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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 
Nakręć film o spisie i wygrywaj!

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to dla każ-

dego z nas dobra okazja do zastanowienia 
się nad naszym życiem: sięgnięcia do wspo-
mnień z przeszłości, ale też snucia planów 
na najbliższe lata. To także moment reflek-
sji, nie tylko nad naszą przyszłością, ale rów-
nież naszego kraju oraz miejsca, w którym 
mieszkamy: naszej gminy, miasta lub wsi. 
To właśnie w oparciu o dane przekazywane 
w spisie będą podejmowane decyzje doty-
czące przyszłości i rozwoju Twojej miejsco-
wości, mające w konsekwencji wpływ m.in. 
na jakość Twojego życia. Dlatego spis jest 
tak ważny i należy wziąć w nim udział!

Na czym polega konkurs?

Wystarczy telefon, tablet lub kamera i… 
dobry pomysł! Zadanie konkursowe polega 
na wykonaniu filmu za pomocą dowolne-
go urządzenia i w dowolnej technice, który 
w sposób oryginalny, kreatywny, ciekawy 
i przyciągający uwagę odbiorcy będzie za-
chęcać do udziału w NSP 2021. Dopuszczal-
na jest każda forma artystyczna, np. film, 
teledysk, reportaż, animacja, itp. 

Długość filmu nie może przekroczyć 2 minut, 
zaś jego wielkość 500 MB. Maksymalna ja-
kość nagrania: Full HD.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest organizowany dla ogółu społe-
czeństwa bez ograniczeń wiekowych.

Jak się zgłosić?

Wystarczy wypełnić formularz internetowy 
na stronie: https://warszawa.stat.gov.pl, 
zapoznać się z regulaminem i załącznikami 
oraz zaakceptować ich treść. Przez ten sam 
formularz można w prosty sposób zapisać 
plik filmowy. Termin zgłoszeń upływa 31 lip-
ca 2021 roku. 

Jakie są nagrody?

Zwycięski film poznamy 12 sierpnia. Zostanie 
on wyemitowany na antenie TVP3 Warszawa 

Taka historia zdarza się raz na 10 lat! Przygotuj krótki, maksymalnie dwuminutowy film zachęcający do udzia-
łu w spisie powszechnym. Masz szanse na atrakcyjne nagrody, w tym telewizyjną emisję Twojego dzieła!

oraz na kontach w mediach społecznościo-
wych (Facebook i Twitter) Urzędu Staty-
stycznego w Warszawie i Telewizji Polskiej. 
Laureaci konkursu mogą liczyć na następu-
jące nagrody rzeczowe: dysk twardy 1 TB, 
markowy głośnik i słuchawki bezprzewodo-
we, Power Bank VIP, myszka bezprzewodo-
wa na Bluetooth, ładowarka indukcyjna oraz 

Na filmy czekamy 
do 31 lipca.

Na Ciebie czekają atrakcyjne nagrody 
        i emisja zwycięskiego filmu 

                 w TVP3 Warszawa.

Urząd Statystyczny w Warszawie 
zaprasza do udziału w konkursie filmowym: 

NAKRĘĆ SIĘ NA SPIS

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

To proste i łatwe!
Weź telefon, tablet lub kamerę

Nakręć 2-minutowy film promujący 
udział w spisie powszechnym

Zgłoś film na 
https://warszawa.stat.gov.pl

atrakcyjny zestaw upominków promujących 
NSP 2021.

Pozwól zadziałać swojej wyobraźni! Planem 
filmowym może być całe Twoje otoczenie: 
dom, gmina, miasto czy wieś. Najważniej-
sze, by po Twoim filmie każdy chciał się 
spisać!

https://warszawa.stat.gov.pl
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Budowę domków poprzedziła edukacja dzieci w zakresie 
ochrony pszczół, wsparta książką „Pszczoły miodne i nie-

miodne” autorstwa Justyny Kierat.

Pszczoły kojarzą się przede wszystkim z miodem, ale ich naj-
większa zasługa to właśnie zapylanie roślin. W skali świata, ko-
rzyści wynikające z zapylania roślin uprawnych przez pszczoły 
i inne owady wycenia się setki miliardów euro. 

W wielu rejonach świata zapylanie zależy od lokalnych gatun-
ków pszczół. Wiedza o rozmieszczeniu rodzimych gatunków 
może okazać się więc kluczowa, również z punktu widzenia 
gospodarki.

Azyle zostały ustawione na łączce kwietnej „Ryneczku po Są-
siedzku” oraz nieopodal ogródka warzywno-owocowego na te-
renie Gminnego Przedszkola w Laskach. 

Wszelkie materiały użyte do budowy azyli pochodzą z odzysku. 

Przedszkolakom dziękujemy za wspólną pracę, naukę i zabawę.

Tekst i zdjęcia: 
Wydział Ochrony Środowiska UGI

Pod koniec roku szkolnego dzieci z obu gmin-
nych przedszkoli wykonały azyle dla zapylaczy. 
Mają one dawać schronienie dzikim owadom 
zapylającym w okresie zimowym, jak również 
pomóc we wzroście populacji m.in. pszczół 
oraz przyczynić się do zachowania bioróżno-
rodności środowiska naturalnego.

AZYLE DLA 
ZAPYLACZY
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POPRAWNIE SEGREGUJESZ 
SUROWCE ODZYSKUJESZ!

Coraz lepiej radzimy sobie z segregacją 
odpadów, jednak często zapominamy 

o ważnych szczegółach.

1. Opróżniaj − odpady opakowaniowe 
przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie 
opróżnione z resztek zawartości. W przeciw-
nym razie zawartość opakowania zanieczyści 
frakcję suchych, czystych odpadów, które po 
zabrudzeniu staną się bezwartościowe.

2. Nie myj opakowań, słoików i innych od-
padów. Nie marnuj wody, wystarczy jak do-
kładnie opróżnisz opakowania z resztek za-
wartości. 

3. Odkręcaj − wyrzucaj butelki szklane oraz 
kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrę-
tek. Kapsle wyrzuć do żółtego worka, a pla-

W TROSCE O ŚRODOWISKO

Kiedy nie jesteśmy w stanie uniknąć wytworzenia odpadu, zadbajmy o to, aby trafił do odpowiednie-
go worka, pojemnika lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Segregując 
prawidłowo, odzyskujemy surowce wtórne nadające się do dalszego przetworzenia. Oznacza to, 
że dajemy odpadom szansę na drugie życie, chroniąc przy tym środowisko przyrodnicze. Im więcej 
odpadów zostanie wysegregowanych, tym mniej trafi na składowisko.

stikowe nakrętki (po napojach, kosmetykach, 
chemii gospodarczej) przynieś do jednego z 4 
serc i wesprzyj potrzebujących. Lokalizacje 
serc:

a. Laski, parking przy ul. Wolffa
b. Izabelin C, przy Urzędzie Gminy Izabelin
c. Truskaw, w okolicy pętli autobusowej
d. Hornówek, Szkoła Podstawowa 
przy ul. Wojska Polskiego

4. Zgniataj puszki, butelki plastikowe oraz 
rozkładaj kartony przed wyrzuceniem. 
Zgniecione odpady zajmują o wiele mniej 
miejsca w workach czy pojemnikach. Zgnia-
tając opakowania nie tylko oszczędzamy 
miejsce do segregacji, ale również rzadziej 
musimy wynosić odpady, a transport odpa-
dów jest bardziej ekonomiczny.

5. Nie wyrzucaj do odpadów segre-
gowanych rzeczy bardzo zabrudzonych, 
np. papieru po maśle, chusteczek higie-
nicznych, ręczników papierowych − brudny 
i zatłuszczony papier wyrzuć do zmiesza-
nych odpadów komunalnych. 

6. Rozróżniaj. Nie każdy odpad trafi do 
segregacji. Zbite lustro, szyba, porcelana 
czy szklanka to inny rodzaj szkła, dlatego 
tego typu odpady nie powinny trafić do 
szkła opakowaniowego czyli zielonego wor-
ka. Fragmenty szyb czy luster należy wy-
rzucić do odpadów zmieszanych, gdyż nie 
nadają się do recyklingu!

Wydział Ochrony Środowiska
zdjęcie i grafika nadesłane przez WOŚ
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NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI
STOSUJ PROSTE ZASADY I OGRANICZ STRATY

W marcowych Listach do Sąsiada, w artykule Zapobiegaj powstawaniu odpadów, a te które wytwo-
rzyłeś segreguj na szóstkę poruszyliśmy temat marnowania żywności. Uznając przedstawione zagad-
nienie za istotne również z punktu widzenia ochrony środowiska, niniejszym artykułem spróbujemy 
rozwinąć wątek i bardziej szczegółowo podpowiedzieć Państwu, jak ograniczyć straty w kuchni. 

Na początek trochę statystyk. Według te-
gorocznego raportu przygotowanego 

przez ONZ, na świecie marnowanych jest 
rocznie prawie miliard ton żywności (co sta-
nowi 1/3 światowej produkcji), z czego 570 
mln ton w gospodarstwach domowych. Pra-
wie 1/10 globalnych strat, czyli około 90 mln 
ton przypada na Unię Europejską. W naszym 
kraju, w skali roku, do koszy trafia ok. 5 mln 
ton zepsutej żywności, w tym blisko 3 mln 
pochodzą z naszych domów. Marnotrawie-
nie żywności to nie tylko bezpośrednie straty 
w produktach spożywczych, ale także w go-
spodarce wodnej. Przykładowo, wyhodowa-
nie jednego jabłka to zużycie 70 l wody, by 
móc delektować się filiżanką kawy potrzeba 
140 l wody, a uzyskanie kilograma wieprzo-
winy wymaga użycia 6000 l wody. Wyrzu-
canie artykułów spożywczych przyczynia się 
także do wzrostu tzw. śladu węglowego, czyli 
zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, po-
wstających podczas produkcji żywności, a na-
stępnie w trakcie niewłaściwego zagospoda-
rowywania odpadów biodegradowalnych. 
Zauważmy, że straty w żywności powstają na 
wszystkich etapach jej produkcji i wykorzy-
stania: w produkcji rolniczej, przetwórstwie, 
dystrybucji (transport, magazynowanie, han-
del, gastronomia) i konsumpcji. W niniejszym 
artykule skupiamy się na końcowym elemen-
cie łańcucha, najbardziej licznym i generują-

cym największe, jak wykazaliśmy powyżej, 
straty – czyli na nas, konsumentach. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, insty-
tucje Unii Europejskiej, a także zajmujące się 
tą tematyką instytucje i organizacje działające 
w poszczególnych krajach, w tym w Polsce, od 
lat próbują zwrócić uwagę decydentów i społe-
czeństw na narastający problem, tym bardziej 
niepokojący, że około 900 mln ludzi na świe-
cie cierpi z powodu niedożywienia, a większą 
część strat można by było wyeliminować, sto-
sując proste metody, o których dalej. 

Ważnym krokiem w walce z marnowaniem 
żywności w naszym kraju jest przyjęta 
w 2019 r. ustawa o przeciwdziałaniu marno-
waniu żywności. Dokument ten nakłada na 
sklepy wielkopowierzchniowe (powyżej 250 
m2) obowiązek przekazywania organizacjom 
charytatywnym niesprzedanych, ale nadają-
cych się do spożycia artykułów.

Gmina Izabelin także dokłada swoją cegiełkę 
do tych starań. Przybliżamy Państwu wskazane 
zagadnienia w lokalnych mediach, a już w 2019 

roku uruchomiliśmy jadłodzielnię – lodówkę, 
w której można zostawić dla innych zapako-
wane produkty żywnościowe, które z różnych 
powodów nie zostały wykorzystane w Państwa 

grafika ze strony: w
w

w
.ios.edu.pl

fot. pixabay.com

fot. arch. UGI
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domach. Szczegółowy regulamin znajduje się 
na lodówce, którą ustawiliśmy przy sklepie 
Carrefour w Izabelinie. W ramach porozu-
mienia z Gminą sklep dba o lodówkę oraz 
regularnie ją zapełnia produktami, zgodnie 
z założeniami przytoczonej powyżej ustawy.

Zanim przejdziemy do konkretnych przykła-
dów właściwego postępowania z żywnością, 
chcemy jeszcze zwrócić Państwa uwagę na 
daty ważności umieszczane na opakowa-
niach produktów. Należy pamiętać, że jest 
zasadnicza różnica między terminem przy-
datności do spożycia (TPS) i datą minimalnej 
trwałości (DMT). Otóż produkty oznaczone 
„najlepiej spożyć przed… ” (DMT) powinny 
zostać wykorzystane do wskazanej daty, 

ale nic się nie stanie, jeżeli zjemy je po 
tym czasie, pod warunkiem prawidłowego 
przechowywania i braku widocznych zmian 
(np. mąka, olej, makaron), Natomiast żyw-
ność z oznaczeniem „najlepiej spożyć do …” 
(TPS) nie nadaje się do spożycia po wskaza-
nym terminie – zjedzenie produktu przekra-
czającego tę datę może nawet powodować 
konsekwencje zdrowotne (np. nabiał, mięso, 
wędliny). 

W celu ograniczenia marnotrawienia żywno-
ści warto czerpać ze wskazówek kampanii 
społecznej Instytutu Ochrony Środowiska – 
Państwowego Instytutu Badawczego „Jedz 
Bez Wyrzutów”, wspierającej konsumentów 
w odpowiedzialnym postępowaniu z żywno-

ścią – „bez wyrzucania do kosza, bez wyrzu-
tów sumienia i z korzyścią dla środowiska”. 

Próbujmy zmieniać przyzwyczajenia. Drob-
ne modyfikacje w naszym codziennym życiu 
wspierają działania innych w zakresie ochrony 
środowiska oraz mogą pomóc bardziej potrze-
bującym.

Renata Galbarczyk-Pykało
Wydział Ochrony Środowiska

Źródło:
https://ios.edu.pl/
https://bankizywnosci.pl/ 
https://projektprom.pl/ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
pl/MEMO_16_3989

Pamiętaj!

fot. pixabay.com
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ZBIERAJ DESZCZÓWKĘ 
OSZCZĘDZAJ KRANÓWKĘ!

W związku z trwającymi upałami pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Pamiętajmy 
jednak o racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu nią, jak również wykorzystywaniu jej przede 
wszystkim do celów socjalno-bytowych.

Następstwem zmian klimatu są ograniczenia w zakresie jako-
ści i dostępności zasobów wodnych, co ma ogromny wpływ 

na szereg sektorów, w tym na produkcję żywności, w której 
woda odgrywa zasadniczą rolę. Ograniczona dostępność wody 
już teraz stanowi problem w wielu regionach Europy i sytuacja 
ta prawdopodobnie ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Problem jest złożony, dlatego potrzebne są rozwiązania na 
szczeblu międzynarodowym i krajowym. Jednak każdy z nas 
musi wnieść swój wkład w poprawę sytuacji. Każdy mieszka-
niec współtworzy przestrzeń gminy i kształtuje środowisko. 
Dlatego ważne jest, abyśmy świadomi zagrożeń podjęli działa-
nia mające zrównoważone gospodarowanie zasobami wodny-
mi, jakimi dysponujemy.

Podlewanie ogrodów czy napełnianie basenów rażąco obniża 
zapasy wody w sieci wodociągowej. Ważne jest, aby zacząć 
gromadzić wody opadowe. Zamontowanie w ogrodzie zbiornika 
naziemnego lub podziemnego pozwoli zebrać i wykorzystać ją 
do własnych celów. Rozwiązanie to pozwala po pierwsze za-
oszczędzić cenną wodę pitną w gospodarstwie domowym, po 
drugie pomaga rozwiązać problem odprowadzania wody opa-
dowej z powierzchni utwardzonych. Wszędzie tam, gdzie nie 
jest konieczna wysoka jakość sanitarna, wodą opadową moż-
na zastąpić ponad połowę średniego dobowego zużycia wody 
pitnej. Wolnostojący zbiornik na deszczówkę umieszczony 
w miejscu zacienionym przy elewacji budynku gromadzi wodę 
wypływającą wprost z rur spustowych. Może to być tradycyjna 

beczka lub nowoczesny pojemnik dekoracyjny. Zbiornik 
może być również zintegrowany z systemem odwodnie-
nia nieruchomości. 

Innym rozwiązaniem jest wykonanie ogrodu deszczowe-
go. Taki ogród przechwytuje wodę z dachu lub innej po-
wierzchni. Podłoże ogrodu charakteryzuje się dużą prze-
puszczalnością i porowatością. Infiltracja może być także 
wspomagana systemem drenażu. Nasadzona w ogrodzie 
deszczowym roślinność powinna być dostosowana do lo-
kalnych warunków. 

