” W AKADEMII POD DĘBOWYM LIŚCIEM
W dniu Samorządu Terytorialnego i przededniu Europejskiego Dnia Sąsiada, w Gminnym Przedszkolu w La-
skach „Akademia pod Dębowym Liściem” odbyła się niezwykła uroczystość. Uznany za pomnik przyrody 
dąb szypułkowy otrzymał imię „Staszek” na cześć Stanisława Maciasa, zmarłego dwa lata temu sołtysa 
wsi Laski i Radnego Gminy Izabelin.

Jak powiedziała podczas uroczystości dyrektor przedszkola w Laskach 
Małgorzata Przestrzelska: Pan Staszek był dla nas zawsze wtedy, kie-

dy przedszkole, dzieci czy inni mieszkańcy naszej gminy go potrzebowali. 
Zawsze uśmiechnięty i chętny do pomocy, przyjeżdżał na swoim motorze 
i pytał, jak może pomóc. To był prawdziwy, dobry sąsiad.

Uroczystego charakteru uroczystości nadało przecięcie symbolicznej zie-
lonej wstęgi przez wyraźnie wzruszoną żonę Pana Stanisława Barbarę 
oraz ich syna Piotra. Tata byłby dumny z tego, jak rozwijają się Laski. 
Cieszyłby się z tego, że tyle się u nas dzieje. Bardzo dziękuję Annie Man-
des, sołtys naszej wsi, za to, że kontynuuje dzieło mojego taty. Dziękuję 
też pani wójt Dorocie Zmarzlak i Radzie Sołeckiej za to, że tak pięknie 
o nim pamiętacie − powiedział pan Piotr.

Zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny „Zakręcony jak Pan Sta-
sio” w wykonaniu przedszkolaków, a także wystąpili w roli jury konkursu 
plastycznego „Nasz dąb widziany oczami dziecka”. Decyzją jury miejsce 
pierwsze zajęła praca plastyczna Kacpra z grupy „Żabki”, na drugim miej-
scu uplasowała się praca Aleksandra z tej samej przedszkolnej grupy, 
a miejsce trzecie zajęła Natalia z grupy „Sowy”. Gratulujemy!

Na nadanie imienia „Zbyszek” (na cześć sołtysa Zbigniewa Stycznia) cze-
ka kolejny piękny pomnik przyrody.

ACS, fot. arch. przedszkola w Laskach

Laureaci Konkursu  
w kategorii Wyróż-
nieni z Panią Wójt  
i przedstawicielami 
Komisji  Konkursowej. 
fot. Daria Kuźniecow-
-Dudko
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XLI SESJA RADY GMINY IZABELIN
XLI Sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 25 maja br. Radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała XLI/331/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038 (ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała XLI/332/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021 (ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0)

Uchwała XLI/333/21 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (ZA: 
13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0) 
Ustanowienie przedmiotowego drzewa formą ochrony przyrody tj. po-
mnikiem przyrody dokonano na wniosek rady sołeckiej wsi Laski. Drze-

wo to (dąb szypułkowy Quercus robur), wyróżnia się na terenie gminy 
wśród innych drzew tego gatunku wiekiem oraz pokrojem wynikającym 
z jego wielopniowości. Żywotność drzewa została oceniona na bardzo 
dobrą.  Ponadto drzewo posiada wysoką wartość kulturowo-historyczną 
oraz indywidualne cechy wyróżniające go wśród innych tworów przyrody 
żywej. Dąb ten ma 413 cm w obwodzie mierzonym w centymetrach 
na wysokości 130 cm. Drzewo znajduje się na terenie prywatnym. Na 
wniosek rady sołeckiej wsi Laski przedmiotowemu pomnikowi nadano 
imię „Zbyszek” dla upamiętnienia sołtysa Zbigniewa Stycznia pełniącego 
funkcję sołtysa od początku istnienia gminy Izabelin do 2006 r. 

Iwona Mazurek

PUSZCZA TO NIESKOŃCZONY KATALOG TEMATÓW
Z Jarosławem Filipkiem rozmawia Iwona Mazurek

Jest Pan mieszkańcem naszej gminy, a jedną z Pana pasji jest 
malowanie akwarelami krajobrazów puszczańskich. Skąd się 
wzięła ta pasja?
Maluję akwarelą od studiów na wydziale architektury. Potem ukończy-
łem warszawską Akademię Sztuk Pięknych, więc to trochę więcej niż 
pasja. Akwarela pozwala na szybkie i impresyjne malowanie w plenerze. 
A skoro puszcza jest „za płotem”, korzystam z tego tak często, jak się da. 

Czym ujęły Pana nasze tereny?
Mieszkam w Izabelinie już 20 lat. Prawie codziennie spaceruję, jeżdżę na 
rowerze, a zimą uprawiam narciarstwo biegowe. Z krajobrazami puszczy 
mam więc do czynienia na co dzień. Kolory zmieniają się w zależności od 
pogody. Sama przyroda jest też bardzo zróżnicowana. 

Czy są jakieś tematy, które Pana szczególnie inspirują?
Zimą zwróciłem uwagę na dęby. Bez liści, porośnięte mchem, powygina-
ne. Bardzo malownicze są też cieki wodne w puszczy, takie jak Lipkow-
ska Woda, strumień uroczyska Paśniki, lasy łęgowe czasowo zalewane 
wodą, łąki z kopkami siana i wierzbami rosochatymi. No i wydmy Pusz-
czy Kampinoskiej, uważane za jeden z najlepiej zachowanych komplek-
sów wydm śródlądowych w Europie. Puszcza jest bardzo różnorodna. 
Jeżeli dołożymy do tego różne pory dnia i roku, to na dobrą sprawę 
mamy nieskończony katalog tematów.

Czy zawsze maluje Pan w plenerze?
Malowanie w plenerze to olbrzymia przyjemność i możliwość kontem-
placji natury, bo jeden widok ogląda się wielokrotnie przez dłuższy czas. 
Zima, ze względu na ilość bieli, jest doskonałym tematem dla akware-
li. Jednak malowanie w plenerze zimą jest raczej trudne. Akwarela to 
technika wodna, i o ile zmarzniętą dłonią można próbować malować, to 
zamarzniętą wodą już nie. Ale z pomocą przychodzi tu aparat fotogra-
ficzny jako notatnik. 

Gdzie można obejrzeć Pana prace?
Współpracuję z galeriami w Polsce i za granicą. Ale najwięcej prac za-
wsze mam w pracowni. Urządziłem małą galerię, gdzie po umówieniu 
się można obejrzeć kilkadziesiąt prac akwarelowych. Na jesieni planuję 
zorganizowanie wystaw. Jeżeli się da, to w połączeniu z koncertami jaz-
zowymi, których przed pandemią odbyło się już kilkadziesiąt. Chciałbym 
także, aby moje prace pojawiły się w lokalnych przestrzeniach. Rozma-
wiam o tym z właścicielami. Poza akwarelą uprawiam też malarstwo 
sztalugowe, ale to tematyka abstrakcyjna i zdecydowanie większe for-
maty prac. 

Jak można umówić się na odwiedzenie pracowni?
Telefonicznie, dzwoniąc na numer 606 242 656
lub emailem jfk2405@gmail.com. Zapraszam.
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OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE IZABELIN
Gmina Izabelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie od stycznia 2021 realizują Program 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Program realizo-
wany jest w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wójt Gminy Izabelin 6 maja 2021 podpisała umowę z Wojewodą 
Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i try-

bu przekazywania w 2021 roku środków z Funduszu Solidarnościowe-
go – państwowego funduszu celowego na realizację Programu „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2021” w gminie Izabelin. Na podstawie podpi-
sanej umowy, Gmina otrzymała środki w wysokości 97 920,00 zł, które 
w całości pokrywają koszty realizacji zadania.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawu-
jących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Izabelin do realizacji Progra-
mu, planowane jest wsparcie w ramach pobytu dziennego w miejscu 
zamieszkania dla 10 osób (5 dzieci po 240 godzin na osobę i 5 osób do-
rosłych po 240 godzin na osobę). Obecnie do Programu w gminie Izabe-
lin zgłosiło się 8 rodzin, w tym 3 rodziny z dzieckiem zaliczonym do osób 
niepełnosprawnych oraz 5 rodzin z dorosłą osobą niepełnosprawną. 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu mogą zgłaszać 
się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie osobiście lub 
telefonicznie (tel. 22 722 79 95).

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021, z możliwością prze-
dłużenia na kolejny rok, jeśli będzie zapotrzebowanie na taki rodzaj 
wsparcia.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
okres świadczeniowy od 01.10.2021 do 30.09.2022

Wnioski tradycyjne będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2021
natomiast wnioski w formie elektronicznej – od dnia 1 lipca 2021

• W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 lipca 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 – ustalenie prawa do świadczeń oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2021 

• W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 września 2021 do dnia 30 września 2021 – ustalenie prawa do świadczeń 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2021

ZASIŁKI RODZINNE
okres zasiłkowy od. 01.11.2021 do 31.10.2022

Wnioski tradycyjne będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2021  
natomiast wnioski w formie elektronicznej – od dnia 1 lipca 2021  

• W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 lipca 2021  do dnia 31 sierpnia 2021  – ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2021  

• W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 września 2021 do dnia 31 października 2021  – ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2021  

ZDROWIE
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 PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 

GOPS
W NOWYM MIEJSCU 

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, został udostępniony Punkt 
Obsługi Mieszkańców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w nowym, przyjaznym miejscu na parterze Urzędu Gminy Iza-
belin w patio.
Dla osób niepełnosprawnych oraz dla matek z małymi dziećmi wej-
ście przez Centrum Kultury Izabelin i przejazd windą na poziom A 
– wejście bez barier architektonicznych.
W nowym miejscu można spotkać się z pracownikami socjalnymi 
oraz pracownikami działu świadczeń. Zmiana miejsca pracy pracow-
ników socjalnych oraz zorganizowanie dla Państwa punktu obsługi 
świadczeń mają na celu ułatwienie dostępu do skorzystania z nasze-
go wsparcia, bycie bliżej Państwa oraz większe otwarcie na potrzeby 
mieszkańców. Jest to kolejny krok w kierunku dostosowania naszego 
działania do zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.
Poniżej podajemy godziny pracy GOPS: 
Pracownicy socjalni:
dyżury w patio: poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-13.00
W godzinach 13.00-16.00 pracownicy socjalni realizują swoje zada-
nia pracując w terenie.
Monika Pawełkiewicz − obsługa mieszkańców z terenu Izabelina C
dyżur w patio − piątek 8.00-16.00, tel. 22 722 89 73
Marlena Ochota – obsługa mieszkańców z terenu Hornówka 
i Sierakowa / dyżur w patio – wtorek 8.00-16.00, tel. 22 722 89 44 
lub 22 722 79 95
Joanna Nowak – obsługa mieszkańców z terenu Lasek i Mościsk
dyżur w patio – środa 8.00-16.00, tel. 22 722 89 44 lub 22 722 79 95
Emilia Bogucka − obsługa mieszkańców z terenu Truskawia, Iza-
belin B oraz Mościsk / dyżur w patio – czwartek 8.00-16.00
tel. 22 722 89 45

Dział Świadczeń: 
poniedziałek 9.00-18.00, 
tel. 22 722 79 95, 22 722 89 49 lub 22 722 89 40
wtorek - piątek 8.00-16.00
Małgorzata Wąsik − świadczenia rodzinne
Renata Sulima – świadczenia rodzinne, zaświadczenia „Czyste 
powietrze”
Magdalena Grabowska − fundusz alimentacyjny, Karta Dużej 
Rodziny
Ewelina Kierner − świadczenia wychowawcze (500+), stypendia 
szkolne

Ewa Przybysz – kierownik GOPS 
poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 8.00-16.00

Michał Kołek – kierownik DDS+ 
poniedziałek – piątek 8.00-16.00, tel. 22 506 47 58

Ambulans 
Fundacji 

McDonalda 
dla dzieci

W sobotę 5 czerwca 2021 roku do Izabelina przyjechał Am-
bulans Fundacji Ronalda McDonalda. W godzinach od 9.00 

do 17.00 rodzice z dziećmi w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, po 
uprzednim telefonicznym zarejestrowaniu dziecka mogli skorzystać 
z bezpłatnych badań profilaktycznych badań USG jamy brzusznej 
w kierunku zmian nowotworowych oraz wrodzonych wad nerek 
i dróg moczowych. Badania odbywały się w Ambulansie − unikalnej, 
mobilnej stacji medycznej, składającej się z poczekalni, rejestracji 
oraz dwóch gabinetów lekarskich, wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt ultrasonograficzny.
 
