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MASZ NA TO WPŁYW

Fundusze sołeckie rozdysponowane
We wrześniu w gminie Izabelin odbyły się  zebrania sołeckie, podczas których Rady Sołeckie i mieszkań-
cy poszczególnych wsi ustalali na co wydadzą swoje fundusze sołeckie. Efekty tych rozmów i ustaleń 
przedstawiamy Państwu poniżej.

sołectwo Hornówek

● komunikacja z mieszkańcami – 400,00 zł
● wspieranie aktywności mieszkańców w  organizacji imprez o cha-
rakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub 
ekologicznym, sprzyjającym budowaniu więzi pomiędzy mieszkań-
cami wsi Hornówek – 9.400,00 zł
● działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 
20.000,00 zł
● działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi – 43.082,00 zł

sołectwo Izabelin B

● pielęgnacja zieleni na placu zabaw przy ul. Zagłoby – 5.400,00 zł
● wymiana siedzisk na ławkach przy kapliczce – 3.000,00 zł
● organizacja Dnia Dziecka – 6.500,00 zł
● organizacja kuligu – 8.000,00 zł
● zakup i montaż lustra przy ul. Sienkiewicza i przy ul. Bohaterów 
Kampinosu – 1.500,00 zł
● zakup materiałów reklamowych i informacyjnych – 1.500,00 zł
● projekt zagospodarowania działek u zbiegu ul. Zagłoby i Kmicica 
– 20.000,00 zł
● organizacja pikniku rodzinnego – 10.000,00 zł
● zakup 5 szt. koszy na śmieci – 4.500,00 zł
● zakup piłek do siatkówki i koszykówki – 260,00 zł
● zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i Kmicica 
– 12.222,00 zł

sołectwo Laski

● cykliczne spotkania mieszkańców – 15.000,00 zł
● zajęcia sportowe i rekreacyjne – 15.000,00 zł
● sprzęt do imprez plenerowych – 10.000,00 zł
● oświetlenie świąteczne – 7.000,00 zł
● sprzęt sportowy – 2.500,00 zł
● Leśne Brykanki – zajęcia dla dzieci i młodzieży – 7.626,00 zł
● nasadzenia zieleni – 8.000,00 zł
● gadżety sołeckie i materiały biurowe – 5.256,00 zł
● szkolenia dla OSP Laski 2.500,00 zł

sołectwo Mościska

● urządzenie i wyposażenie lokalnego placu piknikowego 
– 7.000,00 zł
● zakup zestawu mebli pod wiatę na placu piknikowym – 3.000,00 zł
● organizacja pikniku sołeckiego połączonego z piknikiem na Dzień 
Dziecka – 10.000,00 zł
● doposażenie jednostki OSP Laski – 3.000,00 zł
● montaż 2 kamer monitorujących plac piknikowy – 2.000,00 zł
● zakup sprzętu grającego (nagłośnieniowego) – 2.500,00 zł
● zakup materiałów służących zabezpieczaniu dachu wiaty pikni-
kowej – 1.500,00 zł
● druk ulotek i gazetek informacyjnych – 2.000,00 zł
● zakup wyposażenia do pomieszczenia przy ul. Chabrowej 4, które 
zostanie przekazane w celu urządzenia świetlicy wiejskiej w Mości-
skach – 15.000,00 zł
● zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Kwitnącej 
w Mościskach
● wynajem sali na zebrania wiejskie – 400,00 zł
● zakup materiałów biurowych – 500,00 zł
● estetyzacja wsi Mościska – 2.908,93 zł

sołectwo Truskaw

● zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 10.000,00 zł
● organizacja imprez, zajęć tematycznych, sportowych, patrio-
tycznych – działania integrujące mieszkańców – 20.000,00 zł
● wykonanie ulotek i materiałów informacyjnych – 6.882,00 zł
● warsztaty i wykonanie witacza przy wjeździe do sołectwa 
– 10.000,00 zł
● zagospodarowanie terenu Mokrych Łąk położonych w sołec-
twie – 18.000,00 zł
● zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci 
– 1.000,00 zł
● zakup i montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych 
– 5.000,00 zł
● zakup towarów i usług związanych z zagospodarowaniem i po-
rządkowaniem terenów zielonych na terenie sołectwa 
– 2.000,00 zł

sołectwo Izabelin C
● wspieranie aktywności sportowo-rekreacyjnych integrujących 
mieszkańców Sołectwa – 25.000,00 zł
● komfort, estetyka i mała architektura – 25.000,00 zł
● działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
– 15.000,00 zł
● wspieranie aktywności mieszkańców w organizacji imprez 
o charakterze kulturalnym – 7.882,00 zł

sołectwo Sieraków

● nowa wiata w obrębie pętli autobusowej – 15.000,00 zł
● tablica historyczna – 10.000,00 zł (powołany został specjalny 
zespół do wyłonienia i nadzorowania wykonawcy)
● piknik sołecki – 10.000,00 zł
● zakup i montaż tyrolki na placu zabaw – 16.000,00 zł
● działania na rzecz estetyki wsi – 1.000,00 zł
● zajęcia dla dzieci – 1.000,00 zł

zebranie sołectwa Laski
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Z ŻYCIA GMINY

Jesień w Izabelinie
 II Izabeliński Dzień Seniora

Już od rana na ryneczku panował rwetes. 
Trwały przygotowania do święta najstar-

szych mieszkańców naszej gminy. Poprzez to 
święto chcieliśmy pokazać, jak ważne jest dla 
nas starsze pokolenie. Imprezę otworzyła Do-
rota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin i Joanna 
Orłoś-Supeł – nowa dyrektor Centrum Kultury 
Izabelin, zaś Maryla Łukasińska z wdziękiem 
poprowadziła całe wydarzenie.

Na ryneczku zebrało się wiele jednostek 
z gminy Izabelin, które zajmują się seniorami. 
Swoją ofertę zaprezentowało Centrum Kultu-
ry Izabelin m.in. zajęcia taneczne, sportowe 
i manualne. Na scenie wystąpili uczestnicy 
zajęć Joga dla seniorów oraz seniorki z grupy 
tanecznej Taniec dla seniorów. Przedstawiono 
nowy programł Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, Kabaret Trema zaprezentował część swo-
jego spektaklu, a Chór Echo dał minikoncert. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wy-
stawa prac malarskich naszych seniorów.

Swój czas miał też dzienny Dom Senior Plus. 
Kierownik Michał Kołek opowiedział o funk-
cjonowaniu ośrodka, a jego podopieczni gra-
li i śpiewali na scenie. Na stanowisku DDS+ 
można było stworzyć m.in. kwiaty z krepiny 
lub pograć w planszówki. 

Swoją ofertę pomocową dla seniorów przed-
stawiła też Fundacja im. Ks. Aleksandra Fe-
dorowicza „Przyjaciele Alego”, a Narodowy 
Instytut Geriatrii , Reumatologii i Rehabilitacji 
propagował zdrowy styl życia dla seniorów. 
Było również stanowisko, na którym odbywa-
ły się warsztaty kosmetyczne Czuła Botanika. 
Ich uczestnicy sami tworzyli naturalne różane 
peelingi do rąk i ciała. W strefie gastronomii 
wydawano seniorom darmowe gorące napoje, 
słodkie smakołyki oraz pyszne mięso z grilla.

Gwiazdą imprezy była Kapela Czerniakowska, 
która zagrała znane i lubiane warszawskie 
szlagiery. Nogi aż same rwały się do tańca. 
Naszych seniorów nie trzeba było szczególnie 
zapraszać, bo sami zaczęli się dobrze bawić 
i tańczyć na „parkiecie” przed sceną. Pogoda 
dopisała. Słońce jasno świeciło, jakby mimo 
jesiennej pory lato nie chciało odejść. Kalen-
darzowa jesień i jesień życia stworzyły jedną 
piękną całość. Wszystkim naszym seniorom 
życzymy, by chciało im się chcieć, oraz by za-
wsze mieli w sercu radość i nadzieję. 

Iwona Mazurek
fot. Wacław Piekarski Fotopiekarnik

Październik to czas kalendarzowej jesieni. To także miesiąc, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Seniora. W gminie Izabelin święto to zostało zorganizowane 3 października przez Centrum Kultury 
Izabelin. 

Gości powitały Dorota Zmarzlak Wójt Gminy izabelin oraz 
Joanna Orłoś-Supeł Dyrektor CKI. Imprezę poprowadziła 
Maryla Łukasińska

Ewa Czartoryska-Stanisławska - instruktor zajęć tanecz-
nych w CKI - roztańczyła seniorów

warsztaty z Dziennym Domem Senior+

warsztaty kosmetyków naturalnych Czuła Botanika



5

Z ŻYCIA GMINY

Inauguracja kolejnego roku 
Uniwesytetu Trzeciego Wieku

w Izabelinie

W poniedziałek 4 października w Centrum Kultu-
ry Izabelin nastąpiła uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. 

Uczestników przywitały Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak, 
Dyrektor Centrum Kultury Izabelin Joanna Orłoś-Supeł oraz ko-

ordynatorka UTW Iwona Mazurek.Studenci poznali nowy jesienno-
-zimowy program zajęć oraz najbli sze plany Uniwersytetu. Pierw-
szy wykład w tym roku akademickim wygłosiła Maria Holka, która 
opowiedziała uczestnikom o kulisach produkcji muzycznej, czyli jak 
powstaje piosenka. Cieszymy się, że nasz UTW wzbogacił się o no-
wych członków. Im nas więcej, tym więcej nowych relacji, rozmów 
i przyjaźni, a mniej samotności, wyalienowania i smutku. Wspania-
le, że jesteście z nami, kochani Seniorzy!

Iwona Mazurek, fot. K. Dubaniewicz

koncert Kapeli Czerniakowskiej

kabaret TREMA z CKI

pokaz zajęć Joga dla seniorów w CKI

Chór Echo z CKI

stoisko Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji
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SENIORZY ZDOBYWAJĄ PUCHARY I MEDALE
Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu

Wydarzenie odbyło się w Hali Sportowej Strefa Rekreacji w Borzęcinie 
Dużym przy ul. Warszawskiej 697. Dyscypliny, które zaproponowali 

gospodarze to m.in. rzut piłką do kosza, rzut do celu piłką do tenisa sto-
łowego, bieg slalomem z jajkiem, hula-hoop na wysokości bioder, strzał 
do bramki unihokejem, rzut lotkami, podbijanie piłki pingpongowej, ho-
kejowy slalom, rzut ringiem, nordic walking na 1 km. Drużyna z Izabe-
lina liczyła 6 osób − 4 seniorów: Jerzy Bachulski, Grażyna Józefowicz, 
Wojciech Konieczny, Janina Tomaszewska oraz opiekun i kierownik. Zdo-
byliśmy 5 z 10 pucharów oraz 5 medali. Wszyscy uczestnicy byli bardzo 
zaangażowani i włożyli dużo serca w start w zawodach. 

Wszyscy otrzymali medale, natomiast puchary zdobyli:
• rzut ringiem − Jerzy Bachulski
• strzał do bramki unihokejem −  Grażyna Józefowicz
• nordic walking −  Janina Tomaszewska
• hokejowy slalom − Małgorzata Bożyk (opiekun)
• rzut lotkami − Michał Kołek (kierownik)
Dwie ostatnie osoby wspierały seniorów i uczestniczyły w konkurencjach. 
Puchary zostały „wygrane” dla całej drużyny. Pękamy z dumy i serdecznie 
gratulujemy naszym seniorom.

Iwona Mazurek, fot. arch. DDS+

18 września seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Iza-
belinie, na zaproszenie od Gminnej Rady Seniorów 
w Starych Babicach, wzięli udział w Powiatowym 
Dniu Sportu Seniora SPORT Z UŚMIECHEM. 

Z ŻYCIA GMINY

SENIORZE! OD WRZEŚNIA UWAŻAJ NA ZAROBKI
Ważna informacja dla rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. 
Od 1 września zmniejszają się graniczne kwoty przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawiesze-
nie świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do rent i emerytur można dorabiać, 
ale obowiązują określone limity, które 

zmieniają się co trzy miesiące. Ich wyso-
kość zależy ściśle od przeciętnego wyna-
grodzenia w kraju za poprzedni kwartał. 
W drugim kwartale płace spadły, dlatego 
od 1 września limity dla pracujących świad-
czeniobiorców ZUS również są niższe. 

Pierwszy próg przychodu wynosi 70% 
przeciętnego wynagrodzenia. Od wrze-
śnia to 3853,20 zł brutto. Jeśli przychód 
emeryta lub rencisty w danym miesiącu 
będzie wyższy, to wypłata świadczenia za 

ten miesiąc jest odpowiednio zmniejsza-
na. Drugi próg wynosi 130% przeciętnego 
wynagrodzenia, od września to 7155,90 zł. 
Jego przekroczenie powoduje zawieszenie 
wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Na nowe kwoty limitów muszą uważać 
szczególnie osoby pobierające renty socjal-
ne, bo ich dotyczą nieco inne zasady dora-
biania. Jeśli ich dodatkowy przychód będzie 
wyższy niż pierwszy próg (3853,20 zł), to 
wypłata renty socjalnej za miesiąc, w któ-
rym doszło do przekroczenia, nie przysłu-
guje w całości.

Nowe kwoty limitów obowiązują we wrze-
śniu, październiku i listopadzie. Zmienią się 
znowu od 1 grudnia. Ich aktualną wysokość 
można znaleźć na stronie: www.zus.pl. Co 
ważne, wysokością przychodów nie muszą 
przejmować się emeryci, którzy ukończyli 
powszechny wiek emerytalny (60 lat dla 
kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Oni mogą do-
rabiać bez ograniczeń.

Piotr Olewiński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa mazowieckiego

 

http://www.zus.pl
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CZTERNASTKI 
ZUS ostrzega 

przed oszustami

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przestrzega przed oszu-
stami, którzy podszywają się 
pod pracowników ZUS i ofe-
rują pomoc przy wypełnieniu 
wniosku o czternastą eme-
ryturę. Tzw. czternastkę ZUS 
wypłaci z urzędu. Nie trzeba 
w tej sprawie składać żad-
nych wniosków. 

ZUS otrzymał informację, że do jednej 
z klientek zadzwoniła oszustka, która 

podszywała się pod pracownika instytu-
cji i oferowała pomoc przy wypełnieniu 
wniosku o czternastą emeryturę. Pró-
bowała nakłonić emerytkę do podania 
danych osobowych. Emerytka odmówi-
ła, tłumacząc, że sprawami urzędowymi 
zajmuje się córka, która teraz jest w pra-
cy. Uniknęła w ten sposób wyłudzenia 
danych.

Zakład przypomina, że jego pracownicy 
nie dzwonią w sprawie czternastej eme-
rytury i nie proponują pomocy przy wy-
pełnianiu wniosku z prostego powodu: 
tzw. czternastkę ZUS wypłaci z urzędu 
wraz z listopadowym świadczeniem. Ża-
den wniosek nie będzie więc potrzebny. 

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości co do 
tożsamości osoby podającej się za pra-
cownika ZUS, powinien skontaktować 
się z najbliższą placówką Zakładu lub 
z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 
pod nr tel. 22 560 16 00. O każdej pró-
bie oszustwa należy również powiado-
mić policję.

 
Małgorzata Korba

biuro prasowe Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

Pokazaliśmy, że Mazowsze liczy się dla Polski! 
Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 spisano 
ponad 95% mieszkań w kraju. Jako najludniejsze wojewódz-
two mamy w tym znaczący udział i każdy mieszkaniec Ma-
zowsza, który wziął udział w spisie, powinien mieć poczucie 
dobrze spełnionego obowiązku.  