Rośliny łąkowe i wyższe trawy sprzyjają oczyszczaniu po-
wietrza, zatrzymując szkodliwe pyły z zanieczyszczeń ko-
munikacyjnych. A przy okazji łąka jest w stanie wchłonąć 
i zatrzymać więcej wody niż zwykły trawnik. Warto więc 
zastanowić się czy musimy mieć piękny wypielęgnowany 
ogród czy jednak jesteśmy w stanie poświęcić kwestie es-
tetyczne na rzecz ekologicznych?

Oszczędzanie wody to nie tylko pozytywny wpływ na ota-
czające nas środowisko, ale również na zawartość portfela. 
Dlatego warto podjąć się małych, codziennych wyzwań, 
które powinny po prostu wejść nam w nawyk. Oszczędza-
nie wody nie jest trudne i uciążliwe.  Oszczędność wody to 
kolejny krok w stronę bardziej ekologicznego życia.
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KUCHNIA
• możesz zastosować miskę w zlewie np. po umyciu 
warzyw czy owoców woda nadal może być przydat-
na;
• płucz warzywa w misce, a potem podlewaj tą wodą 
drzewka albo kompost;
• gotuj potrawy pod przykrywką – woda nie będzie 
tak szybko odparowywać;
• zawsze zakręcaj kran jeśli nie musisz korzystać 
z bieżącej wody. Myte naczynia najpierw zmyj gąbką 
z płynem, a dopiero potem opłucz pod bieżącą wodą. 
Nigdy nie zostawiaj odkręconego kranu na czas zmy-
wania. Takie mycie może powodować straty sięgają-
ce nawet 7-8 litrów na minutę;
• zadbaj, by uszczelnić kran. Z kapiącej baterii może 
wyciekać nawet 15 litrów wody dziennie, co w skali 
roku daje ogromne ilości. Przy okazji może ona po-
wodować nieestetyczne zacieki i ślady kamienia na 
zlewozmywaku.

ŁAZIENKA
• zamień kąpiel w wannie na szybki prysznic;
• jeśli już musisz korzystać z kąpieli, napełnij wannę 
do połowy;
• napraw nieszczelne krany. Regularnie wymieniaj 
zużyte uszczelki. Podobnie sprawdzaj wszystkie 
węże, złącza i baterie pod kątem wycieków. Nie za-
pomnij sprawdzić kranów, rur i węży na zewnątrz, 
jeśli mieszkasz w domu;
• zamontuj oszczędne spłuczki;
• zainstaluj perlatory wody w kranach;
• uruchamiaj tylko pełną pralkę;
• poprzez mycie ciemnych ubrań w chłodniejszej wo-
dzie oszczędzisz i wodę i energię, a ubrania zachowa-
ją kolor na dłużej. Współczesne detergenty poradzą 
sobie już w 30 stopniach Celsjusza;
• płucz zęby wodą z kubka;
• pamiętasz o wodzie z garnków, w których płukane 
i myte były naczynia? Użyj jej do spłukiwania toalety.

DOM
• co miesiąc monitoruj rachunek za wodę i odczytuj wskazania wodomierza. Ra-
chunek i wodomierz to narzędzia, które pomogą Ci wykryć wycieki, oszacować 
rzeczywiste potrzeby zużycia wody oraz zaplanować działania naprawcze;
• sprawdzaj szczelność instalacji wodnej i CO;
• w domu lub podczas pobytu na urlopie ponownie używaj ręczników. Nie ma 
konieczności wymieniać i prać ich codziennie! Staraj się je suszyć w pełnym roz-
wieszeniu, w przewiewnym miejscu;
• jeśli posiadasz czworonoga, to kiedy dajesz mu świeżą wodę, nie wylewaj starej 
do kanalizacji. Użyj jej do podlewania roślin;
• zainstaluj tzw. oszczędne spłuczki. Warto zwrócić uwagę na to, z jakich spłuczek 
korzystamy w domu. Te, które dbają o niższe zużycie, to spłuczki z funkcją „stop” 
oraz te z podziałem na spłukiwanie oszczędnościowe (w zależności od potrzeb 
możemy zużyć 3 litry lub 6 litrów wody).
• naucz swoje dzieci właściwych nawyków i wytłumacz im dlaczego warto być 
oszczędnym.

OGRÓD
• sadź rośliny odporne na suszę;
• jeśli musisz, podlewaj ogród rano lub wieczorem;
• rozsyp ściółkę! Rozrzuć obfitą warstwę ściółki do-
koła roślin, by zamknąć wilgoć w glebie i zapobiec 
wyparowaniu jej z powierzchni;
• podlewaj ziemię, nie rośliny!
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W TROSCE O ŚRODOWISKO

PRAKTYCZNE WARSZTATY 
KOMPOSTOWANIA

W sobotę 26 czerwca mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć 
w praktycznych warsztatach kompostowania.

Było to kolejne spotkanie z Joanną Sytą, która tym razem pokazywała, 
jak należy przerzucać zawartość kompostownika, jak układać warstwy 
i jak tworzyć pożywki wspomagające proces kompostowania.
Licznie przybyli mieszkańcy nie pozostali bierni. Zakasali rękawy 
i wspólnymi siłami najpierw opróżnili ustawione przy Urzędzie Gmi-
ny  Izabelin kompostowniki. Po ich opróżnieniu mogli dostrzec błędy, 
które powstały w trakcie ich użytkowania np. niedostatek wody czy 
zbyt duże bryły, które zakłócały proces prawidłowego kompostowa-
nia. Następnie, zgodnie ze wskazówkami prowadzącej, na nowo uło-
żone zostały warstwy kompostu. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali Poradnik „Kompostuję, bo Ziemię sza-
nuję” oraz nasiona łąki kwietnej. Ci bardziej aktywni, którzy wykazali 
się wiedzą w konkursie, wygrali gminne torby jutowe.
Na kolejne warsztaty zapraszamy już jesienią. Będzie, jak zawsze 
rzeczowo i praktycznie.

Tekst i fot. Wydział Ochrony Środowiska

USUŃ AZBEST ZA DARMO
Przypominamy o trwającym naborze wniosków na odbiór, transport 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcy gminy, posiadający na swojej posesji zeskładowane 
wyroby zawierające azbest, mogą skorzystać z możliwości nieod-

płatnego pozbycia się ich (usunięcia) – Gmina Izabelin finansuje odbiór 
(pakowanie i załadunek), transport i unieszkodliwianie tych odpadów. 

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:
- złożenie w Urzędzie Gminy Izabelin wniosku, 
- złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest. 

Druki: wniosku i informacji dostępne są na stronie: 
https://www.gmina.izabelin.pl/401,azbest?tresc=5038  
oraz w Urzędzie Gminy Izabelin – w wersji papierowej. 

Nabór wniosków w roku bieżącym będzie trwał do wyczerpania środ-
ków przeznaczonych na ten cel, jednak nie dłużej niż do 30 listopada.

UWAGA! 

Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.

W przypadku dodatkowych pytań pracownicy Wydziału Ochrony Śro-
dowiska chętnie udzielą odpowiedzi w Urzędzie (pok. nr 3, nr domo-
fonu: 31)  lub telefonicznie: 22 722 89 31 w godzinach pracy Urzędu, 
tj. pon. 9.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00.

Przypominamy, że wyroby zawierające azbest mogą być wy-
korzystywane w  sposób  niestwarzający  zagrożenia  dla  środowi-
ska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r. 

Wydział Ochrony Środowiska
zdjęcie nadesłane przez WOŚ

https://www.gmina.izabelin.pl/401,azbest?tresc=5038
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W TROSCE O ŚRODOWISKO

PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W CZERWCU 2021

Punkt odwiedziło w sumie 453 mieszkańców. Odwiedziny mieszkań-
ców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C     123

Hornówek    123

Truskaw       90

Laski    55

Izabelin B    38

Mościska     18

Sieraków     6

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W dwie czynne soboty na 17 
dni powszednich pracy PSZOK w czerwcu przywieziono 15% 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 11 do 34, natomiast 
w soboty od 31 do 37.

W czerwcu największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezio-
nych odpadów, ponownie  cieszyły się odpady poremontowe, budowlane 
oraz gruz. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 21940 kilogra-
mów. Pozostałe ilości kształtowały się następująco:

Tworzywa sztuczne – 2720 kg

Szkło – 1520 kg

Zużyty sprzęt elektroniczny – 560 kg

Bioodpady – 4540 kg

Odpady wielkogabarytowe – 13400 kg

Przeterminowane leki – 69 kg

Chemikalia – 248 kg

Tekstylia – 1080 kg

Opony – 980 kg

Świetlówki – 20 kg

Przyjęta w PSZOK-u makulatura i złom zostały przekazane w ramach 
akcji charytatywnej na leczenie Leosia.
Po odbiór odpadów przyjechało 23 hakowce firmy BYŚ, z czego 15 za-
brało po 2 -3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 46 
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 siarko-
wodoru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych. Wszystkie bieżące 
odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej dopuszczalnych norm.
Czterech mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

https://tiny.pl/ts68d 
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OBYWATELSKOŚĆ STOSOWANA 
ZGODA-NIEZGODA 

Tak się od pewnego czasu zastanawiam, co jest przeciwieństwem 
odwagi cywilnej? I myślę sobie, że przyzwolenie na niegodziwość. 

Wszyscy jesteśmy obecnie świadkami paskudnego hejtu, który wyle-
wa się niemal ze wszystkich portali społecznościowych funkcjonujących 
w naszej gminnej społeczności. Z kolei w zeszłym roku miałam okazję 
być świadkiem wielkiej przykrości, jakiej doświadczyła jedna ze znanych 
mi osób, które lubię i cenię. Stała się ona obiektem niezwykle nieprzy-
jemnych komentarzy na temat jej pracy społecznej, których nie szczę-
dzili sąsiedzi ze wsi. 

Niedługo później, w październiku, usłyszałam o tym, co zrobili piłkarze 
drużyn Bayern Monachium i Hoffenheim. Dwudziestu dwu chłopa wal-
czących przed chwilą przeciw sobie na boisku stanęło ramię w ramię  
przeciw chamstwu dziejącemu się na trybunach. Dlaczego nie zrobili 
tego kibice, szczególnie ci, którzy siedzieli w pobliżu „demonstrantów”? 

Panowie z niemieckich trybun i nasi sąsiedzi z Truskawia, Hornówka, 
Izabelina, Sierakowa, Mościsk i  Lasek –  co ich łączy? Łączy ich, proszę 
Państwa, przyzwolenie na niegodziwość. Inaczej mówiąc – brak reakcji 
na dziejące się obok zło: w tym przypadku lżenie i zaszczuwanie ludzi.

Z jakiegoś powodu społeczne przyzwolenie na niegodziwość ma się 
w naszym nadwiślańskim kraju nieźle. Dlaczego? Rozważmy tego po-
wody. 

• Może rezygnujemy z własnych sądów i opinii na rzecz grupy, bo po-
trzebujemy poczucia przynależności?

• Brakuje nam odwagi, by przeciwstawić się sile autorytetu przywódcy 
grupy?

• Dajemy się wmanipulować w dziwne działania, bo coś już zaczęło się 
wokół nas kręcić, a my bezwolnie dalej w tych działaniach uczestniczy-
my?

• Pozwalamy na niegodziwość, bo inni też wyrażają nieme przyzwolenie, 
więc co się będziemy wyłamywać?

• Uważamy, że atakowani/wyszydzani sami są sobie winni?

• Bo przywykliśmy nie reagować na nic?

• Bo boimy się o swoje zęby i szyby?

Z pewnością te i inne powody przerzedziły szeregi obrońców prawa 
i skazały szeryfa kultowego już westernu „W samo południe” na samot-
ną walkę przeciw złu. Pewnie wielu z nas pamięta ten film. 

Na szczęście odwagą cywilną może się poszczycić nie tylko hollywoodzki 
bohater. Do dziś pamiętam postawę naszej córki, która, mając 10 lat, 
zwróciła się do koleżanki wyśmiewającej inną – „Przestań, lubię Kaśkę 
i nie życzę sobie, żebyś w mojej obecności mówiła o niej paskudne 
rzeczy”.

Odwaga cywilna nie polega bowiem na tym, że się naciera na kogoś 
z widłami, czując za sobą wsparcie tłumu. Nie jest odwagą rozpala-
nie stosu pod nieszczęśnikiem, gdy czujemy się bezpiecznie w mrokach 
nocy. Nie jest też odwagą bojowe wypisywanie obraźliwych komentarzy, 
gdy kryjemy się za tarczą anonimowości albo wiemy, że kultura adwer-
sarza nie pozwoli mu na równie chamski odwet. 

Odwaga cywilna, szanowni Państwo, polega na tym, że widząc dzieją-
cą się niegodziwość, a nie mając pod ręką szeryfa czy dziesięcioletniej 
dziewczynki, potrafimy głośno wygłosić niepopularny komunikat: „Dro-
ga sąsiadko/sąsiedzie, lubię i szanuję panią/pana X i nie życzę sobie, 
żebyś mówił/a o tej osobie paskudne rzeczy”.

Tylko tyle.

Pozdrawiam, życząc nam wszystkim odwagi.

żona sołtysa

PS. Osobom żądnym wiedzy (a tych mam w wielkiej estymie) wyja-
śniam, kim jest żona sołtysa – otóż jest to dama, która weszła w związek 
małżeński z obywatelem pełniącym funkcję sołtysa. 

Z ŻYCIA GMINY



13

urzędnicze eldorado

Z ŻYCIA GMINY

Do napisania niniejszego artykułu zmobilizowała mnie dyskusja na gminnych grupach internetowych 
o ludziach zatrudnionych w urzędzie gminy. W opinii wielu osób, urząd jawi się jako „kraina mlekiem 
i miodem płynąca”, dostępna jedynie dla wybranych, gdzie strumień pieniędzy wartko płynie nie-
zależnie od tego „czy się stoi, czy się leży”. Odniosłem przekonanie, że wszyscy się garną do pracy 
w urzędzie, a dostają się jedynie nieliczni…

Gdy zastanawiałem się od czego zacząć, z pomocą przyszedł mi nie-
zawodny Internet i jedna z mieszkanek, która pozwoliła sobie na 

poniższy post (pisownia oryginalna).

„…Biurwy zawsze były nie ogarnięte w każdym urzędzie... tylko siedzą, 
kg idą w tyłek, kawa za kawą... a ludzi mają głęboko w tych tłustych 
pupach ...             ...”

Jest wiele zawodów finansowanych z pieniędzy publicznych, począwszy 
od policji, poprzez straż pożarną, służbę zdrowia, a skończywszy na na-
uczycielach, by wspomnieć jedynie te najliczniejsze grupy zawodowe. 
Jednak to właśnie pracownicy urzędów różnych szczebli są narażeni 
w największym stopniu na niechęć, obrażanie – sam byłem świadkiem 
kilku takich sytuacji i zawsze byłem zażenowany zachowaniem osób, 
które znam i do tego momentu darzyłem szacunkiem. Zakładam, że 
osoby pozwalające sobie na takie teksty jak cytat powyżej, czy też na-
ganne zachowania w urzędzie, często same są traktowane w podobny 
sposób i jest to dla nich jakaś forma odreagowania „bo płacę i wyma-
gam”, „bo jesteście utrzymywani z moich podatków” etc. Pomijając bar-
dzo duże uproszczenie takiego podejścia, każdy zatrudniony w Urzędzie 
Gminy Izabelin pracownik ma pełne prawo oczekiwać szacunku za pracę 
jaką wykonuje.

Spójrzmy teraz nieco bardziej wnikliwie na to urzędnicze eldorado, czy 
faktycznie prawdą jest, że wszyscy upatrują swoją przyszłość w pracy 
w Urzędzie Gminy. Poniższy rysunek pokazuje liczbę ogłoszonych kon-
kursów na różne stanowiska w Urzędzie w okresie od stycznia 2019 r. 
do maja 2021 r.

Jak wynika z rysunku, poza październikiem 2020 r., gdy otwartych było 
5 rekrutacji na stanowiska w urzędzie gminy (były to następujące sta-
nowiska: inspektor ds. inwestycji, inspektor ds. zamówień publicznych, 
inspektor ds. bieżącego utrzymania w Wydziale Rozwoju i Bieżącego 

Utrzymania, inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami oraz inspektor ds. kancelaryjno-archiwalnych w Wydziale Orga-
nizacyjnym), w pozostałych miesiącach rekrutacje mają charakter nor-
malnej rotacji pracowników, którzy zmieniają miejsce pracy na lepiej 
dopasowane do ich aktualnych oczekiwań lub sytuacji życiowej.