Badania były realizowane według standardów medycznych określo-
nych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasono-
graficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy radiologów. 
Po zakończeniu badania Opiekunowie otrzymali wyniki badań oraz 
upominki w postaci książeczek dla dzieci.
 
Ambulans na pewno powróci do nas w przyszłym roku.
 

 Klaudia Zawistowska
fot. arch. UGI 
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DIETA 
W INSULINOOPORNOŚCI

Milena Bogusławska - specjalista ds. żywienia

Insulinooporność to stan patologiczny, w którym tkanki w organizmie są oporne na działanie insuliny. Niele-
czona IO (insulinooporność) prowadzi między innymi do rozwoju cukrzycy typu 2.

Skąd możemy wiedzieć, 
że mamy IO?
O insulinooporności świadczy wskaźnik HO-
MA-IR. Do jego obliczenia należy wykonać 
badania krwi tj. stężenie insuliny oraz gluko-
zy na czczo. Następnie wynik poziomu insu-
liny (mu/ml) należy pomnożyć przez wynik 
poziomu glukozy (mmol/l), dzieląc całość 
przez 22,5. Wynik przekraczający 2 świad-
czy o prawdopodobieństwie wystąpienia in-
sulinooporności. Wynik należy skonsultować 
z lekarzem.

Aby zapobiec IO, należy rozpocząć od zmia-
ny stylu życia. Zaleca się regularną aktyw-
ność fizyczną oraz stosowanie diety o niskim 
IG (indeksie glikemicznym). Zmniejszenie 
masy ciała zaobserwowane po zastosowa-
niu takiej diety może wynikać ze zwięk-
szonej ilości błonnika pokarmowego oraz 
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych 
dostarczanych w codziennym menu. Oba te 
czynniki mogą wpływać na kontrolę wydzie-
lania hormonu − insuliny.

fot. arch. autorki
ZDROWIE

Podstawowe zasady diety

1. Należy spożywać duże ilości warzyw 
(min. 0,5 kg dziennie), nie zapominając 
o nasionach roślin strączkowych. W insu-
linooporności szczególnie zalecane są pie-
czarki, kalafior, brokuł, papryka, pomidor, 
ogórek zielony, cukinia, warzywa liściaste.

2. Owoce trzeba konsumować w mniej-
szych ilościach niż warzywa, ale nie unikać 
ich! Odpowiednie będą owoce jagodowe, 
grejpfrut, gruszki, jabłka, wiśnie, kiwi, po-
marańcze, morele czy arbuz oraz zielone 
lekko niedojrzałe banany. Owoce należy 
spożywać w połączeniu z pełnowartościo-
wym posiłkiem lub jako deser po posiłku. 
Taki zabieg obniża indeks glikemiczny 
owoców. Nie powinno się jednak spoży-
wać soków owocowych.

3. Powinno się stosować przyprawy zwięk-
szające insulinowrażliwość, czyli imbir, cy-
namon, kurkumę, czosnek.

4. Z produktów zbożowych warto wybie-
rać nieoczyszczone, pełnoziarniste wer-
sje. Najlepiej sprawdzą się płatki owsiane, 
kasze (gryka, jęczmień, orkisz, proso), 
pełnoziarniste pieczywo, makarony i ryż, 
a także mąki z pełnego przemiału (po-
wyżej 2000). Warzywa, owoce, zioła oraz 
zboża zawierają cenne źródło błonnika 
pokarmowego, który zapewnia sytość po 
posiłku oraz utrzymuje właściwą glikemię 
poposiłkową. Jego rozpuszczalna frakcja 
wspomoże również wzrost prawidłowej 
mikrobioty jelitowej.

5. Nie należy zapominać o konsumpcji 
dobrej jakości tłuszczów pochodzących 
z oliwy z oliwek, orzechów, pestek, nasion 
czy awokado.

6. Wysokie spożycie ryb jako źródła biał-
ka i niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych będzie dobrym nawykiem.

7. Nie wolno też zapominać o spożyciu 

niskotłuszczowych, fermentowanych prze-
tworów mlecznych, które zmniejszają ryzyko 
wystąpienia cukrzycy typu 2.

8. Pamiętać trzeba również o prawidłowym 
nawodnieniu organizmu. W celu uzupełnie-
nia wapnia i magnezu zaleca się stosowanie 
średniozmineralizowanych wód mineralnych.

9. Należy unikać przetworzonych produktów 
spożywczych (gazowane słodzone napoje, 
soki, słodycze, słone przekąski), węglo-
wodanów o wysokim IG (cukier, makaron 
pszenny, biały ryż, pszenne pieczywo, płat-
ki błyskawiczne) oraz tłuszczów utwardzo-
nych trans (znajdujących się między innymi 
w słodyczach).

zdjęcia nadesłane przez autorkę
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Czym są szumy uszne 
i skąd się biorą?
Konrad Bukato – mgr audiofonolog, neurobiolog

Szumy uszne to przypadłość niezwykle specyficzna, przez większość ludzi opisywana jako dzwonienie, 
brzęczenie, gwizdanie, świstanie czy trzaskanie. Jest to świadome doświadczanie dźwięków, usytuowane 
w głowie lub w uszach, przy czym mogą być odczuwane w jednym uchu lub obu uszach jednocześnie. 

Chociaż badania nad ich etiologią prowa-
dzone są od wielu lat, w dalszym ciągu 

nie określono ich bezpośredniej przyczyny. 
W dalszym ciągu stanowią duże wyzwanie 
dla współczesnej medycyny. Nie są też cho-
robą samą w sobie, a objawem mającym 
wiele form. Przeważnie szumy uszne powią-
zane są z różnymi zmianami patologicznymi, 
niekoniecznie zlokalizowanymi w drodze 
słuchowej. Mogą być uwarunkowane proble-
mami w innych strukturach w obrębie gło-
wy i szyi. Specjaliści dzielą szumy uszne na 
obiektywne oraz subiektywne. Te pierwsze 
powodowane są wewnętrznymi dźwiękami 
organizmu i mogą być słyszane zarówno 

przez chorego, jak i osobę z jego otoczenia. 
Nieco inaczej wygląda odczucie szumów su-
biektywnych. Te słyszane są jedynie przez 
osobę nimi dotkniętą. Uważa się, iż nie wy-
wołuje ich sygnał akustyczny. Drugi typ jest 
też najczęściej występującym. Stanowi ok. 
95% wszystkich zgłaszanych przypadków, 
a charakter tudzież stopień nasilenia i do-
kuczliwości może określić jedynie osoba ich 
doświadczająca.
Szumy są coraz większym problemem spo-
łecznym i dotyczą różnych środowisk, poja-
wiając się u ludzi w każdej grupie wiekowej. 
Razem z szumami w 90% przypadków wy-
stępuje niedosłuch, a prawdopodobieństwo 

ZWIERZAKOWO

Sterylizacja to zabieg polegający na usunięciu 
macicy oraz jajników. Jego konsekwencją 

jest powstrzymanie niekontrolowanego rozrodu 
oraz zmniejszenie ryzyka występowania wielu 
groźnych chorób. Przypadłość, jaką jest nietrzy-
manie moczu po zabiegu sterylizacji, występuje 
u bardzo małego odsetka samic oraz jest łatwa 
do opanowania przy użyciu leków. 

Nietrzymanie moczu jest związane ze spadkiem 
poziomu hormonów płciowych u zwierzęcia – 
macica oraz jajniki odpowiadają za produkcję 

NIETRZYMANIE MOCZU 
PO STERYLIZACJI

lek. wet. Andrzej Małkowski

m.in. estrogenów. Wpływają one na czynność 
zwieracza cewki moczowej. Brak produkcji tych 
hormonów może prowadzić do nietrzymania 
moczu. Dodatkowo, zmiana ułożenia pęcherza 
oraz cewki moczowej może powodować tą przy-
padłość.

Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu wy-
wiadu oraz wykonaniu badań, potwierdzając 
diagnozę, wprowadzi leczenie. Terapia zakłada 
leczenie farmakologiczne, które prowadzi do po-
wrotu funkcji prawidłowego oddawania moczu. 

ich pojawienia się rośnie wraz z głębokością 
ubytku słuchu. Szumy uszne w głównej mie-
rze wynikają z patologii ślimaka, czyli struk-
tury zlokalizowanej w uchu wewnętrznym, 
odpowiedzialnej za przetwarzanie sygnałów 
akustycznych. To dzięki tej strukturze możli-
we jest przekazanie ważnych bodźców da-
lej do mózgu. Na podstawie licznych badań 
i postawionych hipotez opracowano różne 
sposoby postępowania w celu zniesienia 
dokuczliwości szumów, a przede wszystkim 
poprawy życia wielu osób nimi dotkniętych. 
W kolejnych numerach przybliżone zostaną 
różne formy i metody postępowania leczni-
czego w przypadłości szumów usznych. 

W ostateczności może zostać przeprowadzony 
standardowy zabieg chirurgiczny.  

Bardzo ważne jest, by pamiętać, że korzyści 
sterylizacji znacznie przewyższają ryzyko wystą-
pienia skutków ubocznych. Pamiętajmy także, 
że sterylizowane zwierzęta żyją dłużej!

fot. arch. autora
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KULTURA

XXIII Izabelińskie 
Spotkania z Książką 2021

W dniach 11-13 czerwca odbyło się w naszej gminie wielkie święto literatury

W popandemicznym 2021 roku Izabe-
lińskie Spotkania z Książką wyszły 

z rozbudowaną ofertą dla młodych i naj-
młodszych mieszkańców. 

Zaczęło się warsztatami plastycznymi na 
świeżym powietrzu z Mistrzem Józefem 
Wilkoniem. W szkole podstawowej odbył 
się konkurs recytatorski z poezji Tadeusza 
Różewicza, konkurs literacki na opowiada-
nie inspirowane prozą Stanisława Lema, 
były projekty wynalazków i lapbooki. Dzieci 
wykazały się taką inwencją i kreatywno-
ścią, że organizatorzy postanowili nagrodzić 
wszystkich uczestników. Były eko-spektakle 
teatralne dla najmłodszych i własna produk-
cja koła młodych – Mały Książę według Sa-
int Exupéry’ego. Biblioteka gminna przygo-
towała 6 warsztatów plastyczno-literackich. 
Zwieńczeniem trwającego tydzień pasma 
dziecięcego, była uroczysta gala w ostatnim 
dniu festiwalu, podczas której wręczono na-
grody i specjalne wyróżnienia dla wszystkich 
obecnych dzieciaków. 