Narodowy Spis Powszechny 2021 był realizowany w czasie pandemii i w bardzo 
zmiennych warunkach. Uzyskany wynik szczególnie cieszy i napawa dumą, po-

nieważ mieszkańcy Mazowsza pokazali, jak ważną dla nich powinnością był udział 
w spisie. Tym samym wykazali zrozumienie i troskę o przyszły rozwój własnych gmin, 
województw i kraju. Dzięki danym pozyskanym w spisie będzie można podejmować 
rzetelne decyzje w ważnych społecznie obszarach, takich jak: edukacja, służba zdro-
wia, budownictwo mieszkaniowe, transport publiczny, drogi publiczne i wiele innych. 
Takie pełne badanie mieszkańców Polski odbywa się tylko co 10 lat – dane z te-
gorocznego spisu będą więc wykorzystywane przez co najmniej najbliższą dekadę.

Dziękujemy jeszcze raz za fantastyczne zaangażowanie mieszkańców Mazowsza 
w Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Liczymy, że równie chętnie będą 
Państwo uczestniczyć w innych badaniach statystyki publicznej.

Wojewódzkie Biuro Spisowe - Urząd Statystyczny w Warszawie

Narodowe Święto 
Niepodległości 
11 listopada 2021 w gminie Izabelin
W programie m.in.:
godz. 12.00 - msza św. za Ojczyznę 
- parafia św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 
godz. 13.10 - złożenie kwiatów przy kościelnej Dzwonnicy 
ku pamięci żołnierzy AK pomordowanych w 1943
godz. 13.30 - uczczenie pamięci Jadwigi Sznajder 
i Zofii Raciborskiej spalonych żywcem 11 listopada 1943
ul. Leśna 12, Izabelin C
godz. 14.00 - spotkanie mieszkańców Pod Dębem 
(grochówka w plenerze)
godz. 16.30 - lekcja historii w CKI
godz. 18.00 - koncert
 „Dwudziestolecie międzywojenne 
w piosence” w wykonaniu duetu Retrospektakl

wstęp wolny
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Kardynał widział potrzebę utworzenia 
parafii na skraju Puszczy. Funkcję ko-

ścioła pełniła wówczas kaplica w Laskach. 
Proboszczem został ks. Aleksander Fedoro-
wicz, który wcześniej posługiwał w Laskach 
u boku ks. Władysława Korniłowicza, kie-
rownika duchowego Dzieła Niewidomych 
w Laskach i Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Służebnic Krzyża. Duchowość miej-
sca oraz bezpośredni kontakt z przyrodą 
były najprawdopodobniej inspiracją do ob-
rania na patrona izabelińskiej parafii „Bieda-
czyny z Asyżu”.

Pierwszy tom kroniki parafialnej rozpoczyna 
odręczna notatka siostry Klary Jaroszyń-
skiej, która towarzyszyła ks. Alemu w Jego 
duszpasterskiej służbie, podobnie jak kilka 
innych sióstr ze zgromadzenia w Laskach. 
Czytamy w niej, że wspólnota liczyła wów-
czas 3200 wiernych.

Miejsce na świątynię wybierane było pod 
kątem centralnego usytuowania. 15 lipca 
1951 r. odbyła się ceremonia wprowadzenia 
proboszcza. Place pod budowę podarowali 
wierni, a na tymczasową siedzibę sprowa-
dzono barak z Wrocławia. W październiku 
poświęcono krzyż i kamień węgielny. Był to 
trudny okres, czas walki z Kościołem. Wiara 

Bóg jest Miłością
izabelińska parafia św. Franciszka z Asyżu istnieje już 70 lat

Pośród pachnących sosen i rozbrzmiewających śpiewem ptaków Puszczy Kampinoskiej położona 
jest skromna parafia św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie. Jej historia rozpoczęła się 70 lat temu z ini-
cjatywy Prymasa Tysiąclecia – ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Choć trudno w kilkunastu zdaniach 
przytoczyć historię tego szczególnego miejsca, warto sięgnąć do jej początków i z wdzięcznością za 
piękną wspólnotę przypomnieć w skrócie powstanie parafii. 

i determinacja budowniczych była jednak 
niezłomna. Zwracając się do parafian – za-
równo na początku, jak i później – ks. Ali 
mówił m.in.: Nie dla próżnej chwały buduje 
się kościół, ale z prawdziwej potrzeby ser-
ca. Kościół Chrystusowy ma być zbudowa-
ny z ofiary i miłości. Każda cegła i deska 
powinna mieć na sobie pieczęć czyjejś 
ofiary i miłości. Jezus nie czułby się dobrze 
w ścianach, które postawiła ludzka pycha. 
W ten sposób cała świątynia stanie się jed-
ną wielką nieustającą modlitwą. To będzie 
dom rodzinny, dar dla Chrystusa od tych, 
którzy go miłują (…) Świątynia, gdzie ludzie 
będą się uczyć przebaczać sobie wzajemnie 
i kochać się (…).

Od początku wiadomo było, że zarówno 
konstrukcja, jak i wystrój mają być proste. 
– Bóg jest prosty i piękny – podkreślał pro-
boszcz. W sierpniu 1952 r. prymas Stefan 
Wyszyński poświęcił kościół i wygłosił kaza-
nie dla blisko 4 tys. zebranych. 

W 1957 r. wspólna pielgrzymka parafian na 
Jasną Górę poprzedziła nawiedzenie Iza-
belina przez kopię cudownego wizerunku 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Od samego 
początku dostrzec można było ogromne za-
wierzenie i zaufanie w opiekę i prowadzenie 
Matki Boskiej Jasnogórskiej, której gospo-
darz powierzał losy parafii pielgrzymując do 
Częstochowy wspólnie z wiernymi. 

Z ŻYCIA GMINY

parafia św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 70 lat temu i dziś

Ks. Ali odprawia mszę św.
fot. arch. parafii w Izabelinie 

fot. arch. parafii w Izabelinie  fot. M. Starnowski
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Równolegle ze wznoszeniem murów ks. Ali 
budował inny kościół – wspólnotę ludzi, któ-
rzy go tworzą. Wspólnie z siostrami wędrował 
do domów i zachęcał, by ludzie przychodzili 
do kościoła. Tych najuboższych, żyjących 
w skromnych warunkach przekonywał, że 
Pan Jezus nie patrzy na ubranie, a na serce. 
– Bogu nie zależy na tym, co zewnętrzne, ale 
na wnętrzu człowieka, na jego sercu – miłości 
i dobroci – mówił. 

Zachęcał też dzieci. W kronice znaleźć moż-
na wzruszający wpis siostry Klary o bliź-
niakach – Wiesi i Wiesiu. Marzyli o lalce 
i samochodziku. Ich marzenia spełniły się 
w kościele. Przyszły tu i dostały wymarzone 
prezenty. W ślad za nimi przyszły inne dzie-
ci. Ks. Ali wspierał uzależnionych od alkoho-
lu, ich rodziny oraz tych, którzy doświadcza-
li choroby i cierpienia. Proboszcz rozumiał 
ludzkie dramaty bardzo dobrze. Sam latami 
zmagał się z gruźlicą, nowotworem… Od-
szedł 15 lipca 1965 r. po czternastoletniej 
służbie w Izabelinie. 

Kolejni proboszczowie podtrzymują pamięć 
o swoim poprzedniku, a każdego miesiąca 
w okolicy urodzin kapłana odprawiana jest 
Msza św. o jego rychłą beatyfikację. Wierni 
modlą się za wstawiennictwem duchowego 
opiekuna, wypraszając łaski i ciche cuda. 
W kazaniach ks. Ali mówił o miłości, którą 
niósł innym, pociągając ich do Boga i sie-
bie nawzajem. Dla ks. Alego miłość nie była 
jedynie czczym słowem. Tę miłość wyrażał 
świadectwem swojego życia. 

O parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabeli-
nie oraz jej pierwszym gospodarzu poczytać 
można w najnowszej książce Pawła Zuchnie-
wicza „Proboszcz – opowieść o ks. Aleksan-
drze Fedorowiczu”. 

Magdalena Kamińska

Kolejni proboszczowie 
Parafii św. Franciszka z Asyżu 

w Izabelinie:

ks. Andrzej Santorski (1965-1984)

ks. Józef Podstawka (1984-1993)

ks. Andrzej Gałka (1993-1994)

ks. Maciej Cholewa (1994-2006)

ks. Henryk Michalak (2006-2013)

ks. Stanisław Dębicki (2013 - ) 

ks. Ali z dziećmi po I Komunii Świętej na tle 
kościoła w Izabelinie, fot. arch. parafii w Izabelinie 

Pokoik ks. Alego do dzisiaj odwiedzać mogą wierni.
fot. M. Kamińska

grób ks. Alego na parafialnym cmentarzu, 
fot. M. Kamińska

W niedzielę 10 paździer-
nika w kościele pw. św. 

Franciszka z Asyżu w Izabelinie 
obchodziliśmy  doroczny odpust, 
który w tym roku zbiegł się z  ju-
bileuszem 70-lecia erygowania pa-
rafii w Izabelinie. Uroczystą mszę 
świętą celebrował ksiądz biskup 
Michał Janocha, który wspominał 
pierwszego proboszcza Aleksandra 
Fedorowicza, historię parafii, a tak-
że dawne czasy, gdy w naszym 
kościele był wikarym. Biskup wy-
święcił również ołtarz Miłosierdzia 
Bożego oraz nową część cmen-
tarza. W uroczystości wzięły udział władze gminne, powiatowe, dyrekcja KPN-u, 
przedstawiciele Fundacji im. Ks. Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego” oraz 
licznie przybyli mieszkańcy. 

Iwona Mazurek

Uroczysta msza 
z okazji 70-lecia parafii w Izabelinie

fot. Michał Starnowski
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O konkursie
Gmina Izabelin, we współpracy z war-
szawskim Oddziałem Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich, zorganizowała konkurs 
architektoniczny w celu uporządkowania 
i estetyzacji przestrzeni znajdujących się 
w centralnej części Izabelina, jako przy-
kład prawidłowego kształtowania ładu 
przestrzennego. Obecnie tereny te stano-
wią obszar zagospodarowany i funkcjonu-
jący, aczkolwiek wymagający rewitaliza-
cji i dostosowania do obecnych trendów 
i standardów rozwiązań proekologicznych 
oraz wspierających bioróżnorodność bazu-
jącą na rodzimych gatunkach. Oczekiwa-
niem organizatora było zaproponowanie 
nowoczesnych rozwiązań zgodnych z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju, zarówno 
w stosunku do przestrzeni otwartych, jak 
i budynków będących w zakresie opraco-
wania konkursowego.

Ważnym elementem wymagającym upo-
rządkowania i zmiany w zagospodarowa-
niu jest sposób funkcjonowania całego 
terenu centrum oraz powiązanie poszcze-

gólnych elementów programowych zlo-
kalizowanych w budynkach istniejących 
i nowo projektowanych, poprzez odpo-
wiednie i umiejętne kształtowanie nowych 
rozwiązań przestrzennych, co w efekcie 
końcowym ma stworzyć jednorodny „or-
ganizm” pracujący dla użytkowników – 
mieszkańców Izabelina. Nowo aranżowane 
przestrzenie powinny budować klimat i da-
wać sposobność przyjemnego spędzania 
czasu, a zarazem w czytelny sposób budo-
wać relacje społeczne i dawać możliwość 
bezkolizyjnego i szybkiego załatwienia 
spraw codziennych mieszkańców związa-
nych czy to z wizytą w urzędzie, ośrodku 
zdrowia, banku, poczcie czy sklepie. Obok 
tych codziennych, niejako obowiązkowych 
aktywności mieszkańców, zakładamy reali-
zację programu czasu wolnego, jak Miej-
sce Aktywności Lokalnej (MAL) w budynku 
przy ul. Matejki 25 (tzw. Willa Europa) czy 
Centrum Kultury Izabelin, co powinno być 
odzwierciedlone w sposobie kształtowania 
przestrzeni centrum i wpisane w całościo-
wą ideę funkcjonowania tych terenów. 

Przedmiot i zakres konkursu 
Przedmiotem konkursu objęte były dwa te-
reny, I − obszar w centralnej części Izabe-
lina wokół budynku Urzędu Gminy Izabelin 
i II − teren przy szkole (działka obecnego 
ryneczku).

W zakresie opracowania konkursowe-
go dla Terenu I, znalazły się następu-
jące obiekty i zagospodarowanie:

1. Modernizacja elewacji i przebudowa bu-
dynku Urzędu Gminy Izabelin.

2. Budowa nowego budynku użyteczności 
publicznej na dz. ew. 968 przeznaczonego 
na funkcję: nowej siedziby banku, kawiarni, 
toalet publicznych, punktu informacyjnego, 
kiosku wraz z towarzyszącym placem zabaw.

3. Budowa nowego obiektu śmietnika z za-
pleczem gospodarczym.

KONKURS NA OPRACOWANIE 
KONCEPCJI REWITALIZACJI CENTRUM IZABELINA

ROZSTRZYGNIĘTY 

Autor: M
.O.C. Architekci sp. z o. o. sp. k.
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4. Zagospodarowanie terenu oto-
czenia Urzędu Gminy Izabelin oraz 
strefy związanej funkcjonalnie 
z Urzędem i innymi budynkami 
usług dla mieszkańców zlokalizowa-
nymi na terenie opracowania kon-
kursowego Terenu I, czyli stworze-
nie atrakcyjnych terenów publicz-
nych, placu centralnego, poprawne 
skomunikowanie elementów pro-
gramu zlokalizowanych w różnych 
budynkach w strefie objętej opra-
cowaniem konkursowym.

W zakresie opracowania kon-
kursowego dla Terenu II zna-
lazły się następujące obiekty 
i zagospodarowanie:

1. Budowa nowego budynku 
Centrum Usług Społecznych wraz 
z elementami edukacji, drobnego 
handlu (niskobudżetowe usługi 
typu szewc, krawiec)

2. Zagospodarowanie terenu, w tym 
w szczególności lokalizacja okolicznościo-
wego, demontowanego targowiska pro-
duktów ekologicznych i zdrowej żywności 
(czynne 1-2 dni w tygodniu).

Wyniki konkursu
Na Konkurs wpłynęło 5 prac na 23 dopusz-
czonych uczestników. 

14 września 2021 r. w Centrum Kultu-
ry Izabelin przy ul. Matejki 21 w Iza-
belinie odbyło się posiedzenie Sądu 
konkursowego, pod przewodnictwem 
prof. arch. Ewy Kuryłowicz, podczas 
którego dokonano oceny i wyboru 
prac nagrodzonych. 

I NAGRODA pieniężna w wysokości 
35 000,00 zł brutto oraz nagroda w posta-
ci zaproszenia do negocjacji w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na 
podstawie wybranej pracy konkursowej, 
została przyznana pracy konkursowej 
nr 001 - M.O.C. Architekci sp. z o. o. 
sp. k. z siedzibą przy pl. Grunwaldzkim 
8-10/636, 40-127 Katowice. W skład 
zespołu autorskiego weszli: Błażej Janik, 
Ewa Janik, Robert Machura, Bartosz Plaza.

Informacja o zwycięskiej pracy:

Idea projektu opiera się na wprowadzeniu 
zadaszonych dojść do budynków oraz wy-

tworzeniu sekwencji przestrzeni publicz-
nych przy użyciu tych zadaszeń i palisad.