Jeśli spojrzymy na dane z ilością zgłoszeń nadesłanych w odpowiedzi 
na ogłoszone konkursy, to wykres wygląda jak na poniższym rysunku.

Jak czytać ten wykres? Gdy spojrzymy na luty 2019 r., to widzimy trzy 
kropki – oznacza to trzy ogłoszone konkursy na wolne stanowiska − 
w pierwszym złożono 5 aplikacji, w drugim 6, w trzecim 13.

Statystyka w liczbach wygląda następująco: w okresie od stycznia 2019 
r. do maja 2021 r. przeprowadzono 30 rekrutacji (w tym 6 rekrutacji 
było powtórzonych dwukrotnie), otrzymano sumarycznie 157 aplikacji, 
5 razy proces rekrutacji nie został rozstrzygnięty, na jedną rekrutację 
nie została złożona ani jedna aplikacja. Tylko w jednym przypadku (maj 
2020 r.) prowadzona była rekrutacja na stanowisko kierownicze (akurat 
w tym przypadku otrzymaliśmy 12 aplikacji). 

Jak widać, pomimo powszechnie wyrażanej opinii o eldorado „mlekiem 
i miodem płynącym”, nie mamy tłumów chętnych do pracy. Powodów 
może być kilka – mamy rynek pracownika, co nie pomaga w zatrudnia-
niu, a praca w urzędzie jest pracą w bliskim kontakcie z mieszkańcami, 
która jest sama w sobie stresująca, a przez to − niedoceniana. 

Jarosław Kępkowicz
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XLII SESJA RADY GMINY IZABELIN

XLII sesja Rady Gminy Izabelin, odbyła się w dniu 22 czerwca 2021 roku. 
Transmisja sesji jest dostępna na stronie Gminy Izabelin https://www.gmina.izabelin.pl/.

Z ŻYCIA GMINY

Podczas sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej złoży-
ła informację o wyborach uzupełniających w Gminie Izabelin, 

przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 roku, wręczyła Elizie 
Daniel zaświadczenia o wyborze na radną. Pani Eliza Daniel złożyła 
ślubowanie. Ponadto zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. oraz złożono 
raport o stanie gminy. 

Radni podjęli następujące uchwały:

UCHWAŁA XLII/334/21 w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Izabelin. ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 5, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

„Raport o stanie Gminy Izabelin w 2020 roku” został rozpatrzony 
na sesji Rady Gminy Izabelin 22 czerwca 2020 r. W trakcie sesji 
została przeprowadzona debata, w której udział wzięli zgromadzeni 
Radni oraz mieszkańcy gminy Izabelin. Z tego względu, mając na 
uwadze zarówno przebieg debaty, informacje uzyskane w jej toku, 
a wcześniej także dochowanie przez Wójta Gminy Izabelin wszyst-
kich ustawowych obowiązków, Rada Gminy Izabelin postanowiła 
udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Izabelin.

UCHWAŁA NR XLII/335/21 w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2020 rok. ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI: 2

UCHWAŁA NR XLII/336/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi-
ny Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
2020 rok. ZA: 9, PRZECIW: 0,WSTRZYMAŁO SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI: 2

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do 
właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu za ubiegły rok. Po zapoznaniu się z dokumentami wymie-
nionymi w treści uchwały zasadnym jest udzielenie absolutorium 
Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

UCHWAŁA Nr XLII/337/21 w sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej na rok 2021 Gminy Izabelin. ZA: 13, PRZECIW: 0,WSTRZYMA-
ŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2. 

Zmiana uchwały dotyczy planowanych zmian w budżecie 2021 r. 
wynikających z realizacji zadań gminnych jednostek

UCHWAŁA NR XLII/338/21 w sprawie przyjęcia Statutu Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie. ZA: 13, PRZECIW: 
0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie jest jednostką or-
ganizacyjną Gminy Izabelin funkcjonującą jako jednostka budżetowa. 
Podstawą działania jednostki budżetowej jest statut, który powinien 
określać w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalno-
ści. Zmianie w statucie ulega nazwa stanowiska kierującej Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izabelinie z „Kierownik” na „Dyrek-
tor”. Zmiana nazwy stanowiska osoby kierującej GOPS-em w Izabeli-
nie dokonywana jest w celu ujednolicenia wszystkich nazw stano-
wisk oraz osób zarządzających jednostkami budżetowymi Gminy 
Izabelin, a także daje większą swobodę w kształtowaniu polityki 
kadrowej i organizacji pracy GOPS-u w Izabelinie.

UCHWAŁA NR XLII/339/21 w sprawie ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie Izabelin na rok szkolny 2021/2022. ZA: 13, 
PRZECIW: 0,WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkol-
ny 2021/2022 przyjęto ceny paliw: benzyny, oleju napędowego 
i gazu LPG obowiązujące w dniu 08 czerwca 2021 r. na dwóch sta-
cjach benzynowych znajdujących się na terenie gminy Izabelin. Dla 
wyliczenia średniej ceny benzyny przyjęto ceny benzyny: PB 95 i Pb 
98, a dla wyliczenia średniej ceny oleju napędowego przyjęto ceny 
dla paliwa diesel, diesel ultimate i diesel verva.

UCHWAŁA NR XLII/340/21 w sprawie wyrażenia zgody Gmi-
nie Izabelin na zawarcie umowy zamiany działek ew. nr nr 1167, 
1068, 139/2 położonych w obrębie Truskaw gmina Izabelin oraz 
działek ew. nr nr 41, 62/1 położonych w obrębie Mariew gmina 
Stare Babice na działkę ew. nr 333/1 położonej w obrębie Laski 
gmina Izabelin. ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 2, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Pozyskane w drodze umowy zamiany przez Gminę Izabelin ww. dzia-
łek przeznaczone zostałyby na realizację celów publicznych.

Iwona Mazurek

28 sierpnia 2021, godz. 19.00

Benefis Maryli Łukasińskiej
wieloletniego dyrektora Domu Kultury w Laskach; wicedyrektora,

 a w roku 2019 p.o. dyrektora Centrum Kultury Izabelin
sala widowiskowa CKI

https://www.gmina.izabelin.pl/
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Potańcówka na ryneczkowej kostce
„Ta ryneczkowa kostka idealnie sprawdzi się w spełnianiu marzeń” − to niedawno usłyszana przeze mnie 
autentyczna wypowiedź w kontekście letniej potańcówki. Przypadkowo, ale celnie oddała nasz sposób 
myślenia o Ryneczku, który sukcesywnie przekuwamy na działania. Wciąż dołączają nowe idee, nowi 
partnerzy. Powstaje nowa przestrzeń, w której widzimy kolejne drzwi, kuszące, by je otworzyć…

Zaproszenie na letnią potańcówkę na Ry-
neczku wywołało kilka typów reakcji: od 

zachwytu („Jesteście niesamowici”), przez 
zdziwienie („Naprawdę? Tańce na rynecz-
ku???”), po dezaprobatę („Nie nie, to nie dla 
mnie, ja na takich imprezach nie bywam…”). 
Tego się spodziewaliśmy. I tak jest OK. 

Ryneczek Po Sąsiedzku to pojemny koncept 
i przestrzeń, która jest wystarczająco dobra, 
by testować różne pomysły i kreować dowol-
ne klimaty. Wystarczająco dobra, by realizo-
wać różne potrzeby, jednocześnie spełniając 
marzenia. Czyje? Mieszkańców, zarówno jako 
lokalnej społeczności, jak  i indywidualnie, na-
sze jako zarządcy ryneczku, włodarzy gminy… 

A sama potańcówka? 

Potańcówka odbyła się w sobotę 10 lipca. 
Była prosta w zamyśle i w realizacji, jako oka-
zja do radosnego spędzenia czasu z innymi, 
poczucia przynależności do tego miejsca i do 
ludzi, którzy tu mieszkają. Okazja do budowa-
nia mostów, nowych relacji, szukania wspól-

nego mianownika ponad  podziałami. Dla 
wszystkich. Nie do przecenienia w tym ,,mię-
dzypandemicznym’’ czasie wielu ograniczeń.  

Pierwsza potańcówka na Ryneczku w cudow-
ny letni wieczór przyciągnęła liczne i zróżnico-
wane grono spragnionych integracji z sąsia-
dami – integracji w tańcu lub przy stole, pod 
gwiazdami, przy muzyce. DJ Mariusz Brzosko 
z sąsiedniej gminy Stare Babice stworzył mu-
zyczną przestrzeń, w której wszyscy, niezależ-
nie od pokolenia i gustów muzycznych, prze-
żyli swoje chwile szaleństwa. Nasz znany już 
food truck Witka Alpiny częstował kiełbaską 
i grzankami na modłę gruzińską oraz lodami 
własnej roboty. 

Co dalej? 

Na potańcówce spadł na nas deszcz zapytań 
i próśb o kolejne takie wydarzenia. W pla-

nach są jeszcze co najmniej dwie potańców-
ki – jedna w sierpniu i jedna we wrześniu. 
Wspólnie z Centrum Kultury Izabelin − współ-
organizatorem potańcówki − zaplanowaliśmy 
kalendarz, który przedstawimy już wkrótce.

I bardzo ważne − słowa ogromnej wdzięcz-
ności kieruję do Państwa mieszkających 
w sąsiedztwie Ryneczku, którym serwowali-
śmy głośną muzykę pod oknami, przesuwając 
czas ciszy nocnej. Dziękujemy za cierpliwość 
i wyrozumiałość.

A kostka? Kostka sprawdziła się znakomicie…

Anna Rychlik
Stowarzyszenie Dla Nas 
Ryneczek Po Sąsiedzku

fot.  Paweł Rychlik
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Dzięki wsparciu Gminy Izabelin oraz współpracy z OSP Laski w naszym przedszkolu „Akademia pod Dę-
bowym Liściem” powstała Dziecięca Drużyna Strażacka – Iskierka. Jest to Pierwsza Dziecięca Drużyna 
Strażacka w powiecie warszawskim zachodnim. Jej głównym celem jest podnoszenie wiedzy i umie-
jętności jej członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz nauka reagowania w sytuacjach 
zagrażających życiu i zdrowiu, a także popularyzacja działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

4 maja 2021 roku w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste 
ślubowanie oraz pasowanie małych strażaków z grup „Jeżyki” 

i „Żabki”. W tym ważnym dla drużyny dniu gościliśmy władze gminy: 
Wójt Gminy Izabelin Dorotę Zmarzlak, jej zastępcę Michała Postka 
oraz Prezesa OSP Laski Włodzimierza Domańskiego, który wraz z Ka-
tarzyną Wolak poprowadził oficjalną część uroczystości. 
Każdy przedszkolak wstępujący do Iskierki przeszedł test sprawno-
ściowy, w którym wykazał się siłą, zręcznością i refleksem. Po wy-
czerpujących konkurencjach odbyło się uroczyste ślubowanie oraz 
pasowanie kandydatów. Jako członkowie drużyny dzieci uczestniczy-
ły w cyklicznych zajęciach ze Strażakami z OSP Laski, a także poznały 
zawody, które mają wpływ na nasze zdrowie i bezpieczeństwo. 
W trakcie jednego ze spotkań przedszkolaki miały możliwość do-
kładnego zapoznania się z różnorodnym umundurowaniem strażaka, 
uczyły się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz po-
znały zawartość plecaka ratownika. 
W trakcie kolejnego spotkania poznały różne rodzaje gaśnic i zoba-
czyły ich praktyczne zastosowanie. Przedszkolaki były zachwycone, 
gdy strażacy „wypuścili” proszek z jednej z nich. W tym dniu mogły 
również włączyć ręczną syrenę strażacką, a także zobaczyć, jak wy-
glądają poszukiwania poszkodowanego w zorganizowanej symulacji. 
Cykl spotkań zwieńczył zorganizowany specjalnie dla drużyny piknik, 
który odbył się na terenie jednostki. Przedszkolaki zwiedziły strażnicę 
oraz zapoznały się ze sprzętem strażackim. Nie mogło oczywiście za-
braknąć przejażdżki samochodami strażackimi oraz pokazu umiejęt-
ności gospodarzy, podczas którego dzieci mogły zobaczyć na własne 
oczy, jak wygląda gaszenie płonącego ogniska z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa. Wszyscy członkowie drużyny wrócili do 
przedszkola ze swoim pierwszym odznaczeniem i dyplomem.

Dziecięca Drużyna Strażacka – Iskierka 
w przedszkolu w Laskach

Przed nami wiele nowych wyzwań: stała współpraca z OSP Laski, 
która jest patronem drużyny oraz innymi jednostkami straży pożar-
nej, doskonalenie sprawności fizycznej, ćwiczenia musztry, zdobywa-
nie wiedzy na temat zawodu strażaka, spotkania z ludźmi dbającymi 
o nasze bezpieczeństwo, nawiązanie współpracy z różnymi przed-
szkolnymi drużynami strażackimi działającymi w innych powiatach, 
wycieczki, zdobywanie nowych umiejętności i wiele innych. Mamy 
nadzieję, że program „Dziecięca Drużyna Strażacka – Iskierka” 
umożliwi dzieciom nabycie określonych kompetencji, a w codzien-
nym życiu − dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

Tekst i fot. Karolina Krzosa, Monika Kozłowska
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Nasi laseccy strażacy nie tylko świetnie gaszą pożary, ale potrafią 
też zorganizować piknik. 10 lipca, w sobotę, na terenie swojej 

remizy przygotowali mnóstwo atrakcji. 
Wszystko zaczęło się od uroczystej zbiórki, podczas której Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył strażakom czek 
o wartości 300 tysięcy złotych na zakup nowego podnośnika. Została 
także przedstawiona Drużyna Małych Strażaków „Iskierki” − dzielni 
przyszli strażacy z gminnego przedszkola w Laskach. Następnie wszy-
scy ruszyli do zabawy. 

Na szczęście pogoda dopisała. Dla dzieci były dmuchańce i tor prze-
szkód stworzony przez strażaków. Aby zdobyć nagrodę, trzeba było 
włożyć w to trochę wysiłku. Mali strażacy mogli rywalizować ze sobą 
w konkurencjach takich jak: łączenie węży strażackich, slalom pomię-
dzy pachołkami, bieg pod taśmą i ugaszenie „pożaru” w domku za 
pomocą hydronetki. Potem każdy mały strażak musiał wykazać się 
szybkością i siłą, aby własnoręcznie włączyć syrenę. Zaprezentowa-
no wozy bojowe, było także stanowisko, przy którym stała karetka. 
Dzieci i dorośli mogli zobaczyć karetkę od środka oraz zaczerpnąć 
wiedzy na temat pierwszej pomocy. W ramach poczęstunku strażacy 
przygotowali dla najmłodszych popcorn i watę cukrową oraz napoje, 
a dla starszych była pyszna strażacka grochówka, kiełbaski i karków-
ka z grilla. 
Na scenie wystąpiły „Iskierki” i powitały gości wakacyjną piosenką, 
a potem zespół Wokaliza z Centrum Kultury Izabelin, Doobie Duo, 
Aleksandra Przybysz i Emilia Strzelecka. Zabawa była świetna, o czym 
świadczą zdjęcia.
Dziękujemy Naszym współorganizatorom za pomoc, a wszystkim go-
ściom za wspólną zabawę.

 
 zarząd, druhny i druhowie OSP LASKI

PIKNIK STRAŻACKI W LASKACH 

zdjęcia:
dwa zdjęcia od dołu w prawej kolumnie - fot. W. Piekarski 
FotoPiekarnik, pozostałe - arch. OSP w Laskach
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Czasem się zdarza, że żmija lubi wygrzewać się na kopicy siana przed stożeniem, nie mając innego schronienia. Zwracać 
więc na to należy uwagę młodzieży, zwłaszcza miejskiej, szczególniej panien, które za największą przyjemność, dostawszy 
się na wieś, mają siedzenie z książką na świeżych kopicach, kupkach czy wałkach z siana albo harcowanie po nich.