W paśmie dla dorosłych przedstawiliśmy 
cztery bloki tematyczne:

• Dzień Białoruski

• Minimalizm Tadeusza Różewicza 

• Stanisław Lem i przemilczane wątki biografii 

• Świat po pandemii

Dzięki współpracy z Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskie-
go zaprosiliśmy  wybitnych białoruskich 
autorów, aktorów i muzyków. Spotkali się 
Państwo z czołówką białoruskiej literatu-
ry, poetką Julią Cimafiejewą i jej mężem, 
prozaikiem Alhierdem Bacharewiczem. 
Warsztaty technik wokalnych dla członków 
naszych gminnych chórów poprowadziła 
etnomuzykolożka Nasta Niakrasava, którą 
zobaczyliśmy też w zjawiskowym recitalu – 
„Moc głosu - Głos kobiety”. Niecodziennym 
wsparciem dnia białoruskiego okazała się 
Jana Shostak, której krzyk w sprawie Bia-
łorusi popłynął tym razem w świat z Iza-
belina. Dzień zakończył dokumentalny wi-
deospektakl „Oddychamy razem” o sytuacji 
w Białorusi. Widzowie mieli okazję spotkać 
się i rozmawiać z aktorkami biorącymi udział 
w przedstawieniu.

Dzień literatury polskiej koncentrował się 
wokół autorów uhonorowanych w tym roku 
przez polski Sejm − Tadeusza Różewicza 
i Stanisława Lema. W świat poezji wpro-
wadziły nas wiersze Urszuli Zajączkowskiej 
i Wojciecha Bonowicza. Na temat języka Ró-
żewicza brawurowy panel poprowadził pro-
fesor Andrzej Skrendo. Widzowie mieli też 
okazję obejrzeć spektakl teatru TV z 1967 

23. Izabelińskie 
Spotkania z Książką
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Festiwal w liczbach:

Pasmo dziecięce:

350 młodych widzów zgromadziło pa-
smo dziecięce na czterech spektaklach 
teatralnych. 

150 dzieci, uczniów naszej szkoły wzięło 
udział w warsztatach plastycznych z Józe-
fem Wilkoniem, konkursach recytatorskich, 
literackich i plastycznych. 

Ponad setka dzieci z rodzinami uczestni-
czyła w gali wręczenia nagród za konkursy 
recytatorskie, literackie i plastyczne. 

64 dzieci wzięło udział w zajęciach pla-
styczno-literackich organizowanych przez 
bibliotekę gminną.

pasmo dla dorosłych:

20 wydarzeń festiwalowych pasma 
dla dorosłych zgromadziło łącznie niemal 
tysiąc uczestników, od 20-50 osób na 
spotkaniach autorskich do 80-150 
osób na spektaklach i koncertach. W wy-
darzeniach wzięło udział 32 autorów, ak-
torów, muzyków i prowadzących.

Za pośrednictwem mediów społecznościo-
wych, naszych i koalicyjnych festiwali, do-
tarliśmy do 76 971 osób, które obserwo-
wały festiwalowe wydarzenia łącznie przez 
28 200 minut.

Koszty: 

Bezpośrednio koszt festiwalu z finałowym 
koncertem rozliczany przez gminną biblio-
tekę to 125 tysięcy złotych. 

Gmina dofinansowała dodatkowo scenę 
plenerową, namioty i ochronę za 27 tysię-
cy złotych.
 

roku w reżyserii Konrada Swinarskiego „Kar-
toteka”, z genialnym Tadeuszem Łomnickim. 
Temat literatury polskiej kontynuowaliśmy 
nieznanymi wątkami biograficznymi Stani-
sława Lema. Wojciech Orliński rozmawiał 
z Agnieszką Gajewską, autorką kolejnej bio-
grafii Lema, która ukaże się na jesieni. Na 
zakończenie dnia obejrzeliśmy film według 
prozy Stanisława Lema „Szpital przemienie-
nia” w reżyserii Edwarda Żebrowskiego.

Ostatniego dnia festiwalu Jan Mencwel, au-
tor głośnej „Betonozy” odpowiadał na pyta-
nia Czesława Apiecionka. Androlog i wiru-
solog, profesor Krzysztyniak z doktor Hanną 
Kalotą przedstawili zaskakującą diagnozę na 
temat wymierania Polaków. O ich książce 
„Ograniczona płodność męska” rozmawiała 
z autorami Agata Passent. Później z Toma-
szem Stawiszyńskim filozoficznie rozważa-
ła „Co robić przed końcem świata”. Panel 
Edwina Bendyka, prezesa Fundacji Batorego 
i publicysty Polityki, „Jaki będzie świat po 
pandemii?” zamknął ten blok wydarzeń fe-
stiwalowych.

Młodzież i dorosłych połączyły dwie gale: 
Młodzieżowych Spotkań z Książką i Gala 

Konkursu Planeta Izabelin. W tym roku 
nagroda główna 20 tysięcy złotych oraz 
statuetka „Ceramiczna Szyszka”, wykonana 
przez Małgorzatę Fotek z pracowni Format-
ka, przypadła Stanisławowi Łubieńskie-
mu za „Książkę o śmieciach”. Wyróżnienia 
(2 tysiące złotych i ceramiczne „Pióra lite-
ratury”) dostały „Pod słońcem” Julii Fiedor-
czuk” i „Noc sów, opowieści z lasu” Jacka 
Karczewskiego. Specjalne wyróżnienia w po-
staci obrazu namalowanego przez szympan-
sicę Lucy z warszawskiego ZOO, za książkę 
dla młodego czytelnika pt. „Klimatyczni” 
otrzymała Olga Ślepowrońska.

Festiwal zamknął plenerowy koncert Adama 
Nowaka i Akustyk Amigos.
 
Wszyscy, którzy ominęli festiwalowe wyda-
rzenia lub chcieliby do nich wrócić, mogą 
je znaleźć na stronie Izabelińskich Spotkań 
z Książką www.planetaizabelin.pl. 

Organizatorem XXIII Izabelińskich Spotkań 
z Książką była Gminna Biblioteka Publiczna 
w Izabelinie, a partnerem Centrum Kultury 
Izabelin.

Tekst i fot. Bogdan Szczesiak

http://www.planetaizabelin.pl
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ROZŚPIEWANE MAZOWSZE
FINAŁ IX MAZOWIECKIEGO FESTIWALU PIOSENKI „ROZDŹWIĘKI” 2021 

Już po raz dziewiąty Centrum Kultury Izabelin wspólnie z Fundacją Młodzi Artyści z Zielonej Góry zaprosiło uta-
lentowane wokalnie dzieci i młodzież z terenu Mazowsza na MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI „ROZDŹWIĘKI” 
2021, który odbył się w dniach 19-20 czerwca w Centrum Kultury Izabelin. To były naprawdę dobre dni. Młodzi 
wykonawcy, który przyjechali do Izabelina, śpiewali wspaniale, a atmosfera była bardzo sympatyczna. 

W eliminacjach online wyłoniono grupę 17 osób (7-25 lat), któ-
re zostały zaproszone do udziału w Koncercie Konkursowym. 

19 i 20 czerwca odbywały się profesjonalne warsztaty wokalne z Anną 
Ozner i próby z Orkiestrą Festiwalową. 20 czerwca o godzinie 16.00 
podczas Koncertu Konkursowego wykonawcy rywalizowali o Grand Prix 
i inne nagrody, śpiewając z towarzyszeniem Orkiestry pod kierownictwem 
Krzysztofa Mrozińskiego. Grand Prix Festiwalu to czek na 1000 zł oraz 
zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki  Dziecięcej 
i Młodzieżowej FUMA 2022 w Zielonej Górze. Tę nagrodę otrzymała 
Gabriela Zalewska. Dodatkową nagrodą dla Gabrysi było nagranie 
piosenki w Izabelin Studio.

Pozostali nagrodzeni:

Nagroda Starosty Powiatu Warszawskiego-Zachodniego
(voucher 700 zł do sklepu SuperSound):
Julia Perz
Julia otrzymała także dodatkowo zaproszenie na Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Fuma – Zielona Góra 2022

Nagroda Wójta Gminy Izabelin (voucher 700 zł do sklepu SuperSound):
Julia Jakowicz

Nagroda Dyrektora Centrum Kultury Izabelin 
(voucher 700 zł do sklepu SuperSound):
Paulina Ładosz

Nagroda Polskiego Radia Dzieciom (radioodbiornik cyfrowy DAB+)
Antonina Falkowska

Nagroda Izabelin Studio (nagranie piosenki):
Pola Radoń

Nagroda Studia Wokalnego „Voice and More” 
(voucher na warsztaty wokalne):
Marta Wojewódka

Wyróżnienia:
Lena Ornowska (słuchawki JBL)

Małgorzata Pilzak (słuchawki JBL)
Zuzanna Tymińska (voucher 300 zł do sklepu SuperSound)
Karolina Krzemińska (voucher 300 zł do sklepu SuperSound)
Artur Droś (voucher 300 zł do sklepu SuperSound)

Patronaty honorowe nad Festiwalem objęli: Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego i Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 
Wójt Gminy Izabelin. Patronaty medialne to: Polskie Radio Dzieciom 
(po raz pierwszy), radio RDC, lokalny miesięcznik Listy do Sąsiada. Na-
szymi Partnerami od lat są: Studio Voice and More, Izabelin Studio.

Dziękujemy!

Występy oceniało Jury w składzie:
Krzysztof Mroziński („Młodzi Artyści”) – przewodniczący jury, Daria Dru-
zgała (Polskie Radio Dzieciom), Agnieszka Zając (Voice and More), An-
drzej Puczyński (Izabelin Studio).

Jako Gwiazda Festiwalu wystąpił zespół The Voysys pod kierownictwem 
Anny Stokalskiej. Występ bardzo podobał się zgromadzonej publiczności. 

Koncert (który był też streamingowany na FB Centrum Kultury Izabe-
lin oraz Fundacji „Młodzi Artyści”) zaszczycili swoją obecnością: Dorota 
Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin oraz Wojciech Białas – Wicestarosta 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Gdyby nie pandemia, świętowalibyśmy już jubileuszowe X „Rozdźwięki”. 
Niestety ubiegłoroczny Festiwal nie mógł dojść do skutku, więc jubileusz 
za rok. Do zobaczenia!

Karolina Dubaniewicz
dyrektor IX Mazowieckiego Festiwalu „Rozdźwięki” – Izabelin 2021
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DZIEŃ DZIECKA z CKI
30 maja w niedzielę świętowaliśmy rodzinnie Dzień Dziecka. Nawet dorośli poczuli się na moment dziećmi. 
Uczestniczono w wielu atrakcjach przygotowanych przez Centrum Kultury Izabelin i Czas na Sport Centrum 
Kultury Izabelin. 

W części sportowej można było dołączyć 
do stref: lekkiej atletyki, koszykówki, 

tenisa stołowego, badmintona, piłki nożnej i te-
qballa oraz gier na boiskach sportowych przy 
„dużej szkole”. W części kulturalnej, w plene-
rze Pod Sosnami obok Centrum Kultury Izabe-
lin obejrzeliśmy dwa przedstawienia teatralne 
dla dzieci w wykonaniu Teatru Nemno, wystę-
py artystyczne w wykonaniu uczniów ze Stu-
dia Piosenki Centrum Kultury Izabelin, pokazy 
taneczne w wykonaniu zespołów z Akademii 
Tańca Loff (zespoły wystąpiły także w części 
sportowej), śpiewaliśmy piosenki z zespołem 
Wokaliza, tworzyliśmy kreatywne zabaw-
ki pieski – przytulanki oraz figurki w ramach 
warsztatów manualnych przygotowanych przez 
naszego partnera – Sosnową Szpilkę. Straża-
cy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie 
sprawili najmłodszym prawdziwą frajdę – dzie-
ci celowały prądem wody do tarczy, oglądały 
samochód marki Mercedes i specjalistyczny 
sprzęt gaśniczy. Akcji towarzyszyły niezapo-
mniane radosne piski dziecięce. 