Teren I

W projekcie wprowadzono dwa główne 
ciągi piesze łączące ulicę Matejki i ulicę 
3 Maja, obsługę komunikacyjną strefy za-
pleczowej wraz z dojazdem dla osób nie-
pełnosprawnych przy budynku Poczty Pol-
skiej oraz dwie podstawowe przestrzenie 
publiczne: plac główny przed wejściem do 
urzędu gminy i strefę leśną od strony pół-
nocno-zachodniej z placem zabaw i rzeź-
bami przedstawiającymi R. Kapuścińskie-
go oraz H. Sznajder.

W przebudowywanym budynku Urzędu 
Gminy zaprojektowano płaskie dachy. Na 
parterze zaproponowano jeden poziom 
posadzki holu, zachowując różnicę wyso-
kości wejścia względem terenu od stro-
ny parku leśnego. Przestronny hol mieści 
stanowiska obsługi mieszkańców oraz 
strefę poczekalni. Na pierwszym piętrze 
zaprojektowano salę konferencyjną (salę 
Rady Gminy) wraz z pomieszczeniami 
dodatkowymi oraz dział księgowości. Na 
drugim piętrze przewidziano pomieszcze-
nia biurowe. Budynek pawilonu (budynek 
na działce nr. 968) został usytuowany 
równolegle do ulicy 3 Maja, wydzielając 
strefę leśną od ulicy, otwierając się tara-
sem i strefą kawiarni na strefę leśną. Od 
ulicy usytuowano placówkę banku, kiosk, 
punkt informacyjny i toalety publiczne.

Działka przeznaczona na parking od stro-
ny ul. Matejki, została zagospodarowana 
w sposób uporządkowany, przy wykorzysta-
niu potencjału terenu.

Architektura nawiązuje do pionowego ryt-
mu drzew, wprowadzono gęste podziały 
w wyższych partiach elewacji jak korony 
drzew, rzadkie podziały niżej jak ich pnie.

W projekcie zaproponowano naturalne ma-
teriały, takie jak drewno i kamień.

Teren II

Układ urbanistyczny składa się z dwóch 
budynków połączonych pergolą i zadasze-
niem. W budynku bliżej ulicy 3 Maja zloka-
lizowano drobne usługi, w budynku w głębi 
działki usytuowano Centrum Usług Społecz-
nych. Obie kubatury połączono zadaszenia-
mi, pod którymi mieści się targowisko oraz 
strefa dojścia. Wewnątrz zadaszeń utwo-
rzono strefę sportowo-rekreacyjną przezna-
czoną na boisko do buli, gry w badmintona 
i relaksu.

W budynku CUS zlokalizowano biuro ob-
sługi mieszkańca z pomieszczeniami biu-
rowymi, świetlicą i magazynem na sprzęt 
targowy.

W części kubatury od strony ulicy 3 Maja 
zaprojektowano drobne usługi dostępne od 
strony ulicy.

Targowisko usytuowane pod zadaszeniem 

Autor: M.O.C. Architekci sp. z o. o. sp. k. - I nagroda
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włączone zostało w całą strukturę prze-
strzenną i składa się z 12 stanowisk.

Architektura, zgodnie z ideą projektu, na-
wiązuje estetycznie do obiektów zaprojek-
towanych z obszarze T1.

W projekcie przewidziano rozwiązania pro-
ekologiczne m.in. wysoką termoizolacyj-
ność i szczelność przegród budowlanych, 
wysoko-energo-efektywne instalacje sani-
tarne, panele fotowoltaiczne, kolektory sło-
neczne, energooszczędne oświetlenie.

Uzasadnienie Sądu konkursowego 
przyznania I Nagrody

Rewitalizacja, która jest tematem koncep-
cji konkursowej obejmuje działania prze-
strzenne – architektoniczne i urbanistyczne 
stanowiące propozycję zmian, jakie spowo-
dują, że na terenach objętych jej zakresem 
będzie się mieszkańcom i użytkownikom 
lepiej żyło i pracowało. Praca nagrodzona 
została stworzona z tą myślą przewod-

nią, przeprowadzona w sposób klarowny, 
z uwzględnieniem wzmocnienia potencja-
łów Terenu I i Terenu II oraz zminimalizo-
waniem ich deficytów. Potencjał terenów 
– bogactwo zieleni, niska intensywność 
zabudowy i jej humanistyczna skala zo-
stały w projekcie umiejętnie wykorzystane 
i wzmocnione, deficyty zaś, w tym nieupo-
rządkowanie zagospodarowania przestrzeni 
poprzez chaotyczny układ brył i terenów 
między nimi, przypadkowość układu dróg, 
słabość obsługi komunikacyjnej zostały zre-
dukowane w ramach spójnej i atrakcyjnej 
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 
z wymaganymi i trafnie zinterpretowany-
mi elementami programowymi. Artykulacja 
brył i ich rozwiązania elewacyjne podążają 
za ogólną koncepcją uporządkowania prze-
strzeni zaprezentowaną we współczesny 
sposób na diagramach i następnie przenie-
sioną na dyspozycje poszczególnych brył 
i relacje między nimi w formie proporcjo-
nalnie ukształtowanych zielonych placów. 
Rytmika pionowych podziałów ścian odnosi 
się do wszechobecnej zieleni, dając w efek-

cie propozycję spójną i skromną, czytelną 
w architekturze obiektów, tak na Terenie 
I, jak i na Terenie II. Rezultatem tego jest 
pożądana spójność zagospodarowania obu 
tych terenów, pomimo rozdzielenia ich lo-
kalizacji. Motyw prowadzących zadaszeń 
– pergoli – ułatwia poruszanie się po obu 
terenach i odnajdywanie poszczególnych 
funkcji przy nich zlokalizowanych. Praca 
konkursowa 001, jak i wszystkie inne prace, 
wymaga pewnych korekt, które Sąd kon-
kursowy sformułował jako zalecenia i uwagi 
do pracy konkursowej.

II NAGRODA pieniężna w wysokości 
25 000 zł brutto, została przyznana pra-
cy konkursowej nr 004 − TŁO – Michał 
Sikorski architekt, ul. Świętojerska 
5/7, 00-236 Warszawa. W skład zespołu 
autorskiego weszli: Michał Sikorski (współ-
autor), Mikołaj Gomółka (współautor), Mar-
ta Wiśniewska (współpraca), Kinga Więcek 
(współpraca), Adam Morawski (współpra-
ca), Cezary Nagórski (współpraca), Patry-
cja Arasim (kolaże), Daniel Przybyłek (kon-

Autor: M.O.C. Architekci sp. z o. o. sp. k. 

widok na budynek banku - Teren I

widok na budynek CUS i Ryneczek - Teren II

wejście do Urzędu od strony parku - Teren I

zagospodarowanie - Teren II
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Autor: TŁO – Michał Sikorski architekt (II nagroda)

strukcja), Konrad Bednarski (grafi-
ka), Magdalena Wnęk – Toposcape 
– (krajobraz), Justyna Dziedziejko – 
Toposcape – (krajobraz), Dominika 
Wąsik (współpraca).

WYRÓŻNIENIE w formie 
nagrody pieniężnej w wysokości 
10 000 zł brutto zostało przyznane 
pracy konkursowej nr 002 − 
maka Magdalena Domosław-
ska, architektura i wzornictwo, 
ul. E. Plater 27 m. 20, 00-688 
Warszawa. W skład zespołu au-
torskiego weszła Magdalena Domo-
sławska.

Dyskusja pokonkursowa 
W dniu szóstego października br. 
odbyła się dyskusja pokonkursowa, 
w której udział wzięli przedstawi-
ciele gminy, członkowie sądu kon-
kursowego pod przewodnictwem 
prof. arch. Ewy Kuryłowicz, autorzy 
nagrodzonej pracy oraz radni gminy 
(dyskusja została połączona z komi-
sją ogólną Rady Gminy Izabelin). 

Dyskusja miała na celu przedsta-
wienie prac nagrodzonych w kon-
kursie, omówienie kryteriów i zasad 
wyboru oraz funkcjonalności przyję-
tych rozwiązań. 

Co dalej...
Aktualnie rozpoczęliśmy negocjacje 
w trybie zamówienia z wolnej ręki 
z firmą M.O.C. Architekci Sp. z o.o. 
Sp.k. na opracowanie dokumentacji 
projektowej. 

Szczegółowe informacje o Konkur-
sie, uzasadnienia wyboru i pozosta-
łe prace nagrodzone zamieszczone 
są na stronie: https://konkurs-iza-
belin.sarp.warszawa.pl 

Wydział Architektury 
i Planowania Przestrzennego

Źródło materiałów zamieszczonych 
w artykule: https://konkurs-izabe-
lin.sarp.warszawa.pl

Autor: TŁO – Magdalena Domosławska (wyróżnienie)

zagospodarowanie - Teren II

Dyskusja pokonkurskowa, fot. Katarzyna Wojtak

https://konkurs-izabelin.sarp.warszawa.pl  
https://konkurs-izabelin.sarp.warszawa.pl  
https://konkurs-izabelin.sarp.warszawa.pl 
https://konkurs-izabelin.sarp.warszawa.pl 
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WÓJT GMINY IZABELIN
woj. mazowieckie
WAP.6721.7.5.2021.AI                                                                            
         Izabelin C, 15 października 2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN

o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytu-
owania na terenie gminy Izabelin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogro-
dzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

tzw. „uchwały krajobrazowej”

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XV/112/19 z dnia 26 września 2019 r. 

zawiadamiam  

o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytu-
owania na terenie gminy Izabelin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogro-
dzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

tzw. „uchwały krajobrazowej”

Projekt uchwały dostępny będzie w dniach: 25 października 2021 r. – 16 listopada 2021 r. w  Wydziale Architektury i Planowania Prze-
strzennego Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja Nr 42, 05-080 Izabelin, pokój Nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych 
gminy: www.bip.izabelin.pl - zakładka „dokumenty”, - „dokumenty w trakcie sporządzania” oraz: www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl. 
Każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu uchwały. Składający uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres za-
mieszkania lub siedzibę.
Uwagi wraz z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych można składać do Wójta Gminy Izabelin: osobiście w Kancelarii Urzę-
du Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesłać na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową 
na adres: krajobraz@izabelin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2021 r. Liczy się data wpływu uwagi do Urzędu. 
Uwagi złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Wzór druku uwagi wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej: 
www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl.
Uwagi zostaną niezwłocznie rozpatrzone przez Wójta Gminy Izabelin. 

Wójt Gminy Izabelin
 /-/  Dorota Zmarzlak 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Izabelin, zwana  dalej Administratorem. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Izabelin za pomocą 

adresu iod@izabelin.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu tworzenia tzw. tworzenia projektu planu miejscowego.

4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia uwag do tzw. „uchwały krajobrazowej”.

6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie 

obowiązującego prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

http://www.bip.izabelin.pl 
http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
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PONOWNE KONSULTACJE  
PROJEKTU IZABELIŃSKIEJ

UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

W kwietniu przeprowadziliśmy pierwsze 
ustawowe konsultacje społeczne projek-
tu uchwały krajobrazowej (poprzedziły 
je podwójne prekonsultacje w czerwcu 
i wrześniu 2020). Wynikiem kwietniowych 
konsultacji były uwagi zgłoszone przez 11 
mieszkańców i przedsiębiorców. 

W czerwcu uwagi zostały rozpatrzone przez Wójt Gminy 
Izabelin, a część z nich została uwzględniona. Konieczne 
było zatem częściowe skorygowanie projektu uchwały 
oraz ponowienie procedury w odpowiednim zakresie. 
Projekt został ponownie poddany opiniowaniu i uzgodnie-
niom przez właściwe instytucje i organy, a kolejnym kro-
kiem jest ponowne (drugie) wyłożenie projektu uchwały 
do publicznego wglądu.

Najważniejsze zmiany w projekcie:

• dopuszczenie reklam wyborczych na ogrodzeniach 
(na potrzeby i wyłącznie w czasie trwania kampanii 
wyborczych: parlamentarnych, w tym do Parlamentu 
Europejskiego, prezydenckich, jednostek samorządu 
terytorialnego);

• dopuszczenie szyldów nad elewacją budynków;

• dopuszczenie szyldów wkomponowanych w bramy 
i przęsła ogrodzeń;

• w stosunku do ogrodzeń − odstąpienie od obowiązku 
akcentowania przęseł w przypadku stosowania sztachet 
drewnianych.

Drugie wyłożenie potrwa od 25 października do 16 
listopada 2021 r. Na uwagi czekamy do 1 grudnia 
2021 r. Szczegóły w ogłoszeniu obok.

Projekt uchwały, wzór formularza uwagi oraz wszelkie do-
tychczasowe materiały dotyczące projektu udostępniamy 
i aktualizujemy na stronie internetowej: www.uchwala-
krajobrazowa.izabelin.pl. Z projektem będzie można się 
też zapoznać w Wydziale Architektury i Planowania Prze-
strzennego Urzędu Gminy, pok. nr 1, w wyżej podanych 
terminach.

Na stronie internetowej projektu, zamieścimy w grudniu 
rozstrzygnięcie Wójt Gminy Izabelin o sposobie rozpatrze-
nia złożonych uwag. Uwagi nieuwzględnione będą rozpa-
trywane przez Radę Gminy Izabelin na sesji poświęconej 
uchwaleniu dokumentu.

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

UCZYLIŚMY DZIECI 
JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Iza-
belin przygotował cykl edukacyjnych warszta-
tów skierowanych do przedszkolaków i uczniów 
klas I-III Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Pierw-
sze spotkanie odbyło się w dniu 1 października 
z dwoma grupami sześciolatków z Gminnego 
Przedszkola w Izabelinie. 

Cykl edukacyjnych warsztatów to proekologiczna inicjatywa, 
która powstała z myślą o edukacji najmłodszych w tym za-

kresie. Dobrych nawyków warto uczyć już od najmłodszych lat 
– dotyczy to także prawidłowych zasad segregowania odpa-
dów.  Formuła zajęć edukacyjnych została opracowana w taki 
sposób, aby poprzez zabawę oraz interakcję przekazać najważ-
niejsze informacje na temat segregacji popularnych odpadów, 
z którymi dzieci mogą mieć do czynienia każdego dnia. 

Na początku zajęć dzieci zapoznały się z zasadami prawidło-
wego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów. Na-
stępnie rozpoczęło się sprzątanie i segregowanie przygotowa-
nych wcześniej śmieci.  Przedszkolaki świetnie współpracowały 
i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach eduka-
cyjnych. W ramach podziękowania dzieci przygotowały występ 
muzyczno-taneczny pt. EkoPingwinek.

Kolejne warsztaty już niedługo. 

tekst i fot. Wydział Ochrony Środowiska UGI

W TROSCE O ŚRODOWISKO
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Z ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

Czym ogrzewać nasze domy
W kontekście walki z zanieczyszczeniem powietrza, a zwłaszcza z niską emisją, na wyobraźnię mocno 
oddziałują szacunki, że w Polsce ok. 75% użytkowanych pieców na paliwa stałe to najprostsze kotły 
niespełniające jakichkolwiek norm emisji. Właśnie dlatego kluczowy jest wybór odpowiedniego urzą-
dzenia grzewczego.