   (Wąż i żmija, Adam Sąsiedzki, Lwów 1898, nakładem Redakcyji „Bartnika”)

Żmija posiada zęby jadowe, którymi boleśnie kąsa swoje ofiary, i za 
pomocą których wstrzykuje do ich organizmów toksynę paraliżu-

jącą układ nerwowy. Samo to wystarczy, żeby zwierzę polujące na 
mniejsze od siebie gryzonie otrzymało łatkę przeklętego, śmiertelnie 
niebezpiecznego i godnego wytępienia. Skorygowanie negatywnej po-
stawy człowieka wobec żmii jest trudne, w wielu kręgach niemożliwe. 
Mam jednak nadzieję, że garść informacji pomoże osobom nastawio-
nym negatywnie przynajmniej zaakceptować istnienie tego stworzenia 
w naszym otoczeniu.

Rozmiar i kolor
Żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce. 
Dorosłe osobniki dorastają do ok. 120 cm. Samice są zazwyczaj więk-
sze od samców. Węże te posiadają rozmaite ubarwienie. Od szarego 
z wyraźnym zygzakiem na grzbiecie, zwanym wstęgą kainową, poprzez 
miedzianobrązowe do czarnego. U osobników czarnych zygzak jest nie-
widoczny. Ubarwienie żmii nie ma żadnego związku z jej jadowitością. 
Niestety tępiciele żmij nie zwracają uwagi na inne poza ubarwieniem, 
a bardzo istotne szczegóły różniące ją od choćby gniewosza plamistego, 
z którym jest najczęściej mylona, co zazwyczaj kończy się dla niego 
tragicznie. W wierzeniach ludowych żmije ubarwione na czarno uchodzą 
za najbardziej jadowite i podlegają najskuteczniejszej eksterminacji. 

Żmii trzeba spojrzeć w oczy

Nie znając subtelnych różnic w budowie anatomicznej rodzimych węży, 
aby mieć stuprocentową pewność, że gad, z którym mamy do czy-
nienia jest żmiją, należy wężowi spojrzeć w ocz. Żmija zygzakowata 
posiada pionową źrenicę, a nie okrągłą jak pozostałe nasze węże. Do 
tego tęczówka jej oka ma kolor czerwony, co czyni jej spojrzenie dość 
drapieżnym. Żmija posiada dużą, romboidalną (niektórzy mówią trój-
kątną) głowę, wyraźnie wyodrębnioną i szerszą od reszty ciała. Duża 
głowa służy jej do zabijania. Silne uderzenie głową połączone z wbiciem 
zębów jadowych i wstrzyknięciem jadu uśmierca ofiarę w kilka sekund.

Wszędobylski wąż
Żmija jest zwierzęciem wielu środowisk i, jeżeli występuje na jakimś 
terenie, spotkać ją można zarówno w podmokłych lasach, na bagnach 
i torfowiskach jak i na śródpolnych miedzach, suchych murawach, w bo-
rach i na wygrzanych otwartych przestrzeniach pokrytych rumoszem 
skalnym. Bardzo lubi przebywać w miejscach dobrze nasłonecznionych. 
Jest zwierzęciem terytorialnym, co znaczy, że nie przemieszcza się na 

duże odległości. Zazwyczaj przebywa w okolicy swojej stałej kryjówki, 
a takową może być sterta gałęzi lub kamieni, wykrot, czy opuszczona 
nora gryzonia − w zasadzie każde ustronne miejsce, do którego w razie 
zagrożenia można szybko się schronić. Na Mazowszu żmija występuje 
niezbyt licznie, za to bardzo często spotkać ją można na południu i pół-
nocy Polski. Gody żmij odbywają się na przełomie kwietnia i maja. Jest 
zwierzęciem jajożyworodnym, co znaczy, że jaja rozwijają się w ciele 
samicy, a młode węże wykluwają się z nich w momencie złożenia lub 
chwilę potem. Młode stają się samodzielne natychmiast po urodzeniu.

Nocny myśliwy
Zwierzę poluje w nocy i jedynie na zwierzęta sporo mniejsze od siebie, 
a są nimi przede wszystkim gryzonie, ale też owady, ślimaki, dżdżow-
nice, jaszczurki, żaby czy pisklęta ptaków. Nigdy nie atakuje aktywnie, 
tzn. dla samego ataku. Zazwyczaj oszczędza energię. Ukąszenia ludzi 
mają miejsce wyłącznie w przypadku nadepnięcia bądź celowego draż-
nienia zwierzęcia. Osaczona i zdenerwowana żmija, nie mogąc uciec, 
przybiera charakterystyczną postawę z wysoko uniesioną głową (podob-
nie jak kobra). Intensywnie syczy, badając językiem otoczenie i uważnie 
obserwuje intruza. Pozostawienie jej w spokoju powoduje uspokojenie 
się węża i natychmiastową ucieczkę z zagrożonej pozycji. 

Ostatnimi czasy coraz częściej dochodzi do ukąszeń psów, które pusz-
czone w terenie samopas podczas zabawy chcą złapać ruszający się, 
ich zdaniem, kawałek sznurka. W takiej sytuacji osaczona żmija reaguje 
natychmiast i jeden skuteczny strzał w nos pozbawia psa energii do dal-
szej zabawy. Wyjąc z bólu, z podkulonym ogonem wraca do właściciela. 
Na podobne ryzyko narażone są koty wychodzące, które dokładnie pe-
netrują swoje rewiry, i dopóki trafiają na gryzonie czy ptaki przewaga 
jest po ich stronie. Kontakt ze żmiją zazwyczaj przerywa pasmo kocich 
zwycięstw i jest dla niego zdecydowanie mniej przyjemny. 

Spora część ukąszeń żmii, to tak zwane ukąszenia suche, bez wstrzyk-
nięcia jadu. Bywają one jedynie bolesne. W miejscu ukąszenia pozo-
stają wówczas jedynie ślady po zębach jadowych, którym towarzyszy 
obrzęk i zaczerwienienie. W momencie, kiedy dochodzi do ukąszenia 
połączonego z wstrzyknięciem jadu, w krótkim czasie mogą wystąpić 
zaburzenia ze strony układów krążenia, oddechowego i nerwowego. 
Objawy zatrucia jadem to silny ból, szybko narastający obrzęk, mrowie-
nie, pieczenie i swędzenie skóry oraz powiększenie węzłów chłonnych 
najbliższych miejscu ukąszenia. Mogą pojawić się nudności i wymio-
ty, senność, dezorientacja, gorączka niepokój, przyśpieszony oddech 
i wzmożona potliwość. 

Ukąszenie żmii w przypadku człowieka może być śmiertelne wyłącznie 
dla niemowląt i małych dzieci, ze względu na małą masę ciała, oraz ludzi 
starszych, obciążonych chorobami układu krążenia. U osób uczulonych 
na toksynę węża jad może wywołać obrzęk krtani i wstrząs anafilak-
tyczny. Szacuje się, że w Europie dochodzi do zaledwie około 30 przy-
padków ukąszeń śmiertelnych rocznie. W Polsce ostatni taki przypadek 
miał miejsce w 2013 roku. W naszym kraju najczęściej, na co wskazują 
statystyki, kąsanymi przez żmiję są dzieci i dorośli mężczyźni (!). Za-
pewne dlatego że chcąc się wykazać odwagą, męskie osobniki naszego 
gatunku demonstrują potomstwu lub partnerkom, jak drażnić żmiję, 
a ta zdenerwowana reaguje we właściwy sobie sposób… 

ŻMIJA ZYGZAKOWATA CZY NA PEWNO STRACH SIĘ BAĆ?

PRZYRODA
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Wakacyjna 
ceramika

Zajęciami ceramicznymi z Marianną Dudek Centrum Kul-
tury Izabelin zainaugurowało w pierwszą sobotę lipca 

Sielankowe Wakacje, czyli  cykl bezpłatnych warsztatów 
weekendowych. Deszcz wprawdzie pokrzyżował nam trochę 
plany i zamiast „Pod Sosnami” spotkaliśmy się w foyer Cen-
trum Kultury Izabelin, ale i tak warsztaty były bardzo udane. 
Około 30 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) lepiło z gliny 
fantastyczne przedmioty: miseczki, kubki, figurki, patery... 
Uczestnicy byli bardzo kreatywni, a pani Marianna starała 
się wszystkim podpowiedzieć, jak osiągnąć zamierzony cel 
artystyczny. Po wysuszeniu i wypaleniu glinianych dzieł, każ-
dy uczestnik mógł odebrać swoją pracę. To było bardzo miłe 
popołudnie.

Sielankowe Wakacje wciąż trwają. szczegółowy plan 
na ostatniej stronie gazety, a plakaty poszczególnych 
zajęć na stronach 24-25.

Tekst i fot. Karolina Dubaniewicz
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Gdy mamy pecha…
W przypadku ukąszenia przez żmiję nie należy stosować żadnych har-
cerskich metod zaradczych polegających na nacinaniu rany, wysysaniu 
jadu czy zakładaniu opaski uciskowej, a każdy przypadek ukąszenia 
powinien być jak najszybciej zbadany przez lekarza, który oceni czy 
pacjent powinien otrzymać antytoksynę. Oceni, bo nie zawsze jest to 
konieczne. Przychodnie lekarskie w niektórych miejscowościach na po-
łudniu Polski, gdzie ukąszenia przez żmiję zdarzają się często (czy to 
podczas prac polowych, czy na szlakach turystycznych) są przygoto-
wane na taki stan rzeczy i posiadają w swych zasobach odpowiednie 
medykamenty do natychmiastowego podania poszkodowanym. Jak 
wygląda sytuacja w naszej okolicy – nie wiem…

Rany boskie, wąż w ogrodzie!
Ogród jest nasz, ale wąż jest u siebie i najlepiej tolerować jego krótko-
trwałą zazwyczaj obecność. Niestety nie wszyscy zdolni są do poświę-
ceń na rzecz przyrody. Natura tak − mówią. Bardzo ją lubię, ale dobrze 
jak jest daleko i nie pcha mi się pod nogi… A przecież to my jesteśmy 
intruzami, zajmującymi kawałek po kawałku przestrzeń życiową dzikich 
zwierząt. Decydując się na budowanie domów wśród lasów czy pól, 
w okolicy, w której do tej pory ich nie było, miejmy świadomość, że stali 
mieszkańcy zajętego przez nas terenu jeszcze przez długi czas będą 
walczyć o swoje i odwiedzać nasze (?) podwórze…

Ale na szczęście sytuacje, w których żmija rozpanoszy się na trawniku, 
zdarzają się rzadko. Z prostej przyczyny. Na wypielęgnowanych do gra-
nic absurdu, wystrzyżonych jak pole golfowe powierzchniach zwierzęta 
te nie mają czego szukać. Nie ma tam pokarmu, a w zasadzie tylko to 
je interesuje. Są więc jakiś czas, po czym wynoszą się w przyjaźniejsze 
rewiry. Czasem zdarza się, że gad zagości u nas na dłużej. Jeżeli jest 
to zaskroniec czy gniewosz, bez problemu, pokonując atawistyczny lęk 
przed wężami, możemy takiego jegomościa przenieść w dogodniejsze 
dla niego miejsce. W przypadku żmii, kiedy nie umiemy we właściwy 
sposób podejść do zwierzęcia, najlepiej powiadomić „służby”. Lokalna 
straż gminna, straż parku narodowego, leśniczy czy strażacy powinni 
szybko i fachowo pomóc rozwiązać problem. 

Na moim podwórzu żmij nie ma, chociaż warunki do życia miałaby 
wyśmienite. Wysoka, niekoszona  trawa, mnóstwo krzewów. Miejsca 
bardzo suche i nasłonecznione, ale też sporo cienia. Sterty liści i gałęzi, 
stos drewna, kopczyki z kamieni, kilka murszejących pni… Poczekam. 
Może któregoś dnia do długiej listy mieszkających u mnie zwierząt będę 
mógł dopisać także żmiję. Nie wiem tylko, co na to koty, ale w zasadzie 
to ich problem. Bo jak to mówią, nosił wilk razy kilka…

Tekst i fot. Maciej Szajowski
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Koncertowa inauguracja 
letniego sezonu

Tanecznie i śpiewająco w CKI

W piątek 25 czerwca w sali widowi-
skowej Centrum Kultury Izabelin 

z okazji rozpoczęcia letniego sezonu odbyły 
się 2 znakomite koncerty. Wystąpiła Zuzan-
na, z piosenką literacką najwyższej próby, 
doprawioną odrobiną folkowych brzmień. 
Artystce na skrzypcach akompaniowała Do-
rota Kuziela. 

Nastepnie wystąpił zespół Enerjazzer repre-
zentujący „stary, dobry jazz” czyli stylowy 
dixieland. Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy 
w Nowym Orleanie lub Chicago.

Wystąpili: Adam Solski (lider, puzon), Adam 
Abrahamczyk (trąbka), Kazimierz Szkut-
nik (klarnet, saksofon tenorowy), Kajetan 
Drozd (banjo, wokal), Jędrzej Łaciak (aku-
styczna gitara basowa), Grzegorz Gutowski 
(perkusja). Organizatorem koncertu był 
Mazowiecki Instytut Kultury, współorgani-
zatorem Centrum Kultury Izabelin, współ-
finansującym STOART, a patronat medialny 
nad koncertem objęła TVP Kultura.

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Daria Kuźniecow-Dudko, Jakub Piekarczyk

W środę 23 czerwca w Centrum Kultury Iza-
belin odbyły się dwa wydarzenia związane 

z tańcem i śpiewem: spektakle taneczne: „Syn-
chronizacje” (choreografia Natalia von Lonska) 
oraz „Wygnanie czarownic” (choreografia Kinga 
Gintowt). Ponadto wieczór umilili nam młodzi 
wykonawcy ze Studia Piosenki Centrum Kultury 
Izabelin pod kierownictwem Patrycji Modlińskiej.

Tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Enerjazzer

Zuzanna i Dorota Kuziela (skrzypce)

Spektakl taneczny - Wygnanie czarownic

Występ na bis w wykonaniu młodych wokalistów i Patrycji Modlińskiej ze Studia Piosenki

Występ Magdaleny Bartoszewicz
 ze Studia Piosenki Centrum Kultury Izabelin

Daria Kuźniecow-Dudko - wicedyrektor CKI 
oraz Piotr Mazur z Mazowieckiego Instytutu Kultury powitali gości
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Mam własne filtry rzeczywistości
Z Zuzanną − wokalistką, multiinstrumentalistką i tekściarką − rozmawia Iwona Mazurek

Zuzanno, jak zaczęła się Twoja przygoda 
ze śpiewaniem?
Był to na tyle długi i płynny proces, że raczej 
ciężko wskazać mi jeden, kluczowy moment. 
Moje dzieciństwo było pełne muzyki − mam 
w pamięci obraz wiecznie kręcących się czar-
nych płyt; mamę, która śpiewała i grała nam 
na gitarze; muzykę towarzyszącą nam podczas 
podróży... Przesiąkłam tym na tyle, że wydawa-
ło mi się czymś zupełnie naturalnym. Zaczęło 
się od keyboardu, który dostałam jako prezent 
z okazji pierwszej komunii − takie było wtedy 
moje marzenie. Miał klawisze, które podczas 
naciskania, świeciły się na różowo, byłam tym 
zachwycona! Nieco później zaczęłam podkra-
dać gitarę starszemu bratu, a po kilku latach 
rodzice kupili mi akordeon, z którym występuję 
do dziś. Grałam sama, metodą prób i błędów 
− na szczęście byłam na tyle uparta, że nie 
odpuszczałam za prędko.

Sama piszesz teksty do swoich piose-
nek. Dużo w nich wrażliwości, nostal-
gii, wspomnień z dzieciństwa, trud-
nych miłości. Skąd takie tematy u tak 
młodej osoby?
Zaczęłabym od tego, że młodość jest pojęciem 
mocno względnym − 30 lat to jednocześnie 
i mało, i dużo − wszystko jest kwestią perspek-
tywy. Skąd tematy? Z doświadczania. Myślę, 
że moje życie nie jest specjalnie wyjątkowe, 
pewnie nie różni się od życia większości ludzi. 
To, co na pewno  mam, to swoje własne filtry 
rzeczywistości − takie nakładki, które powięk-
szają i wzmacniają wszystko czego doświad-
czam. To dzięki nim, specyficznej optyce, czuję 
na tyle dużo, by móc zamieniać ten nadmiar 
w piosenki. 