Można było też zakupić książki z Antykwariatu 
Piotruś Pan, napić się pysznej lemoniady i zjeść 
lody od pana Krzysia z kawiarenki Centrum 
Kultury Izabelin.

Pogoda nam dopisała. Dziękujemy za wspar-
cie: Dorocie Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin, 
dyrekcji Gminnego Przedszkola w Laskach – 
Akademia Pod Dębowym Liściem oraz Gminne-
go Przedszkola w Izabelinie im. ks. Aleksandra 
Fedorowicza, partnerom – Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Izabelinie, Sosnowej Szpilce, Aka-
demii Tańca LOFF, Antykwariatowi Piotruś Pan, 
Klubowi Ryś Laski, Warszawskiemu TEQ Clubo-
wi, GPWiK Izabelin Mokre Łąki; panu Krzysiowi 
z kawiarenki Centrum Kultury Izabelin, Patrycji 
Modlińskiej ze Studia Piosenki Centrum Kultury 
Izabelin, Nice Kiszce – ratownikowi medycz-
nemu, wolontariuszom: Kubie, Karolinie, Alicji 
i Oli, Oli i Zuzi, Kornelii, Aleksandrowi, Oskaro-
wi, Ali, Dariuszowi oraz nauczycielom wycho-
wania fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. 
płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.  

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Daria Kuźniecow-Dudko, 

Bronia Bieńkowska, Agnieszka Kopytek
Więcej zdjęć: FB Centrum Kultury Izabelin, 

post z dnia 5 czerwca 2021 roku
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Benefis 
Krzysztofa Zanussiego

15 czerwca spędziliśmy wieczór pełen radości, wzruszeń, pięk-
nej muzyki, wspomnień i życzeń na kolejne lata. Specjalnie 

dla Krzysztofa Zanussiego − Mistrza kina moralnego niepokoju, 
uznawanego w środowiskach m.in. takich jak: kulturalne, spo-
łeczne, samorządowe, naukowe, kościelne, biznesowe − przybyło 
wielu znanych gości, w tym nasi mieszkańcy. 
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Kultury Izabelin 
w trybie hybrydowym, w ramach spotkań filmowych z Krzysztofem 
Zanussim i z okazji 82. urodzin reżysera. Benefis był niespodzianką 
dla reżysera, który swoje urodziny zawsze obchodzi 17 czerwca. 
Wydarzenie rozpoczęło się niewinnie, od dyskusji na temat twór-
czości Krzysztofa Zanussiego. W trakcie spotkania Mistrz dowiedział 
się, że w „spisku” urodzinowym wzięło udział 120 osób. Zobaczył 
na widowni wielu swoich przyjaciół, którzy przyjechali na benefis 
z różnych zakątków Polski. Niektórzy połączyli się online – jak Róża 
Thun – posłanka do Parlamentu Europejskiego, Łukasz Turski – 
fizyk, Henryk Woźniakowski – Prezes Wydawnictwa Znak, Olga 
Tokarczuk − noblistka.
Reżyser był wzruszony i żartobliwie stwierdził, że chciałby dożyć 90 
lat, by ponownie uczestniczyć w podobnej uroczystości. 
Mistrzu – dla Pana wszystko.

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Projekt Kreatywny

Więcej zdjęć: FB Centrum Kultury Izabelin, post z 16 czerwca 2021 
roku. Film z wydarzenia można obejrzeć tu: https://tiny.pl/9hq87

Specjalnie dla Krzysztofa Zanussiego wystąpił 
słynny śpiewak operowy (baryton) − Artur 
Ruciński i Taras Hlushko − znakomity pianista

Wspaniały tort robił wrażenie. Przyjechał prosto 
z MCC Mazurkas Conference Center and Hotel

Redaktor Stanisław Zawiśliński − 
pisarz, dziennikarz, który prowadzi 
ostatnią dyskusję z Krzysztofem 
Zanussim w tym sezonie

Krzysztof Zanussi chwilę po 
ujawnieniu „spisku”. Siedzi 
szczęśliwy na tronie 

Elżbieta Grocholska-Zanussi w rozmowie z Krzysztofem Zanussim 
i Barbarą Gruszką-Zych 

Daria Kuźniecow-Dudko − 
wicedyrektor Centrum Kultury 
Izabelin poprowadziła benefis 
dla Mistrza

Dorota Zmarzlak – wójt gminy 
Izabelin oraz Michał Postek − 
wicewójt wręczają Jubilatowi 
obraz Bolesława Gasińskiego

Redaktor Stanisław Zawiśliński rozmawia 
z Krzysztofem Zanussim

Daniel Olbrychski − aktor 
filmowy i teatralny podczas 
składania życzeń

https://tiny.pl/9hq87
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Historyczna chwila − Maja Komorowska 
i Krzysztof Zanussi po 50 latach 
znajomości wreszcie przeszli na ty, ku 
uciesze obojga oraz publiczności

Małżeństwo − Małgorzata Pritulak oraz 
Zdzisław Wardejn opowiedzieli historię 
pewnej operacji na otwartym mózgu

Specjalne życzenia dla 
Jubilata od noblistki 
Olgi Tokarczuk

Jan Żychliński − Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego opowiedział historię o wspólnym 
kolędowaniu z Krzysztofem Zanussim

Życzenia składa Władysław Gołąb − 
honorowy prezes Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Andrzej Bartkowski − prezes MCC 
Mazurkas Conference Center and Hotel 
oraz Biura Podróży Mazurkas Travel. 
Wspomina zawsze owocną współpracę 
z Krzysztofem Zanussim

Ksiądz Michał Legan z Częstochowy oraz ksiądz 
Marek Lis z Opola składają życzenia Jubilatowi

Bogdan Szczesiak − przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki Rady Gminy Izabelin 
osobiście przygotował w słoiczkach 
majonezy − ulubiony przysmak 
Krzysztofa Zanussiego

Hanna Gronkiewicz-Waltz − 
była prezydent Warszawy oraz 
Hanna Suchocka – była premier 
z przyjemnością przyjechały na 
benefis Krzysztofa Zanussiego  

Dlaczego Krzysztof Zanussi 
zrezygnował ze studiowania 
f i zyk i  i  pośw ięc i ł  s i ę 
kinematografii? Ten sekret 
zdradził nam prof. Sylwester 
Porowsk i  – za łożyc ie l 
prestiżowego Instytutu 
Polskiej Akademii Nauk 
Instytutu Fizyki Wysokich 
Ciśnień – instytutu znanego 
najbardziej z niebieskiego 
lasera

Witold Malarowski − 
wójt Gminy Izabelin 
poprzednich kadencji 
rekomenduje Jubilatowi 
smakowitą, osobiście 
przygotowaną nalewkę

Pamiątkowa fotografia Pod Sosnami
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SPOTKANIA 
FILMOWE 

z Krzysztofem Zanussim

KULTURA

W maju i z początkiem czerwca w Centrum Kultury Iza-
belin odbyły się trzy spotkania z reżyserem Krzyszto-

fem Zanussim.

Po wcześniejszej projekcji dyskutowano na temat filmów:
– „Życie rodzinne” – gośćmi oprócz reżysera byli Maja Komo-
rowska i Daniel Olbrychski – wybitni aktorzy filmowi i teatral-
ni, odtwórcy głównych ról (Bella i Wit)
– „Constans” – gościem był Tadeusz Bradecki – znakomity 
aktor i reżyser, odtwórca głównej roli (Witold). 
Spotkania prowadził redaktor Stanisław Zawiśliński. 

Czerwcowe spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu „Rozmo-
wy istotne” w reżyserii Sławomira Rogowskiego i Stanisława 
Zawiślińskiego. Następnie reżyser przedstawiał publiczności 
fragmenty swoich produkcji filmowych i opowiadał ciekawost-
ki z planów filmowych.  

Wszystkie spotkania filmowe można obejrzeć na FB Centrum 
Kultury Izabelin

Tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Dyskusja po projekcji filmu „Życie rodzinne”. Od lewej: Maja Komorowska, 
Stanisław Zawiśliński, Krzysztof Zanussi. Na górze: Daniel Olbrychski i Mag-
dalena Sipowicz – tłumacz Polskiego Języka Migowego

Dyskusja po projekcji filmu „Constans”. Od lewej: Stanisław Zawiśliński, 
Krzysztof Zanussi. Na górze: Tadeusz Bradecki i Marzena Kasperska – tłumacz 
Polskiego Języka Migowego

Rozmowy istotne w realu z udziałem Sławomira Rogowskiego. Obok Stanisław 
Zawiśliński i Krzysztof Zanussi

MAŁY KSIĄŻĘ W CENTRUM KULTURY IZABELIN

W sobotę 29 maja, na scenie Centrum 
Kultury Izabelin odbyła się premie-

ra przedstawienia „Le Petit Prince” (Mały 
Książę) na podstawie znanej na cały świe-
cie książki o tym samym tytule autorstwa 
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Młodzież 
z Niezależnego Klubu Młodych Aktorów 
z Izabelina zaczarowała widzów opowieścią 
o chłopcu, który uczy, jak patrzeć na świat 
oczami dziecka, jak nie zatracić wrażliwości 
i wyobraźni i czym jest prawdziwa przyjaźń 
i miłość. 

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Wacław Piekarski (FotoPiekarnik)
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Zawsze patrzeć w przód
Z Tadeuszem Bradeckim rozmawia Iwona Mazurek

Jest Pan artystą wszechstronnym, 
wielokrotnie nagradzanym. Czy czuje 
się Pan spełniony zawodowo?
To prawda, zdążyłem w moim życiu zawo-
dowym zebrać sporo rozmaitych nagród 
– jako reżyser, jako aktor, a nawet jako 
dyrektor teatrów. Wypada mi więc w sześć-
dziesiątym szóstym roku życia odpowiedzieć 
Pani, że tak, jak najbardziej, czuję się zawo-
dowo spełniony. Jednak teatru jako zawodu 
nie wybiera się na ogół dla ewentualnych 
nagród. Zupełnie innego rodzaju potrzeba 
ciągnie tam młodych ludzi. To potrzeba sa-
morealizacji w scenicznym przekazie, skie-
rowanym do innych ludzi. A takiej potrzeby 
chyba nie jest nigdy dość. Dlatego, choć 
zasadniczo czuję się spełniony zawodowo, 
chętnie pragnąłbym czynić to dalej. Tyle jest 
spektakli możliwych do zrobienia… 

Podczas swojej kariery zawodowej po-
dążał Pan kilkoma drogami m.in. ak-
torską, reżyserską. Czy któraś z nich 
była najbliższa Pana sercu?
Jeszcze w czasie studiów na Wydziale Ak-
torskim w PWST zdałem sobie sprawę, że 
moim właściwym powołaniem jest reżyse-
ria. Od reżyserskiego debiutu w 1983 roku 
pozostaję zawodowym reżyserem teatral-
nym, pracującym stale i dość intensywnie 
na wielu polskich i zagranicznych scenach. 
Aktorem w teatrze bywałem często przez 
kilka lat zaraz po studiach, ale potem już 
wcale. Reszta to filmy i czasem telewizja. 