Od 7 listopada 2017 r. w nowych budyn-
kach nie wolno montować ogrzewania 

niezgodnego z mazowiecką uchwałą anty-
smogową. Następnie, do 1 stycznia 2023 r. 
mieszkańcy województwa mazowieckiego 
będą musieli pozbyć się kotłów niespełnia-
jących wymogów emisyjnych żadnej z klas 
normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i ko-
minków niespełniających kryteriów emisji 
ekoprojektu. Oznacza to, że do użytku nie 
zostaną dopuszczone kotły bezklasowe, 
a także te najniższych klas, czyli 1 i 2. Na-
tomiast od 1 stycznia 2028 r. nie będzie 
można już użytkować kotłów spełniających 
wymogi emisyjne klas 3 i 4. Oczywiście jed-
nym z najbardziej ekologicznych i komfor-
towych dla mieszkańców sposobów ogrze-
wania gospodarstw domowych jest oczywi-
ście ciepło systemowe, a więc podłączenie 
się do sieci ciepłowniczej. Jednak jeśli nie 
mamy takiej możliwości, warto sięgnąć po 
inne przyjazne środowisku i naszemu zdro-
wiu rozwiązania. Jakie zatem urządzenia są 
przyszłością w ogrzewnictwie? 

Gmina Izabelin promuje eko-
logiczne ogrzewanie 

W ramach gminnego programu dotacyjne-
go Gmina Izabelin oferuje dotacje na zakup 
nie tylko kotła na gaz ziemny,  LPG, ale i na 
pompy ciepła czy ogrzewanie elektryczne. 
Jednak największą popularnością cieszy się 
dofinansowanie do ogrzewania gazowego. 
Paliwo gazowe ma wiele zalet, zarówno 
dla środowiska, jak i w kontekście nasze-
go komfortu. To naprawdę nowoczesne, 
oszczędne i osiągające blisko stuprocen-
tową sprawność urządzenia grzewcze. Co 
ważne, spalany gaz zawiera właściwie tylko 
metan oraz azot, a to oznacza, że w spa-
linach nie będzie szkodliwych substancji 
w postaci choćby dwutlenku siarki, czy też 
metali ciężkich, takich jak kobalt, rtęć oraz 
ołów. Znikoma jest też, w porównaniu np. 
do węgla kamiennego, emisja pyłów zawie-
szonych PM 10 i PM 2,5. Dlatego  wyko-
rzystanie kotłów gazowych można uznać za 
najbardziej ekologiczne spośród rozwiązań 
opartych na kopalnych nośnikach energii. 
Produkowane obecnie gazowe kotły kon-
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densacyjne charakteryzują się wysoką sprawnością pracy, dzię-
ki czemu z jednej porcji paliwa można uzyskać więcej ciepła niż 
w przypadku kotłów niekondensacyjnych. Dobra izolacja termiczna 
budynków (np. po termomodernizacji) oznacza w efekcie niskie zu-
życie gazu i dość szybki zwrot inwestycji. Co więcej, nowoczesne 
kotły na gaz wyposażone są w czujniki i sterowniki, które zapewnia-
ją automatyzację procesu ogrzewania i zwiększenie oszczędności 
oraz komfortu użytkowania. 

Kotły zgodne z ekoprojektem

Kluczowym dokumentem dla kotłów na paliwa stałe jest wspomnia-
na dyrektywa Ecodesign (w Polsce określana nazwą ekoprojektu), 
która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Pojęcie ekoprojekt ozna-
cza projektowanie przyjaznych dla środowiska produktów w całym 
cyklu ich życia, w celu zredukowania ich szkodliwego wpływu na 
zdrowie i środowisko. W rozporządzeniu tym określono też wy-
mogi maksymalnego zużycia energii oraz innych czynników dla 
wybranych grup produktowych. W przypadku kotłów dyrektywa 
nie wprowadza nowych klas, lecz jedynie określa kryteria emisji 
na poziomie 5. klasy normy EN 303-5 i nakazuje, by urządzenia 
grzewcze spełniały co najmniej te wymogi. Kocioł odpowiadający 
założeniom dyrektywy Ecodesign, czyli zaliczający się minimum do 
klasy 5. odznacza się czystością spalania i emituje maksymalnie 
10% zanieczyszczeń w porównaniu do kotłów niższych klas. Tym 
samym są to obecnie najbardziej ekologiczne urządzenia do spala-
nia węgla. W efekcie spaliny są niemal przezroczyste i nie zachodzi 
potrzeba ich dodatkowego filtrowania. Warto jednak pamiętać, że 
w urządzeniach spełniających wymogi ekoprojektu można spalać 
jedynie dość wąską grupę paliw, do której zaliczają się głównie 
węgiel groszek, zwany też ekogroszkiem lub pelety. 

Inne urządzenia grzewcze

Kolejne urządzenia grzewcze godne rozważenia w przypadku, gdy 
nie mamy dostępu do sieci gazowej, to kotły olejowe. Wprawdzie 
nowoczesne piece tego typu nie emitują toksycznych substancji, 
ale trzeba mieć na uwadze fakt, że spalają olej, którego wydobycie 
oraz produkcja przebiegają bardzo podobnie jak w przypadku oleju 
napędowego i wiążą się z tożsamymi skutkami środowiskowymi.

Inną opcją jest ogrzewanie elektryczne bazujące na tzw. piecach 
akumulacyjnych. Rozwiązanie to wydaje się atrakcyjne zwłaszcza 
wtedy, gdy korzystamy z dwóch taryf rozliczenia za energię elek-
tryczną. Wówczas akumulacja ciepła, a zatem etap nagrzewania 
pieca, może następować w momencie obowiązywania tańszej tary-
fy. Następnie zgromadzone (zakumulowane) ciepło zostanie odda-
ne w momencie największego na nie zapotrzebowania. 

Następnym sposobem na ogrzewanie wymagającym energii elek-
trycznej jest pompa ciepła. W tym przypadku prąd służy do zasi-
lania sprężarki, pompującej energię cieplną z tzw. dolnego źródła, 
czyli np. z wody, gruntu lub powietrza i przekazującej ją do źródła 
górnego, czyli do grzejników. Warto podkreślić, że ilość energii 
elektrycznej z sieci potrzebna do zasilenia pompy ciepła jest o wiele 
mniejsza niż zużywana przez piec elektryczny.

Ważnym rozwiązaniem, które może dodatkowo wpłynąć na zmniej-
szenie kosztów ogrzewania, a ponadto zwiększyć ekologiczność 
pozyskiwania energii elektrycznej, są ogniwa fotowoltaiczne. Ich 
posiadacz ma możliwość przekazania nadmiaru prądu do sieci (wy-
korzystując ją jako magazyn), a następnie odebrania w później-
szym czasie, np. w celu zasilenia urządzenia grzewczego. 

Jak ważną rolę w ochronie powietrza, ale i w zmniejszeniu kosztów  
odgrywają odnawialne źródła energii, dowodzą inwestycje Gminy 
Izabelin, np. montaż 64 paneli fotowoltaicznych o mocy 23,68 kW 
na dachu gminnej przychodni przy ulicy Tetmajera. Rozwiązanie 
ma  zapewnić szacunkowe roczne oszczędności w rachunkach na 
poziomie 26 310 zł, a spodziewana redukcja emisji CO2 w ciągu 30 
lat wyniesie 478 ton.

Na koniec warto podkreślić, że pewną wadą opisanych rozwiązań 
grzewczych jest ich dość wysoka cena. Niemniej to koszt, który war-
to ponieść, jeśli mamy na uwadze zdrowie swoich najbliższych i stan 
środowiska, w którym żyjemy. Co więcej, na zakup tego typu urzą-
dzeń można otrzymać dofinansowanie, a informacje o tym, jak to 
osiągnąć, każdy zainteresowany uzyska w Urzędzie Gminy Izabelin.

Zrealizowane przez 
ABRYS Sp. z o.o. 

na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin
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W TROSCE O ŚRODOWISKOZ ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
WE WRZEŚNIU 2021

Punkt odwiedziło w sumie 469 mieszkańców.  Odwiedziny mieszkańców 
z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C     157

Hornówek     94

Truskaw     93

Laski     60

Izabelin B     45

Mościska     16

Sieraków      4

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 17 dni 
powszednich pracy PSZOK we wrześniu przywieziono 28% odpadów. 

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się 
w Izabelinie C, przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy Izabelin). 
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 10 do 28, natomiast 
w soboty od 28 do 38. 

We wrześniu najwięcej wywieziono odpadów poremontowych, budow-
lanych oraz gruzu. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 22920 
kilogramów. Pozostałe ilości kształtowały się następująco:
tworzywa sztuczne – 2020 kg
zużyty sprzęt elektroniczny – 1600 kg
bioodpady – 6100 kg
odpady wielkogabarytowe – 12540 kg
przeterminowane leki – 87 kg
chemikalia – 140 kg
tekstylia – 140 kg
opony – 1400 kg
świetlówki – 120 kg

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

Po odbiór odpadów przyjechały 28 hakowców firmy BYŚ, z czego 18 
zabrało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 60 
kontenerów KP-7. Po odbiór świetlówek i chemikaliów wykonane były 
dodatkowe podjazdy śmieciarek o mniejszej kubaturze. 

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

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

Siedmiu mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

https://tiny.pl/ts68d 
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Jak sobie radzić z bioodpadami 
Kompostowanie to doskonały sposób na pozyskanie własnego nawozu i jednocześnie  najlepsza 
opcja zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, zarówno tych powstających w kuchni, jak 
i w ogrodzie. By zachęcić Państwa i ułatwić rozpoczęcie przygody z kompostowaniem Gmina Izabelin 
uruchomiła już w 2019 r. Program użyczania kompostowników zainteresowanym mieszkańcom. Obec-
nie trwa jego druga edycja. Pozostało jeszcze około 70 sztuk kompostowników o pojemności 880 litrów! 

Przypominamy o zasadach korzystania z Programu – w przypad-
ku złożenia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oświadczenia o posiadaniu kompostownika 
i kompostowaniu w nim bioodpadów – mieszkaniec zobowiązuje 
się do niewystawiania bioodpadów (zielonych i kuchennych) przed 
posesję i nieoddawania ich w PSZOK-u. Jednocześnie uzyskuje pra-
wo do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 6 zł miesięcznie od każdej osoby ujętej 
w deklaracji. 

Dla osób, które chciałyby zacząć kompostować swoje bioodpady, 
ale nie wiedzą jak, przygotowaliśmy poradnik „Kompostuję, bo 
Ziemię szanuję!” dostępny w formie tradycyjnej w Urzędzie Gminy 
oraz w formie elektronicznej na stronie:
https://www.gmina.izabelin.pl/119,odpady. 

Znajdują się tam również dodatkowe 
materiały na ten temat, w tym na-
grania z warsztatów kompostowania. 
Kolejne, na żywo, jeszcze w tym roku. 
Dowiecie się na nich między innymi, 
że nawet liście dębu można kompo-
stować. Zapraszamy!

Kolejnym ułatwieniem dla wszyst-
kich mieszkańców jest możliwość 
zagospodarowania większych gałęzi 
poprzez nieodpłatne zrębkowanie. 
W tym celu wystarczy zgłosić zapo-
trzebowanie w GPWiK „Mokre Łąki” 
pod numerem telefonu: 513 438 608.

Pamiętajmy!

Niezależnie od tego, czy kompostujemy odpady czy nie, dbając 
o czystość i porządek na naszych posesjach, nie zapominajmy o es-
tetyce całej gminy. Nie wystawiajmy odpadów (w szczególności 
ogrodowych) przed posesję wcześniej niż dzień przed harmono-
gramowym odbiorem. Nie zapominajmy też, że poszczególne worki 
do segregacji odpadów mają konkretne przeznaczenie – nie wyko-
rzystujmy ich zamiennie, nie wrzucajmy odpadów ogrodowych do 
worków przeznaczonych na odpady surowcowe (papier, tworzywa 
czy szkło). Odpady ogrodowe należy wystawiać we własnych wor-
kach o pojemności do 120 l, gałęzie można przekazać w powiąza-
nych snopkach długości do 1,5 m i objętości max. 1 m.

tekst i grafiki: Wydział Ochrony Środowiska UGI

https://www.gmina.izabelin.pl/119,odpady
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Z ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

Deszczówka
zatrzymaj i zagospodaruj ją na swojej działce

Od lat słyszymy o globalnych zmianach klimatu. Zjawiska pogodowe w Polsce, dotąd umiarkowane w swo-
im oddziaływaniu, przybierają coraz częściej ekstremalny charakter. Nawalne deszcze, gradobicia czy su-
sze hydrologiczne nie są już nam obce.  Dlatego tak ważne jest, abyśmy − świadomi zagrożeń − podjęli 
działania mające na celu zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, jakimi dysponujemy. 

W ostatnim czasie wielokrotnie obserwo-
waliśmy  zjawisko krótkotrwałych, ale 

niezwykle intensywnych opadów deszczu. 
Deszcz może być ogromnym zbawieniem, 
ale niestety także wielką zmorą. Problemy 
zaczynają się, kiedy naturalne wchłanianie 
deszczówki jest znacznie ograniczone. W przy-
padku, gdy ziemia jest mocno przesycona, 
woda opadowa zalega na powierzchni terenu, 
tworząc kałuże zanim wsiąknie lub odparuje. 
Zdarza się również, że spływa powierzchniowo 
do najniższych miejsc, powodując problemy 
zarówno na ulicach, jak i na działkach prywat-
nych. Pamiętajmy, że właściciele działek 
są zobligowani do zagospodarowania 
deszczówki w granicach własnej nieru-
chomości. 

Coraz częściej słyszymy o walce z „betonozą”, 
która zmniejsza naturalną retencję tereno-
wą poprzez zabudowywanie i uszczelnianie 
powierzchni uniemożliwiających wchłanianie 
deszczówki. Zwiększanie udziału powierzchni 
nieprzepuszczalnych wpływa w szczególności 

na  wzrost i przyspieszenie spływu powierzch-
niowego. Zanim utwardzimy kolejny metr 
kwadratowy naszej działki zastanówmy się, jak 
korzystniej możemy użytkować dany fragment 
terenu poprzez zwiększenie infiltracji wody do 
gruntu. 

Gospodarowanie wodami opadowymi nie jest 
prostym zadaniem, gdyż nie ogranicza się 
wyłącznie do odprowadzenia wody w czasie 
opadów, ale również gromadzenia wody i wy-
korzystywania jej w czasie suszy. Obecnie naj-
bardziej optymalnym rozwiązaniem jest stoso-
wanie tzw. błękitno-zielonej infrastruktury. 

Każdy z nas może mieć swój wkład w poprawę 
sytuacji. Aby przybliżyć mieszkańcom rozwią-
zania służące poprawie warunków hydrolo-
gicznych stworzyliśmy katalog błękitno-zie-
lonej infrastruktury  prezentujący konkretne 
propozycje działań. Można się z nimi zapoznać 
na stronie internetowej: 
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,2382,kata-
log.pdf

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,2382,katalog.pdf 
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,2382,katalog.pdf 
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Ponadto na realizację inwestycji służących 
gromadzeniu i wykorzystaniu wód opado-
wych i roztopowych w miejscu ich powstawa-
nia można uzyskać dofinansowanie. Gmina 
Izabelin dopłaca mieszkańcom do budowy 
takich instalacji. Wysokość dotacji celowej 
może wynieść aż 50% łącznej wartości udo-
kumentowanych kosztów kwalifikowanych 
− do  4000,00 zł brutto na jedną nierucho-
mość. Po więcej informacji zapraszamy do 
Urzędu Gminy Izabelin, tel. 22 722 89 51 lub 
na stronę internetową https://www.gmina.
izabelin.pl/322,krople-zbieram-ziemie-wspie-
ram?tresc=5918 

Program wspierania inwestycji służących go-
spodarce wodnej w gminie Izabelin  jest no-
wym działaniem, zapoczątkowanym w 2021 r. 
i cieszącym się już dość dużym zainteresowa-
niem. Do dzisiaj  w ramach programu dotacyj-
nego złożono 34 wnioski. 