Kiedy wychodzisz na scenę wyglądasz 
jak grecka bogini, jesteś taka  smukła, 
delikatna i piękna. Ale potem zaczynasz 
śpiewać i w Twoim głosie słychać siłę 
i moc. Jaka jesteś naprawdę?
Dziękuję za miłe słowo! Jestem w takim mo-
mencie życia, w którym ważne jest dla mnie 
przyjmowanie rzeczywistości we wszystkich 
jej wymiarach − uczę się przyjmować i ak-
ceptować złożoność spraw, zwracać uwagę na 
wszystkie odcienie. Może dlatego nie jestem 
w stanie jednoznacznie powiedzieć, jaka je-
stem. Na pewno znajdzie się we mnie sporo 
wrażliwości, jakiegoś rodzaju czułości dla świa-
ta, ale jednocześnie mam w sobie duże po-
kłady wewnętrznej mocy i intuicji, które mnie 
prowadzą. 

Można o Tobie powiedzieć, że jesteś 
multiinstrumentalistką. Grasz na akor-
deonie, klawiszach i gitarze. Który z in-
strumentów wyraża Ciebie najlepiej?
Najbliżej mi chyba do klawiatury pianina − 
pewnie dlatego, że był to mój pierwszy instru-
ment, na którym zaczęłam grać. To właśnie 
przy nim czuję się najbardziej swobodnie, jest 
mi najbliższe.

Twoja muzyka jest bardzo różnorod-
na. Jest folk, piosenka poetycka, ale  
w utworze „Im dalej na wschód, tym 
chłodniej” , w której akompaniujesz so-
bie na akordeonie, słyszymy paryskie kli-
maty.  Który styl jest Ci najbliższy?
Raczej nie zastanawiam się nad swoją muzyką 
używając takich kategorii. Ważne jest dla mnie, 
by móc jak  najpełniej wyrazić to, co czuję i na 
tym się koncentruję.  Mam to szczęście, że 
każdy z instrumentów wydobywa ze mnie inne 
kolory, otwiera inne przestrzenie dla ekspresji, 
dzięki czemu mogę sięgać do różnych światów. 
Myślę, że zagranie ciekawego, utrzymującego 
uwagę recitalu z akompaniamentem jednego 
instrumentu, byłoby dopiero ogromnym wy-
zwaniem i bardzo cenię sobie artystów, którzy 
to potrafią.

Kim jest dla Ciebie Bóg z piosenki ze 
snu? 
To dla mnie trudne pytanie, chyba zwyczajnie 
nie mam na nie odpowiedzi. Bóg z piosenki był 
wyśniony, zjawił się i do mnie przemówił, tyle 
wiem na pewno, bo właśnie tego doświadczy-
łam. Cała reszta jest dla mnie zagadką. Nawet 

jeśli zakładałabym istnienie jakiejś nieskończo-
nej, sprawczej mocy, nie chciałabym nadawać 
jej żadnego imienia − jeśli faktycznie owa moc 
istnieje, to nie pomieści jej żadne imię.

Podczas koncertu powiedziałaś, że lu-
bisz wino, uwielbiasz psy i masz fajnego 
mężczyznę przy swoim boku. A co jest 
dla Ciebie najważniejsze w życiu?
Chyba właśnie życie samo w sobie. Wciąż 
uczę się doceniać jego wartość, wszystkie jego 
odcienie, bez wartościowania. Uczę  cieszyć 
się prostą codziennością, a nie zawieszać się 
w oczekiwaniu na coś wyjątkowego. Kiedyś tra-
ciłam mnóstwo energii czekając, teraz szkoda 
mi na to czasu i mocy. Wolę spokojnie pobyć 
w „teraz”  − nawet, jeśli nie jest ono pełne 
fajerwerków.

Czy oprócz muzyki masz jeszcze jakieś 
pasje?
Bardzo lubię gotować dobre jedzenie i karmić 
nim ludzi − to sprawia mi naprawdę ogrom-
ną przyjemność! Krojenie, mieszanie w ga-
rach, doprawianie, by na koniec podzielić się 
tym z innymi, przy wspólnym stole, przynosi 
mi wielką radość! Kocham też podróże, bycie 
w drodze. Niezależnie od celu czy dystansu do 
pokonania − samo przemieszczanie się daje 
mi dziką radość. Zmieniające się krajobrazy, do 
tego muzyka, której słucham nałogowo... To są 
chwile, które mogłyby dla mnie trwać napraw-
dę długo i rzadko kiedy mam ich dość. 

Czego można Ci życzyć?
Na pewno powrotu do pełnej formy − nieste-
ty pocovidowe komplikacje dały mi poważnie 
w kość i oprócz długiej przerwy od grania, 
dodatkowo mierzę się teraz także z ograni-
czeniami swojego ciała. Wymaga to ode mnie 
naprawdę dużej cierpliwości i wyrozumiałości 
dla siebie, szczególnie gdy głód grania jest tak 
ogromny.

Gdzie można Cię posłuchać w najbliż-
szym czasie?

Powoli wracam do grania i już nie mogę się 
doczekać wszystkich spotkań, które przede 
mną! Jeszcze w tym miesiącu, 23 lipca, za-
gram w Wieruszowie. Dzień później zawitam 
do Głogowa. W sierpniu będzie można mnie 
usłyszeć także w Krakowie (26 lipca) oraz po-
śród pięknych krajobrazów Beskidu Niskiego, 
w Smolniku nad Osławą (28 lipca). 

Dziękuję za rozmowę

fot. arch. Zuzanny
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Staram się dzielić tym, co dostaję    z Antoniną Krzysztoń rozmawia Iwona Mazurek

W jednym z wywiadów powiedziała Pani, 
że muzyka jest Pani życiem i że najpierw 
nauczyła się Pani śpiewać, a dopiero po-
tem mówić. Rozumiem, że ta miłość to-
warzyszy Pani do dziś?
Myślę, że teraz na to pytanie już bym tak nie 
odpowiedziała, bo życie dał i daje nam Pan 
Bóg. Natomiast muzyka była moim pierwszym 
językiem, którym się posługiwałam. Kiedy by-
łam mała, to kontaktowałam się ze światem 
śpiewając. Gdy byłam troszkę starsza, to mu-
zyka w wielu trudnych sytuacjach bardzo mi 
pomagała. Zresztą tak jest do dziś. Bardzo 
ważna jest dla mnie wiara, spotkanie z drugim 
człowiekiem. 

No właśnie − wiara. W Pani twórczości 
można znaleźć wiele odniesień do Boga. 
Jak ważny jest dla Pani Stwórca?
Świadomość, że wszystko jest od Niego i idzie 
do Niego, wykluwała się we mnie latami. Mam 
w sobie pragnienie bycia przy Nim i pełnienia 
Jego woli. Być może brzmi to górnolotnie, ale 
pomimo wielu błędów i upadków, staram się 
iść w tym kierunku, a im jestem starsza, tym 
bardziej mi zależy. Wiadomo, że czasem nam 
nie wychodzi, bo jesteśmy tylko słabymi ludź-
mi, upadamy, ale zawsze trzeba się podnieść 
i iść dalej, bo wiara jest ogromną łaską. Bar-
dzo dużą rolę odegrali tu mój dziadek i babcia, 
którym jestem ogromnie wdzięczna. Dziś sama 
jestem babcią i wiem, jak ważne jest kształto-
wanie naszych wnuków w wierze. 

Jest Pani autorką tekstów, tworzy też 
Pani muzykę. Skąd czerpie Pani na-
tchnienie?
Z bardzo różnych źródeł, zdarzeń, spotkań 
z ludźmi. Czasami samo coś do mnie przycho-
dzi − jakiś tekst, jedno zdanie, z którego rodzi 
się następne. Myślę, że każdy człowiek dostaje 
takie dary, tylko czasem tego nie zauważa, nie 
opisuje i nie mówi o tym w ten sposób. Mam 
jednak przeświadczenie, że wszystko co do-
staję, i co jest dobre, pochodzi od Pana Boga, 
więc staram się tym dzielić na tyle, na ile star-
cza mi talentu. 

Dlaczego tak istotna jest dla Pani przy-
roda?
Przyroda mówi nam o stworzeniu, a nawet 
o tym, jak żyć. Jest swoistym listem Stwórcy do 
nas. Można go czytać. Mówię o początku − po-
wstawaniu z ziarna, o kwitnieniu, przemijaniu 
i śmierci. Na przyrodę wystarczy patrzeć i czy-
tać ją. Jest cierpliwa, pokorna, piękna i staje 
się nawozem dla innych stworzeń. Wpływa na 

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Fundacji im. ks. Aleksandra Fe-
dorowicza „Przyjaciele Alego”, Gminnego Przedszkola w Izabelinie im. ks. Aleksandra 

Fedorowicza oraz Centrum Kultury Izabelin. 
Dyskutowano na temat książki „Proboszcz. Opowieść o ks. Aleksandrze Fedo-
rowiczu” – autorstwa Pawła Zuchniewicza, w której oprócz autora udział wzięli: Jerzy 

Meisner – siostrzeniec ks. Alego, ks. kanonik Grze-
gorz Jankowski – dziekan dekanatu laseckiego, pro-
boszcz Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w La-
skach; ks. Jacek Gomulski z parafii św. Franciszka 
z Asyżu w Izabelinie, siostra Anita ze Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek oraz 
Paweł Dziekański – wolontariusz Fundacji Przyja-
ciele Alego, który poprowadził dyskusję. Chętnie 
kupowano książki. Długa kolejka ustawiała się po 
dedykację autora. Przemili właściciele Antykwariatu 
Piotruś Pan jak zwykle zapewnili ciekawą ofertę tak-
że innych publikacji o tematyce religijnej. 
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy − dzieci 

z Gminnego Przedszkola w Izabelinie im. ks. Aleksandra Fedorowicza zaśpiewały 
piosenki „Dla Boga żyć” oraz „Ksiądz Ali” do słów i muzyki Justyny Piróg. 
Na naszej plenerowej scenie wystąpiła Antonina Krzysztoń. Wykonała wiele pięknych 
utworów, m.in. „Jest taka cisza” do słów ks. Aleksandra Fedorowicza. Na gitarze akom-
paniował jej Marcin Majerczyk. Po koncercie była możliwość kupienia płyty zdedykacją od 
artystki.
Można było także podziwiać ikony i zobaczyć jak się je pisze. W tej dziedzinie ekspertem 
była Urszula Żakowska, która wspiera Fundację ks. Alego.
Chętnie zapoznawano się z publikacjami dotyczącymi Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża, w tym o Matce Elżbiecie Czackiej – założycielce Zgromadzenia. Siostry 
z Lasek bardzo wspierały ks. Alego podczas jego posługi w Izabelinie.

ŚWIĘCI Z DOLINY NINIWY
Wieczorem 26 czerwca widzowie obejrzeli film Witolda Gadowskiego „Święci z Doliny Ni-
niwy”. Podczas projekcji panowała przejmująca cisza. Film przedstawiał relacje ludzi prze-
śladowanych za to, że są chrześcijanami. To opowieść o tym, jak nie utracić nadziei i wiary 
mimo doświadczenia piekła na ziemi. Mimo okrucieństwa ISIS i cierpienia mieszkańców 
północnego Iraku, widać dobro płynące od tych wszystkich, którzy pomagają przywracać 
normalność w mieście Karakosz. Po filmie widzowie zadawali wiele pytań Witoldowi Gadow-
skiemu. Spotkanie poprowadził Gabriel Garstka z Radia Wnet. Na zakończenie spotkania 
można było uzyskać dedykacje do książek autorstwa Witolda Gadowskiego.

Tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Sobotnie popołudnie (26 czerwca) poświęciliśmy niezwykłemu 
człowiekowi – księdzu Aleksandrowi Fedorowiczowi – pierwsze-
mu proboszczowi parafii i budowniczemu kościoła św. Fran-
ciszka z Asyżu w Izabelinie. 28 czerwca minęło 70 lat od powo-
łania ks. Alego na proboszcza parafii Izabelin-Laski. 

Dla księdza Alego
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nas i my wpływamy na nią. Co z nią zrobiliśmy? 
W jakim jesteśmy momencie? Czy ona nam nie 
mówi, byśmy się zatrzymali? 

Jak się Pani odnajduje w czasach pan-
demii?
Myślę, że jak każdy czas, jest to czas darowany 
i trzeba go wypełnić. Należy się tylko zastano-
wić, jak to zrobić, by go nie zmarnować. Myślę, 
że dzisiejszy czas jest po to, by się zatrzymać, 
rozejrzeć, zadać sobie kilka podstawowych py-
tań m.in. po co ja tu jestem, co zrobiłam ze 
swoim życiem i co mogę zrobić, by ten świat 
był lepszy.

Czy zgadza się Pani ze stwierdzeniem, że 
wielu z nas żyje samotnie w tłumie?
Myślę, że odczuwają to przede wszystkim duże 
miasta. Są jak kamienne pustynie, w których 
można się zagubić... Pandemia uświadomiła 
nam, jak ważny jest kontakt z drugim czło-
wiekiem. W czasie jej trwania spotkałam ludzi, 
którzy na przekór wszystkiemu więcej się spo-
tykali i cieszyli się swoją obecnością. Sądzę, że 
powstało wiele wspólnot, które w ten sposób 
radziły sobie z pandemią. Wydaje mi się, że 
to jest bardzo dobry kierunek, choć pandemia 
mówi nam, że wręcz przeciwnie. Nie spotykaj 
się, nie dotykaj, nie przytulaj i żyj jeszcze bar-
dziej samotnie. 

Jaki ma Pani stosunek do trudnych sytu-
acji, które przechodzimy w życiu?
Na to pytanie odpowiem pani tylko na podsta-
wie swojego życia. Przeżyłam wiele trudnych 
sytuacji. Kilka razy uciekałam przed śmiercią. 
Jednak pomimo to uważam, że te wydarzenia 

bardzo dużo mi dały i w pewnym sensie są 
moim skarbem. One są jak przyłożona do życia 
poziomica, która pokazała mi kim jestem, jaka 
jestem, i dzięki której zadałam sobie kilka waż-
nych pytań. Poczułam też, jak bardzo kocham 
życie, przyrodę i ludzi, szczególnie w sytuacji 
zagrożenia. Mimo to, nie trzymałam się życia 
kurczowo i na siłę, choć wiem, że ono koń-
czy się śmiercią i nie ma człowieka, który jej 
nie doświadczy. A z drugiej strony wierzę, że 
śmierć jest tylko przejściem do innego życia. 
Jest to moment bardzo zagadkowy, jak poród 
dla małego dziecka. Wielka niewiadoma, której 
towarzyszy przerażenie, bo dziecko nie wie, co 
je czeka. U mamy czuło się bezpieczne, a teraz 
jego rzeczywistość się zmienia. Wierzę w to, że 
po śmierci nadal żyjemy, tylko w innej rzeczy-
wistości, ale mamy prawo się bać.

Jakie wartości są dla Pani w życiu naj-
ważniejsze?
Życie to czasem łzy i cierpienie, ale najważniej-
sza jest miłość. A nie ma miłości bez cierpienia. 
To, co teraz nazywa się miłością, nie ma z nią 
nic wspólnego. Miłość to jest postawa ofiaro-
wania dla świata, dla innych. Ona nie ma nic 
wspólnego z wykorzystaniem drugiego czło-
wieka. To jest rezygnacja z siebie dla drugiego 

Antonina Krzysztoń  – polska pieśniarka, kompozytorka i autorka tekstów. Jej 
twórczość jest zaliczana do nurtu poezji śpiewanej. Poza własnymi tekstami opracowywała 
też wiersze Zbigniewa Herberta i piosenki czeskiego barda Karela Kryla. W poprzednich latach 
współpracowała z wieloma muzykami, m.in. Adamem Pierończykiem, Marcinem Pospieszal-
skim, Krzysztofem Nitelem, Andrzejem Wyrzykowskim, Wojciechem Waglewskim, Markiem 
Walawenderem, Słomą i Kubą. Obecnie współpracuje z Marcinem Majerczykiem (od 20 lat), 
Marcinem Lanchem i Manolo.

człowieka, dla jakiejś idei, dla Boga. Dla mnie 
właśnie to jest najważniejsze i chciałabym, 
żeby tak zawsze było w życiu moim, bliskich 
i wszystkich ludzi.