Zagrał Pan w kilkunastu filmach 
Krzysztofa Zanussiego. Która z ról naj-
bardziej wpłynęła na Pana życie?
Krzysztof Zanussi ma tę niezwykłą cechę, 
że przywiązuje się do swoich aktorów 
i zawsze stara się znaleźć dla nich jakąś 
niewielką choćby rólkę w swoich nowych 
przedsięwzięciach. To dlatego zdarzyło mi 
się – z ogromną przyjemnością – pojawić 
się w rozmaitych jego filmach na przestrze-
ni lat. „Constans” z roku 1980 niewątpliwie 
był dla mnie najważniejszy, zagrałem tam 
główną rolę. Był dla mnie ważny również 
w trochę inny, paradoksalny sposób – stając 
w maju tamtego roku (miałem 25 lat) na 
szczycie czerwonym suknem pokrytych, fe-

stiwalowych schodów w Cannes, zrozumia-
łem, że moje życie zawodowe jest i będzie 
realizować się w teatrze, że kariera filmowa 
nie jest dla mnie. I tak też się z grubsza 
stało. 

„Jo żech jest stond” powiedział Pan 
w jednym z wywiadów, mając na my-
śli Śląsk. Czy nadal ciągnie Pana do 
korzeni?
Urodziłem się i wychowałem w Zabrzu, lecz 
moi rodzice przybyli tam ze Lwowa. Śląską 
gwarą władałem od dziecka, bo bez niej 
trudno byłoby mi porozumieć się na po-
dwórku, lecz nie mogę o sobie powiedzieć, 
że jestem „rdzennym” Ślązakiem. Tym nie-
mniej, swój czasowy powrót po latach na 
Górny Śląsk (w latach 2007-2013 byłem 
dyrektorem artystycznym Teatru Śląskiego 
w Katowicach) wspominam bardzo ciepło. 
To jest fantastyczny zespół i świetnie nam 
się współpracowało. Generalnie o Górnym 
Śląsku i o jego mieszkańcach myślę z pew-
nego rodzaju czułością – to w końcu kraina 
mojego dzieciństwa. 

Czym jest dla Pana Teatr Stary w Kra-
kowie?
To teatr, w którym się wychowałem, w któ-
rym wyrosłem i dojrzałem, z którego po 
latach, niczym z rodzinnego domu, wyru-

szyłem w świat. W latach 1977-2003 pełni-
łem w Starym Teatrze w Krakowie wszelkie 
możliwe artystyczne funkcje. Byłem kolejno 
aktorem, asystentem reżysera, reżyserem, 
dramaturgiem, „oprawcą” muzycznym, dra-
matopisarzem i znowu reżyserem. W latach 
1990-96 byłem dyrektorem naczelnym i ar-
tystycznym Starego Teatru. I choć od sze-
regu lat nic mnie z nim bezpośrednio nie 
wiąże – tak się jakoś dziwnie ułożyło – na 
zawsze zachowam dla Teatru Starego miej-
sce w sercu szczególne. 

Przez wiele lat pracował Pan również 
poza granicami kraju? Które miejsce 
najlepiej Pan wspomina i dlaczego?
To prawda, moja ciekawość językowa za-
wiodła mnie na przestrzeni lat wielokrot-
nie do Włoch, Francji, Rosji, USA i Kanady. 
To przywilej reżysera, który często może 
się przemieszczać, aktorzy pozostają na 
ogół znacznie mocniej związani z jednym 
miejscem. Szczególnie bliskim teatrem za 
granicą pozostaje dla mnie Shaw Festival 
w Ontario, w Kanadzie. To drugi po ichnim 
Stratfordzie, nieformalnie „narodowy” teatr 
kanadyjski. To teatr z ponad 60-osobowym 
zespołem aktorskim, stojący na niezwykle 
wysokim artystycznym poziomie. Miałem 
zaszczyt zrealizować tam w ciągu dwóch 
dziesięcioleci szesnaście przedstawień. 

Czy kino polskie według Pana rozwija 
się w dobrym kierunku i czy ma szansę 
podbić świat?
Hmm… słyszę pytanie i czuję się w kłopocie. 
Po pierwsze, ile filmów musiałbym w krót-
kim czasie zobaczyć, by mieć prawo wypo-
wiadać się o stanie „polskiego kina”? Zda-
rza mi się widywać może dwa, czasem góra 
cztery polskie produkcje w roku – w związku 
z tym mogę mieć jakieś zdanie o konkret-
nym, obejrzanym filmie, ale opinia o „pol-
skim kinie”? Proszę darować, to pytanie jest 
skierowane nie do mnie. 
Po drugie, wydaje mi się, że polskie kino 
jest naprawdę nieźle znane w szerokim 
świecie. Przynajmniej takie miewałem wra-
żenie przy okazji rozmów o polskiej sztuce 
z wieloma rozmówcami w różnych krajach. 
Polskie kino ma naprawdę świetną opinię, 

fot. arch T. Bradeckiego
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ulep z gliny naczynie
zajęcia plenerowe

3.07  16:00-18:00
„Pod Sosnami” obok Centrum Kultury Izabelin

wstęp wolny
zapisy w sekretariacie CKI 22 752 68 00

Centrum
Kultury
Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelin

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

0

zagraj w siatkówkę

3.07  18:00-20:00
boiska przy Szkole Podstawowej w Izabelinie / ul. 3 Maja 49

wstęp wolny

Centrum
Kultury
Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelin

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywanef

0

pojeździj konno
18.07  16:00-18:00

Stajnia „Sawanka” w Truskawiu
wstęp wolny

zapisy w sekretariacie CKI 22 752 68 00

Centrum
Kultury
Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelin

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywanef

0

zatańcz zumbę
z Łukaszem Grabowskim

10.07  19:00-21:00
boiska przy Szkole Podstawowej w Izabelinie / ul. 3 Maja 49

wstęp wolny

Centrum
Kultury
Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelin

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywanef

0

24.07  11:00-13:00
Zbiórka przy dyrekcji KPN, ul. K. Tetmajera 38, Izabelin

wstęp wolny

Centrum
Kultury
Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelin

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

pójdź na spacer 
ornitologiczny

z Justyną Kierat

f

jest wysoko cenione. Zarówno „szkoła polska” z lat 50. i 60., jak 
i współczesne dokonania. 

Co to znaczy „podbić świat”? Czy chodzi o to, że Hollywood miało-
by przenieść się do Łodzi? Nie przeniesie się. A może chodzi o to, 
że język polski miałby stać się nagle językiem rozumianym przez 
przynajmniej jeden miliard ludzi na świecie? Obawiam się, że to nie 
nastąpi nigdy, z wielu powodów. Dlatego nie o „podbojach” winni-
śmy myśleć, lecz raczej cieszyć się, że polskie filmy trafiają do tak 
wielu odbiorców na świecie. 

Czy patrząc wstecz na swoje życie coś by Pan zmienił?
Nie wiem. Starałem się w życiu zawsze patrzeć w przód, nie rozpa-
miętywać spraw minionych. Obawiam się, że patrząc wstecz łatwo 
jest utonąć w nie zawsze sensownych żalach i w goryczy. Rozumiem 

0

kalistenika
24.07  18:00-20:00

górka naprzeciwko Urzędu Gminy Izabelin
wstęp wolny

Centrum
Kultury
Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelin

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywanef

fot. canva.com

intencje Pani pytania, ale nie mam na nie gotowej odpowiedzi. 
I dziwnie wiem, że teoretyczna sytuacja zaproponowana w pytaniu 
w prawdziwym życiu mnie nie spotka. 

Co według Pana jest w życiu najważniejsze?
Kilka dziesięcioleci temu zapewne mówiłbym w tym miejscu o sa-
morealizacji, o marzeniach, o ambicji, wreszcie o wartości „bycia 
przyzwoitym”. Wszystkie te wartości i cele z pewnością nadal pozo-
stają ogromnie ważne w życiu każdego człowieka. Z poniekąd na-
turalnych powodów, wciska się jednak w moim wypadku pomiędzy 
nie coraz częściej troska o zdrowie. Łatwiej realizować marzenia 
i cele, jeśli zdrowie dopisuje. Czego i Pani, i czytelnikom życzę. 

Dziękuję za rozmowę
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Swing Club na Mazowszu 
Trio Wojciecha Gogolewskiego

W piątek, 4 czerwca w Centrum Kultury Izabelin 
wystąpił zespół Trio Wojciecha Gogolewskiego 

w składzie: Wojciech Gogolewski – fortepian, Paweł Pań-
ta – kontrabas oraz Adam Lewandowski – perkusja.
Wysłuchaliśmy znakomitych, jazzowych aranżacji utwo-
rów Skaldów. Koncert Medytacje wiejskiego listonosza 
− Skaldowie na jazzowo w ramach cyklu Swing Club na 
Mazowszu na długo pozostanie nam w pamięci. Po wy-
stępie artyści z przyjemnością rozmawiali z przybyłymi 
gośćmi. Można było uzyskać autografy.

Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury
Współorganizator: Centrum Kultury Izabelin
Współfinansujący: STOART 
Patronat medialny: TVP Kultura

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. FotoPiekarnik, Jakub Piekarczyk

KULTURA

Gości powitali Daria Kuźniecow-Dudko - wicedyrektor Centrum Kultury Izabelin oraz Piotr Mazur z Mazowieckiego Instytutu Kultury
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LEGIA MTB 
MARATON 
w Laskach

Laski przywitały nas 30 maja pogodnie, chociaż  nie obyło się bez 
przelotnych deszczy, a nawet gradu. Honory gospodyni czyniła Anna 

Mandes – organizatorka, zawodniczka, a przede wszystkim Sołtys Lasek. 
Na naszej drodze wyścigowej jest to jedyne sołectwo, które czynnie 
nas wspiera. Wiele wsparcia otrzymaliśmy również od Centrum Kultury 
Izabelin „Czas na Sport”. Obie Instytucje były w tych zawodach naszymi 
partnerami, podobnie jak Kampinoski Park Narodowy, na terenie którego 
przebiegała trasa maratonu. Trasę perfekcyjnie zabezpieczali druhowie 
z miejscowego OSP. Dla wszystkich ww. życzliwych osób i instytucji ser-
deczne podziękowania.
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez znaną markę Laborato-
rium Kosmetyczne  JOANNA, a także Urząd Gminy Izabelin, CKI „Czas 
na Sport” i Sołectwo Laski.

W laseckim maratonie zawodnicy zaprezentowali ambicję i wysoki po-
ziom sportowy. Najlepsi osiągnęli znakomite czasy, zwłaszcza na dystan-
sie Mega, ale także na Mini, gdzie średnia wyniosła 27 km/h. Z uwagą 
i zainteresowaniem przyglądamy się rywalizacji najmłodszych, podzi-
wiamy znakomite przygotowanie zawodników z Piaseczna. Ciekawi nas 
również konfrontacja uczestników na trasach kolejnych maratonów Legia 
MTB: na Bielanach, Bemowie czy w Wesołej. Wszystkie te wyścigi są 
ekscytujące i interesujące. W Wesołej zawsze trzeba pokazać technikę 
i siłę, w Kucharach Królewskich jest szybka trasa, dobra dla zawodni-
ków jeżdżących rytmicznie, z kolej „górale” muszą czekać na zawody 
na Fortach Bema.

Dziękuję, że byliście z nami. 
Marcin Wasiołek z zespołem

 zdjęcia:  Darek Pękala

REKORDY POBITE
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie Izabelin 2021 w trójboju lekkoatletycznym za nami                               

W dniach 15 i 16 czerwca na boisku szkolnym prze-
prowadzono zawody dla dzieci z najstarszych 

grup gminnych przedszkoli w Laskach i Izabelinie w kon-
kurencjach: bieg na 60 m, skok w dal oraz rzut piłecz-
ką. Dzieci mogły po raz pierwszy spróbować swoich sił 
w rywalizacji na bieżni lekkoatletycznej, boisku i skoczni. 
Mamy nadzieję, że zawody te będą kontynuowane co 
roku.
Bardzo dziękujemy za wspaniałą organizację pracowni-
kom Czas na Sport Centrum Kultury Izabelin oraz nauczy-
cielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie.