Zwiększanie powierzchni terenów zieleni oraz 
zatrzymywanie wód opadowych w miejscu ich 
powstania powinno przyświecać naszym dzia-
łaniom. 

Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, kie-
dy właściciele posesji kształtują spadek pod-
jazdów przed domami w taki sposób, by woda 
spływała z nich na ulicę. Takie rozwiązania są 
niedozwolone. W tym przypadku konieczne 
jest zatrzymanie wody opadowej i niedopusz-
czenie do jej spływu na ulicę. Może temu po-
służyć np. wykonanie odwodnienia liniowego 
wzdłuż bramy wjazdowej, czyli korytka przy-
krytego od góry  kratką, z którego woda zago-
spodarowana jest w granicach działki.

Woda jest bardzo cennym surowcem, który 
trzeba oszczędzać i gromadzić. Dlatego w skali 
mikro tak ważną rolę odgrywa retencja wód 
powierzchniowych realizowana m.in. przez 
oczka wodne, ogrody deszczowe  czy najbar-
dziej popularne i najłatwiej dostępne zbiorniki 
na deszczówkę. 

Retencja wód opadowych powinna następo-
wać optymalnie najbliżej miejsca wystąpienia 
opadów, w tym na działkach należących do 
mieszkańców czy innych użytkowników. Gro-
madzenie i zagospodarowanie wody deszczo-
wej niesie za sobą nie tylko korzyści ekologicz-
ne, ale również finansowe. Dzięki zbieraniu 
deszczówki możemy znacznie zmniejszyć 
zużycie wody wodociągowej, co wpłynie na 
zmniejszenie wysokości rachunków, zarówno 
za dostarczenie wody, jak i odprowadzenie 
ścieków do kanalizacji.

tekst i grafiki:
Wydział Ochrony Środowiska UGI

https://www.gmina.izabelin.pl/322,krople-zbieram-ziemie-wspieram?tresc=5918
https://www.gmina.izabelin.pl/322,krople-zbieram-ziemie-wspieram?tresc=5918
https://www.gmina.izabelin.pl/322,krople-zbieram-ziemie-wspieram?tresc=5918
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Z ŻYCIA GMINY

XLV SESJA RADY GMINY IZABELIN

28 września 2021 roku odbyła się  XLV sesja Rady Gminy Izabelin. Radni podjęli następujące uchwały:

● uchwała XLV/354/21 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-
2038. (ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO 
SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

● uchwała XLV/355/21 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2021 Gminy Izabelin. (ZA: 11, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 4, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 0)

● uchwała XLV/356/21 
w sprawie uchwalenia regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Izabelin. (ZA: 15, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 0). 

Jest to związane ze zmianami w usta-
wie o prawie budowlanym. Z tego wy-
nika konieczność uwzględnienia zasad 
związanych z wydawaniem warunków 
przyłączenia do sieci; oraz obligatoryjne 
elementy wniosku o wydanie tych warun-
ków. Rada gminy, na podstawie projektów 
regulaminów dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków opracowanych przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanaliza-
cyjne, przygotowuje projekt regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków oraz przekazuje go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu, zawiadamiając 
o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-ka-
nalizacyjne.

● uchwała XLV/357/21 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie współfinansowa-
nia lokalnej linii uzupełniającej. (ZA: 15, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 

W celu zapewnienia funkcjonowania 
w okresie od grudnia 2021 roku do listo-
pada 2024 roku lokalnej linii uzupełniają-
cej L7, łączącej gminy powiatu warszaw-
skiego zachodniego z siedzibą starostwa 
w Ożarowie Mazowieckim, konieczne jest 
zawarcie stosownego porozumienia mię-
dzygminnego regulującego kwestię fi-
nansowania linii L-7 przez gminy powiatu 
warszawskiego zachodniego, w tym przez 
gminę Izabelin. Gmina Stare Babice wy-

znaczona w przedmiotowym projekcie 
jako gmina wiodąca, wzięła na siebie or-
ganizację i koordynację funkcjonowania 
linii lokalnej L-7.

● uchwała XLV/358/21 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Mazowieckiego. (ZA: 15, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 

W celu zapewnienia poprawy bezpieczeń-
stwa na głównej drodze na terenie gminy 
Izabelin, będącej drogą wojewódzką, dla 
osób pieszych oraz osób kierujących po-
jazdami, Gmina Izabelin zamierza zreali-
zować inwestycję w zakresie doświetlenia 
dwóch przejść dla pieszych.

● uchwała XLV/359/21 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu. 
(ZA: 15, PRZECIW: 0,WSTRZYMUJĘSIĘ: 
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).  

W celu zapewnienia poprawy bezpieczeń-
stwa na głównych drogach na terenie 
gminy Izabelin, będących drogami po-
wiatowymi, dla osób pieszych oraz osób 
kierujących pojazdami, gmina Izabelin za-
mierza zrealizować inwestycję w zakresie 
doświetlenia sześciu przejść dla pieszych.

● uchwała XLV/360/21 
w sprawie udzielenia Miastu Stołecznemu 
Warszawie pomocy finansowej. (ZA: 15, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 

Zgodnie z umową Gmina Izabelin otrzy-
mała od projektanta wykonaną doku-
mentację rozbudowy skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mo-
ściskach) z drogą powiatową (nr 5587W, 
ul. Estrady). Gmina Izabelin planuje par-
tycypować finansowo w realizacji inwesty-
cji – rozbudowy skrzyżowania drogi wo-
jewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mości-
skach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. 
Estrady). Inwestorem, zgodnie z planowa-
nym porozumieniem Gminy Izabelin, m.st. 
Warszawy i Województwa Mazowieckiego, 
ma być m.st. Warszawa. Gmina Izabelin 
nie jest właścicielem ani zarządcą żadnego 

fragmentu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
(nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą 
powiatową (nr 5587W, ul. Estrady). Z uwagi 
jednak na kluczowe znaczenie skrzyżowania 
i jego rozbudowy dla poprawy jakości trans-
portu w gminie oraz, tym samym, poprawy 
jakości życia mieszkańców gminy, Gmina 
wyraża wolę partycypowania w kosztach re-
alizacji inwestycji. Szacowana wartość inwe-
stycji w roku 2022, zgodnie z projektem roz-
budowy, wynosi 6.215.000 zł. Gmina wyraża 
wolę udzielenia m.st. Warszawie pomocy 
finansowej w kwocie 2.215.000 zł. Pozostałe 
jednostki samorządu terytorialnego biorące 
udział w realizacji inwestycji (tj. M. St. War-
szawa i Województwo Mazowieckie), ponio-
są koszt w kwocie 2.000.000 zł.

● uchwała XLV/361/21 
w sprawie wyrażenia zgody na współdzia-
łanie z Województwem Mazowieckim oraz 
Miastem Stołecznym Warszawą w przed-
miocie realizacji inwestycji - rozbudowy 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, 
ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powia-
tową (nr 5587W, ul. Estrady). (ZA: 15, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 

Gmina Izabelin i Województwo Mazo-
wieckie oraz Miasto Stołeczne Warszawa 
zawarły w dniu 21 sierpnia 2019 roku po-
rozumienie nr RZ/239/WIR/2019 w przed-
miocie przygotowania dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej inwestycji – prze-
budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
(nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą 
powiatową (nr 5587W, ul. Estrady), na 
mocy którego Gmina wykonała na swój 
koszt dokumentację projektowo-koszto-
rysową dla inwestycji przebudowy skrzy-
żowania. Dokumentacja została Gminie 
wydana przez wykonawcę. Zgodnie z do-
kumentacją szacunkowy koszt realizacji 
inwestycji wynosi 6.215.000 zł. Gmina 
Izabelin nie jest właścicielem ani zarząd-
cą żadnego fragmentu skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mo-
ściskach) z drogą powiatową (nr 5587W, 
ul. Estrady). Jednakże z uwagi na klu-
czowe znaczenie skrzyżowania i jego roz-
budowy dla poprawy jakości transportu 
w gminie oraz tym samym poprawy jakości 
życia mieszkańców Gminy, wyraża wolę za-
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XLV SESJA RADY GMINY IZABELIN
− A pani? Co pani tu robi? 

Przecież pani jest z Hornówka!

Spotykam się z tym mniej lub bardziej sympatycznie za-
danym pytaniem, gdy przychodzę na spotkania sołeckie 
w swojej gminie. W gminie, w której jestem radną. Uwa-
żam, że to bardzo ważne pytanie i odpowiadam na nie pu-
blicznie:
1. Jako obywatelka,
2. Jako radna,
3. Jako Małgorzata Wiśniewska.

Ad 1. Życie w kraju demokratycznym daje obywatelkom 
i obywatelom pewne przywileje, pewne prawa. To nie tyl-
ko udział w wyborach! Każdy z nas może przyglądać się 
działaniom władz wszystkich szczebli. Od parlamentu, przez 
sejmiki, rady powiatu, gminy, zebrania wiejskie. Możemy 
uczestniczyć też w spotkaniach Komisji − wstęp wolny. To 
prawo, ten przywilej umożliwiający naszą obywatelską ak-
tywność dotyczy każdej i każdego z nas, w każdym zakątku 
kraju. Możecie Państwo przyjść na posiedzenie rady miasta 
Zakopanego, czy na sesję rady gminnej Pcimia.

Uwaga! Mało kto z tego prawa korzysta (przeważnie orga-
nizacje pozarządowe), choć frekwencja na zebraniach so-
łeckich (u nas w gminie) stale wzrasta, a transmisje obrad 
rady gminy też bywają odtwarzane, obserwowane.

Ad 2. Dla mnie, jako radnej, udział w zebraniach poszcze-
gólnych sołectw to nie tylko prawo obywatelki, ale przede 
wszystkim okazja do poznania mieszkańców gminy. To  
możliwość rozmowy, posłuchania Państwa osobiście, po-
znania Państwa zdania, argumentacji. Im lepiej znam 
mieszkańców, Państwa opinie o transporcie publicznym, 
uwagi na temat planowanej budowy, tym, oczywiście, le-
piej. Moja obecność to też deklaracja współpracy i chęci 
współdziałania.

Uwaga. Radni gminni są reprezentantami całej gminnej 
społeczności, nie wyłącznie swojej wsi czy swojego okrę-
gu wyborczego. Decyzje, jakie podejmujemy, dotyczą całej 
gminy i wszystkich jej mieszkańców.

Ad 3. Moje prywatne powody (i uwaga, tu się zwierzam). 
Część życia przeżyłam w innym, niedemokratycznym sys-
temie. Zmiana, jaka zaszła w naszym kraju 30 lat temu, 
umożliwiła budowanie państwa demokratycznego, obywa-
telskiego. Bardzo mnie to cieszy. Najbardziej cieszą mnie 
zmiany, jakie zachodzą w ludziach. Ogromnie doceniam 
ludzi angażujących się społecznie. A pojawia się ich coraz 
więcej. Wzajemnie uczymy się od siebie współpracy, ściera-
ją się poglądy, pojawiają się pomysły, wspieramy się w ich 
realizacji. I to jest super!

Bo demokracja, państwo prawa to tylko pojęcia − treścią 
wypełniamy je my.

Małgorzata Wiśniewska

MIESZKAŃCY PISZĄ

warcia porozumienia, na mocy którego bę-
dzie partycypować finansowo w realizacji 
inwestycji. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 4 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych Gmina może realizować 
wspólnie zadania z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego. Tym samym, do 
zawarcia stosownego trójstronnego poro-
zumienia Gminy Izabelin z Województwem 
Mazowieckim i Miastem Stołecznym War-
szawą, niezbędne było podjęcie tej uchwa-
ły przez Radę Gminy Izabelin.

● uchwała XLV/362/21 w sprawie 
rozpatrzenia skargi. (ZA: 13, PRZECIW: 
0,WSTRZYMAŁO SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0). 

Do Komisji Skarg wpłynęła skarga pra-
cownicy Gminnego Przedszkola w La-
skach. Skarga dotyczyła nieprawidłowego 
powierzenia obowiązków woźnej przez 
dyrekcję przedszkola. Zdaniem skarżącej, 
obok obowiązków woźnej, skarżąca miała 
wykonywać również obowiązki szatniarki, 
z czym się nie zgadzała. Członkowie Ko-
misji zapoznali się ze skargą i przedstawili 
ją Radzie Gminy, która nie dopatrzyła się 
nieprawidłowości w działaniach dyrektora 
przedszkola w Laskach w opisanym za-
kresie, co czyni skargę bezzasadną. Jeżeli 
skarżąca nie byłaby usatysfakcjonowana 
stanowiskiem Rady Gminy, ma możliwość 
dochodzenia ochrony swoich praw na dro-
dze sądowej.

Iwona Mazurek

LEKCJA 
OBYWATELSKA

z Adamem Bodnarem

15 listopada 
poniedziałek
godz. 18.00

Centrum Kultury Izabelin
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PRZYSTANEK PASJA

Inspirujące podróże
Z Natalią Raj – miłośniczką podróży, mieszkanką naszej gminy 
− rozmawia Iwona Mazurek

Natalio, skąd się u Ciebie wzięła miłość 
do podróży?
Podróżowanie jest piękne, bo wyzwala wiele 
emocji i niezaprzeczalnie kształtuje osobo-
wość. Któż nie lubi podróży? W naszej rodzi-
nie podróżowało się zawsze i absolutnie nie 
mówię o dalekich, egzotycznych wyjazdach, 
które wtedy nie były takie oczywiste jak dziś. 
Zaczęliśmy od poznawania Polski, w której je-
stem niezmiennie zakochana. Potem, w miarę 
możliwości, stopniowo odwiedzaliśmy kolejne 
kraje Europy. 

Indie, Malezja, Bali − to wszystko krainy 
azjatyckie. Co Cię w nich ujęło najbar-
dziej?
Myśląc o Azji, czuję ciężkie, wilgotne powietrze 
z różnymi mocnymi akcentami, w zależności 
od tego, czy jest się w mieście, w dżungli czy 
nad morzem. Dostrzegam mocne, jaskrawe 
barwy, obecne dosłownie wszędzie – w przy-
rodzie, strojach ludzi, szyldach sklepów, na 
straganach z owocami – oraz smaki, tak inne 
niż te, które znamy. W Azji wszystko jest in-

tensywne – jak ciepło, to znaczy upalnie do 
granic możliwości; jak pada, to jest takie urwa-
nie chmury, że wszędobylskie motory i skutery 
parkują pod mostami, aby przeczekać ulewę; 
gdy idzie się do parku, to dostaje się zawrotu 
głowy od wielkości i intensywności roślinności 
tropikalnej; kiedy kosztuje się lokalnego dania, 
to się człowiek cały rozpływa w zachwycie… 
i tak można wyliczać w nieskończoność. 

No i ludzie – zazwyczaj bardzo mili, uśmiech-
nięci, pogodni bez względu na stan swojego 
portfela i niezwykle pomocni.

Ale oczywiście są też minusy. Przykre zapachy 
szybko rozkładających się w upale odpadów 
wręcz osłabiają, skwar szybko męczy, a karalu-
chy przypominają wielkością nasze świerszcze. 
Wszystko jest jednak równie oszałamiające, 
jak ciekawe!

Skąd się wziął pomysł na przeniesienie 
Azji do Polski?
Pomysł powstał właśnie podczas podróży. Ra-
zem z moją siostrą Kasią uwielbiamy piękne 
wnętrza, ciekawe tkaniny i egzotyczne, wie-
lobarwne meble. Z naszych wyjazdów zwykle 
przywozimy jakieś lokalne specjały oraz albu-
my wnętrzarskie. W Azji nie mogłyśmy się więc 
oprzeć wizytom w lokalnych galeryjkach z me-
blami i dekoracjami wnętrz. Wrażenia z tych 
wizyt były tak inspirujące, że zamarzyłyśmy 
o podobnym biznesie w Polsce. Tak powstał 
pomysł na ASIANĘ, w której do dziś wspólnie, 
razem z siostrą działamy. 

Co w tym wyposażeniu wnętrz jest ta-
kiego czego nie mają np. polskie meble?
One są po prostu inne. Inna jest struktura i od-
cień drewna, inne są motywy rzeźbione, inne 
są kształty mebli oraz ich kolory. Pamiętam, 
że tych kilkanaście lat temu w Polsce królo-
wały meble w kolorze ciemnego brązu. W Azji 
często widziałyśmy meble woskowane lub 
olejowane, ukazujące naturalny kolor drewna 
– czyli jasne, z pięknym, urozmaiconym usło-
jeniem. Moja miłość do jasnych, naturalnych 
mebli trwa do dziś i z satysfakcją mogę powie-
dzieć, że wreszcie doczekałam się tego trendu 
w upodobaniach naszych klientów.

Osobnym tematem są meble malowane na 
intensywne kolory np. czerwieni, żółtego czy 
turkusu. Taki jeden kolorowy element we wnę-
trzu często zrobi większy efekt niż cała kolekcja 
stonowanych mebli. 

Przy całym zachwycie meblami z Azji, trzeba 
pamiętać, że polskie wzornictwo było zawsze 
mocno reprezentowane i wizjonerskie. Może-
my się poszczycić wspaniałymi projektanta-
mi mebli, które na szczęście znowu stają się 
bardzo popularne i doceniane, jak chociażby 
meble z czasów PRL-u.
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Czy projektowanie mebli to Twoja pasja 
czy również wykształcenie?
Absolutnie nie! Mam wykształcenie ekono-
miczne, tak samo jak moja siostra. Chociaż… 
w pewnym sensie właśnie się to zmienia.. Jako 
że pasjonujemy się projektowaniem nowego 
wyglądu starych foteli (tych z PRL-u między in-
nymi), kształcimy się aktualnie w tapicerstwie, 
w szkole z wieloletnimi tradycjami. Niesamo-
wicie jest znowu zasiąść w przysłowiowych ła-
wach szkolnych i ponownie być uczniem, tym 
razem z chęcią, dla siebie, bo się chce, a nie 
dlatego że trzeba.

Jakie są Twoje zawodowe plany na przy-
szłość?
Ciekawe, że o to pytasz, ponieważ w mojej 
głowie rodzi się właśnie książka kulinarno-
-podróżnicza o Azji. Mam wrażenie, że meble 
i piękne wnętrza zawsze już będą ze mną, ale 
jestem otwarta również na inne, nowe wyzwa-
nia, realizowane równolegle. 

Pierwszą pasją, odkrytą przeze mnie jeszcze 
w dzieciństwie, były książki. Dotychczas po-
chłaniałam je jako czytelniczka, ale mam na-
dzieję niedługo stanąć po tej drugiej stronie!

Jak tu się nie zgodzić z przysłowiem „podróże 
kształcą”? Dla przykładu − podczas wyjazdu 
na Maltę zauważyłyśmy z siostrą liczne skle-
py „Charity”, do których oddaje się używane 
ubrania, meble, zabawki czy elementy wypo-
sażenia wnętrz. Nie muszę dodawać, że z uwa-
gi na meble i wyposażenie, sklepy te były na 
naszej liście do odwiedzania i często widzia-
łyśmy tam istne perełki (3 piękne, niebieskie 
szkła do wina przyjechały ze mną z wakacji)! 
Rzeczy te sprzedaje się za przysłowiowe euro 
lub dwa (osoby tam pracujące robią to cha-
rytatywnie), a cały utarg jest przekazywany 
na rzecz potrzebujących. Wspaniała inicjaty-
wa w duchu pomocy innym, która na świecie 

zdobywa popularność również jako idea „zero 
waste”. Zachwycone pomysłem takich sklepów 
na Malcie, rozmyślałyśmy nad stworzeniem 
podobnego miejsca w naszej gminie. Tak po-
wstała nasza izabelińska „Wymienialnia”, któ-
rej pomysł podchwyciła i tak pięknie realizuje 
nasza znajoma, Anna. Z tą różnicą, że u nas 
w Izabelinie wszystko poszło o krok dalej – tu 
się przynosi, ale i zabiera ze sobą bezpłatnie!

Mam jeszcze jeden pomysł biznesowy, który 
ma źródło w tegorocznych podróżach waka-
cyjnych po Polsce, ale to już chyba historia na 
następną rozmowę… 

Dziękuję, że podzieliłaś się z naszymi 
czytelnikami swoją pasją i życzę Ci reali-
zacji planów.

fot. arch. Natalii Raj

Złoty medal dla formacji tanecznej z CKI
Na Mistrzostwach Europy WADF 

(World Artistic Dance Federa-
tion) formacja taneczna kobiet Costa Bo-
nita prowadzona w Centrum Kultury Iza-
belin przez Łukasza Prochackiego zajęła 1 
miejsce w kategorii Latino Synchronized 
Mini Formation powyżej 35 roku życia. 
Mistrzostwa odbywały się w Warszawie 
w dniach 9-10 października. Uczestnicy 
i jurorzy przyjechali z różnych krajów Eu-
ropy, takich jak Czechy, Węgry, Szwecja, 
Belgia, Grecja, Francja, Chorwacja, Sło-
wenia, Rumunia czy Anglia. Był to debiut 
naszej formacji i od razu tak udany. Ser-
decznie gratulujemy paniom oraz trenero-
wi i życzymy dalszych sukcesów

IM
fot. arch. Formacji Costa Bonita 
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Linia życia
wernisaż prac Justyny Grabowskiej

KULTURA

13 września w Centrum Kultury Izabelin odbył się werni-
saż prac Justyny Grabowskiej. Artystka podkreślała, że 

jej miłością jest grafika warsztatowa. Wciąż zgłębia wiedzę na 
ten temat, by móc uczyć innych.

Wystawę „Linia życia” można było oglądać do 1 października.  
Ekspozycja przedstawiała cykle: No human – prace odnoszą-
ce się do czasu antropocenu i według artystki – destrukcyjnej 
i nieodwracalnej działalności człowieka; Przez szczelinę – grafiki 
nawiązujące do Holokaustu; … i Tylko drzewa – prace stanowią-
ce dopełnienie całości.

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Teresa Tyburska / Daria Kuźniecow-Dudko

Śpiew komet
koncert Artur Dutkiewicz Trio

Wspaniała jazzowa muzyka w wykonaniu zespołu Artur 
Dutkiewicz Trio 24 września „przeniosła” gości Centrum 

Kultury Izabelin wysoko do gwiazd. Publiczność wysłuchała 
utworów z najnowszej płyty „Comets sing”. Jazzowe dzieła po-
wstały podczas trudnego okresu pandemii COVID-19. Mistrz 
Artur Dutkiewicz − ambasador polskiego jazzu − potrafi zachę-
cić do wysłuchania tych niezwykłych utworów: Przyszedł czas 
aby się zatrzymać, unieść głowę w górę. A tam − wszystko jest 
w ciągłym ruchu. Gwiazdy pulsują światłem. Kometa zjawia się, 
ukazuje swoje piękno lodowo-gazowego warkocza i znika. Te 
wszystkie świetliste obiekty mówią o prawdzie, że wszystko się 
zmienia...

Koncert odbył się w ramach cyklu Swing Club na Mazowszu.
Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury
Współorganizator: Centrum Kultury Izabelin
Współfinansujący: STOART
Patronat medialny: TVP Kultura

Daria Kuźniecow-Dudko / fot. Hanna Dutkiewicz

Gości powitali Daria Kuźniecow-Dudko 
− wicedyrektor CKI oraz Piotr Mazur 
z Mazowieckiego Instytutu Kultury

Mistrz Artur Dutkiewicz
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Izabelin C

KULTURA

Turniej 
Brydżowy

o Puchar Wójta Gminy Izabelin

W sobotę, 25 września odbył się Turniej Brydżowy o Pu-
char Wójta Gminy Izabelin, który zgromadził w Cen-

trum Kultury Izabelin uczestników z Łomianek, Warszawy oraz 
Izabelina. Turniej odbył się na tzw. zapis maksymalny. Jak zwy-
kle panowała bardzo dobra atmosfera. Prawdziwą przyjemność 
sprawiało obserwowanie skupionych twarzy uczestników pod-
czas gry. Czasami nawet muchy nie było słychać.

Gratulacje dla zwycięzców.

I miejsce: 
Andrzej Łodziński, Andrzej Gaworski − klub WTS DeSki
wynik: 65,08

II miejsce: 
Marek Gutkowski, Dariusz Dułowicz − klub WTS DeSki
wynik: 61,90

III miejsce: 
Jerzy Brzózy, Janusz Wieczorek − klub KAM BEK
wynik: 54,76.

Turniej odbył się z inicjatywy naszych mieszkańców − Francisz-
ka Gawryły oraz Janusza Krukowskiego. Dziękujemy za zaan-
gażowanie i propagowanie tej wyjątkowej gry w naszej gminie.

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Paweł Dubaniewicz / Daria Kuźniecow-Dudko

Dla 
Agnieszki 
Osieckiej

W niedzielę, 10 października, z okazji 85. urodzin poetki, 
autorki tekstów piosenek, pisarki, dziennikarki, reży-

serki − uwielbianej przez kolejne pokolenia Polaków − gośćmi 
Centrum Kultury Izabelin były cztery niezwykłe kobiety: Aga-
ta Passent – córka Agnieszki Osieckiej, założycielka Fundacji 
Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej, felietonistka, dziennikarka; 
dr Karolina Felberg – historyczka, krytyczka literatury i sztuk 
wizualnych oraz edytorka Dzienników Agnieszki Osieckiej (wy-
dawnictwo Prószyński i S-ka); Katarzyna Dąbrowska – ak-
torka filmowa, teatralna i telewizyjna oraz Urszula Borkowska 
– kompozytorka, aranżerka, pianistka.

Wieczór przyjemnie upływał dzięki interesującym opowieściom 
o solenizantce i wspaniałemu występowi, który oczarował pu-
bliczność. Nie obyło się bez bisów.
Widzowie zadawali pytania, a na koniec otrzymali dedykacje do 
książek poświęconych poetce.

tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko
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Anna Rychlik rozmawia z Marci-
nem Michalskim gminnym diete-
tykiem

ZWIERZAKOWOKULTURASPORT

Gramy, bo chcieli tego mieszkańcy
Z Pawłem Życkim – trenerem zajęć Pingpongowy Izabelin − rozmawia Iwona Mazurek 

W CKI można skorzystać z wielu zajęć sportowych. Wśród 
nich jest też tenis stołowy. Od kiedy działa Pingpongowy 
Izabelin?
Pierwszy turniej, który zorganizowaliśmy wspólnie z Centrum Kul-
tury Izabelin odbył prawie 5 lat temu. To był Mikołajkowy Turniej 
Tenisa Stołowego dla naszych mieszkańców. Od tego zaczęła się 
popularyzacja tego sportu w gminie Izabelin. Przez pierwsze trzy 
lata taki turniej organizowaliśmy raz do roku. Cieszył się on ogrom-
ną popularnością. Przychodziło po kilkadziesiąt osób, a rozgrywki 
odbywały się w różnych kategoriach. Po tych spotkaniach dosta-
liśmy informację od mieszkańców, że chcą grać częściej, bardziej 
regularnie. Część osób była już zaawansowana w grze − trenowali 
zawodniczo w innych klubach np. UKS Bielany. Ale było też dużo 
próśb od zwykłych pasjonatów, że chcą grać systematycznie, pod 
okiem instruktora.

Czy w tym roku też chcecie zorganizować Turniej Mikołajkowy?
To jeszcze nie jest potwierdzone, ale bardzo chcemy. Można powie-
dzieć, że to jest nasza tradycja. Przez cztery ostatnie lata Centrum 
Kultury Izabelin organizowało te turnieje, ja zapewniałem obsługę 
sędziego głównego, przygotowywałem tabelki, razem tworzyliśmy 
regulamin. Turniej Mikołajkowy to jest bardzo duża impreza, bo tak 
naprawdę to są cztery turnieje jednego dnia. Aby było sprawiedli-
wie, stworzyliśmy cztery kategorie m.in. młodzik (klasy 1-4), junior 
(kl. 4-8), open (dla wszystkich) oraz kategoria rodzinna, gdzie jest 
dwóch członków z rodziny i są rozgrywane mecze pomiędzy dwo-
ma rodzinami. Tych rodzinnych zespołów dwuosobowych zgłasza 
się co roku około 16 i są to bardzo pasjonujące rozgrywki. Najpierw 
gra dziecko z dzieckiem, potem dorosły z dorosłym. Gdy jest remis, 
to o wyniku decyduje gra jednej rodziny dwuosobowej, przeciw-
ko  drugiej rodzinie dwuosobowej. Mam nadzieję, że w tym roku 
w okolicach mikołajek, też taki turniej zorganizujemy.

Jak powstał Pingpongowy Izabelin?
Pingpongowy Izabelin stworzyło CKI w odpowiedzi na zapotrzebo-
wanie mieszkańców. Są to cykliczne, bezpłatne zajęcia raz w tygo-
dniu, w sobotę, w sali gimnastycznej w „dużej szkole” w Izabelinie, 
które prowadzę osobiście. Doszły jeszcze zajęcia w środę, które 
prowadzi mój kolega Mariusz Regulski. Razem z Mariuszem, jako 
uczniowie szkoły podstawowej, uczyliśmy się grać w tej samej sali. 
Po latach wróciliśmy tu jako instruktorzy (śmiech).

Jak dużo naszych mieszkańców chodzi na te zajęcia?
Pandemia trochę ograniczyła liczbę mieszkańców, bo zajęcia zo-
stały wstrzymane zgodnie z wytycznymi. Przed pandemią w soboty 
przychodziło ponad dwadzieścia osób, więc trzeba było stać w ko-
lejce do stołu. By zachęcić mieszkańców, na fanpage’u starałem się 
umieszczać filmiki z zajęć, turniejów i rozgrywek. Podeszliśmy do 
tych zajęć „po sportowemu”. W ostatnią sobotę każdego miesią-
ca organizowałem turniej dla mieszkańców. Również w wakacje 
są organizowane cztery turnieje, zaliczane do klasyfikacji gene-
ralnej. Centrum Kultury Izabelin funduje nagrody dla wszystkich 
uczestników, a dla zwycięzców dodatkowo statuetki.

A co z osobami, które nie potrafią grać, ale chciałyby się 
nauczyć. Czy one również mogą zapisać się na te zajęcia?
W soboty na otwarte, bezpłatne zajęcia dla mieszkańców każdy 
może przyjść. Zawsze starałem się tym bardzo początkującym oso-
bom pokazać na czym ta gra polega. Trzeba jednak pamiętać, że 
jeśli jest dwadzieścia osób, pięć czy sześć stołów, a ja jestem je-
den, to nie mogę poświęcać całego czasu zajęć (1,5-2 godz.) tylko 
jednej osobie. Czasami przychodziło dużo początkujących dzieci 

z rodzicami. I to było dobre. Pracowali pod moim okiem, ja coś 
podpowiadałem czy korygowałem, i wtedy więcej osób mogło 
skorzystać z zajęć. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że jest to 
sport czysto techniczny i trzeba wielu lat treningów, by uzyskać 
dobre efekty, które pozwolą np. wygrać nagrodę na turnieju. 
My oczywiście nie mamy takiej presji, bo stawiamy na to, by 
była to dobra zabawa i mile spędzony czas, oczywiście w duchu 
sportowej rywalizacji i zasad fair play. Osoby, które nigdy nie 
grały, muszą liczyć się z tym, że potrzeba dużo czasu, cierpliwo-
ści, wytrwałości i pracy, zanim piłeczka zacznie regularnie prze-
skakiwać z jednej strony na drugą. Niestety, żeby coś osiągnąć 
w tym sporcie, trzeba regularnie grać, nie tylko te 1,5 godziny 
na zajęciach, ale także poza nimi. Ja oczywiście na początku po-
kazuję, jak wygląda prawidłowa postawa, a później, na poziomie 
bardziej zaawansowanym − jaką taktykę stosować, bo ona ma 
tak duże znaczenie, jak przygotowanie techniczne.

Czy tylko w soboty można uczęszczać na te zajęcia?  
Ponieważ było bardzo duże zapotrzebowanie na grę w tenisa stoło-
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wego, CKI zorganizowało też płatne zajęcia w środy. Zauważyłem, 
że dużo pasjonatów to ojciec z synem. Większość z nich jest na 
bardzo dobrym poziomie, mają w domu swój stół i regularnie grają. 
Jest rodzina Żychlińskich z Izabelina, która świetnie gra. Kiedy się 
pojawili, od początku stali się faworytami. Przychodzą też rodzin-
nie grać pewien tata i syn, którzy osiągają świetne wyniki. Jest na 
tych zajęciach kilkanaście wspaniale grających osób. Amatorsko, 
ale bardzo dobrze. By dać im możliwość rozwoju, rok temu powsta-
ła sekcja tenisa stołowego przy Klubie LKS Ryś Laski. Miesięczna 
składka członkowska to 50 zł. Kilkanaście osób regularnie trenuje 
dwa razy w tygodniu, w piątki i soboty. Są to osoby, które trenują 
bardziej po to, by jeździć na zawody niż rekreacyjnie i amatorsko. 
Kilka tygodni temu te osoby wystąpiły z prośbą do wójt gminy, by 
zorganizować im jeszcze jeden dzień do treningów, bo w tym roku 
będziemy uczestniczyć w  rozgrywkach ligowych, w V lidze (najniż-
szej) Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego. 

Jak to się stało?
To była inicjatywa oddolna, bo uczestnicy chcieli nie tylko trenować, 
ale również sprawdzić się z innymi klubami w województwie mazo-
wieckim. Mecze ligowe są rozgrywane pomiędzy czteroosobowymi 
drużynami. Gra każdy z każdym. Dochodzą do tego deble, aż do 
osiągnięcia 8 punktów. Ruszyliśmy w październiku. Mamy już swoją 
grupę, wiemy też, z jakimi grupami będziemy grać. Jeden mecz 
odbędzie się na wyjeździe i zagramy gościnnie w sali drużyny z in-
nego klubu. A c co drugi mecz to my będziemy gospodarzami orga-
nizującymi takie zawody w sali sportowej w Izabelinie. Chciałbym 
zaprosić naszych mieszkańców do kibicowania naszej drużynie LKS 
Ryś Laski i wspierania nas, oczywiście zgodnie z warunkami epide-
miologicznymi. Wszelkie informacje o meczach będą umieszczane 
na facebookowym profilu Ryś Laski i funpage’u Pingpongowego 
Izabelina. Ja też będę wspierał naszą drużynę jako grający trener. 
Do V Ligi zgłosiło się ponad 40 drużyn. Grupy są dwunastodrużyno-
we, gra każdy z każdym. W tym roku chcemy się sprawdzić i nabrać 
doświadczenia, ale już za rok będziemy walczyć o awans, bo to są 
zajęcia sportowe, więc trzeba sobie stawiać ambitne cele.

Znane są już terminy spotkań meczów V ligi (w tym roku), w któ-
rych będziemy gospodarzem spotkania:

10.10.2021 (niedziela), godz. 11:00
LKS RYŚ LASKI - KTS IV NOWY DWÓR MAZOWIECKI

06.11.2021 (sobota), godz. 11:00
LKS RYŚ LASKI - KS BOGORIA IV GRODZISK MAZOWIECKI

21.11.2021 (niedziela), godz. 11:00
LKS RYŚ LASKI - UKS LUPUS KABATY IV WARSZAWA

05.12.2021 (niedziela), w godz. 11:00
LKS RYŚ LASKI - KU AZS PU II WARSZAWA
 
Zapraszamy do kibicowania naszej drużynie!

Czy można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od Pana 
pasji do gry w ping-ponga?   
Tak, ta pasja trwa od szkoły podstawowej. Będąc uczniem szóstej 
klasy szkoły podstawowej, zdobywałem medale na Warszawskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowym. Zdobyłem ich wiele, re-
prezentując wtedy jeszcze gminę Stare Babice. Jako że nauka nie 
sprawiała mi żadnych problemów, to większość czasu przeznacza-
łem na treningi. Nasz nauczyciel WF-u Andrzej Dawiec stworzył 
nam dobre warunki i tak od czwartej klasy trenowałem aż do końca 
podstawówki. Potem inne sprawy były ważne, ale po czterdzie-

PINGPONGOWY IZABELIN
ZAJĘCIA TENISA STOŁOWEGO

Centrum Kultury Izabelin
Zajęcia otwarte dla wszystkich

sobota, godz. 17.30 (120 min), P. Życki 
Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49, bezpłatnie

środa, godz. 20.00 (90 min), M. Regulski
Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49, 120 zł/mies.

Więcej informacji: 
https://www.facebook.com/PingPongowyIzabelin

stce powróciłem do swojej pasji. Razem z Mariuszem Regulskim 
wynajmowaliśmy salę, by sobie pograć i tak nas to wciągnęło, że 
zaczęliśmy brać udział w turniejach. Dwa razy zostałem nawet Mi-
strzem Polski Amatorów w Tenisie Stołowym, a przez kolejne dwa 
lata Mariusz otrzymywał ten tytuł. Nasz poziom jest amatorski, ale 
wysoko zaawansowany. 

A skąd pomysł na zajęcia dla mieszkańców w Izabelinie?
Gdy pracowałem w firmie AXA, organizowałem w ramach wolon-
tariatu turnieje tenisa stołowego dla dzieci z Domu Dziecka im. 
Janusza Korczaka. Kiedyś, wracając z takiego turnieju, spotkałem 
Bronię Bieńkowską z CKI. Porozmawialiśmy. Zaproponowała, bym 
podzielił się swoją pasją i byśmy razem z CKI zrobili coś fajnego dla 
mieszkańców. I tak się to wszystko zaczęło.

Chcę tu podkreślić, że od samego początku stworzono nam bardzo 
dobre warunki do treningów. Zrobili to CKI oraz prezes Klubu Ryś 
Laski Łukasz Pamięta. Inne kluby mogą nam tylko pozazdrościć, bo 
mamy profesjonalny stół, siatki, robota Butterfly, który regularnie 
podaje piłki. Mamy już profesjonalne ligowe koszulki z logo Ryś 
Laski, a także licencję. Na 25-leciu klubu Ryś Laski odebrałem z rąk 
Wójt Gminy Izabelin Doroty Zmarzlak wyróżnienie dla osoby, która 
popularyzuje w naszej gminie tenis stołowy. Było mi bardzo miło 
i podziękowałem w imieniu swoim oraz pasjonatów tego sportu. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu tenisowych sukcesów!

fot. fanpage FB Pingpongowy Izabelin

https://www.facebook.com/PingPongowyIzabelin
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InOIzabelin 
VI Rodzinne Marsze na orientację w Izabelinie

ZWIERZAKOWOKULTURASPORT

Mieszkańcy z pakietem startowym wyruszyli w poszukiwaniu skrzętnie 
ukrytych miejsc oznaczonych na specjalnie przygotowanych na tą okazję 

mapach. Jak zwykle materiały były bardzo oryginalne. A to wszystko dzięki 
współpracującemu z nami Dariuszowi Mazurkowi − sędziemu głównemu PTTK. 
Wszystko dopisało: pogoda, atmosfera i frekwencja. Na trasę wyruszyło 18 dru-
żyn. W imprezie wzięły udział 63 osoby, w tym 25 dzieci do lat 12. Byli też senio-
rzy, co nas bardzo cieszy. Można powiedzieć, że imprezy na orientację w naszej 
gminie łączą pokolenia.
Dla osób, które nie miały możliwości być z nami 25 września, mamy 
niespodziankę: w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin cze-
kają przygotowane pakiety startowe. Wystarczy przyjść, ode-
brać pakiet i pójść w dogodnym dla siebie czasie na tra-
sę, a odpowiedzi dostarczyć osobiście lub mailowo na adres: 
sport@centrum.izabelin.pl. 
Zachęcamy do jesiennych spacerów z InOIzabelin, na odpowiedzi czekamy 
do końca października. Do zdobycia 1 punkt do odznaki InO oraz pamiątkowa 
naklejka z tej edycji.

Wynikiz 25 września dostępne są na www.centrum.izabelin.pl
Wyniki z marszów indywidualnych będą przesyłane w odpowiedziach mailo-
wych na bieżąco.
 

tekst i fot. AK/BB 
Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport

W sobotę 25, września mieliśmy okazję wziąć udział w kolejnej edycji InOIzabelin Rodzinne Marsze 
na Orientację, tym razem impreza została zorganizowana w ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Turystycznych Marszów na Orientację PTTK.

PIKNIK LEKKOATLETYCZNY
z Klubem Roberta Korzeniowskiego RKAthletics 

W sobotę, 19 września Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport wraz z Klubem Roberta Korzeniow-
skiego RK Athletics zorganizowało wydarzenie sportowe Piknik Lekkoatletyczny i zawody w chodzie 
sportowym na 1000, 2000 i 3000 m.

Na boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej w Izabeli-
nie młodzi ludzie (dzieci i młodzież) mieli okazję spróbo-

wać swoich sił w lekkoatletycznych konkurencjach mi.in w biegu na 
60 i 200 m, biegu przez płotki na 30 m, rzucie piłeczką palantową 
i oszczepem oraz skoku w dal. Dorośli mogli swystartować w biegu 
na 200 m oraz skoku w dal. Podczas pikniku zostały też przepro-
wadzone zawody w chodzie sportowym na 1000, 2000 i 3000 m.

Na zakończenie każdemu uczestnikowi zostały wręczone pamiątko-
we medale oraz nagrody w poszczególnych kategoriach.

http://www.centrum.izabelin.pl 
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Impreza została zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Iza-
belin oraz Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Funda-
torem nagród były Centrum Kultury Izabelin i Powiat Warszawski 
Zachodni.
Dziękujemy za pomoc wolontariuszom Ali, Gabrysi, Brunowi i Antkowi.

 
tekst i fot. AK/BB 

Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport

III NOCNY BIEG 
edycja 2021

9 października ponad 30 osób z lampkami i odbla-
skami, w towarzystwie rowerowych pilotów, po-
konało 8,5-kilometrową trasę, która wiodła przez 
ulice i ścieżki Hornówka, Truskawia i Izabelina. 

W tym roku najlepszy wynik wśród pań uzyskała Agnieszka Za-
łoga (44 min 54 sek.), a wśród panów − Wojciech Grela (35 

min 08 sek.). Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji 
wydarzenia dla: OSP Izabelin, policjantów powiatu warszawskiego 
zachodniego, wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie 
i sołectwa Laski oraz dla pana Witolda Tenerowicza. Brawa dla ki-
biców, którzy na całej trasie biegu dopingowali biegaczy i oświetlali 
trasę. Partnerami wydarzenia byli: Gmina Izabelin, Sołectwo Laski, 
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, 
OSP Izabelin i Carrefour Express Izabelin.

WYNIKI na www.centrum.izabelin.pl

tekst i fot. BB 
Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport

http://www.centrum.izabelin.pl 
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II Igrzyska Obedience w Sierakowie

Ponownie, dzięki uprzejmości i pomocy sołectwa Sieraków i Cen-
trum Kultury Izabelin Czas na Sport, można było w naszej gminie 

zapoznać się ze specyfiką tego fantastycznego sportu. 18 września 
od rana na boisku w Sierakowie w szranki stanęły zarówno osoby 
stawiające pierwsze kroki w obedience, jak i starzy wyjadacze.

Sezon na obedience trwa cały rok – zarówno dla profesjonalistów, 
jak i dla osób początkujących czy trenujących dla przyjemności 
swojej i psa. Ten świetny sport dla człowieka i dla jego pupila 
pozwala pogłębić wiedzę o swoim czworonożnym przyjacielu, wy-
ćwiczyć precyzję, zbudować u psa motywację, a u przewodnika 
– ogromną cierpliwość. Angażuje członków rodziny i przyjaciół, po-
zwala poznać wspaniałych sportowców, czy trenerów. 

Jak wygląda obedience na arenie międzynarodowej? 
Co roku w jednym z państw europejskich mają miejsce mistrzo-
stwa świata w obedience. W ciągu 12 miesięcy pomiędzy kolejny-
mi mistrzostwami odbywają się w danym kraju zawody o statusie 
kwalifikacji. Na koniec sezonu (zazwyczaj przypada to na czerwiec) 
wyłania się zawodników, którzy uzyskali najlepsze punktacje we 
wszystkich zawodach kwalifikacyjnych. Jest to grupa około dzie-
więciu przewodników i ich psów, jak również zawodników znajdu-
jących się na liście rezerwowej i trenerów, a nierzadko – szczegól-
nie w przypadku krajów skandynawskich, które obedience traktują 
również poważnie, jak Polacy piłkę nożną – również specjalistów 
(psychologów, fizjoterapeutów, masażystów), których zadaniem 
jest wspieranie starań poszczególnych zawodników, jak i całej dru-
żyny (także czworonogów!) podczas ich zmagań. 

W sierpniu 2021 Mistrzostwa Świata w Obedience odbywały się 
w warunkach dość wyjątkowych – z niewielką publicznością, z uwa-
gi na obowiązujące w Szwajcarii obostrzenia związane z epidemią 

Wrzesień dla większości z nas oznacza koniec wakacji oraz powrót do szkoły, bądź po prostu zbliża-
jącą się wielkimi krokami jesień. A co oznacza dla zawodników obedience? Po kilku intensywnych 
miesiącach przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Świata w Obedience, które odbywały się 
w Bern w Szwajcarii, a następnie zasłużonym odpoczynku, rozpoczyna się kolejny sezon przygoto-
wań i kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw. Nadchodzą liczne zawody, treningi i seminaria. 

COVID-19. W latach poprzedzających wybuch pandemii na mistrzo-
stwa z całej Europy przyjeżdżali topowi zawodnicy, miłośnicy spor-
tów kynologicznych, a także fani obedience, chcący na własne oczy 
oglądać najlepszych z najlepszych.

Jak w tym roku wypadła polska drużyna?
W ocenie środowiska kynologicznego – całkiem dobrze, choć nie-
stety bez miejsc na podium. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejny 
rok przyniesie naszej drużynie medale. Warto również wspomnieć, 
że w 2022 roku Mistrzostwa Świata w Obedience odbędą się nieco 
bliżej Polski – w malowniczej łotewskiej Rydze. Czy to nie pomysł 
na ciekawy wyjazd wakacyjny?

tekst i fot. Magdalena Mroczek

Obedience (inaczej posłuszeństwo sportowe) to nowa, dynamicznie rozwijająca się w Polsce dyscyplina sportowa, 
polegająca na jak najdokładniejszym wykonywaniu przez psa wydawanych przez opiekuna komend.
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RAJD ROWEROWY 
po ścieżkach historycznych

Podróżowanie rowerem i zwiedzanie ciekawych miejsc w Iza-
belinie to jeden z najlepszych sposobów na zdrowe i ekolo-
giczne przemieszczanie tam, gdzie nie zawsze można doje-
chać samochodem, a dojście na piechotę zabiera znacznie 
więcej czasu. Przy okazji można dowiedzieć się wiele o historii 
zwiedzanej okolicy.

W naszej gminie i sąsiedniej gminie Czosnów znajduje się 
wiele miejsc upamiętniających  bohaterstwo Polaków, bio-

rących udział w walce o niepodległość kraju w czasie II wojny świa-
towej. W czasie rajdu rowerowego, który odbył się 2 października 
2021, mieliśmy okazję posłuchać historycznych opowieści o miej-
scach na naszej trasie. Dziękujemy za wspaniałą lekcję historii 
Krzysztofowi Korytko i Marcinowi Biegasowi. 

Zatrzymaliśmy się na cmentarzu w Laskach na terenie ośrodka w 
Laskach. Znajdują się  tam mogiły osób zasłużonych dla Dzieła La-
sek, takich jak Matka Elżbieta Róża Czacka, Zofia Morawska i ks. 
Władysław Korniłowicz. Leżą tam również Aleksandra Wisenhoffe-
-Zieleniewiczowa i Maria Eugenia Bennini, które zostały stracone za 
pomoc w ratowaniu Żydów. Dalej znajdują się groby ludzi zasłużo-
nych nie tylko dla Zakładu dla Niewidomych, ale także dla polskiej 
literatury, nauki i kultury: Antoniego Słonimskiego, Haliny Mikołaj-
skiej, Mariana Brandysa, Stanisława Stommy czy Jana Lechonia. Są 
tu również groby polityków, uczonych i architektów. Wśród lasu, 
u sióstr Franciszkanek leżą budowniczowie i przyjaciele Lasek, wy-
bitne osobistości, m.in. premier Tadeusz Mazowiecki i uczestnik Po-
wstania Warszawskiego kpt. Józef Krzyczkowski. 

Następnej opowieści wysłuchaliśmy na cmentarzu wojskowym 
w Laskach, gdzie poległo wielu żołnierzy z Wielkopolskiej i Pomor-
skich Brygad Kawalerii w kampanii wrześniowej 1939. Młodych żoł-
nierzy pochowano anonimowo. 

W gminie Czosnów, w miejscowości Pociecha, przystanęliśmy przy 
mogile Jerzyków. Nazwa Jerzyki pochodzi od przywódcy i założycie-
la grupy Jerzego Strzałkowskiego. Powstańcze Oddziały Specjalne 
podlegały pod AK. Pomnik i tablica upamiętniają walki z 2 na 3 
września 1944 i zwycięstwo powstańców nad oddziałami esesma-
nów RONA, którzy  dopuścili się licznych zbrodni w trakcie Powsta-
nia Warszawskiego, a na tle innych jednostek na żołdzie SS wyróż-
niali się wyjątkowym okrucieństwem.

Pomnik przy Drodze Łączniczek AK w Sierakowie upamiętnia tra-
gedię z 24 czerwca 1944, kiedy to zostało rozstrzelanych kilku 
powstańców i ich przywódcy − ppor. Marian Grobelny oraz ppor. 
Stefan Kruszyński. Egzekucja dokonana na młodych ludziach wal-
czących o wolność była zasadzką żandarmerii z Zaborowa. Aleja 
Łączniczek AK z Sierakowa do Lasek była drogą, którą łączniczki 

przenosiły meldunki miedzy okręgiem warszawskich powstańców 
i zgrupowaniem partyzanckim Grupa „Kampinos” Armii Krajowej, 
walczącym na terenie Puszczy Kampinoskiej w czasie Powstania 
Warszawskiego 1944 r.

Nasz ostatni przystanek był w Izabelinie przy ulicy Leśnej 12. Jest 
to miejsce pamięci i hołd dla życia rodziny Sznajderów, którzy dzia-
łali w konspiracji. 

Rajd został zorganizowany z inicjatywy Rady Sołeckiej w Laskach. 
Zakończony został miłym poczęstunkiem w kawiarence Bon Appetit 
w Centrum Kultury Izabelin. Na następne rowerowe wydarzenie 
i poczęstunek wstępnie zapraszamy w maju 2022.

tekst i fot. Joanna Russek

Kolejny rajd historyczny planowany jest przez sołectwo Laski na wiosnę 
przyszłego roku, a tymczasem Centrum Kultury Izabelin zaprasza na 
Jesienny Rajd Rowerowy – szczegóły na plakacie poniżej.
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ATRAMENT Z GRZYBÓW? A TO CIEKAWE…

Czernidłaki kołpakowate (Coprinus coma-
tus) w początkowej fazie wzrostu wy-

glądają jak marakasy. Właśnie wtedy, gdy 
są młode, białe i jeszcze zwinięte, można je 
zbierać i jeść. Kiedy grzyb dojrzeje – a ten 
proces może trwać dosłownie kilka, kilkana-
ście godzin – jego kapelusz rozwija się jak 
parasol, a spod spodu zaczyna wypływać 
czarna atramentowa maź z zarodnikami. 

Wówczas już go nie spożywamy. Czernidła-
ka kołpakowatego można pomylić z równie 
pięknymi lecz niejadalnymi (lub warunkowo 
jadalnymi) czernidłakami: pospolitym (Co-
prinopsis atramentaria) lub błyszczącym 
(Coprinellus micaceus). Gatunki te są nie-
jadalne, gdyż zawierają koprynę − substan-
cję, która w połączeniu z alkoholem może 
powodować poważne zatrucia.

Późną jesienią na trawnikach, przydrożach, w parkach, na łąkach, w środowisku bliskim człowiekowi 
wyrastają masowo, w liczbie od kilku do kilkudziesięciu nawet sztuk − grzyby zwane czernidłakami. 
W niektórych rejonach kraju zwane psimi grzybami, kołpakami, czubajkami, psimi bedłkami czy so-
wami. Najczęściej możemy spotkać czernidłaki: kołpakowate, pospolite i błyszczące.

Grzyby nie posiadają nasion, a z owocni-
ków np. kapeluszy wylatują białe, różowe czy 
brązowe zarodniki (widać to doskonale u pę-
kających purchawek). Omawiane przez nas 
czernidłaki posiadają zarodniki o barwie czar-
nej. W połączeniu z wilgotnym powietrzem, 
rosą czy deszczem wypływają te zarodniki 
spod kapeluszy w formie czarnej, atramen-
towej mazi. Nie bez powodu gatunki te uży-

czernidłak kołpakowaty

od lewej: czernidłak kołpakowaty (1,2), czernidłak pospolity (3)
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Każdemu zdarzyło się dać pupilowi smakołyk 
poza planowanymi posiłkami. Należy jed-

nak uważać, ponieważ część jedzenia dla ludzi 
może powodować duże szkody u naszych pod-
opiecznych. Na przykład obecna w czekoladzie 
teobromina nie jest efektywnie metabolizowana 
przez zwierzęta. Zatem zjedzenie przez psa czy 
kota czekolady, zwłaszcza w dużej ilości, może 
prowadzić do poważnego zatrucia a nawet zgo-
nu. Także spożycie cebuli może prowadzić do 

CZEGO ZWIERZĘTA 
NIE MOGĄ JEŚĆ

Weronika Małkowska, studentka Roehampton University

poważnych problemów zdrowotnych zwierząt, 
konkretnie do zaburzenia pracy układu krwio-
nośnego poprzez rozpad czerwonych krwinek, 
który może prowadzić do anemii. Psiakom nie 
wolno pozawalać także na jedzenie niczego co 
zawiera orzechy makadamia, czosnek czy awo-
kado. Inną ważną informacją jest to, że niektóre 
rośliny mogą także być toksyczne dla zwierząt. 
Wśród popularnych w Polsce zaliczamy m. in. 
bluszcz, lilie czy chryzantemy.  

Pamiętajmy, by sprawdzać informacje doty-
czące składników diety naszych czworonogów, 
natomiast w razie jakichkolwiek podejrzeń 
zatrucia, natychmiast zapewnijmy zwierzęciu 
opiekę lekarza weterynarii. 
 

wane były niegdyś jako substytut atramentu.

Grzyby od wieków obecne są w medycynie, 
szczególnie wschodniej. Do niedawna są-
dzono, że nie mają żadnych wartości oprócz 
smakowych. Okazuje się, że mają działanie 
wzmacniające organizm, antywirusowe, 
przeciwzapalne, obniżają ciśnienie krwi, 
wzmacniają układ naczyniowo-sercowy, są 

czernidłaki błyszczące

źródłem błonnika, witamin z grupy B (B1, 
B6, B2T), C, zawierają żelazo, cynk, potas, 
selen i doskonale przyswajalne białko. Od-
grywają ważną rolę w diecie osób chorych, 
osłabionych i wegetarian. Czernidłaka koł-
pakowatego stosuje się w leczeniu hemo-
roidów, cukrzycy i nadciśnienia, a niektórzy 
wykorzystują go także w terapii przeciwno-
wotworowej.

Co roku jesienią organizowane są w Kampi-
noskim Parku Narodowym warsztaty o grzy-
bach. Szczegółowe informacje pojawiają się 
zawsze na facebooku KPN-u. O grzybach 
w KPN-ie można poczytać też na stronie 
parku https://bit.ly/3zuAZCK.

tekst i fot. Katarzyna Fidler, KPN

ZWIERZAKOWO

https://bit.ly/3zuAZCK
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Centrum Kultury 

Izabelin 

 
 

SPZOZ Izabelin 

 
 

22 299 35 75 
AJW-Nieruchomości 

 
Kampinos 

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 

 
SH Rowery 

Sklep-Serwis 

 
TEO PV 

 
Fotowoltaika 

Pompy ciepła 
Magazyny energii 
Elektromobilność 

 
Pracownia Formatka 

    
Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl w zakładce Karta Izabelińczyka. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 
serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu  

 

CZYTAMY 
DZIECIOM 

 

27 października (środa)  
o godz. 16.00 

Mali słuchacze będą mogli zapoznać 
się z książką „Być jak Tygrys” 

Przemysława Wechterowicza. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tel : 22 752 68 21, e-mail: biblioteka@bibliotekaizabelin.pl 

CZYTELNICTWO

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE                                                                                                                                                                                    
TEL: 22 752-68-21   508-442-313                                                                                           

EMAIL : BIBLIOTEKA@BIBLIOTEKAIZABELIN.PL 
 

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W IZABELINIE ZAPRASZA 

22 października (piątek) 2021 r. o godz. 17.00 

na spotkanie DKK. 

W programie rozmowa na temat książki 
„Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi”, 

 której autorem jest David Foster Wallace. 

 
 

      

                       

 

 

 

 

 
 

KLUB PUZZLI 
 

 

Masz w domu układankę? 
Lubisz puzzle? 

 

Wszystkich fanów zapraszamy 
do wymiany puzzli  
w naszej bibliotece. 

 
 
 
 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 

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

www.bibliotekaizabelin.pl 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 
serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu  

 

CZYTAMY 
DZIECIOM 

 

27 października (środa)  
o godz. 16.00 

Mali słuchacze będą mogli zapoznać 
się z książką „Być jak Tygrys” 

Przemysława Wechterowicza. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tel : 22 752 68 21, e-mail: biblioteka@bibliotekaizabelin.pl 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 
serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu  

 

CZYTAMY 
DZIECIOM 

 

27 października (środa)  
o godz. 16.00 

Mali słuchacze będą mogli zapoznać 
się z książką „Być jak Tygrys” 

Przemysława Wechterowicza. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tel : 22 752 68 21, e-mail: biblioteka@bibliotekaizabelin.pl 

Godziny otwarcia 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Izabelinie 
  
Poniedziałek 11.00-18.00 
Wtorek      9.00-16.00 
Środa     11.00-18.00 
Czwartek     9.00-16.00 
Piątek       9.00-16.00 
Sobota      nieczynne 

Wystawa 
 

Serdecznie zapraszamy na wystawę 
 prac malarskich  

Joanny Miesztalskiej. 
 

Autorka jest mieszkanką Izabelina. 
Swoje marzenia o malarstwie zrealizowała podczas warsztatów prowadzonych przez 
Elżbietę Ptasznik w Centrum Kultury Izabelin. Obrazy prezentowane na wystawie są 

wyrazem uczuć, emocji i ulotnych wrażeń autorki. 
 

Wystawę można oglądać w październiku i listopadzie 2021 r.  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie. 
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

REKLAMY

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Klub Seniora przy Gminie Izabelin

zaprasza na

BAL SENIORA
21.11.2021 godz. 16:00

Centrum Kultury Izabelin

Bliższe informacje pod numerami:

508 586 766 / 501 950 957

fot. AdobeStock
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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

REKLAMY

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

MALOWANIE
malowanie wnętrz, gładzie gipsowe, 

malowanie elewacji

tel. 501 647 354

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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3.10

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:

Koncert 

Rock & Chopin
Rockowy ukłon w stronę Mistrza - Fryderyka Chopina

22 października (piątek)
godz. 19.00
wstęp 30 zł
z Kartą Izabelińczyka - 24 zł

Wystąpią: 
Radek Chwieralski (gitara)

Vlodi Tafel (perkusja)
Maciej Komar (bas)

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

KONKURS

MUZYCZNY 
SMOK 2021

I Ty możesz wystąpić na scenie 
darmowe warsztaty wokalne 

6 listopada (sobota) Centrum Kultury Izabelin

Zdobądź Muzycznego Smoka
konkurs wokalny 

13 listopada (sobota) Centrum Kultury Izabelin 
Nagroda - statuetka i występ podczas koncertu galowego

Koncert Galowy
20 listopada (sobota) Centrum Kultury Izabelin

Gwiazda: Damian Pietrasik Quintet

Zapisy / Regulamin / Karta Uczestnictwa: 
do pobrania na: www.centrum.izabelin.pl

ORGANIZATOR PARTNERZY

PATRONI MEDIALNIPATRONI HONOROWI

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

KONKURS

MUZYCZNY   
ORZEŁ 2021

Darmowe warsztaty instrumentalne
z profesorami akademii muzycznych

4 grudnia (sobota) Centrum Kultury Izabelin

Zdobądź Muzycznego Orła
konkurs - muzyka poważna

5 grudnia (niedziela) Centrum Kultury Izabelin

Nagroda - statuetka i występ podczas koncertu galowego

Koncert Galowy
11 grudnia (sobota) Centrum Kultury Izabelin

Gwiazda: Polski Kwartet Fagotowy

Zapisy / Regulamin / Karta Uczestnictwa: 
do pobrania na: www.centrum.izabelin.pl

ORGANIZATOR PARTNERZY

PATRONI MEDIALNIPATRONI HONOROWI