Co daje Pani szczęście?
Szczęście to światło, które człowiek odczuwa 
w swoim sercu, gdy spotyka osobę, którą ko-
cha. Albo gdy spotyka Boga, jeśli Go kocha 
i w Niego wierzy. Całe stworzenie daje mi 
szczęście. Mieszkam blisko Parku Łazienkow-
skiego, często odwiedzam go rankiem. Jest 
wtedy pusto, czasem tylko przemknie jakiś 
biegacz. Najbardziej lubię to miejsce po desz-
czu albo podczas gdy pada. Mogę wtedy być 
sama ze sobą i z przyrodą wokół. Przypominają 
mi się lata dzieciństwa, kiedy nie wstydziłam 
się dotykania tej przyrody i przytulałam się do 
drzew. Odczuwam też szczęście patrząc na 
coś, co stworzył człowiek z miłością do drugie-
go człowieka. To może być piękna muzyka czy 
malarstwo. Znam też ludzi, którzy są niebywale 
utalentowani, ale nie dzielą się dobrymi rzecza-
mi, tylko tragediami. To jest sztuka, której ja 
nie oglądam. Uważam, że bardzo ważne jest 
wybieranie tego, czego słucham i na co patrzę. 
Jeśli pozwalasz sobie patrzeć na coś, co jest 
okropne, agresywne, obrzydliwe, to potem 
nawet w najpiękniejszym momencie ten obraz 
może do Ciebie wrócić.

Czego można Pani życzyć?
Żebym dotarła do tego granicznego punktu, ja-
kim jest śmierć, jako przyzwoity człowiek. Życzę 
też tego moim dzieciom i wszystkim ludziom.

Co chciałaby przekazać Pani naszym czy-
telnikom?
Chciałabym życzyć im radości wewnętrznej 
i pokoju. I żebyśmy wszyscy umieli jak najszyb-
ciej przebaczać tym, którzy nam zawinili, bo nie 
wiadomo ile czasu nam pozostało. I abyśmy 
przestali oceniać innych ludzi, bo nie wiemy, 
dlaczego oni tacy są. Nie byliśmy w ich skó-
rze, nie doświadczyliśmy tego co oni. Musimy 
skupić się na tym, co my możemy zrobić dla 
świata i jak możemy go naprawić.

fot. m
anagem

ent Antoniny Krzysztoń
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Laureaci Konkursu  
w kategorii Wyróż-
nieni z Panią Wójt  
i przedstawicielami 
Komisji  Konkursowej. 
fot. Daria Kuźniecow-
-Dudko

KULTURA

0

przeżyj 
leśną przygodę

prowadzi Katarzyna Fidler

7.08  (sobota) 16:00-18:00
parking przy dyrekcji KPN, ul. Tetmajera 38

wstęp wolny / informacje 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

7.08  (sobota) 17:00-19:00
obiekty sportowe przy „dużej szkole”

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

zagraj 
w badmintona

0

15.08  15:00-17:00
„Pod Sosnami” obok Centrum Kultury 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

śpiewaj pieśni 
patriotyczne

z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej
prowadzenie: Małgorzata Romańska-Zwierz

0

gotuj z Gają Kuroń 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

15.08  (niedziela) 12:00-14:00
Pod Sosnami obok Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny

zapisy w sekretariacie CKI tel. 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

fot. Anna Kurzepa

0

zrób sobie 
latawiec 

lub samolot
21.08  15:00-17:00

teren „Pod Sosnami” (obok CKI)
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 
z Rafałem 

Maserakiem
21.08  (sobota) 19:00-21:00

obiekty sportowe przy „dużej szkole” w Izabelinie / 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

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

0

fot. W. Łodzińska

Sekret Panny Kazimiery
komediowa opowieść z piosenkami
w wykonaniu Beaty Malczewskiej

1.08  (niedziela) 18:00
sala widowiskowa Centrum Kultury Izabelin / od 16 lat /wstęp wolny

Osoby zaszczepione nie wliczają się do limitu . Potwierdzeniem zaszczepienia jest Unijny Certyfikat COVID wraz z kodem QR 
więcej informacji https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid

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.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane
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0

pośmiej się 
ze Stanisławem Tymem
Obejrzyj kultowego „Misia”

27.08  (piątek) 19:00
kino plenerowe „Pod Sosnami”

obok budynku Centrum Kultury Izabelin
wstęp wolny / warto wziąć własny kocyk

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. kadry z film
u „M

iś Stanisław
a Barei

0

28.08  15:00-17:00
Mokre Łąki / 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

upleć wianek
 zrób bukiet

0

tai chi
28.08  (sobota) 17:00-19:00

Mokre Łąki / 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

2-5.08 (pon.-czw.) 10:00-14:00
Pracownia Formatka ul. Poniatowskiego 7 / plener

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

warsztaty 
malarskie

z Bartkiem Kiełbowiczem

dla młodzieży od 16 lat

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Sprawdź nas na:
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

ML Sport 
Mistrzostwa Europy w Izabelinie 12-16.07
Sportowe wakacje  26-30.07 / 16-20.08
Cena: 300 zł / turnus  

Sosnowa Szpilka
Miłośnik przyrody / Rowerowy zawrót głowy 19-23.07 
Naukowiec w podróży  2-6.08 
Miłośnik przyrody 9-13.08
CENA 300 zł/ turnus Miłośnik przyrody i Naukowiec w podróży
CENA 350 zł/ turnus Rowerowy zawrót głowy   

Bricks4Kidz 
Przygody z klockami Lego 23-27.08   

Zapisy bezpośrednio u organizatorów
ML Sport info@mlsport.pl /  tel. 503 604 864
Sosnowa Szpilka zapisy: https://polkolonie.sosnowaszpilka.pl/ tel. 516 231 393
Bricks4Kidz warszawa@bricks4kidz.com / tel. 516 162 719
Informacji udziela również sekretariat CKI 
sekretariat@centrum.izabelin.pl / tel. 22 752 68 00

PÓŁKOLONIE W IZABELINIE
przez całe wakacje!

fot. M
arster1305/freepik.com

Sala widowiskowa CKI / ul. Matejki 21
 

informacje i zapisy tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00 
e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

www.centrum.izabelin.pl
f / Centrum.Izabelin

wtorki i czwartki 
16:15-17:15

wakacje z jogą

KINO PLENEROWE „POD SOSNAMI”  6, 13, 20 sierpnia 
20:00 seans dla dzieci, 22:00 seans komediowy dla młodzieży i dorosłych.
„Pod Sosnami” obok Centrum Kultury Izabelin. Warto zabrać własny kocyk. Wstęp wolny
Szczegóły wkrótce na Facebooku oraz www.centrum.kultury.izabelin.
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Polska to mój drugi dom, a Izabelin jest najlepszy

Rodrigo Menéndez Gaber

Rodrigo, masz 16 lat i pochodzisz 
z Meksyku. Jak to się stało, że znalazłeś 
się w Polsce?
Jestem w Polsce dzięki Stowarzyszeniu AFS 
Polska Programy Międzykulturowe. W tych pro-
gramach rodzice zgłaszają dzieci do wymiany. 
Dzieci przechodzą rekrutację, by sprawdzić, 
czy są na tyle dojrzałe, by spędzić rok poza 
domem, w innym kraju. Po tej rekrutacji dzieci 
z rodzin należących do stowarzyszenia mogą 
wybrać sobie miejsce na świecie, w którym 
chcą spędzić rok i stać się na ten czas częścią 

Iwona Mazurek rozmawia z Rodrigo Menéndezem Gaberem, który przyjechał do Polski z Meksyku 
na wymianę, Anitą Nowakowską-Marek, która gości go w swoim domu, oraz Robertem Radomskim, 
trenerem klubu piłkarskiego „Ryś Laski”, gdzie Rodrigo trenuje.

rodziny i kraju, w którym mieszkają. Dzie-
ci uczą się w lokalnej szkole, poznają język 
i zwyczaje. Ja osobiście bardzo lubię Europę, 
od czterech lat marzyłem, by wyjechać do Nie-
miec. Jednak w związku z pandemią musiałem 
zmienić kraj docelowy, ponieważ Niemcy za-
mknęły programy i wtedy padła propozycja 
przyjazdu do Polski. O tym kraju wiedziałem 
tylko tyle, ile powiedział mi znajomy, który tu 
był na wymianie, i bardzo sobie tę wymianę 
chwalił. Wiem jedno − to pandemia pomogła 
mi przyjechać do Polski i bardzo się z tego cie-
szę. 

Jesteś jedynakiem?
Nie, mam rodzeństwo: 15-letnią siostrę 
i 19-letniego brata. Mamy ze sobą bardzo do-
bre relacje.

Czy piłka zawsze była Twoją pasją?
Tak, jest i zawsze była (śmiech).

Który piłkarz jest Twoim idolem?
W Meksyku Raul Jimenez oraz Giovani dos 
Santos Ramírez, a w Europie Lionel Messi. 

Ulubiony klub piłkarski?
W Meksyku Club de Fútbol America, w Euro-
pie FC Barcelona. W Polsce jestem za Legią 
Warszawa, której kibicuje mój przyjaciel Michał 
i za Piastem Gliwice, którego fanem jest mój 
goszczący tata.

Jakie są Twoje mocne strony jako pił-
karza?

Atak, szybkość, siła, wytrzymałość i taktyka.

Gdzie stawiałeś pierwsze piłkarskie kroki?
W Meksyku w Instituto Cumbres Merida 
i w mojej szkole, a w Polsce w klubie Ryś Laski.

Od kiedy należysz do klubu Ryś Laski?
Od początku grudnia 2020 roku.

Czy to był dobry wybór?
Najlepszy z możliwych. Jest blisko, mam ko-
legów, z którymi spotykam się praktycznie 
codziennie, spędzamy razem czas, mamy 
wspólne pasje. Uczę się języka polskiego, ale 
czasem rozmawiamy po angielsku, więc kole-
dzy też szlifują język obcy. Język polski nadal 
jest dla mnie bardzo trudny. Wkładam jednak 
wiele wysiłku, by rozmawiać po polsku. Cza-
sem wspomagam się hiszpańskim.

Z tego co się dowiedziałam, to w War-
szawie były duże trudności, by przyjąć 
Cię do klubu. A jak przyjęli Cię koledzy 
z klubu „Ryś Laski”?
Z powodu pandemii nie trenowałem przez 
dziewięć miesięcy, byłem zupełnie bez formy. 
A do tego klimat był dla mnie straszny. Gdy 
wyjeżdżałem z Meksyku, było prawie czter-
dzieści stopni Celsjusza. W tym samym czasie 
w Polsce było minus dwa − bardzo duża róż-
nica temperatur. Już od pierwszego treningu 
dwaj moi obecni przyjaciele − Oliwier i Michał 
− byli przy mnie, rozmawiali ze mną i wspierali 
mnie. To dzięki nim łatwiej zadomowiłem się 
w drużynie.
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Czy masz jakieś zainteresowania poza 
sportem?
Bardzo lubię pisać artykuły o samochodach. 
Mam nawet swoją gazetę w Meksyku. Na in-
stagramie obserwuje ją 1900 osób. Powoli 
myślę też o jej papierowym wydaniu.

Co najbardziej podoba Ci się w Polsce?
Przede wszystkim bardzo lubię ludzi. Za to, 
że są otwarci i przyjacielscy, podobnie jak lu-
dzie w Meksyku. Fajne jest też to, że z War-
szawy jest wszędzie blisko. Pociągiem nad 
morze np. do Gdańska jedzie się 3 godziny, 
do Wrocławia 5 godzin, w góry niewiele wię-
cej. W Meksyku odległości są bardzo duże. 
Z mojego miasta na Jukatanie do stolicy − 
Mexico City − trzeba lecieć samolotem 2-3 
godziny − tyle samo co z Polski do Grecji, 
Francji czy Włoch.

Smakuje Ci polska kuchnia?
Tak, lubię pierogi z mięsem i kotlety schabo-
we, one są najlepsze (śmiech).

Lepsze od kuchni Twojego dzieciństwa?
Za meksykańskim jedzeniem bardzo tęskni-
łem. Raz nawet ugotowałem mojej polskiej 
rodzinie Cochintę Pibil. To jest tradycyjne 
danie z wieprzowiny, które jada się tylko na 
Jukatanie. Do mięsa trzeba dodać specjalną 
przyprawę achiotę, z nasion krzewu, który 
rośnie tylko w Meksyku.

Anita Nowakowska-Marek: Po wielu tru-
dach udało nam się ją zdobyć w Polsce. To 
danie pochodzi od pradawnych Majów. Żeby 
dopełnić całości, musieliśmy jeszcze kupić li-
ście bananowca, które dają specjalny zapach 
i pyszny smak.

Jakie są różnice kulturowe pomiędzy 
Polską a Meksykiem?
W moim mieście Mérida na Jukatanie jest 
bardzo pięknie. W Meksyku każde miasto jest 
inne. W Polsce bardzo popularna jest miej-
ska komunikacja. W Meksyku komunikacja 
nie działa dobrze i ludzie rzadko używają 

publicznego transportu. Nie mamy sprawnej 
kolei, ani miejskich autobusów. Za to od 16 
roku życia możemy prowadzić samochody 
i przemieszczać się samodzielnie. 

Z czym jest związany taki stan rzeczy?
Na pewno ze statusem materialnym, ale też 
z bezpieczeństwem. U nas społeczeństwo 
jest bardzo rozwarstwione. Osoby, które 
mogą sobie pozwolić na choćby najtańsze 
auto, przemieszczają się samodzielnie, a ci 
najbiedniejsi korzystają z publicznej komuni-
kacji. W Polsce wygląda to zupełnie inaczej.

Pamiętasz swoją pierwszą podróż 
autobusem?
O tak, do celu dojechałem godzinę spóźniony 
(śmiech). Miałem kilka przesiadek, a do tego 
pojechałem w przeciwnym kierunku. To był 
bardzo trudny początek, bo pierwsza komu-
nikacja publiczna w życiu, pierwsza w Polsce, 
a do tego bez znajomości języka polskiego. 
Ale potem już za każdym razem było lepiej.

AN-M: To prawda, Rodrigo jest moim bo-
haterem i mistrzem w wyszukiwaniu niekon-
wencjonalnych połączeń. Sam wielokrotnie 
podróżował po wielu miejscach w Polsce.

Czy przez pandemię uczyłeś się tylko 
zdalnie?
Przez ostatni miesiąc chodziłem do polskiej 
szkoły, ale znalezienie jej nie było proste. 
Mówiono nam, że ze względu na pande-
mię nie jest to możliwe, bo obcokrajowiec 
w szkole to duży kłopot, podawano różne po-
wody, by nam to utrudnić. Jednak udało się 
znaleźć przyjazną szkołę na Targówku CLXII 
Liceum Ogólnokształcące przy ul. Turmonc-
kiej. Z naszej gminy jest tam bardzo daleko. 
Droga zajmowała mi półtorej godziny, ale 
tylko przez miesiąc miałem okazję do niej 
chodzić.

Wiem, że już niedługo wracasz do Mek-
syku. Czy będziesz tęsknił za Polską?
Tak, będę, bo Polska to jest mój drugi dom, 

Anita Nowakowska-Marek

Pani Anito, a jak wygląda ta wymiana 
z Pani perspektywy?
Ja i moi bliscy jesteśmy rodziną goszczącą Ro-
driga na czas pobytu w Polsce. Rodrigo przy-
jechał do nas w listopadzie 2020 roku, trochę 
spóźniony przez pandemię. Nie była to łatwa 
wymiana. Pozamykane szkoły i zdalne lekcje. 
Bardzo baliśmy się o to, jak on się zaklimatyzu-
je w tych warunkach. Pandemia była trudnym 
czasem dla nas wszystkich, a dla Rodriga tym 
bardziej. Dlatego nie mówi po polsku tak do-
brze, jakby mógłby mówić, gdyby miał stały 
kontakt z rówieśnikami. Dlatego tak ważnym 
punktem w jego socjalizacji był Klub Sportowy 
„Ryś Laski”.

Czy są jakieś wymierne korzyści z takich 
wymian?
Ta organizacja i wymiany dają to, że Polska 
zyskuje ambasadorów na całym świecie, na 
wszystkich kontynentach i we wszystkich kra-
jach. Oczywiście dużo zależy od tego, jak dzieci 
tę wymianę przeżyją, i jak my ich przyjmiemy. 
Myślę, że Rodrigo został w Polsce bardzo do-
brze przyjęty. Ja zyskałam kolejnego syna. My, 
jako rodzina goszcząca, bardzo się przywiązu-
jemy do takiego dziecka. To jest nasza druga 
wymiana. Dzięki temu mamy już córkę Podi 
w Tajlandii, a teraz syna Rodriga w Meksyku. 
Zawsze powtarzam dwójce naszych dodat-
kowych dzieci, że ich pokój czeka na nich, że 
zawsze mogą do nas wrócić, bo nasz dom jest 
dla nich otwarty. 