Tekst i fot. Małgorzata Przestrzelska  
Gminne Przedszkole w Laskach

 „Akademia Pod Dębowym Liściem”



39

ZWIERZAKOWOKULTURASPORT

MINI 
MISTRZOSTWA 

EUROPY
Tegoroczne Mini Mistrzostwa Europy w piłce nożnej dzieci śmiało 

można uznać za najważniejszy sportowy turniej dla młodych fanów 
i przyszłych gwiazd futbolu.

Turnieje eliminacyjne, podczas których mecze rozegrały kluby w barwach 
reprezentacji, miały miejsce na murawach 12 miast i gmin, takich jak 
m.in. Piaseczno, Radom, Kozienice, Góra Kalwaria, Chlebnia, Białobrzegi 
czy Warka. Jednak turniej eliminacyjny 13 czerwca w gminie Izabelin 
okazał się naprawdę wyjątkowy. 

Podczas turnieju panowała świetna atmosfera i czuć było sportowego 
ducha rywalizacji. Dzięki dobrej organizacji imprezy oraz radości dzieci, 
nawet kapryśna pogoda nie zakłóciła przebiegu turnieju. 

Turniej współorganizowali m.in. Łukasz Pamięta − Prezes LKS Ryś La-
ski oraz Bronisława Bieńkowska − Zastępca Dyrektora Centrum Kultury 
Izabelin ds. Sportu i Administracji. Gośćmi specjalnymi byli Wójt Gminy 
Izabelin − Dorota Zmarzlak oraz Radny Gminy − Piotr Dziewicki, którzy 
dopingowali młodych zawodników, a także wręczyli im pamiątkowe me-
dale, nagrody oraz upominki od PZPN-u i sponsorów. 

W wielkim finale, który odbył się 26 czerwca na Stadionie Polonii 
w Warszawie zagrali zwycięzcy turnieju w Laskach, reprezentacje Fin-
landii i Anglii.

Justyna Majka
fot. archiwum MME

Kolejne taneczne sukcesy Akademii Tańca LOFF
2 miejsce − grupa LOFF CREW 
Turniej Tańca Sportowego 2021

1 miejsce − solo Weronika Cieślak 
Turniej Tańca Sportowego 2021

1 miejsce − solo Julia Ozga 
XXVI Bielański Przegląd Solowych 
Występów Tanecznych 

3 miejsce − duet 
Julia Ozga i Anna Nowak 
Turniej Tańca Sportowego o Puchar 
Mokotowa 2021

3 miejsce − solo Weronika Cieślak 
Turniej Tańca Sportowego o Puchar 
Mokotowa 2021 

Magdalena Krasowska
AKADEMIA TAŃCA LOFF

fot. arch. LOFF
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OBIEKTY SPORTOWE i REKREACYJNE 
w lipcu i sierpniu dla dzieci i młodzieży   
  
Otwarte obiekty sportowe:
- boiska w  Laskach, ul. Wieczorka 50,
- obiekty w Izabelinie, ul. 3 Maja 49, 
- skatepark, Hornówek, ul. Wojska Polskiego 5                  
Sale gimnastyczne SP w Izabelinie
ul. 3 Maja 49
do 16 lipca, grupy zorganizowane 

LATO 2021 na sportowo i nie tylko

SIELANKOWE WAKACJE 
zajęcia otwarte bez zapisów    

ZAGRAJ W SIATKÓWKĘ
młodzież, dorośli; sobota 3.07, g.18:00-21:00
boiska sportowe SP w Izabelinie, ul. 3 Maja 49  
ZATAŃCZ ZUMBĘ z Łukaszem Grabowskim
młodzież, dorośli; sobota 10.07, g.19:00-21:00
boiska sportowe SP w Izabelinie, ul. 3 Maja 49  
KALISTENIKA - wykorzystaj własną masę ciała
młodzież, dorośli; sobota 24.07, g.18:00-20:00
drążki do kalisteniki, górka naprzeciwko Urzędu Gminy  
ZAGRAJ W BADMINTONA 
dzieci, młodzież, dorośli; sobota 7.08, g.17:00-19:00
boiska sportowe SP w Izabelinie, ul. 3 Maja 49  
ZATAŃCZ Z GWIAZDĄ - warsztaty z Rafałem Maserakiem
młodzież, dorośli; sobota 21.08 g.19:00-21:00
boiska sportowe SP w Izabelinie, ul. 3 Maja 49 ??? 
WARSZTATY TAI CHI na Mokrych Łąkach
młodzież, dorośli; sobota 28.08, g.17:00-19:00, 
teren rekreacyjny przy zalewie Mokre Łąki w Truskawiu

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY 12-18 lat
zajęcia otwarte bez zapisów 

Warsztaty DESKOROLKA od 8 lat, poniedziałki od 28.06 do 23.08, 
g.17:00-20:00, skatepark ul. Wojska Polskiego 5, Hornówek
Warsztaty HULAJNOGA od 8 lat, piątki od 2.07 do 27.08, 
g.17:00-20:00, skatepark ul. Wojska Polskiego 5, Hornówek
TURNIEJE REKREACYJNO-SPORTOWE 
w lipcu i sierpniu na boiskach sportowych SP w Izabelinie, 3 Maja 49 
dla młodzież od 12-18 lat, turnieje prowadzone przez instruktorów. 
Zbierz drużynę (mogą być 2 osoby)! Zagraj! 
Spędzić fajnie czas z rówieśnikami!
PIŁKA NOŻNA/TEQBALL turnieje: 1x1, 2x2, 3x3, 5x5, 7x7
wtorki od 29.06 do 24.08, g.17:00-19:00
SIATKÓWKA turnieje 2x2, 3x3, 6x6
środy od 30.06 do 25.08, g.17:00-19:00
KOSZYKÓWKA/STREETBALL turnieje 3x3, 5x5 
czwartki od 30.06 do 25.08, g.17:00-19:00

INNE AKTYWNOŚCI
     
Wakacyjna liga tenisa stołowego „ Ping-pongowy Izabelin”
dzieci, młodzież, dorośli 
soboty od 26.06 do 17.07, g.17:00-19:00
duża sala gimnastyczna SP w Izabelinie, ul. 3 Maja 49   
Nordic Walking “Izabelińskie Włóczykije” młodzież, dorośli 
czwartki od 1 do 29 lipca, g.18:30-20:30
start przy boiskach sportowych SP w Izabelinie, ul. 3 Maja 49
Izabelińska Amatorska Liga Tenisa Ziemnego młodzież, dorośli
wtorki i czwartki 19:00-21:30, boisko wielofunkcyjne-kort tenisowy, 
SP w Izabelinie, 3 Maja 49, informacje i zapisy na stronie Fb
Warsztaty samoobrona, zdrowy tryb życia, powyżej 16 lat
Stowarzyszenie Kumade, 10-11 lipca g. 11:00-15:00
sala gimnnastyczna SP, ul. 3 Maja 49; wstęp wolny, 
informacje i zapisy: kumadesochaczew@gmail.com

   
PÓŁKOLONIE  DLA DZIECI 

LIPIEC
MLSport 6-10 lat 
I turnus 28.06-2.07; II turnus 5-9.07; III turnus 12-16.07
dodatkowy turnus: 26-30.07, klasy 1-4 
Edu Sport Klub Badmintona w Izabelinie 6-15 lat 
I turnus 05-09.07; II turnus 12-16.07 
Stowarzyszenie, Klub LKS RYŚ Laski do 10 lat i od 11 lat 
I turnus 05-09.07 
Bricks 4 Kidz I turnus: 19-23.07, klasy 1-4 

SIERPIEŃ
MLSport dodatkowy turnus: 16-20.08, klasy 1-4  
Sosnowa Szpilka 
I turnus: 2-6.08, klasy 1-4 
II turnus 9-13.08, klasy 1-4  
Bricks 4 Kidz II turnus 23-27.08, klasy 1-4 

INNE 
Fundacja Misji Teresy od Dzieciątka Jezus
wyjazd na Mazury, młodzież od 12 lat; I turnus 14-21 sierpnia

Fundacja „Ruszyć z kopyta” 6-12 lat
I turnus 16-20.08 II turnus 23-27.08

Fundacja Zmysłosfera - Leśne Wyprawy 7-10 lat
I turnus: 19-23.07, II turnus: 26-30.07

Fundacja Zmysłosfera - warsztaty 4-godzinne dla młodzieży
13-18 lat, w drugiej połowie sierpnia

Informacje: 
sekretariat@centrum.izabelin.pl lub sport@centrum.izabelin.pl 

tel. 22 752 68 00 lub bezpośrednio u organizatorów.
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Jest rok 1944. Kilka miesięcy wcześniej Niem-
cy przeprowadzili na terenie Izabelina i oko-

licznych miejscowości dużą akcję przeciwparty-
zancką. Doszło do fali aresztowań i brutalnych 
morderstw, dokonanych przez żandarmów 
z pobliskiego Zaborowa. W wyniku tej akcji 
konspiracyjne siły VIII rejonu zostały wysta-
wione na ciężką próbę. Zginęło wielu żołnie-
rzy Armii Krajowej, ucierpiały też ich rodziny. 
Ci którzy uniknęli aresztowań musieli szukać 
schronienia w lesie na trudno dostępnych te-
renach.

Niedaleko stąd, na Strzeleckich Łąkach ukry-
wa się spory oddział partyzancki. Są to zde-
konspirowani żołnierze AK poszukiwani przez 
Gestapo. Las jest jedynym bezpiecznym 
schronieniem, nastały ciepłe dni i przebywanie 
w lesie nie jest już uciążliwe. Dowódca dywer-
sji bojowej ppor. Marian Grobelny „Macher” 
wizytuje oddział „leśnych”, prowadzi szkole-
nia i przywozi rozkazy. Mieszkańcy Sierakowa 
przywykli do jego regularnych wizyt, jest tu 
częstym gościem. Widywano go jak jechał na 
rowerze w stronę Strzeleckich Łąk, czasem też 
zatrzymuje się w Sierakowie, aby odwiedzić 
znajomych. Najprawdopodobniej ktoś domyślił 
się celu jego wycieczek. Niemieccy żandarmi 
wciąż skrycie obserwują okolice. 24 czerwca 
znienacka pojawili się w Sierakowie.

Tego właśnie dnia od strony Lasek, obecną 
Drogą Łączniczek AK „Macher” jedzie rowerem 
jak wiele razy wcześniej na inspekcję oddzia-
łu „leśnych”. Tym razem towarzyszą mu ppor. 
Stefan Kruszyński „Dołęga”, plut. pchor. Julian 
Beer „Pierwotny”, sierż. Stefan Leszczyński 
„Ezel” i kpr. Wiesław Kowalewski „Rydz”. Wszy-
scy oni mają ze sobą broń. Kiedy docierają do 
Sierakowa zauważają na jednej z posesji gru-
pę ubranych po cywilnemu obcych mężczyzn. 
Są to przebrani żandarmi z pobliskiego Zabo-
rowa. Najprawdopodobniej w wyniku zdrady 
wiedzieli o tym, że „Macher” i jego towarzysze 
będą tędy przejeżdżać i przygotowali zasadz-
kę. Żandarmi zawołali: „chodźcie tu chłopcy, 
bliżej, pogadamy sobie!” Zanim Macher i jego 
towarzysze zsiedli z rowerów rozlegają się se-
rie z pistoletów maszynowych. Wszyscy padli 
pod gradem kul, nie zdążyli nawet sięgnąć po 
broń... 

Żandarmi rozkazują mieszkańcom Sierakowa 
położyć ciała poległych w koleinach drogi, 
tak aby rozjechały ich wozy. Pod groźbą kary 
śmierci zabraniają pochówku poległych, po 
czym pośpiesznie odjeżdżają do Zaborowa bo-
jąc się spotkania z „leśnymi”. Był to bolesny 
cios dla struktur VIII rejonu, w Sierakowie po-
legła kadra dowódcza.

Mieszkańcy Sierakowa nie zważając na groź-
by zaborowskich oprawców zabrali z drogi 
ciała poległych. Kobiety okryły ciała żołnierzy 
AK całunem z kwiatów jaśminu, ludzie klękali 
i modlili się.

Żołnierzy nie można tak zostawić na drodze, 
żołnierzy należy pochować z honorami...

Partyzanci ze Strzeleckich Łąk usłyszeli strzały 
i wkrótce pojawili się w Sierakowie, jednak nie 
mogli już pomóc swoim kolegom.
Pod osłoną nocy przystąpiono do pogrzebu. 

Mieszkańcy Sierakowa udostępnili wozy na 
których ciała poległych przewiezione zostały do 
Lasek na cmentarz i tam pochowane. W po-
grzebie wzięła udział cała kompania.

Nazajutrz żandarmi zjawili się w Sierakowie 
i gdy dowiedzieli się o pogrzebie, rozkazali 
wykopać ciała i zakopać za murem cmenta-
rza przy drodze. Ciała poległych w Sierakowie 
spoczęły na cmentarzu w Laskach dopiero po 
wojnie. Dowództwo rejonu nie chciało dawać 
Niemcom szansy na kolejne bezczeszczenie 
zwłok. 

Jakie refleksje nasuwają się po tej relacji?

Pierwsza – mimo tak nieludzkich czasów zna-
leźli się ludzie z odwagą w sercu, którzy z nara-
żaniem życia walczyli o wolną Polskę.

Druga – mimo tak wielu szlachetnych postaw 
byli tez i zdrajcy. Ktoś doniósł Niemcom że Ma-
cher i jego koledzy będą tędy przejeżdżać.

I trzecia... – jak zachowali się Niemcy? Nie 
jacyś naziści. W okupowanej Warszawie kina 
tramwaje i kawiarnie były opatrzone napisem 
„tylko dla Niemców”. O nazistach ani słowa. 
Może też nie mieli tam wstępu.

Kilka dni temu na wieczną wartę odszedł wiel-
ki człowiek, prof. Witold Kieżun ps. „Wypad” 
uczestnik Powstania Warszawskiego. Tak wspo-
minał Niemców w czasie okupacji: „Ja w czasie 
wojny nie spotkałem ani jednego przyzwoitego 
Niemca. Na pewno gdzieś byli, ale ja ich nie 
spotkałem. Pamiętam za to niebywałą butę 
i pogardę w codziennych kontaktach. I ciągły 
krzyk. Oni zawsze krzyczeli”. 

Z kolei 2 czerwca 2021 roku na wieczną wartę 
odszedł Honorowy Prezes naszego Środowiska, 
mjr Jerzy Koszada ps „Harcerz”. Człowiek, który 
całe swoje życie poświęcił na dokumentowanie 
historii „Grupy Kampinos” AK. Jako młody chło-

pak składał przysięgę Armii Krajowej tu w Iza-
belinie, i zawsze był tu na naszych uroczysto-
ściach, które były dla niego niezwykle ważne, 
gdyż był naocznym świadkiem tych wydarzeń.
Teraz kiedy ostatni żołnierze Armii Krajowej 
odchodzą, obowiązek opieki nad miejscami 
pamięci przechodzi na kolejne pokolenia. I tu 
chciałbym serdecznie podziękować mieszkań-
com Sierakowa za to, że wciąż stoicie na straży 
pamięci i tak licznie przybywacie na tę uroczy-
stość. 

Dziś niektórzy usiłują pisać historię na nowo. 
Czasem nawet intencje są dobre, tylko brakuje 
wiedzy historycznej a nie ma już kogo zapytać. 
Dla tego musimy pamiętać i dopilnować, aby 
tu, na tym pomniku, te nazwiska pozostały po 
wsze czasy dla kolejnych pokoleń.

Groby poległych żołnierzy znajdują się na 
cmentarzu wojennym w Laskach, przed uro-
czystością byliśmy tam zapalić znicze i złożyć 
wieniec. Mało kto już tam bywa, dlatego ape-
lujemy aby odwiedzać groby żołnierzy VIII 
rejonu i Grupy Kampinos AK na cmentarzu 
wojennym w Laskach. Tam oni spoczywają 
obok polskich żołnierzy poległych we wrześniu 
1939 roku.

Przy pomniku znajduje się wiersz autorstwa 
por. Tadeusza Budzyńskiego – żołnierza AK:

„Panie Boże wielki otwórz nieba bramy,
Przyjmij ich do siebie, bardzo Cię błagamy.
To są partyzanci – Armia Kampinoska
Niech ich ma w opiece Twa Opatrzność Boska.
Niech nad ich grobami Twoje Światło świeci
- Tak mówią modlitwę naszej ziemi dzieci.
A my partyzanci wiernie trwać będziemy
Bo gdy czas nasz przyjdzie, to do nich przyj-
dziemy”.

Pomnik upamiętniający te krwawe wydarze-
nia z inicjatywy środowiska Grupa Kampinos 
ufundowany został w 1950 roku. Od tamtej 
pory w rocznicę tych wydarzeń kombatanci 
i ich następcy ze Środowiska Grupa Kampinos 
spotykają się z mieszkańcami, aby oddać hołd 
poległym. W tym roku mszę świętą polową 
odprawił proboszcz parafii Izabelin ksiądz płk 
Stanisław Dębicki. Zostały złożone kwiaty i za-
palone znicze. Nie zabrakło pysznej grochówki 
kończącej spotkanie.
Dziękujemy wszystkim przybyłym i wszystkim, 
którzy pomimo upału sprawnie pracowali przy 
organizacji wydarzenia.

Marcin Biegas Prezes 
Środowiska Grupa Kampinos ŚZŻAK,

Maryla Łukasińska

Pamięci Pięciu z SierakowaPamięci Pięciu z Sierakowa

fragm
ent rekonstrukcji wydarzeń (2019 rok).

Marcin Biegas przy grobie 5 z Sierakowa, 
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Centrum Kultury 

Izabelin 

 
 

SPZOZ Izabelin 
 

Kampinos 
Nieruchomości 

 
 

AJW-Nieruchomości  
KAMPINOS TELCO 

 
DUODENT S.C. 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

chirurgia 
naczyniowa i ogólna 

 
Wiesława 

Pawłowska- 
Jenerowicz 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska Juniperus 
s.c. 

 
Klinika 

Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 

 
Sylwia Szuder 

Fotograf 
 

Fotograf 
Foto Piekarnik 

 
BSK Sp. z o.o. 

 
Biuro Rachunkowe 

"Przyjazna 
Księgowość" 

 
PLUTON DYSTRYBUCJA 

Sp. z o.o. 

 
Gospoda 

Kampinówka 

 
MAD MEALS 

catering dietetyczny 
 

Hayashi Sushi 

 
KAWIARNIA Bon 

Appétit  
Campo Restauracja 

 
SOSNOWA SZPILKA 

 
ANTYKWARIAT 
PIOTRUŚ PAN 

 
WRÓŻKI CHRZESTNE - 
animacje dla dzieci 

 
 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK 

 
SENSOTEKA 

STREFA ROZWOJU 
DZIECKA 

Usługi Hydrauliczne 
Cezary Jabłoński 

Usługi hydrauliczne 
 i gazowe  

Włodzimierz 
Kucharski 

 
ArtMax B.M. 
Cieplińscy 

 
 

ACS-Elektro 
naprawiotor.pl 

INSTAL-KAN  
Łukasz Sałata 

 
PIES NA URLOPIE.PL 

 
Gabinet 

Weterynaryjny 
"Mokry Nosek" 

 
DOKTOR SZELKA 

psycholog zwierząt 

 
KWIACIARNIA 

IZABELLA 
 

KWIATY W DRODZE 

 
GAMMA SERVICE 
(środki czystości) 

 
AGRAW 

Automaty do bram 

 
Wideodomofony 
Sprzedaż, Serwis, 

Montaż 

 
 

A. S. PILAR 
 

JKR GROMADKA & 
GROMADKA SJ 

 
 

KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ 

 
Shower And Towel  

VIVAT Sp.j. 

 
Gminne Koło 
Miłośników 

Wędkarstwa 
w Izabelinie 

 
PPHU DOBEK 

Dobiesław Derbich 

 
 

COZMO-BIKE 

 
 

Pensjonat 
Martiany 21 

 
 

TEO PV 
Diamond Life 

 
Pracownia Formatka 

    
Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl w zakładce Karta Izabelińczyka. 
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MIESZKAŃCY PISZĄ

Izabelin i Droga Mleczna
Gdy mój wnuk Antoś miał 7 lat, dziadziuś 

lubił mu płatać niewinne figle. Zakopywał 
pod drzewami Puszczy Kampinoskiej pudełka 
i małe dzbanki, w których umieszczał „zapiski 
kosmitów” – tajemnicze symbole do odcyfro-
wania z kodem, wyrysowane orbity planetar-
ne ze szczególnym zaznaczeniem czwartej 
(Mars). Zafascynowany chłopczyna to znajdo-
wał, a dziadek zaczynał swoją opowieść, która 
w latach późniejszych mogła brzmieć tak:

Czy widziałeś kiedyś Drogę Mleczną na nocnym 
niebie? Wyjątkowe i zapierające dech w pier-
siach przeżycie! Czujesz, że stoisz na brzegu 
Oceanu Wszechświata i patrzysz na wielką ta-
jemnicę, ponad miarę ludzkiej wyobraźni czasu 
i przestrzeni. Ciepło ogniska i chłód nocy, miria-
dy gwiazd! Wspaniały, wyjątkowy i zagadkowy 
spektakl, który, gdy przemijały tysiąclecia, był 
wyzwaniem dla wszystkich naszych praojców, 
a także postawił przed nimi Wielkie Pytania: co 
TO jest i kim MY jesteśmy? 1
  
Wielu odpowiada na nie wdzięcznością dla 
Stwórcy, inni mówią, że Materia zawsze sobie 
była.2 Największą zagadką jest to, że Wszech-
świat podlega jakimkolwiek uniwersalnym pra-
wom, i dodatkowo, że te prawa mają charakter 
ilościowy i matematyczny.

Żyjemy w niezwykłych czasach. Po raz pierw-
szy w dziejach możemy zwiedzić Układ Sło-
neczny za pomocą naszych mądrych maszyn. 
Do tego przekazują nam one obrazy niezwy-
kłych nowych światów − planet i ich księżyców, 
także podczas dramatycznego zbliżania się i lą-
dowania. Nikt nigdy wcześniej nie widział tego 
na oczy! Ten wstrząsający dla mnie fakt jest 
w zasadzie ignorowany przez media światowe, 
zajęte durnotami (jak w piosence: Stal się leje, 
moc truchleje, chłop się na kombajnie szkoli, 
a do tego może wygrać końcówkę od bande-
roli). Jest zastanawiające, że te nowe światy 
wydają się bez życia. We Wszechświecie, jak 
na razie, nie znajdujemy współtowarzyszy (oj, 
zapewne na nasze szczęście...).

Każdy atom naszego ciała (oprócz wodoru) po-
wstał w gwiazdach. Ze wzruszeniem dotykałem 

na targach w Pałacu Kultury przekroju mete-
orytu, wielkiego jak bochen chleba. A ten prze-
krój to czyste żelazo, lśniące jak ostrze noża. 
A żelazo dlatego, że (upraszczając komplika-
cje) gwiazdy ewoluują w reakcjach jądrowych 
dotąd, aż osiągną materiał o najtrwalszych 
jądrach, a to są właśnie jądra żelaza. Potem 
niewyobrażalnie potężny wybuch supernowej 
wskutek zapadania się gwiazdy „w sobie”, i lecą 
żelazne pociski, aż pewnego dnia znajduje się 
je... na stole w Pałacu Kultury i Nauki i w he-
moglobinie zwiedzających.

Witajcie Drodzy Czytelnicy − Gwiezdni Bracia 
i Siostry!

Ekscytacja z tym związana towarzyszyła mi 
od szkoły średniej, a były to „czasy podboju 
Kosmosu”. W jednym z podręczników wyczy-
tałem, że nie ma w Kosmosie innych planet niż 
te krążące dookoła Słońca (pamiętam, że nie 
uwierzyłem, teraz zarejestrowano ich już tysią-
ce). Kosmos fascynował małolata do tego stop-
nia, że napisałem do profesora Leonida Siedo-
wa z prośbą o włączenie mnie do radzieckiego 
programu kosmicznego. Dostałem (!) grzeczną 
odpowiedź odmowną, za którą do tej pory je-
stem panu profesorowi niezmiernie wdzięczny.

Fascynacja Kosmosem trwała. Nie wiedziałem, 
że mój kolega Józek z pokoju w akademiku 
przy ul. Anielewicza w Warszawie będzie miał 
bezpośredni związek z...  Marsem. A tym-
czasem Józef Piotrowski dokonał niezadługo 
potem wielkiego odkrycia (detekcja dalekiej 
podczerwieni). Profesor Piotrowski konstruuje 
w naszym Ożarowie (firma Vigo) wyspecjali-
zowane czujniki podczerwieni, układając klu-
czowe elementy niezwykle precyzyjnie, niemal 
atom po atomie. Gdy Amerykanie szukali naj-
lepszego urządzenia, aby umieścić je na łaziku 
marsjańskim Curiosity, zwrócili się do mojego 
kolegi. A potem pracownicy firmy oglądali 
transmisję lądowania Curiosity na Marsie − Jó-
zef opowiadał mi, że z oczu pań w ożarowskim 
laboratorium popłynęły łzy wzruszenia.

A teraz o Kosmosie bliższym nas. W latach 
1984-1986 pracowałem w Stanach Zjedno-

czonych w Cornell University. Przeglądając 
w bibliotece wydziałowej Science Citation In-
dex trafiłem na tajemniczego Th. Piela. Kto to 
może być? Okazało się, że była to dr Theresa 
Piela, i że jej babcia jako sześcioletnia dziew-
czynka wyemigrowała do USA z mojego Soko-
łowa Małopolskiego. A tam wszyscy to bliższa 
lub dalsza rodzina. Ojciec Theresy, Edmund 
Piela powiedział mi, że był menadżerem w fir-
mie, która wyprodukowała plecaki astronautów 
z wypraw Apollo na Księżyc. W plecakach znaj-
dowały się urządzenia kluczowe dla przetrwa-
nia śmiałków. Za nienagannie wykonany przez 
Edmunda produkt wygrawerowano w metalu 
plecaków napis: „Piela”. Plecaki zostały na na-
szym naturalnym satelicie. Teraz ilekroć patrzę 
na Księżyc w pełni, to mimo woli powracam 
myślami do projektu Apollo...

I na koniec coś o turystyce. Codziennie cho-
dzę dla zdrowia na czterokilometrowy spacer 
do naszej Puszczy Kampinoskiej, ale zaraz po-
tem odbywam obowiązkowy spacer po Mar-
sie. Najbardziej lubię wędrować w okolicach 
Jezera (marsjańskie wyschnięte jezioro). Przy 
jeziorze posiłkuję się kamerami najnowszego 
amerykańskiego łazika Perseverance, a przy 
dalszych wędrówkach korzystam z kamer z or-
bity okołomarsjańskiej. A rozdzielczość zdjęć 
jest wspaniała. Boże, czego tam nie widać! To, 
że mamy tam ślady dawnych rzek, to już pew-
ne, rozpozna to laik. Ale jakoś nie przebiła się 
wiadomość, że na Marsie są aktywne lawiny 
lodowe, a w niektórych miejscach płyną rzeki 
solankowe! Fascynujące są obserwacje mar-
sjańskiej powierzchni. Leżą tam zróżnicowane 
skały, najczęstsze są podobne do łupków, inne, 
jasne, do wapienia. Aż boję się powiedzieć, co 
na nich widać. Sami zobaczcie: 
https://youtu.be/Hohx8fbunck?t=116

Lucjan Piela

1 fragment Wstępu, w L. Piela, „Ideas of Quantum 
Chemistry”, wyd. 3, Elsevier, 2020.

2 Żadna z tych supozycji nie jest bardziej naukowa 
od drugiej.

https://youtu.be/Hohx8fbunck?t=116
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Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku już za nami

Rok akademicki 2020/2021 do łatwych 
nie należał, jednak Uniwersytet Trzecie-

go Wieku w Izabelinie działał pełną parą. 
Wykłady odbywały się online w każdy po-
niedziałek. Nasi wspaniali seniorzy pokonali 
bariery techniczne i łączyli się za pośrednic-
twem platformy ZOOM. Wykładowcy rów-
nież dawali z siebie wszystko, by zaciekawić 
swoich słuchaczy i zapewnić właściwą ja-
kość opowieści i prezentacji. Ten rok minął 
bardzo szybko. Po raz ostatni, już na żywo, 
zobaczyliśmy się 21 czerwca na uroczystym 
zakończeniu roku. Były dyplomy, nagrody 
książkowe i dużo pozytywnej energii.

Spotykamy się w październiku, po waka-
cjach i mamy wielką nadzieję, że będą to 
spotkania na żywo.

Iwona Mazurek 
fot. arch. CKI

ORGANIZATORZY: PARTNERZY:

Walking Lovers Korzeniowscy zapraszają na  

Izabeliński Walking 
w Puszczy Kampinoskiej

 

• dystanse ok. 5 i 10 km  na podłożu naturalnym

• zajęcia z lekkiej atletyki prowadzone przez trenerów RK Athletics

• gawędy olimpijskie przy ognisku z Robertem Korzeniowskim

19 września (niedziela) 16.00-20.00
 boiska sportowe w Laskach

INFORMACJE 
www.centrum.izabelin.pl 

sekretariat@centrum.izabelin.pl ZAPISY 
www.zapisyonline.com

UWAGA!
Nowy 

termin
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REKLAMY

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

MALOWANIE
malowanie wnętrz, gładzie gipsowe, 

malowanie elewacji

tel. 501 647 354

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

OFERTA PRACY 

JEŚLI POSIADASZ KWALIFIKACJE  
NAUCZYCIELA WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO I SZUKASZ PRACY  
W NOWOCZESNYM, PRZYJAZNYM, 

UMOŻLIWIAJĄCYM ROZWÓJ OSOBISTY  
I ZAWODOWY PRZEDSZKOLU,  

ZAPRASZAMY – ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ 
 I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU. 

 
DYREKTOR PRZEDSZKOLA 

 
http://www.przedszkole.izabelin.pl 

Sprostowanie
W majowym numerze Listów do Sąsiada w artykule 

o przydrożnej kapliczce została opublikowana błędna informacja 
nt. umiejscowienia zapisu historii tego miejsca. Kapsuła czasu została 

zakopana przy kapliczce, a nie jak podano pod Dębem w Hornówku. 
Za pomyłkę serdecznie przepraszamy. Redakcja
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  ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

Wypełnij 
formularz 

zgłoszeniowy
ONLINE 

Profesjonalna Szkoła Tenisa 
Ziemnego KampinoSport
zaprasza dzieci z roczników 
od 2015 oraz dorosłych
na zajęcia grupowe 
lub indywidualne.

KampinoSport
ul. Izabelińska 79 
Stare Babice 
www.kampinosport.pl
Kontakt 606 122 322 
facebook.com/kampinosport
instagram.com/_kampinosport

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

REKLAMY

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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anka

24.07  (sobota)
11:00-13:00

  pójdź na spacer ornitologiczny z Justyną Kierat
parking przy dyrekcji KPN

18:00-20:00 kalistenika - w
ykorzystaj w

łasną m
asę ciała

 

górka naprzeciw
ko UG

I

1.08  (niedziela)
18:00 obejrzyj przedstaw

ienie teatralne 
„Sekret Panny Kazim

iery” - m
onodram

 kom
ediow

y  z piosenkam
i 

w
 w

ykonaniu Beaty M
alczew

skiej

7.08
 (sobota)

16:00-18:00  przeżyj leśną przygodę z Kasią Fidler
 

parking przy dyrekcji KPN

17:00-19:00 zagraj w
 badm

intona
  obiekty sportow

e przy „dużej szkole”

15.08
 (niedziela)

12:00-14:00  gotuj z G
ają Kuroń

 (w
 ram

ach Europejskich Dni Dziedzictw
a) 

Pod Sosnam
i

15:00-17:00 śpiew
aj pieśni patriotyczne 

z okazji 101. rocznicy Bitw
y W

arszaw
skiej Pod Sosnam

i

21.08 (sobota)
15:00-17:00 zrób sobie lataw

iec lub sam
olot Pod Sosnam

i

19:00-21:00  zatańcz z Gw
iazdą - Rafałem

 M
aserakiem

 
 obiekty sportow

e przy „dużej szkole”  

27.08
 (piątek)

19:00
 pośm

iej się ze Stanisław
em

 Tym
em

 i obejrzyj kultow
ego „M

isia”
kino plenerow

e Pod Sosnam
i

28.08
 (sobota)

15:00-17:00  upleć w
ianek, zrób bukiet z kw

iatów
   M

okre Łąki

17:00-19:00  rozluźnij się, poćw
icz tai-chi  M

okre Łąki

W
ięcej inform

acji:  
w

w
w

.centrum
.izabelin.pl 

 i Facebook C
KI 

obow
iązują zapisy 

w
 sekretariacie  

tel. 22 752 68 00

fot. Andre Furtado/pexels.com

O
soby zaszczepione nie w

liczają się do lim
itu . Potw

ierdzeniem
 zaszczepienia jest Unijny C

ertyfikat C
O

VID
 w

raz z kodem
 Q

R 
w

ięcej inform
acji https://w

w
w

.gov.pl/w
eb/m

obyw
atel/unijny-certyfikat-covid

 

KIED
Y?

I. 28 czerw
ca - 2 lipca

II. 5-9 lipca
III. 12-16 lipca
godz. 7.30-17.00

G
D

ZIE?
SZKO

ŁA PO
D

STAW
O

W
A 

ul. 3 M
aja 49 

w
 Izabelinie

DLA KO
G

O
?

dla uczniów
 klas I-IV 

z gm
iny Izabelin

C
EN

A
300 zł/turnus
(upusty dla rodzeństw

a)

M
ISTRZO

STW
A EURO

PY 

W
 IZABELIN

IE
• turnieje - ryw

alizacja indyw
idualna

• turnieje zespołow
e

• gry terenow
e  • zabaw

y z m
apą

• gry zręcznościow
e   • gry logiczne 

i w
iele innych atrakcji

IN
FO

RM
A

C
JE 

I ZA
PISY

503 604 864
w

w
w

.m
lsport.pl

fot. Master1305/freepik.com