Czego nauczyła się Pani rodzina przez 
ten czas?
Na co dzień żyjemy w zamkniętej bańce. Mamy 
wrażenie, że jesteśmy poukładaną rodziną, 
mamy swoje zwyczaje i nawyki, aż tu nagle 
do domu przychodzi ktoś z zewnątrz i patrzy 
na nas na swój sposób. Zawsze myślałam, że 
jestem wymagającą mamą, ale okazało się, 
że jednak niekoniecznie. Jesteśmy bardziej 
tolerancyjni dla swoich dzieci, ale wiedziałam, 
że jeśli nie będę wymagała od własnych, to 
nie mogę wymagać też od Rodriga. Stwierdzi-
łam, że musimy się bardziej zdyscyplinować. 
A z drugiej strony, jak większość mam, jestem 
zabiegana. Rodrigo bardziej nas ze sobą po-
łączył. Zaczęliśmy razem spędzać więcej cza-
su, wspólnie zwiedzać. Chcieliśmy, by Rodri-
go poznał Polskę. Byliśmy w kilku ciekawych 
miejscach. Potem Rodrigo już sam zaczął po-
dróżować. Na przykład w Gdańsku był 4 razy 
(śmiech). Dzięki niemu spojrzeliśmy na naszą 
rodzinę i relacje w niej panujące innym okiem. 
Wszyscy mówili, że to nie był dobry moment 
na wymianę, a ja uważam inaczej, bo przez 
to, że częściej bywaliśmy w domu, wiele rze-
czy mogliśmy zaobserwować i przeżyć fajny 

Z ŻYCIA GMINY
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Robert Radomski – trener drużyny

Co Rodrigo wniósł do drużyny „Ryś Laski”?
Przede wszystkim dużo jakości piłkarskiej. 
To jest chłopak z innego kontynentu, bar-
dzo dobrze wyszkolony technicznie. Poza 
aspektem sportowym trzeba wspomnieć, że 
wszyscy skorzystaliśmy jeśli chodzi o język 
angielski. Każdy z nas się doszkolił, ja także 
sporo skorzystałem. Chłopcy zauważyli dużą 
„inteligencję” w grze. To nie jest podwórko-
we granie. Rodrigo wie, kiedy podać piłkę, 

a kiedy atakować. Cechuje go „inteligencja” 
piłkarska. Poza tym poprawiła się atmosfera 
w drużynie, Rodrigo fajnie się wkompono-
wał w grupę. 

Słyszałam, że był duży problem ze 
zgłoszeniem Rodrigo do rozgrywek?
Tak, to prawda. Pierwszym problemem było 
to, że chłopiec jest z wymiany, drugim, że 
spoza Unii Europejskiej. Potrzebny był cer-
tyfikat ze Związku Piłki Nożnej w Meksyku, 
certyfikat z FIFA, do tego kilkanaście innych 
dokumentów m.in. plan lekcji ze szkoły, 
zgody jego rodziców. My to wszystko pro-
ceduralnie załatwiliśmy, jednak nie wyro-
biliśmy się w czasie, w dużej mierze przez 
pandemię. Staraliśmy się, by wszystko za-
łatwić o czasie, jednak formalności były ta-
kie, że na wszystko trzeba było czekać 2-3 
miesiące. Rodrigo grał z nami we wszystkich 
meczach kontrolnych, sparingowych, był też 
z nami na turniejach halowych. Cieszymy 
się, że mogliśmy wspólnie przeżyć tę pol-
sko-meksykańską przygodę.

Dziękuję za rozmowę
zdjęcia z arch. Rodriga Menéndeza Gabera

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 Brydż sportowy
Wracamy do gry! 

27 czerwca 2021 r. w Izabelinie odbył się turniej brydża 
sportowego. W turnieju wzięło udział 14 par. Podczas 

całego spotkania panowała bardzo miła atmosfera. Honoru Iza-
belina broniła jedna para, która zajęła II miejsce. Termin na-
stępnego turnieju − prawdopodobnie w sierpniu. Zachęcamy do 
udziału, poinformujemy o szczegółach.

Franciszek Gawryła
Izabeliński Klub Brydżowy

czas. Staliśmy się też bardziej elastyczni. Tam, 
gdzie było to konieczne, stawialiśmy granice, 
ale wypracowaliśmy też wiele kompromisów. 
Rodrigo zobaczył, że jako dziecko funkcjonu-
jące w polskiej rodzinie ma wiele przywilejów, 
ale są też obowiązki, do których każdy musi 
przyłożyć swoją cegiełkę. Rodrigo pochodzi 
z dość zamożnej rodziny, w której nie miał zbyt 
dużo domowych obowiązków. Jednak w Polsce 
było inaczej. Podobnie jak moje dzieci, sprzątał 
i pomagał w przygotowaniu posiłków. Uczył się 
tych prostych czynności od nowa i nie narzekał.
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ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Sprawdź nas na:
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

koszykówka
streetball

czwartki od 1.07 do 26.08 /godz. 17:00-19:00

 piłka nożna
teqball

wtorki od 29.06 do 24.08 / godz. 17:00-19:00

 
zajęcia otwarte bez zapisów

dla młodzieży 12-18 lat

 siatkówka
środy od 30.06 do 25.08 / godz. 17:00-19:00

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Sprawdź nas na:
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

 nordic walking
Izabelińskie Włóczykije

dla młodzieży i dorosłych

czwartki od 1 do 29 lipca
g. 18:30-20:30

start przy boiskach sportowych SP 
Izabelin, ul. 3 Maja 49

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Sprawdź nas na:
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

 

Izabelińska Amatorska Liga

Tenisa Ziemnego
dla młodzieży i dorosłych

wtorki i czwartki
g. 19:00-21:30

boisko wielofunkcyjne - kort tenisowy
SP w Izabelinie / ul. 3 Maja 49

informacje i zapisy na FB Czas na Sport CKI

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.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

Sprawdź nas na:

SKATEPARK
W IZABELINIE

teren przy Szkole Podstawowej

ul. Wojska Polskiego  5

wakacyjne warsztaty

 

DESKOROLKA 
od 8 lat
poniedziałki 
od 28.06 do 23.08 
g. 17:00-20:00

HULAJNOGA 
od 8 lat
piątki od 2.07 do 27.08 
g. 17:00-20:00

ZWIERZAKOWOKULTURASPORT
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Instruktorzy bezpłatnych wakacyjnych 

zajęć sportowych 
w Centrum Kultury Izabelin

Agnieszka Biszczan

Jest nauczycielem w Szkole Podstawowej 
im. płka Stanisława Królickiego w Izabeli-
nie od 2005 roku. Posiada uprawnienia in-
struktorskie z piłki siatkowej od 2009 roku. 
Chętnie uczestniczy w organizacji turniejów, 
imprez sportowych i akcji charytatywnych 
na terenie gminy i szkoły.

Na siatkówkę zapraszamy przez całe 
wakacje w środy (do 25.08) w godzi-
nach 17.00-19.00.

Michał Żmińczuk

Michał to trener koszykówki (licencja A), ab-
solwent Szkoły Trenerów PZKosz III edycja, 
wielokrotny trener i asystent trenera przy 
kadrach kobiet województwa lubelskiego 
oraz Mazowsza, wielokrotny uczestnik sta-
żów przy kadrach narodowych U16, U14 ko-
biet. Aktualnie trener UKS KUSY Łomianki.

W koszykówkę gramy przez całe waka-
cje w czwartki (do 26.08) w godzinach 
17.00-19.00.

Wiktor Warenik

Student trzeciego roku Wyższej Szkoły Edu-
kacji w Sporcie na kierunku wychowanie fi-
zyczne. Posiada licencję Grassroots C, kurs 
wychowawcy kolonijnego i kurs instruktora 
piłki nożnej. 

Od najmłodszych lat jest wielkim fanem piłki 
nożnej, swoją przygodę zaczynał w naszym 
gminnym klubie LKS Ryś Laski w drużynie 
juniorskiej, po kilku latach w warszawskich 
klubach wrócił do Rysia, gdzie grał w dru-
żynie seniorów. Od dwóch lat jest trenerem 
najmłodszych grup w Rysiu. Na co dzień 
prowadzi również zajęcia sportowe w przed-
szkolach na terenie całej Warszawy i okolic. 

Zajęcia piłki nożnej odbywają się w wa-
kacje (do 24.08) we wtorki, w godzinach 
17.00-19.00.

Zajęcia odbywają się na boiskach przy Szkole Podstawowej w Izabelinie
ul. 3 Maja 49. 

Zapraszamy młodzież w  wieku 12-18 lat. 
WSTĘP WOLNY, bez zapisów.

SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA
STREETBALL

PIŁKA NOŻNA
TEQBALL
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ZUMBA
Emocje jeszcze nie opadły po sobotnim 

wieczorze (10 lipca) w rytmach bachaty 
i zumby z Łukaszem Grabowskim i z Czas 
na Sport CKI. Świetna atmosfera, dużo po-
zytywnej energii, śmiechu, no i oczywiście 
tańca. Gorąca playlista, letnie orzeźwiające 
napoje z nutką cytryny i mięty oraz palmy 
wprawiły nas wszystkich w wakacyjny kli-
mat. Różnorodność rytmów i „chorełek”* 
sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie. Po-
czucie humoru Łukasza i jego werwa udzie-
liły się wszystkim uczestnikom.
Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie 
oraz za wspólne „zumbowanie”, a dzieciom, 
uczestnikom półkolonii offline MLSPORT za sie-
lankową oprawę graficzną − palmy i wakacyjne 
obrazy. 
Zapraszamy na kolejne warsztaty w ramach 
Sielankowych Wakacji. Obserwujcie nasz fan-
page oraz www.centrum.izabelin.pl.

Tekst i fot. Czas na Sport CKI
*żargonowe określenie choreografii

WARSZTATY „ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO”

W weekend 10-11 lipca w Szkole 
Podstawowej w Izabelinie, odby-

ły się warsztaty „Zdrowie i bezpieczeń-
stwo”, których organizatorem było Sto-
warzyszenie Szkoła Walk KUMA-DE. Mimo 
wakacyjnej aury, frekwencja dopisała. 
Pierwszego dnia warsztatów, mieszkańcy 
gminy Izabelin uczestniczyli w wykładach 
poświęconych zdrowym nawykom żywie-
niowym oraz wzięli udział w zajęciach 
praktycznych, których głównym tematem 
była aktywność fizyczna. Kolejnego dnia 
instruktorzy karate − Dominik Seroka 
i Piotr Słaby − poprowadzili warsztaty 
z samoobrony, kładąc przede wszystkim 
nacisk na praktyczne aspekty związane 
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
osobistym. Mamy nadzieję, że minione 
wydarzenie otworzy stały cykl tego rodza-
ju przedsięwzięć na terenie naszej gmi-
ny. Warsztaty zorganizowane zostały dla 
mieszkańców gminy Izabelin ze środków 
publicznych Urzędu Gminy Izabelin.

Dominik Seroka
fot. arch.  Szkoły Walk KUMA-DE

http://www.centrum.izabelin.pl 
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JAK ZACHOWAĆ 
SZCZUPŁĄ SYLWETKĘ 

NA URLOPIE?
Milena Bogusławska – specjalista ds. żywienia, dietetyk Zdrowo Zrobione Catering

Sezon letni to często moment, w którym zaprzestaje się stosowania diet, gdyż większość społeczeństwa 
„chce schudnąć do lata”. Kiedy ono następuje, odrzuca się założenia zdrowego odżywiania, kosztem 
osiągniętych efektów. 

Oto kilka porad, jak nie przytyć oraz czuć się dobrze na urlopie.

Nawadniaj się z głową
Chociaż często jest wybierane, aby ugasić pragnienie, to zawarty 
w nim alkohol sprawia, że organizm się odwadnia, zamiast nawodnić. 
Piwo, bo o nim mowa zawiera około 150 kcal w 330 ml. Lepszym wy-
borem będzie piwo bezalkoholowe, które ma o połowę mniej kalorii, 
a dzięki zawartości wody ugasi pragnienie. Kawa mrożona z syropem 
i bitą śmietaną nie będzie sprzyjała zachowaniu szczupłej sylwetki. 
Porcja takiego napoju zawiera około 225-255 kcal, dodatkowo za-
pewnia nam sporą dawkę cukru i tłuszczu. Najlepiej zastąpić ją 
czarną lub mleczną kawą mrożoną bez dodatków. Podobnie sprawa 
przedstawia się ze słodzonymi napojami gazowanymi. Dostarczają 
nam sporą dawkę cukrów oraz pustych kalorii. Słodzone napoje ga-
zowane można zamienić na samodzielnie przygotowaną lemoniadę, 
która będzie zawierała znikome ilości kalorii oraz moc witamin. 

Sięgaj po zdrowe przekąski
Przydrożne budki z jedzeniem rzadko kiedy oferują zdrowe jedze-
nie. Najczęściej serwowane są w nich frytki, zapiekanki czy lody. 
W związku z tym należy starać się przygotować, czy to na całodzien-
ny wypoczynek na plaży, czy piesze wycieczki po górach zdrowe 
lunch boxy. Można w nich spakować świeże lub suszone owoce, 
orzechy, pokrojone w słupki warzywa czy kanapki. 

Dokonuj lepszych wyborów
Spożywając posiłki w restauracjach czy barach, należy wybierać 
zdrowsze ich wersje. Dostarczymy w ten sposób organizmowi 
znacznie mniej kalorii. Wybierając pieczoną rybę z warzywami, a nie 
smażoną w panierce z dodatkiem frytek, będziemy czuli się lekko, 
a nie ociężale. Z rozmysłem korzystaj także z opcji all-inclusive. Nie 
należy się przejadać, ponieważ zamiast chęci na zwiedzanie nowych 
miejsc, będziemy mieli ochotę położyć się spać.

Wybierz drogę na skróty
Obecnie często wybieraną formą odpoczynku od samodzielnego 
przyrządzania posiłków jest zamawianie cateringów dietetycznych. 
Oferują one zdrowe i zbilansowane posiłki z dostawą do wybranego 
miejsca. Kaloryczność posiłków może być wybrana samodzielnie, 
bądź ustalona przez dietetyków. W niektórych cateringach istnieje 
również opcja porad dietetycznych dla klientów.

fot. arch. autorki
ZDROWIE

Lemoniada lawendowa:
1l wody

5 gałązek z kwiatami lawendy
3 plasterki cytryny

2 łyżki ksylitolu

zdjęcie nadesłane przez autorkę
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Jak leczyć szumy uszne
Konrad Bukato – mgr audiofonolog, neurobiolog

W poprzednim numerze LdS skupiliśmy się na zdefiniowaniu zagadnienia, ja-
kim są szumy uszne, oraz na tym, co może mieć wpływ na ich pojawienie 
się. Kolejnym krokiem będzie przybliżenie różnych metod i form postępowania 
leczniczego, kiedy szumy uszne są przez nas odczuwane.

W przypadku szumów usznych mówi się 
o dwóch kategoriach metod postępo-

wania leczniczego:

- bezpośrednio redukujące intensywność szu-
mów – farmakoterapia, supresja elektryczna, 
zabiegi chirurgiczne;
- zmniejszające dokuczliwość szumów – far-
makoterapia, terapia poznawczo-behawioral-
na, użycie implantów i aparatów słuchowych, 
terapia dźwiękowa, metoda habituacji, masaże 
i rozciąganie.

Weźmy tym razem pod lupę leczenie farma-
kologiczne. 

Polega ono na stosowaniu preparatów, takich 
jak: substancje miejscowo znieczulające, leki 
przeciwpadaczkowe, leki stymulujące komórkę 
nerwową, preparaty rozszerzające naczynia 
krwionośne oraz poprawiające przepływ mó-
zgowy, leki podawane w przebiegu chorób 
ogólnych, a także środki uspokajające. Wybór 
konkretnego związku zależy od rodzaju szumu, 
który zostanie określony po przeprowadzeniu 
dokładnej diagnostyki.

Dużym zainteresowaniem cieszą się prepa-
raty rozszerzające naczynia krwionośne oraz 
poprawiające przepływ mózgowy. Dłuższe ich 
stosowanie ma pozytywny wpływ na ukrwie-

ZWIERZAKOWO

Zwierzęta lubią się wygrzewać na słońcu. Jednak właściciele 
powinni zadbać, by − jeśli temperatura na zewnątrz robi 

się bardzo wysoka − nie doszło do hipertermii – stanu, gdy 
organizm się przegrzewa. Wówczas zwierzę wpada w letarg, zaczyna dyszeć, 
wymiotować, może pojawiać się biegunka. W takiej sytuacji należy natychmiast 
zapewnić podopiecznemu opiekę lekarza weterynarii.

Można tego jednak uniknąć. Jak? 
Przede wszystkim ważny jest dostęp do świeżej, zimnej wody oraz cienia! Można 
też zwilżonym ręcznikiem przecierać sierść zwierzęcia – nie moczmy jednak ręcz-
nika od razu w bardzo zimnej wodzie. Lepiej zacząć od letniej, by nie doszło do 
szoku termicznego. Dodatkowo można owinąć ręcznikiem butelkę z lodem i po-
łożyć w ulubionym przez zwierzę miejscu. W ciągu dnia, jeśli na zewnątrz jest cie-
plej niż około 30/35°C, warto zostawić zwierzę w przewiewnym pomieszczeniu. 
Także pora spacerów nie powinna być przypadkowa – wyprowadzajmy psy rano 
oraz późnym wieczorem, gdy temperatura nie jest aż tak wysoka. Należy unikać 
spacerów po łatwo nagrzewającym się podłożu pozbawionym cienia. Ponieważ 
zwierzęta wychładzają się głównie poprzez zianie, nie nakładajmy psu kagańca.  

nie ucha wewnętrznego i reologie krwi. Taką 
aktywność wykazuje ekstrakt z miłorzębu 
dwuklapowego (Ginko biloba). Jego działanie 
opiera się na usprawnieniu krążenia tętniczego 
i żylnego, ale także na hamowaniu agregacji 
erytrocytów w krążeniu mózgowym.  Podobny 
sposób odziaływania przejawiają również inne 
rośliny, np. pluskwica groniasta, dziewanna 
wielkokwiatowa oraz dreń japoński.

Co ważne, całokształt postępowania farmako-
logicznego powinien opierać się na odpowied-
nio długim i racjonalnym stosowaniu leków, 
bez zażywania ich w nadmiernej ilości.

fot. arch. autora

Pomóż zwierzakom 
ze Schroniska 
w Celestynowie
wrzuć nakrętkę - tak niewiele 
może zmienić tak dużo

Zbiórka- lipiec 2021

JAK DBAĆ O ZWIERZĘTA 
PODCZAS UPAŁÓW
Weronika Małkowska, 
student Roehampton University
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MIESZKAŃCY PISZĄ

Termopile 1944 
Czołgi amerykańskie i francuskie spychają obronę niemiecką, są 

już koło Paryża. A Paryż, z niezrównanymi, bezcennymi skarbami 
światowej kultury, szalony i nieodpowiedzialny Paryż, decyduje się na 
podjęcie walki zbrojnej! Wybucha powstanie. To było w sierpniu roku 
pamiętnego 1944. Zanotujmy, mając na uwadze przyszłe paralele, że 
armia amerykańska nie zatrzymuje czołgów na Sekwanie i nie czeka 
aż powstańcy się wykrwawią, a Paryż zostanie zniszczony. Także nie 
aresztuje i nie rozbraja powstańców i partyzantów, nie wywozi ich 
,,na białe niedźwiedzie”. Powstanie w Paryżu trwało jedenaście dni, 
oznaczało ponad 1600 zabitych, w tym 600 ofiar spośród ludności 
cywilnej, a Francja nie oskarża powstańców o nieodpowiedzialność, 
jest z powstania dumna. 

Powstanie Warszawskie wybuchło w tym samym sierpniu i mogło-
by w zasadzie wyglądać podobnie jak paryskie, ale w Warszawie 
przebieg wypadków był całkiem inny. Próbuję wczuć się w sytuację 
dowództwa polskiego. Najważniejsze to przewidzieć rozwój wypad-
ków, ale przewidywanie − zwłaszcza przyszłości − to bardzo trudna 
rzecz. Przede wszystkim scenariusz najbardziej prawdopodobny nie 
musi się ziścić. Oto przykład. Matematyka mówi, że najbardziej praw-
dopodobny wynik sumy oczek przy rzucie dwoma kostkami do gry 
to 7. Teraz, Czytelniku, rzuć dwie kostki do gry (albo rzuć dwa razy 
jedną kostką). Czy wyszło Ci 7? Na taki wynik masz... tylko niecałe 
17% szans. Wyobraź sobie teraz, że od Twojej decyzji, jaki wynik 
,,obstawić”, mogłoby zależeć życie... Widać, jak brzemienne w skutki 
bywają decyzje, jak ważne jest, aby mieć zawsze plany zapasowe. 
Tylko że problemem w sierpniu ‘44 było to, iż wszystkie scenariusze, 
prowadziły do dramatu. 

Staram się nie sugerować tym, co teraz wszyscy wiemy. Gdybym miał 
wtedy zgadywać, to nie odgadłbym biegu historii. Przewidywałbym, 
że jakiekolwiek powstanie Polaków będzie militarnie nieudane i skoń-
czy się hekatombą polskiej krwi. Myślałbym jednak, że to będzie krew 
polska rozlana przez Sowietów i to już po rozbiciu Niemców. Dlaczego 
tak? A jakiż wódz zatrzymuje wojska w trakcie zwycięskiej ofensywy 
dając wrogowi bezcenny czas na zorganizowanie obrony? Racjonalne 
byłoby kontynuowanie (w środku lata!) rozpędzonej ofensywy so-
wieckiej i gonienie Niemców na całym froncie, aby dotrzeć jak najda-
lej na Zachód, a następnie wyduszenie AK przez NKWD w Warszawie, 
całej Polsce a potem jeszcze na Syberii. Mieli milionowe, uzbrojone po 
zęby armie, i Armia Krajowa z jednym pistoletem na trzech żołnierzy 
nie byłaby dla nich znaczącym problemem militarnym, zaś w maso-
wym terrorze byli wybitnymi specjalistami. Pojawia się natarczywa 

refleksja, że to niezwykłe, wręcz nielogiczne zatrzymanie rozpędzo-
nej sowieckiej ofensywy, nawet za cenę większych ofiar własnych 
i mniejszych zdobyczy w następnym roku, mogło być na rękę i ZSRR 
i III Rzeszy i że myślano już o dalekiej przyszłości. Przy ,,moim scena-
riuszu wydarzeń” byłyby ofiary gwałtownej konfrontacji AK z NKWD. 
NKWD − osławiona sowiecka służba bezpieczeństwa była przebiegła 
jak wąż, zapewniła też sobie współpracę ,,prawdziwych polskich pa-
triotów”, od Wandy Wasilewskiej przez Jakuba Bermana po Bolesława 
Bieruta. Jakie byłyby ofiary? Nie wiadomo. Nigdy nie dowiemy się, 
co przyniósłby alternatywny scenariusz historii... Nie ulega jednak 
wątpliwości, że każda decyzja Państwa Podziemnego skończyłaby się 
śmiercią tysięcy Polaków, bo ani jedni mocarze ani drudzy nie chcieli 
dopuścić do Polski suwerennej − to jest istota problemu. Sytuacja 
jak z greckiej tragedii.

A oto i tragedia grecka, także w sierpniu, ale roku 480 przed Chrystu-
sem. Ponad 300-tysięczna armia perska − jej wielkość przeraziła Grecję 
− dowodzona przez króla Persów Kserksesa próbowała wejść na drogę 
do Aten. 

W związku z porównaniami tych trzech sierpni, pozwól mi, Czytelniku, na 
bardzo niekonwencjonalny opis tych dawnych wydarzeń. 

Miłująca pokój, niezwyciężona armia perska była złożona z przedstawi-
cieli narodów zamieszkujących wszystkie cieszące się ,,prawdziwą wolno-
ścią” perskie satrapie. Król Persów ,,z czystej troski o dobro Aten”, zamie-
rzał uwolnić te ostatnie od zbrodniczego ustroju zwanego demokracją. 
Na szczęście zorganizowali się w związek „prawdziwi patrioci greccy”. 
Ważną postacią wśród zdrajców był wygnany król Sparty − rudy Dema-
ratos, który teraz chciał się zemścić na swoich, doradzał armii perskiej 
atakującej jego kraj, jak zrobić to najskuteczniej. 

Armia perska miała jednak problem − musiała przejść przez Termopile, 
wąski wąwóz prowadzący do drogi na Ateny. W nim zabarykadowali 
się obrońcy: 300 Spartan i kilkuset innych greckich wojowników pod 
wodzą Leonidasa. Byli to żołnierze wybrani − najdzielniejsi z dzielnych. 
Tylko dwóch wymówiło się od walki chorobą oczu (jeden okupił potem 
chwilę słabości bohaterską śmiercią w walce, drugi się powiesił). W wą-
skim wąwozie termopilskim, podczas trzech sierpniowych dni, zadali 
armii perskiej niewyobrażalną klęskę. Oprócz obrońców historia staran-
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nie zapamiętała imię ,,greckiego internacjonalisty”. Zdrajca nazywał się 
Efialtes z Trachis. Dla Efialtesa Spartanie, i w ogóle Grecy, to byli nieod-
powiedzialni ludzie. On, ,,realista i prawdziwy patriota”, chcąc oszczędzić 
narodowi niepotrzebnych cierpień, a także mając na względzie swoją 
własną karierę, sam zgłosił się i wskazał wrogiej armii jedyne obejście 
Termopil, tajną ścieżkę przez góry. Gdy wiadomość o obejściu dotarła 
do obrońców Termopil, Leonidas już wiedział, że oznacza to jego pewną 
klęskę. Chciał już tylko związać siły perskie, aby dać Atenom bezcenny 
czas. Historycy zanotowali, że Kserkses próbował Leonidasa przestraszyć 
i zmusić do poddania się. Leonidas odpowiedział krótko: ,,Chodź i weź”. 
Wszyscy Spartanie zginęli, ale Grecy po tej klęsce ostatecznie odnieśli 
zwycięstwo nad Persami.

Pora na zadumę nad tymi trzema sierpniami.

Ofiary złożonej w roku 1944 w Warszawie nikt nie jest już w stanie 
cofnąć. Stało się. Z warszawskiej tragedii greckiej można jednak wy-
prowadzić wielką wartość. Powstanie Warszawskie 1944 będzie jaśniało 
jako punkt odniesienia dla najwyższych wartości męstwa i poświęcenia 
− jak Termopile jaśnieją w europejskiej kulturze. Taki punkt jest potrzeb-
ny każdemu narodowi, także Polsce, także naszej większej Ojczyźnie 
− Europie, kiedyś przyciągającej innych wyżynami kultury i intelektu, 
dziś opanowanej przez przewrotnych ,,inżynierów społecznych”, wyzutej 
z myśli, zdemoralizowanej i tchórzliwej. Potrzebny jest także w życiu 
nam wszystkim, szaraczkom, którzy walczymy z przeciwnościami dnia 
codziennego. Aby na świecie były takie pojęcia jak Prawda, Dobro, Pięk-
no, Honor, Miłość Ojczyzny, muszą być przykłady takie jak Termopile.

Mogłoby tych punktów odniesienia nie być i, podobnie jak za króla Sasa, 
można by oprzeć społeczeństwo na bezrefleksyjnej konsumpcji i na ha-
śle ,,żyj i dać żyć innym” − bardzo humanistycznie brzmiącej dewizie 
kanciarzy i łapówkarzy.

I można zastanawiać się i spierać bez końca, co należało zrobić, jaką 
decyzję podjąć. Czy Leonidas i jego towarzysze nie powinni pójść na 
współpracę z perskimi towarzyszami z NKWD, ocalić swoje cenne życie, 
wstąpić do perskiej zjednoczonej partii? Jeśli nie dla siebie, to przecież 
dla dobra swoich dzieci, które mogliby dobrze urządzić w nowym syste-
mie. A mieli dzieci − Leonidas wziął do walki tylko tych Spartan, którzy 
mieli syna. Efialtes z Trachis, Hieronim Radziejowski, Janusz Radziwiłł, 
Szczęsny Potocki, Adam Poniński, Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, 
Feliks Kohn, Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Wojciech Jaruzelski 
i rzesze współczesnych zdrajców Ojczyzny, przekonują o racjonalności 
w swoich wyborach, ale z zawziętością, powiedziałbym, diabelską, szu-
kają za granicą najskuteczniejszych sposobów, jak Ojczyźnie zaszkodzić. 
I, jak dotychczas, nie ma na nich kary. Mówią, że robią to dla dobra Pol-
ski… Problem jest w tym, że nie widzimy, aby ich życie wydało już jakieś 
wartościowe owoce, a ich obecna determinacja wynikała z troski o naszą 
przyszłość. Tamci, którzy padli na barykadach ‘44, są czyści i jaśni.

Czy Powstanie Warszawskie było daremne?

Na to pytanie należałoby odpowiedzieć mając na uwadze dłuższą per-
spektywę czasową, perspektywę życia narodu. Wtedy widać, że ofiara 
i heroizm powstańców warszawskich, również determinacja nowych po-
koleń, broniły Polski w następnych latach, także w roku 1956 i w 1981. 
Proszę spojrzeć na mapy polityczne świata przed i po roku 1989. To 
w dużej części dzięki Polsce − z pamięcią Powstania Warszawskiego, 
ze wstrząsającym wołaniem św. Jana Pawła w Warszawie, ten system, 
rozciągający się na pół świata, wydawałoby się nie do obalenia, grożący 
światu zagładą jądrową, zawalił się od Łaby do Mongolii, a dziesiątki 
narodów uzyskało wolność − skala bez precedensu w historii. Jest to 
największe z największych zwycięstwo wolnych ludzi i powstańcy War-
szawy mają w nim swój udział.

Lucjan Piela
fot. pixabay.com

Pierwsza wersja tekstu ukazała się we „Wspólnej Sprawie”.

MIESZKAŃCY PISZĄ

Za duży na półkolonie? 
Spędzasz wakacje w Izabelinie? 

Odkryj Izabeliński underground stworzony specjalnie dla Ciebie.

Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe w Izabelinie zaprasza młodzież szkolną.

Można wpaść, odpocząć, coś zjeść, porozmawiać. 

Wykwalifikowana kadra, przyjazne miejsce.

Od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-17.00 
w podziemiach CKI 

wejście od strony willi Europa
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CZYTELNICTWO
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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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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

WYCIECZKA DO SANDOMIERZA

Klub Seniora gminy Izabelin 
zaprasza wszystkich chętnych (nie tylko seniorów)

na wycieczkę do Sandomierza.
7-9 października 2021

cena: 680 zł/osoby
kontakt: 508 586 766 / 501 950 957
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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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0

SIELANKOWE WAKACJE 2021
Letnie weekendowe warsztaty plenerowe

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

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.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

3.07 (sobota)

16:00-18:00  ulep z gliny naczynie  Pod Sosnami (obok CKI)

18:00-20:00  zagraj w siatkówkę  obiekty sportowe przy „dużej szkole”

10.07  (sobota)

19:00-21:00  zatańcz zumbę  obiekty sportowe przy „dużej szkole”

18.07  (niedziela)

16:00-18:00  pojeździj konno Stajnia Sawanka

24.07  (sobota)

11:00-13:00  pójdź na spacer ornitologiczny z Justyną Kierat
parking przy dyrekcji KPN

18:00-20:00 kalistenika - wykorzystaj własną masę ciała 

górka naprzeciwko UGI

1.08  (niedziela)

18:00 obejrzyj przedstawienie teatralne 
„Sekret Panny Kazimiery” - monodram komediowy  z piosenkami 

w wykonaniu Beaty Malczewskiej

7.08 (sobota)

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

parking przy dyrekcji KPN

17:00-19:00 zagraj w badmintona  obiekty sportowe przy „dużej szkole”

15.08 (niedziela)

12:00-14:00  gotuj z Gają Kuroń (w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa) 

Pod Sosnami

15:00-17:00 śpiewaj pieśni patriotyczne 
z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej Pod Sosnami

21.08 (sobota)

15:00-17:00 zrób sobie latawiec lub samolot Pod Sosnami

19:00-21:00  zatańcz z Gwiazdą - Rafałem Maserakiem 
 obiekty sportowe przy „dużej szkole”  

27.08 (piątek)

19:00 pośmiej się ze Stanisławem Tymem i obejrzyj kultowego „Misia”
kino plenerowe Pod Sosnami

28.08 (sobota)

15:00-17:00  upleć wianek, zrób bukiet z kwiatów   Mokre Łąki

17:00-19:00  rozluźnij się, poćwicz tai-chi  Mokre Łąki

Więcej informacji:  
www.centrum.izabelin.pl 

 i Facebook CKI 
obowiązują zapisy 

w sekretariacie  
tel. 22 752 68 00

fot. Andre Furtado/pexels.com

Osoby zaszczepione nie wliczają się do limitu. Potwierdzeniem zaszczepienia jest Unijny Certyfikat COVID wraz z kodem QR. 
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid


