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Zdrowych, 
z radością narodzenia 

Świąt Bożego Narodzenia 
– czasu odpoczynku w gronie Najbliższych, 

wypełnionego spokojem i miłością.
Pomyślności na cały rok 2022, 

spełnienia wszelkich marzeń i planów! 
Roku pełnego wiary, optymizmu i nadziei.

Wszystkim mieszkańcom 
i przyjaciołom wsi Laski

życzy Sołtys wsi Laski, Rada Sołecka wsi Laski 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach 

Kampilaski

Pogodnych, spokojnych i zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

pełnych radości i rodzinnego ciepła, 
oraz samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym 2022 roku, 

również tych spędzonych 
w naszej Bibliotece,

życzą
dyrekcja i pracownicy

Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Izabelinie

http://www.centrum.izabelin.pl
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ŻYCZENIA

IZABELIN, BOŻE NARODZENIE 2021

Święta Bożego Narodzenia 

to czas wyjątkowy, który spędzamy 

w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. 

Życzymy, żeby był on pełen świątecznej magii, 

spokoju i wszechobecnej miłości, 

a Nowy Rok niech przyniesie Państwu 

nadzieję na lepsze jutro, realizację 

planów i spełnienie wszystkich marzeń. 

Zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pełnego 
dobrych chwil

 Nowego Roku 2022

życzą 
dyrekcja i pracownicy

 Centrum Kultury Izabelin 
oraz redakcja 

Listów do Sąsiada Drodzy Sąsiedzi,
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to czas, 

kiedy przywdziewamy na siebie tradycję i okazjonalną życzliwość 
wyrażaną w prezentach, życzeniach i gościnie przy stole.

Ten rok nie jest łatwy i wyjątkowo nas doświadcza, 
wzmocnijmy się więc nawzajem w ten świąteczny czas.
Podejdźmy do siebie ze zrozumieniem i dobrą intencją, 

doceńmy nawzajem, odpuśćmy to wszystko, co nie służy naszym relacjom.

Dzielmy się Dobrem nie tylko na Gwiazdkę.

Świętujmy po Sąsiedzku cały rok!

Stowarzyszenie Dla Nas / Ryneczek po Sąsiedzku
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Z ŻYCIA GMINY

Zmiany w komunikacji autobusowej
Kilka miesięcy po konsultacjach społecznych zmiany w komunikacji autobusowej nabierają konkretne-
go kształtu. Połączenie interesów sołectw w jedno zamówienie do ZTM nie jest łatwe. Wprowadzane 
zmiany są częścią koncepcji, która po 2024 roku połączy Gminę Izabelin z obydwoma liniami stołecz-
nego metra, a na chwilę obecną usprawnia komunikację z Warszawą dla mieszkańców całej gminy.

Najważniejsze założenia w tej chwili to:

• Wzrost liczby kursów autobusu 210 z 61 
do 81, a L-18 z 16 do 43, co oznacza:

• Regularność kursowania autobusów: co 
10 minut w godzinach szczytu i co 15 poza 
nim dla autobusu 210, (jedynie wczesnym 
rankiem i późnym wieczorem odstępy mię-
dzy autobusami mogą być większe). 

• Autobusy z Truskawia nie będą jeździć 
przez Sieraków lub Hornówek, lecz zawsze 
prosto do Warszawy; obecnie są 32 takie 
szybkie połączenia, a będą 72.

• Codzienny kurs w nocy, skoordynowany 
z przyjazdem ostatniego pociągu metra na 
Młociny. 

• Dostosowanie do potrzeb uczniów czasu 
przyjazdu autobusu 210 i L-18 z obu kie-
runków na oba przystanki przy szkołach, 
tj. około godziny 7.50. 

• Na tych samych przystankach odjazdy tych 
dwóch linii są zsynchronizowane tak, aby 
w stronę Warszawy można było przesiąść 
się z L-18 w stronę Młocin, a w drodze po-
wrotnej z 210 do Sierakowa. W godzinach 
szczytu zdarzają się opóźnienia, ale częsty 
rytm połączeń sprawia, że czas oczekiwania 
w stronę Warszawy nie powinien przekro-

czyć kilku minut, a w drodze powrotnej – kil-
kunastu. 

• W czasie wakacji i innych dni roboczych, 
a wolnych od nauki szkolnej, autobus 210 
ma kursować w stałym rytmie co 15 mi-
nut, a w dni świąteczne co 20. Linia L-18 
również w te dni będzie skoordynowana 
z tym rozkładem: w ciągu dnia z co drugim 
kursem, czyli odpowiednio co 30 i 40 minut, 
a wczesnym rankiem i wieczorem z każdym, 
czyli w tej samej częstotliwości.

Uruchomienie gminnego autobusu jeżdżące-
go ulicami Kurowskiego, Fedorowicza i 3 Maja 
do obu szkół jest planowane dopiero od no-
wego roku szkolnego. 

Największe kontrowersje budziła propo-
zycja całkowitego wycofania autobusów 
210 z Sierakowa. Sprzeciw i wyjaśnienia 
mieszkańców tego sołectwa przyczyniły się 
do zmiany proponowanych założeń. Część 
kursów, tak jak dotychczas, pozosta-
nie skierowana do Sierakowa oraz do-
datkowo autobusy będą kończyły tam 
trasę, aby Sieraków nie był pomijany, 
jak to się zdarzało do tej pory, z powodu 
opóźnień lub roztargnienia kierowcy. 

Z 26 bezpośrednich kursów z Sierakowa 
w kierunku Warszawy pozostaje 9, a za-
miast pozostałych 17 będą wprowadzone 

43 kursy autobusu L-18. Daje to znacznie 
częstszą siatkę połączeń oraz jej niezawod-
ność, w zamian za konieczność przesiad-
ki na tym samym przystanku. Będziemy 
uważnie obserwować skutki wprowadzenia 
nowego rozkładu jazdy, rejestrując głosy 
wszystkich mieszkańców w gminie i śledząc 
wyniki automatycznego pomiaru liczby pa-
sażerów wsiadających i wysiadających na 
każdym przystanku, co posłuży do weryfi-
kacji wprowadzonych rozwiązań po pierw-
szym roku ich funkcjonowania.

Obecny rozkład z L-18 jest rozwiązaniem 
przejściowym. Ma ją zastąpić linia miejska 
kursująca do II linii metra, prawdopodobnie 
najpierw do metra Bemowo, do czego Gmi-
na Izabelin będzie dążyła w najbliższych 
latach. Do tego czasu trzeba wybrać mię-
dzy I strefą, która nie obowiązuje na trasie, 
a taryfą Warszawa+, która ją obejmuje, ale 
dotyczy tylko biletów długookresowych.

Nie mamy wątpliwości, że przedstawione 
tu zmiany są korzystne dla mieszkańców 
naszej gminy. Jednak równie ważny jak 
obiektywna jakość projektu, jest jego od-
biór społeczny. 

Gorąco zachęcam do wyrażania Państwa 
opinii na ten temat: m.slon@izabelin.pl

Urząd Gminy Izabelin

fot. M. Dębowski
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ul. 3 Maja 42

05-080 Izabelin C

izabelin@izabelin.pl

22 722 89 30

Sołtysi  gmina.izabelin.pl/solectwa
Radni gmina.izabelin.pl/radagminy
Wydarzenia facebook.pl/gminaizabelin
Sprawozdania z działalności Urzędu gmina.izabelin.pl/sprawozdaniawojta
Dostęp do inf. publicznej gmina.izabelin.pl/rejestrdip
Budżet gminy izabelin.budzetyjst.pl
Biuletyn Informacji Publicznej bip.izabelin.pl
Działalność Rady Gminy Izabelin izabelin.esesja.pl
Raport o stanie gminy gmina.izabelin.pl/raport
Centrum Kultury Izabelin centrum.izabelin.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gops.izabelin.pl
Seniorzy senior.izabelin.pl
GPWiK Mokre Łąki mokrelaki.pl

gmina.izabelin.pl

@gminaizabelin

/gminaizabelin

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
ZAPISZ SIĘ NAZAPISZ SIĘ NA

Masz do wyboru kilka form aktywności: 
    • Konsultacje społeczne
    • Praca w sołectwach
    • Inicjatywa lokalna
    • Organizacje pozarządowe

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SPRAWDŹ!SPRAWDŹ!

CHCESZ DZIAŁAĆ NA RZECZCHCESZ DZIAŁAĆ NA RZECZ
SAMORZĄDU?SAMORZĄDU?

MASZ NA TO WPŁYW
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Interaktywna mapa Lasek

Z ŻYCIA GMINY

W 2021 roku sołectwo Laski przystąpiło do projektu kulturalnego organizowanego przez Mazowiecki 
Program Edukacji Kulturalnej (MPEK). W ramach tego projektu przez okres 3 miesięcy sołectwo od-
wiedzała rezydentka animacyjna – Magdalena Barszcz. 
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PARK NARODOWY

CICHOWSZCZYZNA

LASKI-   
DĄBROWA

Najstarsza ulica w Laskach, tu jeszcze do lat 
90. XX w. znajdowały się gospodarstwa rolne.

UL. POŁUDNIOWA 

ul. 3 Maja 38
Tradycyjnie przy kapliczkach w maju i w czerwcu mieszkańcy 

zbierali się na nabożeństwa majowe 
i czerwcowe.

 KAPLICZKA ZABYTKOWA

Instytucja mieszcząca się przez blisko 40 lat 
w nieistniejącym już budynku przy ulicy Południowej 23. 

Przez lata jedyna placówka kultury, nie tylko 
dla mieszkańców Lasek, ale i całej gminy Izabelin. Spełniała 
funkcje świetlicy wiejskiej, teatru i kina. Odbywały się w niej 

również wszelkie spotkania formalne; wybory, zebrania 
wiejskie itp. Dla kilku pokoleń było to niezapomniane miejsce 

dyskotek i zabaw. Budynek przedwojenny przerobiony 
ze starej stajni, rozebrany w 2010 roku.

DOM KULTURY 

MAGIEL I SKLEP 

ul. 3 Maja 38
Budynek dawnego sklepu prowadzonego przez panią 

Mikową, na tyłach sklepu znajdował się również magiel.

ul. Jana Wieczorka 1
Najwyższy i największy budynek na terenie Lasek. 

Jego charakterystyczny kształt widoczny jest w całej okolicy. 
Kościół nawiązuje kształtem do chrześcijańskiego symbolu – 

ryby. Charakterystycznym elementem jest wysoka wieża, 
której szczyt przypomina wieżę bazyliki Matki Bożej 

z Guadalupe. W ścianie wieży umieszczono okno z witrażem 
przedstawiającym wizerunek Matki Bożej Królowej Meksyku. 

Kościół został zbudowany w latach 80. XX w.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Obok sklepu pani Mikowej znajdował się nieistniejący 
już budynek zakładu fryzjerskiego, który od czasów wojny 

prowadzony był przez pana Zenona Bergera.

FRYZJER

Razem z Magdą rejestrowaliśmy histo-
rie mieszkańców dotyczące miejsca, 

w którym mieszkamy. Mieszkańcy dzielili się 
tym, co najbliższe ich sercu – nostalgicz-
nymi wspomnieniami  z dzieciństwa, opo-
wieściami o ukochanych miejscach zabaw, 
ludziach, którzy już odeszli, a także o tym, 
jak zmieniały się nasze Laski w kolejnych 
dekadach. 

Magda miała okazję usłyszeć miejscowe 
legendy, np. o Drodze Duchów, ukrytym 
skarbie Barona czy o domu pełnym wspo-
mnień, a także zobaczyć budynki, w których 
znajdowały się: dom artysty Bolesława Ga-
sińskiego, wiejska porodówka, magiel czy 
gminna spółdzielnia. 

4 września 2021 roku, podczas pikniku 
sołeckiego, zakończyliśmy rezydencję ani-
macyjną, a nasza rezydentka Magda do 
ostatnich działań włączyła tym razem naj-
młodszych mieszkańców oraz całe rodziny, 
które wzięły udział w warsztacie „Malowane 
Miejsce − Laski to MY”, poprowadzonym 
przez malarkę Urszulę Iwińską. Mieszkan-
ki i mieszkańcy stworzyli przepiękną mapę 
miejsc, które są dla nich ważne. Podczas 
pikniku można było również odsłuchać na-
grań rozmów, które zostały zarejestrowane 
w czasie spotkań z mieszkańcami. 

Finalnie prezentujemy 34 miejsca związane 
ze wspomnieniami mieszkańców i przyjaciół 
wsi Laski. Interaktywna mapa pozwala na 
odsłuchanie nagrań powstałych w ramach 
rezydencji. 

Opis projektu jest dostępny na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Izabelin − po 
zeskanowaniu kodu QR lub bezpośrednio 
gmina.izabelin.pl/solectwa/historia, a sama 
mapa, na której − po kliknięciu żółtych iko-
nek miejsc − można posłuchać nagranych 
historii, jest dostępna pod adresem: 

mapa-laski.izabelin.pl 

Kod QR do zeskanowania:

Mapa jest również dostępna w wersji papie-
rowej, wraz ze spisem wybranych miejsc. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom i przyjaciołom wsi La-
ski, którzy podzielili się, czasami naj-
skrytszymi, opowieściami dotyczący-
mi naszej wsi. Wasz wkład jest nie-
oceniony, a projekt nie powstałby bez 
Waszej otwartości i gościnności. 

Szczególne podziękowania dla:
Andrzeja Adamskiego,
Szczepana Badanowskiego,
Barbary Gorzędowskiej-Macias,
Krystyny Koniecznej,
Maryli Łukasińskiej,
Haliny i Henryka Mandes,
Józefa Mandes i Lili Feduniak,
Krzysztofa Sądeja,
Waldemara Szatanka,
Heleny Wieczorek,
Barbary Wytrychiewicz,
oraz śp. Bolesława Gasińskiego.

Również w tym roku zakończyła się rekul-
tywacja terenu przy stawie Stefańska w La-
skach. Jest tu polana rekreacyjna z wiatą 
ogniskową, boiskiem do gry w boule i sto-
likami do szachów oraz wybieg dla czworo-
nożnych pupili. To właśnie przy polanie zo-
stanie ustawiona tablica z mapą wspomnień 
mieszkańców wsi Laski.

Anna Mandes
Sołtys wsi Laski

http://gmina.izabelin.pl/solectwa/historia
http://mapa-laski.izabelin.pl
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XLVIII SESJA RADY GMINY IZABELIN

XLVIII sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 23 listopada 2021 roku. Transmisja sesji jest dostępna na 
stronie Gminy Izabelin. Radni podjęli następujące uchwały:

• uchwała XLVIII/373/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038. (ZA: 11, 
PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 
0). Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z uwzględnie-
nia wartości mających wpływ na wysokość dochodów i wydatków 
Gminy Izabelin w 2021 r. i w kolejnych latach w stosunku do zało-
żeń przyjętych w uchwale pierwotnej.

• uchwała XLVIII/374/21 w sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej na rok 2021 Gminy Izabelin. (ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

• uchwała XLVIII/375/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Izabelin. (ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0) Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
ustalenie wynagrodzenia wójta – Wójta Gminy Izabelin – należy do 
wyłącznej właściwości rady gminy – Rady Gminy Izabelin. Propo-
nowane wynagrodzenie Wójta Gminy Izabelin będzie uzależnione 
od wysokości kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). Na dzień przedłożenia 
niniejszego projektu uchwały kwota bazowa wynosi 1.789,42 zł, 
w związku z czym proponowane wynagrodzenie Wójta Gminy Iza-
belin, bez dodatku „stażowego”, wynosi:

Wynagrodzenie 5,6-krotność kwoty 10.020,75 zł

Dodatek funkcyjny 1,5-krotność kwoty 2.684,13 zł

Dodatek specjalny 30% 3.811,46 zł

Wynagrodzenie wójta winno zostać wyrównane do poziomu okre-
ślonego m.in. zmienioną ustawą o pracownikach samorządowych, 
od 1 sierpnia 2021 roku.

• uchwała XLVIII/376/21 w sprawie określenia szczegóło-
wego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Roz-
woju Gminy Izabelin na lata 2022 – 2030. (ZA: 15, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy w drodze uchwa-
ły, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu 
strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji dot. zasad prowa-
dzenia polityki rozwoju. Aktualnie obowiązujący dokument – „Stra-
tegia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016 - 
2030”, przyjęty przez Radę Gminy Izabelin uchwałą nr XIII/102/16 
z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Izabelin na lata 2016-2030, po zakończeniu pierwszego pod-

okresu programowania (2016-2020) nie spełnia już swojego za-
dania i wymaga zmiany oraz dostosowania do aktualnych potrzeb 
rozwojowych Gminy. Determinuje to konieczność rozpoczęcia prac 
nad przygotowaniem nowego projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Izabelin na lata 2022 – 2030, który uwzględniać będzie zarówno 
obecną sytuację w otoczeniu gminy, zaktualizowane dokumenty 
strategiczne na poziomie województwa, jak również nowe prioryte-
ty rozwojowe Unii Europejskiej na lata 2020-2027.

• uchwała XLVIII/377/21 w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2022. (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 
2, NIEOBECNI: 0)

• uchwała XLVIII/378/21 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
działkę ew. nr 211, położonej w obrębie Mościska, gmina Izabelin. 
(ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIE-
OBECNI: 0). Nieruchomość ta jest własnością osób fizycznych, 
a zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenne-
go wsi Mościska, Etap III przedmiotowa działka przeznaczona jest 
pod tereny zieleni naturalnej (ozn. symb. planistycznym Zn). Naby-
cie działki nr ew. 211 pozwoli w przyszłości urządzić teren zieleni 
parkowej poprzez stworzenie miejsca dla wypoczynku i rekreacji 
dla mieszkańców wsi Mościska. Ponadto Gmina Izabelin zamierza 
nabyć sąsiednią działkę nr ew. 195, która m.in. umożliwi dostęp do 
terenów zieleni naturalnej od ul. 3 Maja. Obecnie, zgodnie z usta-
leniami miejscowego planu, dostęp do tych terenów jest możliwy 
wyłącznie od ulicy gen. Wł. Sikorskiego.

• uchwała XLVIII/379/21 w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę ew. 
nr 137/1, położonej w obrębie Izabelin, gmina  Izabelin. (ZA: 15, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 
0). Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa (reprezentowane-
go przez Starostę Warszawskiego Zachodniego) i znajduje się na 
terenie przeznaczonym pod drogę gminną – ulicę Końcową (ozn. 
symb. planistycznym KL1/2). Ulica Końcowa w Izabelinie C została 
zaliczona do kategorii drogi publicznej gminnej. Ww. przeznaczenie 
w planie miejscowym obejmuje realizację celu publicznego.

• uchwała XLVIII/380/21 w sprawie zmian Statutu Centrum 
Usług Wspólnych Izabelin. (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Kontynuując politykę roz-
woju powołanej jednostki – planuje się rozszerzenie zakresu za-
dań Centrum Usług Wspólnych Izabelin i powierzenie tej jednostce 
dalszych zadań na rzecz podmiotów obsługiwanych przez nią – co 
w szczególności dotyczy zadań z zakresu obsługi technicznej. 

Iwona Mazurek

Z ŻYCIA GMINY
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I Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny 

Z PIĘKNEM PRZYRODY 
PRZEZ GRANICE

Z ŻYCIA GMINY

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin, przy wspar-
ciu Urzędu Gminy Izabelin, zorganizowało po raz pierwszy w naszej 
gminie Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Z PIĘKNEM PRZY-
RODY PRZEZ GRANICE. Wydarzenie to, stało się okazją do podzi-
wiania uroków otaczającej nas natury i utrwa-
lenia jej ulotnego charakteru w kadrze aparatu. 
Jednocześnie Konkurs odkrył prawdziwe talenty 
fotograficzne wśród naszych mieszkańców.

Do wzięcia udziału w Konkursie, zostali zaproszeni izabelinianie 
i mieszkańcy naszych gmin partnerskich z Borken w Niemczech, 

Dołnego Cziflika w Bułgarii, Méru we Francji, Mickun na Litwie, oraz 
Montedinove we Włoszech.  W pierwszym etapie nadesłano ponad 40 
prac, a do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 27 zdjęć. Szczegó-
ły dotyczące konkursu, wraz z jego regulaminem, znajdują się na stronie 
internetowej naszego Stowarzyszenia, w zakładce Konkurs Fotograficz-
ny 2021: https://www.ispmig.org/konkurs-fotograficzny-2021/

14 najwyżej ocenionych fotografii zostało zaprezentowanych w po-
staci banerów umieszonych przed Urzędem Gminy i przed szkołą na 
ul. 3 Maja. Zdjęcia są również dostępne na stronach internetowych 
organizatorów, w mediach społecznościowych, a także w wydanej 
specjalnie na tę okazję książce. Ponadto, od 16 grudnia można je 
będzie podziwiać w Centrum Kultury Izabelin.

Autorom wszystkich prac serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w rozwijaniu fotograficznych pasji!

Monika Grzybowska
Prezes ISPMiG wraz z Zarządem

ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ
Z prawdziwą przyjemnością pragniemy zaprosić 
wszystkich uczestników Konkursu, członków jury,

 mieszkańców i organizatorów

 na wernisaż nagrodzonych prac, 

połączony z rozdaniem nagród 
dla zwycięzców i wyróżnionych. 

Uroczystość odbędzie się 
16 grudnia o godz. 18.00 

w foyer Centrum Kultury Izabelin. 

https://www.ispmig.org/konkurs-fotograficzny-2021/
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Moje życie 
zapisane jest 
w dźwiękach 

Z Damianem Pietrasikiem 
liderem zespołu Damian Pietrasik Quintet 

rozmawia Daria Kuźniecow-Dudko

Twój ostatni koncert w Centrum Kultury Izabelin zauroczył 
nie tylko słuchaczy na widowni, ale również internautów. 
Usłyszeliśmy premierowe utwory z płyty River zespołu Da-
mian Pietrasik Quintet. To zaszczyt dla Centrum Kultury Iza-
belin, że właśnie u nas wybrzmiały one podczas koncertu ga-
lowego Muzyczny Smok 2021. Co za muzyka!
Bardzo się cieszę z tak pozytywnego przyjęcia mnie i mojego zespołu 
w Centrum Kultury Izabelin. Był to pierwszy koncert z materiałem z mo-
jej solowej płyty River i nie ukrywam, że bardzo mnie to stresowało. 
Jestem szczęśliwy, że mogłem zagrać ten koncert w miejscu, które jest 
mi bardzo bliskie i życzliwe. Płyta River to w końcu moje życie zapisane 
w dźwiękach, bardzo ważna płyta, jeśli nie najważniejsza.

Kiedy będzie można kupić płytę i gdzie?
Nie jest to jeszcze oficjalnie wiadome, jednak chciałbym, aby ukazała 
się najpóźniej w marcu 2022. Czeka ona na swój czas już od końcówki 
2020, jednak wiadomo, że czasem lepiej dłużej poczekać i zrobić to 
sensownie.

Masz świetny kontakt z publicznością. Zasiadłeś za forte-
pianem, powiedziałeś do publiczności ciepłym głosem parę 
słów i od razu zyskałeś sympatię. Ludzie za Tobą przepadają.
Czy przepadają? Bardzo się cieszę, że wzbudziłem sympatię, ale to 
chyba jest tak, że wyczuwamy energię i ja wyczułem, że płynie ona 
pozytywnym strumieniem z publiczności i wpada w samo serce! To jest 
właśnie ta wspaniała publiczność Izabelina i przyjazna aura Centrum 
Kultury Izabelin.

Jesteś kompozytorem, pianistą, aranżerem, muzyka do-
słownie wypływa Ci spod palców.
Kocham muzykę, kocham komponować. Muzyka towarzyszy mi od naj-
młodszych lat i jest to dla mnie naturalne środowisko. Nie czuję się 
mistrzem fortepianu, ale uwielbiam grać i komponować, to niewątpliwie 
moje życie.

Grywasz z różnymi artystami i zespołami, np. Tomkiem Lipiń-
skim, Leszkiem Moźdżerem, z zespołem Ave Nue. Zatrzymaj-
my się chwilę przy tym zespole. To mieszanka retro-popu 
i jazzu. Przyjemny w odbiorze, ciepły głos Katii Priwieziencew 
nawiązuje do dwudziestolecia międzywojennego. Mój ulu-
biony utwór to „Quitte-moi” – taki lekki, rytmiczny, szybko 
zapada w pamięć.
Ave Nue to zespół, który założyliśmy z Katią w 2013 roku. Zapropono-

wałem Katii stworzenie go, gdy usłyszałem ją w moim studio podczas 
próby jednego z zespołów, w których Katia śpiewała. Zaproponowałem 
jej odsłonę w stylu jazzu i retro, i to zadziałało! Pojechaliśmy na festiwal 
im. Edith Piaf do Krakowa w 2014 roku i tam zdobyliśmy Grand Prix, 
co było dla nas ogromnym zaskoczeniem i dało nam energię do dal-
szej pracy i wydania albumu „Musique”. W 2016 roku zagraliśmy sporo 
koncertów w Europie, m.in. na „A To Jazz Festival” w Sofii, gdzie wystę-
powaliśmy wśród takich sław jak Branford Marsalis, Nik West, czy Kurt 
Elling! Było to fantastyczne doświadczenie zagrać dla kilku tysięcy osób 
siedzących na kocach przed sceną i czekających na naszą muzykę! 

Pamiętam jeszcze jeden koncert − w 2018 roku zaprosiła nas rodzina 
Cartier na „domówkę” dla 1000 osób! Rada starszych wybrała właśnie 
nas, jako przedstawicieli Europy Wschodniej, a przynajmniej tak to wy-
glądało z naszej perspektywy. Przeżyliśmy piękne chwile w wyjątkowych 
miejscach.

Ostatnio skomponowałeś muzykę do filmu „Lider” (reż. Ka-
tia i Igor Priwieziencew). Główny motyw muzyczny to utwór 
„Matnia” z Twojej najnowszej płyty River. Film miał światową 
premierę podczas 52’ International Film Festival of India pod 
koniec listopada tego roku. 
Pracowałem nad tą muzyką od marca 2020 roku. To wtedy powstała 
Matnia. Jestem szczęśliwy, że Katia zaproponowała właśnie mnie skom-
ponowanie muzyki do tego filmu. Oprócz tego, że zawsze pragnąłem 
komponować muzykę do filmów to ważne też, że jest to naprawdę do-
bry film! Tym bardziej jestem dumny, że mogłem stanowić część zespo-
łu tworzącego film Lider.

Masz uroczą, utalentowaną żonę – Nikę Grann. W 2020 roku 
wystąpiliście na Festiwalu w Opolu. Wykonaliście wspólnie 
piosenkę „Dzieci Kwiaty” w stylu lat sześćdziesiątych.
Piosenkę „Dzieci Kwiaty” skomponowaliśmy wspólnie. Początkowo trud-
no było nam współpracować. Jakoś zawsze uważałem, że nie można 
łączyć pracy z prywatnym życiem. Ostatnio jednak zmieniłem podejście. 
Z powodzeniem pracujemy razem. Mamy fantastyczny zespół i − na 
tyle, na ile to możliwe − staramy się tworzyć muzykę i robić to, co 
kochamy. W ubiegłym roku zgłosiliśmy się do Opola i zostaliśmy nomi-
nowani do występu w finale konkursu „Debiuty”, co było dla nas ogrom-
nym wyróżnieniem i spełnieniem marzeń.

Stworzyłeś Studio Nagrań Quality Studio − recording and so-
und production. Swoje płyty nagrywają u Ciebie gwiazdy.

fot. Grzegorz Hartfiel
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Konkurs Muzyczny Smok 2021
Uroczystym koncertem galowym Centrum Kultury Izabelin zakończyło działania związane z warsztatami „I Ty możesz wystąpić 
na scenie” oraz konkursem „Muzyczny Smok 2021”. Podczas koncertu wystąpili laureaci i zespół Damian Pietrasik Quintet. 

W 2010 roku stworzyłem Quality Studio wraz z moim kolegą Wojcie-
chem Łańko − basistą. Od 2014 roku prowadzę studio sam i rozwijam 
je w stronę nagrań − głównie jazzowych. Nagrywało u mnie mnóstwo 
znanych i nieznanych osób. m.in. Wojciech Karolak, Włodzimierz Nahor-
ny, FIlip Wojciechowski, Joanna Dark, Wojciech Gogolewski, Alain Clark, 
Edyta Górniak, Sound & Grace i wielu innych. Jest to miejsce, w którym 
poznałem moją ukochaną Nikę Grann, i gdzie powstała większość
moich muzycznych projektów. To mój drugi dom.

Masz wiele pasji oprócz muzyki. Tworzysz perfumy.
Od wielu lat interesuje mnie ten temat. Tworzę własne kompozycje, 
używając olejków eterycznych, absolutów, molekuł itd. To też kreacja, 
a kreacja, jak już wcześniej wspomniałem, to najbardziej interesujące 
zajęcie w życiu! Bycie twórcą uważam za najszlachetniejsze, najbardziej 
wartościowe.

Angażowałeś się również sportowo. Jesteś srebrnym me-
dalistą Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie w konkurencji 100 
metrów stylem grzbietowym. Brałeś też udział w paraolim-
piadach w Atenach, w Manchesterze (srebro), São Paulo 
w Brazylii (złoto), w Islandii (złoto i srebro). Trenujesz jeszcze?
Po Mistrzostwach Europy w Islandii w 2009 roku zakończyłem karierę 
i trzymam się tej decyzji do dziś. Pływanie ukształtowało mój charakter, 
a mój trener Waldemar Madej był dla mnie wzorem i, można powie-
dzieć, nawet drugim tatą. To dzięki pływaniu nabrałem odwagi do wyj-
ścia ze strefy komfortu, przesuwania granic, co spowodowało, że jestem 
w tym miejscu, w którym jestem, czyli mam fantastyczną rodzinę, pracę 
i realizuję się w obszarach, które mnie interesują. Interesuję się spor-
tem i zawsze oglądam różne mistrzostwa, olimpiady, które powodują 
przyspieszenie serca.

Jesteś absolwentem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. To właśnie 
tam ukończyłeś Szkołę Muzyczną I stopnia. Co Ci dały słynne 
na cały świat Laski?

Laski dały mi wszystko. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to miejsce, któ-
re ukonstytuowało moją osobę od początku do końca. Myślę swobod-
nie, realizuję się w różnych dziedzinach, jestem tolerancyjny i otwarty 
na różne religie, kultury itd. To wszystko zasługa Lasek i osób, z którymi 
miałem tam styczność. To w Laskach ukończyłem szkołę, rozwinąłem 
moje zainteresowania muzyczne, sportowe i to w Laskach mogłem się 
rozwijać w niemal każdym kierunku. To tam uniknąłem analfabetyzmu 
po utracie wzroku (uważam, że każda osoba niewidząca powinna znać 
Braille’a). To w Laskach trafiłem na Beatę Dąbrowską, która uczyła mnie 
gry na fortepianie i, podobnie jak Waldemar Madej, który był moim dru-
gim tatą, to Beata Dąbrowska była moją drugą mamą i dzięki niej teraz 
gram i czerpię radość z muzyki.

Podobno lubisz słuchać rzeczy martwych, np. wysokiego 
krawężnika? Wyjaśnisz to?
To wrażenia słuchowe, które faktycznie istnieją. Gdy dobrze się skon-
centrujemy, możemy usłyszeć ograniczenie przestrzeni. Dlatego właśnie 
mówi się, że słychać ściany, słupy i różne przedmioty martwe. Wymaga 
to oczywiście skupienia i odpowiednich warunków, ale przede wszystkim 
pozwala na sprawniejsze poruszanie się w przestrzeni, oczywiście przy 
użyciu białej laski.

Jaką mógłbyś dać radę początkującym muzykom, wokali-
stom?
Myślę, że nie jestem upoważniony do dawania rad. Sam się uczę i pew-
nie ich potrzebuję. Ważne jest to, żeby realizować swoje zainteresowa-
nia i konsekwentnie dążyć do celu, otaczając się wartościowymi ludźmi 
i dając miłość innym. •

KULTURA

Zespół Damian Pietrasik Quintet wystąpił w Centrum Kultury Izabelin  jako gwiazda Koncertu Galowego konkursu Muzyczny Smok 2021

Inicjatywa Muzyczny Smok (nazwa nawiązuje do jednego z symboli 
herbu Powiatu Warszawskiego Zachodniego), której pomysłodawcą 

jest Centrum Kultury Izabelin jest ważnym ogniwem procesu budowania 
i wzmacniania kapitału społecznego w kulturze na poziomie wspólnot 
lokalnych Powiatu, czyli gmin: Izabelin, Błonie, Kampinos, Leszno, Ło-
mianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice. 

Patronat Honorowy nad wydarzeniami objęli: Starosta Powiatu War-
szawskiego Zachodniego oraz Wójt Gminy Izabelin.

Partnerzy: Centrum Kultury w Łomiankach, Dom Kultury Stare Babi-
ce, Dom Kultury Uśmiech z Ożarowa Mazowieckiego, Towarzystwo 

Opieki nad Ociemniałymi, w tym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach oraz Szkoła Mu-
zyczna I stopnia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płka 
Jerzego Strzałkowskiego.

Grupą docelową byli: dzieci, młodzież i osoby dorosłe, w tym seniorzy. 
Szczególnie istotny był udział osób z niepełnosprawnościami – wycho-
wanków ośrodków w Laskach oraz Lesznie.

Założeniem akcji jest kontynuacja działań w kolejnych latach. Go-
spodarzem wydarzenia w 2022 będzie Centrum Kultury w Łomian-
kach, a pozostałe domy kultury − partnerami.

Laureaci pierwszych miejsc Chór Aprobata z Domu Kultury Stare Babice
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TAJNE ARCHIWUM WATYKAŃSKIE
 spotkanie autorskie

KULTURA

Patronat medialny: Listy do Sąsiada i Kurier Izabeliński

Organizując wymienione wydarzenia stawiano szczególny nacisk na in-
tegrację, edukację kulturalną − inspirowanie dzieci i młodzieży, osób 
dorosłych do działań twórczych na szczeblu powiatowym, wspólne 
uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach wokalnych w wymienionych 
domach kultury i realizację marzeń, które mimo barier warto realizować. 
Warsztaty muzyczne poprowadzili zawodowi muzycy: Maria Holka, Ka-
rolina Dubaniewicz, Anita Konca, Barbara Gąsienica-Giewont, Wiesław 
Tupaczewski.

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Michał Starnowski

Ciekawość ludzka nie zna granic. Szczególnie wtedy, gdy pewne wydarzenia są okryte głęboką 
tajemnicą, do której dostęp mają tylko nieliczni. Tak właśnie jest od setek lat z Tajnymi Archiwami 
Watykańskimi – budzą emocje.

W piątkowy wieczór, 3 grudnia w Centrum Kultury Izabelin odbyło 
się spotkanie z Grzegorzem Górnym i Januszem Rosikoń − au-

torami książki „Tajne Archiwum Watykańskie. Nieznane karty historii Ko-
ścioła”. Autorom, jako jednej z dwóch dziennikarskich ekip na świecie, 
udało się wejść do środka wspominanej instytucji i zgłębić tajemnice 
Watykańskich Archiwów. Jak sami mówili, było to dla nich niesamowite 
przeżycie − ogromne podziemne bunkry, nieprzebrana kopalnia wiedzy 
z historii kościoła, 85 km półek z materiałami źródłowymi, które fotogra-
fowali i przeglądali. 
Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń opowiadali nam o kulisach najbardziej 
kontrowersyjnych wydarzeń z dziejów kościoła m.in. o inkwizycji, wy-
prawach krzyżowych, procesie Galileusza, procesie templariuszy, czy 
postawie Piusa XII wobec Holocaustu. Spotkanie poprowadził dr Michał 
Łuczewski, a licznie przybyli goście zadawali pytania. Po spotkaniu przy 
lampce czerwonego wina można było oglądać wystawę fotografii, a au-
torzy podpisywali książki.

Iwona Mazurek, fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Damian Pietrasik Quintet
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Co się dzieje ze zbiórką na Izabelińskiego Łosia?

170 tysięcy złotych na brązowy odlew 
rzeźby Józefa Wilkonia chcemy zebrać 
w zbiórce publicznej i internetowej. Za-
prosiliśmy do współpracy mieszkańców, 
przedsiębiorców i stowarzyszenia.

• W zbiórkach do puszek i w zbiórce interneto-
wej wpłacili Państwo prawie 7 tysięcy złotych. 
• Od marszałka województwa i powiatu war-
szawskiego zachodniego dostaliśmy 60 tysięcy 
złotych.
• Od miejscowego biznesu 20 tys. złotych. 
• Trwają rozmowy z lokalnymi przedsiębiorca-
mi i przyjaciółmi Izabelina w całej Polsce… 

Liczy się każda złotówka, każde 5 lub 15 zło-
tych − tyle musiałby zapłacić każdy mieszka-
niec, abyśmy byli w stanie postawić rzeźbę 
wyłącznie siłami społecznymi. 

Zdajemy sobie sprawę z obecnej trudnej sy-
tuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy za 
sprawą śmiertelnego mikroba, z którym cała 
ludzkość zmaga się już drugi rok. Wszyscy 
odczuwamy skutki pandemii − mieszkańcy 
i przedsiębiorcy. Ale dlatego właśnie zwraca-
my się w stronę Sztuki, jak często czynili ludzie 
w trudnych czasach, aby podnieść wzrok od 
codziennych zmartwień w stronę przyszłości. 

W stronę lepszych czasów. Sztuka i Piękno po-
zwolą nam płynniej przejść do rzeczywistości, 
w której chcielibyśmy żyć. 

Kiedy spotkamy się koło Izabelińskiego Łosia 
Józefa Wilkonia, będziemy mogli uśmiechnąć 
się do siebie – Tak! Jesteśmy razem w lepszych 
czasach. Razem z tą piękną rzeźbą − wizytów-
ką gminy. Póki co − prosimy o wsparcie. Wa-
sze otwarte serca i złotówki spowodują, że od 
przyszłego roku będzie z nami piękna rzeźba 
wielkiego artysty – symbol naszej gminy.

w imieniu komitetu społecznego
Bogdan Szczesiak

zdjęcie nadesłane przez autora

AKTYWNI SENIORZY 
Nie od dziś wiemy, że dobrą receptą na samotność i jesienną słotę 
jest „wyjście do ludzi”. Nie ma to jak rozmowa z drugim człowie-
kiem, wspólne wypicie herbaty czy… wyjście na wykład Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Izabelinie. 

Od października, po dłuższym czasie spo-
tkań online, kontynuujemy stacjonarne 

spotkania w Centrum Kultury Izabelin, podczas 
których „na żywo” chłoniemy wiedzę z różnych 
dziedzin życia. Nasi wykładowcy to prawdziwi 
profesjonaliści. A my co poniedziałek zasłuchu-
jemy się w ciekawostkach o świecie, ludziach, 
historii, muzyce, literaturze, kosmosie, zdrowiu 
czy architekturze. 

Raz w miesiącu dodatkową porcję wiedzy 
otrzymujemy na lekcjach muzealnych na Zam-
ku Królewskim w Warszawie. Przeprowadzili-
śmy też ankietę, które muzea w Warszawie − 
i nie tylko − chcemy odwiedzić. Zaczęliśmy od 
Muzeum Warszawskiej Pragi, do którego poje-
chaliśmy w czwartek 25 listopada. Słuchając 
opowieści przewodniczki, wspominaliśmy stare 
dobre czasy, a oglądając muzealne eksponaty, 
z ogromnym sentymentem wróciliśmy do lat 
naszego dzieciństwa i młodości. Odwiedziliśmy 
kultowy w tamtych latach Bazar Różyckiego 
(w okrojonej wersji, ale nadal funkcjonujący), 

przeszliśmy ulicę Brzeską, na której są rewi-
talizowane praskie kamienice, a na koniec 
wstąpiliśmy do baru na pyzy i gorące flaki, 
by jeszcze jednym zmysłem powrócić do 
tego, co jest tak bliskie naszym sercom. Cu-
downa wycieczka po kilku godzinach dobie-
gła końca, ale już wkrótce będą następne. 

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby 
potrzebujące kontaktu z drugim czło-
wiekiem, by nie nudziły się w domu 
i zapisały się na Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Izabelinie. U nas dużo się dzie-
je i jest mnóstwo pozytywnej energii.

Iwona Mazurek, fot. arch. CKI
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KULTURA

Sylwester 
na Ryneczku 

31 grudnia 2021 
DJ Magister

Łukasz Prochacki
Izabelińska Akcja Sylwestrowa.

Szczegóły wkrótce 
na www.centrum.izabelin.pl

i FB Centrum Kultury Izabelin

Sprostowanie
W listopadowym numerze LdS błędnie zostało podpisane poniż-
sze zdjęcie. Na zdjęciu są od lewej: Patrycja Bykowska, Michel 
Moran oraz Mariusz Kalist. Za pomyłkę przepraszamy. 

Redakcja

nadchodzące 
wydarzenia

grudzień 2021
16.12  godz. 18.00 / Centrum Kultury Izabelin

WERNISAŻ 
prac nagrodzonych w I Międzynarodowym Konkursie 
Fotograficznym Z PIĘKNEM PRZYRODY PRZEZ GRANICE 
połączony z rozdaniem nagród  (patrz s. 7)

16.12  godz. 17.00 

OTWARCIE LODOWISKA 
(wydarzenie uzależnione od sytuacji epidemicznej i pogody)

17.12  godz. 18.00 / Centrum Kultury Izabelin

LEKCJA OBYWATELSKA
„Migracje i migranci - jak zmienia się świat”

19.12  godz. 12:00-20:00 / Ryneczek po Sąsiedzku

JARMARK ŚWIĄTECZNY 
„Świętujmy po Sąsiedzku” 
CKI jest współorganizatorem wydarzenia

31.12 Ryneczek po Sąsiedzku

SYLWESTER z Izabelińską Akcją Sylwestrową 
(plakat obok)

styczeń 2022
14.01
LEKCJA OBYWATELSKA
z Elżbietą Ficowską i Jolanta Olszewską

15.01
II TURNIEJ OKSFORDZKI
KARNAWAŁOWE LODOWISKO

16.01
KONCERT NOWOROCZNY 

22.01
100. ROCZNICA URODZIN 
JERZEGO KAWALEROWICZA 

29.01
WERNISAŻ PRAC JOLANTY OLSZEWSKIEJ

30.01
30. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
 ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Szczegóły wkrótce 
na www.centrum.izabelin.pl i FB Centrum Kultury Izabelin
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W kategorii mężczyzn mistrzostwo Pol-
ski i złote medale zdobyli zawodnicy 

UKS „Laski” pokonując Szczecin 16:6, Kraków 
I 12:10, Lublin 10:0 i przegrywając z Bieruto-
wem 10:11. W całym sezonie zespół  z Lasek 
odniósł  11 zwycięstw i doznał 1 porażki. Na-
leży podkreślić, że jest to pierwszy złoty medal 
w historii Lasek zdobyty przez zespół senio-
rów. Najwszechstronniejszym zawodnikiem 
mistrzostw został wybrany Marcin Czerwiński, 
a najlepszym obrońcą Dawid Nowakowski. 
Ostateczna kolejność drużyn w sezonie 2021: 
1. UKS „Laski” 33 pkt, 2. Bierutów  27 pkt,  3. 
Szczecin  15 pkt, 4. Kraków I 12 pkt, 5. Lu-
blin 3 pkt. Skład zespołu mistrzów Polski: 
Marcin Czerwiński, Dawid Nowakowski, 
Kamil Pawłowski, Jacek Urbański. 

Sezon 2021 był wyjątkowo udany dla zespo-
łu z Lasek. Oprócz mistrzostwa Polski w ka-
tegorii seniorów chłopcy zdobyli złoty medal 
w mistrzostwach Polski juniorów w Wiśle, zło-
ty medal w prestiżowym turnieju Silesia Cup 
w Chorzowie i srebrny medal w turnieju o Pu-
char Polski w Szczecinie. Wielkie gratulacje dla 
wszystkich zawodników i ich trenera Roberta 
Mazurka.

Zespół kobiet UKS wywalczył w tym roku tytuł 
wicemistrzowski, ustępując jedynie drużynie 

z Krakowa. W ostatnim turnieju dziewczęta 
wygrały z Bydgoszczą 11:1, Katowicami 10:4, 
Lublinem 9:4 i przegrały z Krakowem 4:9. Wik-
toria Kawka została wybrana najwszechstron-
niejszą zawodniczką mistrzostw. 

Skład drużyny z Lasek: Aleksandra Bro-
warek, Paulina Frączek, Wiktoria Kaw-
ka, Dorota Niewiadomska i Aneta Wy-
rozębska. Trenerem jest Andrzej Gromulski. 
W ostatnich dwóch latach dziewczęta z Lasek 
zdobywały złote medale. Ostateczna kolejność 

W  dniach 19-21 listopada w Krakowie odbył się ostatni, finałowy turniej Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn 
w goalballa, na którym wyłoniono medalistów w sezonie 2021. Świetnie zaprezentowały się zespoły z Lasek. 

MISTRZOWIE Z LASEK

tegorocznych mistrzostw Polski kobiet w goal-
balla: 1. Kraków 36 pkt, 2. UKS „Laski” 24 pkt, 
3. UKS Okej Lublin 18 pkt, 4. Bydgoszcz 10 
pkt, 5. Katowice 1 pkt.

Obu drużynom życzymy kolejnych sukcesów 
w następnym sezonie.

Andrzej Gromulski
zdjęcia nadesłane przez autora
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MARATON FIT-DANCE
Brak słów, żeby opisać to, co wydarzyło się w sobotę, 27 listopada w Centrum Kultury Izabelin. 

Sala widowiskowa zamieniła się w istną świątynię tańca. Odbył się pierwszy Maraton taneczny w CKI.

Najlepiej oddają tę atmosferę słowa uczestników (pisownia ory-
ginalna): „intensywnie, ale cudownie”, „absolutnie wyjątko-

we wydarzenie”, „energia i moc była niesamowita”, „wypełniony 
tańcem po brzegi”, „wspaniały event”, „unoszę się nad ziemią do 
dziś”, „dziękuję Wam za zarażenie mnie miłością do eventów!”, 
„ogień w nogach i w sercu!”, „tyle, co ja się wytańczyłam i tylu 
wspaniałych ludzi, z którymi  spędziłam czas robiąc to, co ko-
cham, to dawno tak nie było!”, „jesteście genialni”, „pierwszy 
event z taką różnorodnością stylów”. To tylko kilka z komentarzy, 
które do nas dotarły po maratonie. Czytając takie opinie wiemy, 
że to co robimy ma sens.

Na scenie mogliśmy zobaczyć instruktorów pracujących u nas 
w Centrum Kultury Izabelin, a także innych, prowadzących zajęcia 
w całej Polsce i na świecie. Elwira Choińska poprowadziła step, 
Kasia Karczmarek − Cardio Dance, Julia Piwowarczyk − Zumba 
Step i niesamowitą folkową Slavicę, wraz z Karoliną Maciołek 
oraz tancerkami, które wystąpiły u nas gościnnie. Szaloną i pełną 
wrażeń Zumbę zawdzięczamy Łukaszowi Grabowskiemu, Anecie 
Woźnickiej-Ładzie oraz wspomnianej wcześniej Julii Piwowarczyk. 
Łukasz, oprócz poprowadzenia energetycznej Zumby, wprowadził 
nas w klimat uczuciowej i zmysłowej bachaty, wywodzącej się ze 
słonecznej Dominikany. Niesamowitą brazylijską energię progra-
mu Ritmo do Brazil przekazali nam Tiago da Silva oraz André Cruz 

(Brazylijczycy mieszkający na co dzień we Włoszech) wraz z am-
basadorką Ritmo do Brazil Julią Zawistowicz. Ci, którzy wytrwali 
do końca, docenili jak ważne jest rozciąganie po takim wysiłku – 
wyciszający stretching poprowadziła Ania Korczycka.

Przez cały wieczór uczestnicy mogli zasięgnąć też porad dietetyka 
i trenera personalnego Marcina Michalskiego Holistic Body oraz 
dokonać zakupu pięknych ubrań sportowych polskiej marki ka-
shira.store. Firma kashira.store ufundowała dodatkowo nagrody 
w postaci ubrań sportowych, a „Babskie Wyjazdy” przeznaczyły 
na nagrody koszulki oraz vouchery na swoje eventy – dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim instruktorom za wkład energii i serce, któ-
re przekazali uczestnikom wydarzenia, a wolontariuszom z Lasek 
za pomoc w biurze maratonu. Ogromne podziękowania kierujemy 
do partnerów wydarzenia: Mazowsze Serce Polski, Adama Stru-
zika − Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Izabeli Stel-
mańskiej − Zastępcy Dyrektora Depatramentu Kultury, Promocji 
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ZWIERZAKOWOKULTURASPORT

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie, Gminy Izabelin, Wójt Gminy Izabelin Doroty 
Zmarzlak, Zastępcy Wójta Gminy Izabelin Michała Postka, Sołec-
twa Izabelin C, Klubu Sportowego LKS Ryś Laski.

Podziękowania należą się również wszystkim pracownikom Cen-
trum Kultury Izabelin, którzy byli zaangażowani w imprezę.

Zapraszamy do obejrzenia cudownej fotorelacji od Anna Starkey 
Photography na naszym Facebooku.

I oby do zobaczenia na następnym takim maratonie w Centrum 
Kultury Izabelin. 

Agnieszka Kopytek
fot. Anna Starkey Photography
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Sposoby na zwalczanie niskiej emisji
Świat stoi przed poważnymi wyzwaniami klimatycznymi, nieustannie pogłębianymi wskutek rosnącego zuży-
cia energii pozyskiwanej z paliw kopalnych, co przekłada się również na wzrost emisji zanieczyszczeń i CO2 do 
powietrza. Jak każdy z mieszkańców gminy Izabelin może przyczynić się do zwalczania niskiej emisji? Istnieje 
kilka naprawdę skutecznych rozwiązań.

Wstępem do działań w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji 
każdorazowo powinna być dogłębna analiza energochłon-

ności budynku, a także możliwości zastosowania najróżniejszych 
rozwiązań, począwszy od wymiany stolarki poprzez modernizację 
instalacji grzewczej, a kończąc na zastosowaniu mikroinstalacji do 
produkcji energii odnawialnej, np. przy użyciu paneli fotowoltaicz-
nych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

Odpowiedni opał
Podstawą jest stosowanie opału o odpowiedniej jakości, która za-
pobiega ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
Należy więc kupować paliwo z pewnych źródeł pochodzenia i o od-
powiedniej wartości opałowej. W przypadku węgla powinniśmy 
kierować się nie ceną, lecz jego składem i kalorycznością, co ma 
wpływ na ilość wytwarzanego z paliwa ciepła, a także na skalę 
emitowanych zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o zakazie spalania 
drewna o wilgotności przekraczającej 20%. Dodatkowo 5 lipca 
2018 r. znowelizowano ustawę o systemie monitorowania i kontro-
lowania jakości paliw. Na tej podstawie 4 listopada 2018 r. weszło 
w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Oznacza to za-
kończenie niekontrolowanej sprzedaży węgla o bardzo złej jakości. 
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, gospodarstwom domowym, 
w których użytkowane są instalacje o mocy poniżej 1 MW, nie wol-
no sprzedawać mułów węglowych, flotokoncentratów, paliw stałych 
niesortowanych oraz mieszanin paliw zawierających mniej niż 85% 
węgla kamiennego.

Ekologiczne urządzenia grzewcze
Wielu mieszkańców nadal używa starych, wyeksploatowanych 
i niespełniających norm kotłów na paliwa stałe. Urządzenia te 
odznaczają się niską sprawnością, a więc wymagają nieproporcjo-
nalnie dużo opału w stosunku do generowanego ciepła. W efekcie 
dym powstający podczas spalania opału w tych piecach zawiera 
wiele zanieczyszczeń. Dlatego zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagań dla kotłów na paliwo stałe od 1 października 2017 r. 
nie można produkować kotłów, które nie spełniają wymogów emi-
syjnych klasy 5, czyli normy PN-EN 303–5:2012. Inną szczególną 
datą dla tych, którzy chcą lub muszą kupić nowy kocioł na węgiel, 
pelety lub drewno, był 1 lipca 2018 r. Wtedy zaczęły obowiązywać 
przepisy zakazujące sprzedaży kotłów o klasie niższej niż 5. Dla-
czego to tak istotne? Aby to zrozumieć, wystarczy proste porów-
nanie: piec klasy pierwszej – tzw. kopciuch – emituje nawet pięć 
razy więcej pyłu niż kocioł klasy piątej i aż 50 razy więcej tlenku 
węgla. Jednak jednym z najrozsądniejszych rozwiązań w sytuacji, 
gdy musimy dokonać wymiany starego pieca, jest zakup kotła za-
silanego gazem. Na przykład dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, 
będący niskotemperaturowym źródeł ciepła, generuje niewielkie 
koszty eksploatacji przy bardzo małej emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery. Co więcej, Gmina Izabelin w ramach swojego programu 

dotacji na zmianę ogrzewania dofinansowuje również kotły gazo-
we zasilane nie tylko gazem ziemnym, ale i LPG, a to dobra pro-
pozycja dla mieszkańców niepodłączonych do sieci gazowniczej.  

Termomodernizacja budynku
 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na urządzenia spełnia-
jące standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza musi być połą-
czona z termomodernizacją budynku, w celu zwiększenia efektyw-
ności energetycznej. Należy pamiętać, że każda ilość energii, któ-
rą zaoszczędzimy, przekłada się na ograniczenie jej nadprodukcji 
i spalania paliw kopalnych, a w konsekwencji prowadzi do redukcji 
emisji CO2. Obecnie kilkadziesiąt procent energii wytwarzanej na 
potrzeby naszych domów i mieszkań jest po prostu marnowa-
na. Przykładowo około 8-17% ciepła tracimy przez nieizolowany 
dach, 25-35% przez nieocieplone ściany, 10-15% przez nieszczel-
ne okna i drzwi, a 5-10% przez podłogę. Termomodernizacja wią-
że się z doposażeniem obiektu w takie rozwiązania, które pozwo-
lą ograniczyć dotychczasowe straty ciepła, zwłaszcza w sezonie 
grzewczym. Można to osiągnąć m.in. przez dodatkowe ocieplenie 
budynku czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Gmina Iza-
belin zachęca mieszkańców do tego, co sama robi. Dobrym tego 
przykładem jest niedawne przeprowadzenie termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.

Zieleń naturalnym filtrem
Zieleń nie tylko urozmaica krajobraz i wpływa na estetykę oraz 
mikroklimat, ale także zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. 
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Obecność roślin w przestrzeni ma wpływ na skład powietrza at-
mosferycznego, gdyż pochłaniają m.in. tlenki siarki, siarkowodór 
oraz tlenki węgla. Szacuje się, że zawartość szkodliwych zanie-
czyszczeń w powietrzu nad parkami jest nawet trzy razy mniejsza 
niż nad terenami zabudowanymi. Tereny zieleni mogą również 
wpłynąć na redukcję stężenia pyłów zawieszonych, będących wy-
nikiem niskiej emisji, w powietrzu nawet o 40%. Warto wiedzieć, 
że rośliny pochłaniają także zanieczyszczenia powstające w wyni-
ku ścierania nawierzchni dróg, opon czy klocków i tarczy hamul-
cowych. Dokonują tego przez zatrzymywanie ich na liściach lub 
wchłanianie i filtrowanie niektórych toksycznych substancji za po-
mocą aparatów szparkowych. Dlatego sadzenie roślin i zwiększa-
nie powierzchni terenów zieleni ograniczają skutki niskiej emisji. 

W ramach gminnych działań służących poprawie jakości powietrza, 
jesienią 2020 r. dokonano rewitalizacji terenów zieleni przy ul. Ma-
tejki w Izabelinie C, na skrzyżowaniu ul. Wieczorka i ul. Sezamkowej 

w Laskach, na pętli autobusowej w Truskawiu, na ul. Zagłoby w Iza-
belinie B oraz w roku 2021 w Sierakowie. Wykonanie przywołanych 
nasadzeń współfinansowano z budżetu województwa mazowieckie-
go w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powie-
trza MAZOWSZE 2020.

Zrealizowane przez ABRYS Sp. z o.o. 
na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin
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System monitoringu jakości powietrza 
w gminie Izabelin
Sprawdź jakość powietrza w Twojej okolicy na platformie internetowej, w mobilnej aplikacji lub na tablicy LED

Dzięki sensorom zlokalizowanym na te-
renie gminy, można w łatwy sposób 

sprawdzić poziom stężenia pyłów zawie-
szonych PM2.5, PM10, temperaturę, wilgot-
ność powietrza oraz ciśnienie atmosferycz-
ne. Każde z urządzeń połączone jest z siecią 
wi-fi, a dane o jakości stanu powietrza pre-
zentowane są na platformie internetowej za 
pomocą mapy, na której wyniki pomiarów 
są na bieżąco aktualizowane. Możliwa jest 
również do pobrania aplikacja mobilna, 
dzięki której będziemy mieć na bieżąco do-
stęp do wszystkich pomiarów o aktualnych 
stężeniach pyłów zawieszonych i stanie 
jakości powietrza, a także komunikatów 
o konieczności wdrożenia działań wynikają-
cych z planu działań krótkoterminowych. Za 
pomocą aplikacji można zgłaszać również 
m.in. podejrzenie spalania odpadów czy 
używanie złej jakości paliwa oraz nielegalne 
wysypiska odpadów.

 Wystarczą cztery proste kroki:
1. pobranie darmowej aplikacji; 
2. wskazanie na mapie miejsca zdarzenia; 

3. wybranie kategorii zgłoszenia z krótkim 
opisem sytuacji; 
4. naciśnięcie przycisku „wyślij”.

Kolejnym elementem systemu monitoringu 
jakości powietrza jest tablica LED zlokalizo-
wana przy Urzędzie Gminy Izabelin, gdzie 
wyświetlane są aktualne informacje o sta-
nie jakości powietrza, zaleceniach zdrowot-
nych dla mieszkańców, jak również inne 
ważne komunikaty z zakresu ochrony po-
wietrza i tematu niskiej emisji. Tablica od-
grywa nie tylko rolę informacyjną, ale także 
spełnia ważną funkcję edukacyjną, będąc 
istotnym elementem systemu ostrzegania 
o złej jakości powietrza na terenie gminy 
w przypadku wystąpienia alertów Główne-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Czujniki wchodzące w skład gminnego sys-
temu monitoringu powietrza znajdują się 
w następujących lokalizacjach:

1. Mościska, Chabrowa 4;
2. Laski, Gminne Przedszkole w Laskach;

3. Izabelin B, skrzyżowanie ul. Koniecpol-
skiego z ul. Wołodyjowskiego;
4. Hornówek, Szkoła Podstawowa przy 
ul. Wojska Polskiego 5;
5. Izabelin C, przy Urzędzie Gminy Izabelin;
6. Izabelin C, przy Placu zabaw, ul. Rynkowa;
7. Sieraków, ul. gen. R. Abrahama przy pętli 
autobusowej;
8. Truskaw, ul. 3 Maja przy pętli autobusowej;
9. Hornówek, Szkoła Podstawowa przy 
ul. 3 Maja.

Podstawowym założeniem projektu jest 
zwiększenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy Izabelin w zakresie ak-
tualnego stanu powietrza w najbliższej oko-
licy oraz możliwość dokładniejszego zbada-
nia problemu zanieczyszczeń w gminie po-
przez łatwy dostęp do wyników pomiarów 
na stronie internetowej, tablicy i w aplikacji 
na urządzenia mobilne. 

Zamontowanie sensorów na budynkach 
oświatowych, takich jak szkoła podstawowa 
przy ul. Wojska Polskiego 5, szkoła podsta-

rycina 1. Platforma internetowa systemu monitoringu powietrza w gminie Izabelin
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wowa przy ul. 3 Maja, Gminne Przedszkole 
w Laskach umożliwi właściwą organizację 
zajęć dla dzieci i uczniów na zewnątrz. 

W ramach projektu przygotowana została 
również kampania edukacyjno-informacyjna 
promująca pozytywne postawy i zachowania 
w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz 
korzyści zdrowotnych i społecznych wynika-
jących z jej eliminacji. Celem kampanii jest 
też zachęcanie mieszkańców gminy Izabelin 
do wymiany źródeł ogrzewania na bardziej 
ekologiczne oraz pozyskania dofinansowania 
z gminnego programu dotacyjnego.

Stały dostęp do aktualnej informacji o jako-
ści powietrza pomaga chronić nasze zdro-
wie i pozwala uświadomić nam − miesz-
kańcom gminy, iż problem zanieczyszczenia 
powietrza od jesieni do wiosny to głównie 
skutek niskiej emisji. Wielu mieszkańców 
nadal używa starych, wyeksploatowanych 
i niespełniających norm kotłów na paliwa 
stałe. Urządzenia te odznaczają się niską 
sprawnością, a więc wymagają niepropor-
cjonalnie dużo opału w stosunku do gene-
rowanego ciepła. W efekcie dym powstają-
cy podczas spalania opału w tych piecach 
zawiera wiele zanieczyszczeń. Uruchomio-
ny system monitoringu powietrza pokaże 
mieszkańcom jak niska emisja wpływa na 
lokalną jakość powietrza.

Sieć czujników ma charakter edukacyjny 
i informacyjny. Uzyskane za ich pomocą 
dane nie będą podstawą do wprowadzania 
stanów alarmowych dotyczących zanie-
czyszczenia powietrza w gminie. 

Ostrzeżenia o złej jakości powietrza wyda-
wane przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska (GIOŚ) będą publikowane na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Iza-
belin, platformie online, w aplikacji mo-
bilnej i na informacyjnej tablicy LED, gdy 
prognoza GIOŚ wskaże, że na danym te-
renie istnieje ryzyko przekroczenia norm 
jakości powietrza (poziomów docelowych, 
dopuszczalnych, informowania i alarmo-
wych). Ostrzeżenia Głównego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska są sporządzane 
na podstawie wyników pomiarów ze stacji 
monitoringu jakości powietrza funkcjonu-
jących w ramach GIOŚ, prognoz meteoro-
logicznych oraz prognoz zanieczyszczenia 
powietrza wykonywanych przez Instytut 
Ochrony Środowiska − Państwowy Instytut 
Badawczy. 

Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin

Wydział Ochrony Środowiska zachęca do śledzenia 
informacji o aktualnym stanie jakości powietrza 
na terenie gminy Izabelin poprzez:
• platformę online https://webwidget.meteoalert.pl/60;
• aplikację mobilną;
• tablicę LED.

System monitoringu
jakości powietrza w

gminie Izabelin 
Dzięki sensorom zlokalizowanym na terenie gminy, można w
łatwy sposób sprawdzić poziom stężenia pyłów zawieszonych
PM2.5, PM10, pomiar temperatury i wilgotności powietrza oraz
ciśnienia atmosferycznego. 

Sprawdź aktualny stan jakości powietrza na:

Platforma online 
 https://webwidget.meteoalert.pl/60

Aplikacja mobilna

Tablica LED

Zeskanuj ten kod używając telefonu i
zainstaluj aplikację w Twoim telefonie 

Szczegóły dostępne na stronie
www.gmina.izabelin.pl lub

w Wydziale Ochrony Środowiska
 

https://webwidget.meteoalert.pl/60
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – GMINA IZABELIN – 2022 
LASKI ul. Brzozowa, Daszewskiego, Piaskowa, Południowa, Wieczorka, Sezamkowa, Cicha, Akacjowa, Jaworowa, Partyzantów, Klonowa, Wolffa, 
Pomidorowa, Cichowszczyzna, Łąkowa, Przeskok, Słoneczna, Przedszkolna, Klaudyńska, Podleśna, Pogodna, Ogrodowa, Trzech Sosen, 
Młodzieżowa, Pocztowa, Krótka, Zielona, Poznańska, Sokołowskiego, Leśniczówki 
MOŚCISKA ul. Sikorskiego, Postępu, Opaleń, Łąkowa, Wierzbowa, Białych Bzów, Chabrowa, Makowa, Jodłowa, Kwitnąca, Modrzewiowa, 
Rumiankowa, Żołędziowa, Fiołkowa, Jarzębinowa, Sasanki, Konwaliowa, Jaśminowa 
 

STYCZEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 
 25 26  28 29 30 

31       
  

LUTY 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23  25 26 27 
28       

 

MARZEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 2 25 26 27 
28 29 30 31    

 

KWIECIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1  3 
 5 6  8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 22 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

MAJ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

      1 
2 3 4 6 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18   20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

CZERWIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

              

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + papier)                     Bioodpady kuchenne  

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + szkło)                       Bioodpady kuchenne + ogrodowe 

            Odpady wielkogabarytowe   Elektrośmieci                                         Zużyte opony                       

LIPIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

13 12 13 15 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 

 26 27 29 29 30 31 
       

 

SIERPIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

1 2 3 4     5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 

WRZESIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

   1 2 3 4 
6 6 7 9 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
20 20 21  23 24 25 
26 27 28 29 30   

 

PAŹDZIERNIK 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
4 4 5 7 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
 18 19 21 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

LISTOPAD 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 34 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
 15 16 18 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 
 29 30     
       

 

GRUDZIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 
 27 28  30 31  
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – GMINA IZABELIN – 2022                                                                                                           
LASKI ul. Kampinoska, Zaułek Kampinosu, Brukowa                                                                                                                                                                    
IZABELIN B ul. Czarnieckiego, Małachowskiego, Bohaterów Kampinosu, Rzędziana, Ks.Jeremiego, Słowackiego, Oleńki, Ketlinga, Kmicica, 
Skrzetuskiego, J. Kazimierza, Kołłątaja, Sienkiewicza, Lubomirskiego, Charłampa, Anusi, Soroki, Podbipięty, Sobieskiego, Koniecpolskiego, 
Zamoyskiego, Wołodyjowskiego, Rocha Kowalskiego, Sapiehy, Kordeckiego, Mickiewicza, Zagłoby                                                                                                                                                                          
IZABELIN C ul. Krasińskiego, Kościuszki, Prymasowska, Leśna Polana 
 

STYCZEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
 25 26  28 29 30 

31       
  

LUTY 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23  25 26 27 
28       

 

MARZEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 2 25 26 27 
28 29 30 31    

 

KWIECIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1  3 
4  6  8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 22 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

MAJ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

      1 
2 3 4 6 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18   20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

CZERWIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

              

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + papier)                     Bioodpady kuchenne  

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + szkło)                       Bioodpady kuchenne + ogrodowe 

            Odpady wielkogabarytowe           Elektrośmieci                                Zużyte opony                                

LIPIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 15 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 29 29 30 31 

       
 

SIERPIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

1 2 3 4     5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 

WRZESIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

   1 2 3 4 
5 6 7 9 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21  23 24 25 
26 27 28 29 30   

 

PAŹDZIERNIK 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3 4 5 7 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 21 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

LISTOPAD 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 34 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 18 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

       
 

GRUDZIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 

 27 28  30 31  
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – GMINA IZABELIN – 2022 
MOŚCISKA, HORNÓWEK, LASKI, IZABELIN B, IZABELIN C, TRUSKAW ul. 3 Maja 
TRUSKAW ul. Leśnej Polanki, Popiełuszki, Ptasińskiego, Działkowa, Przecinka, Sucharskiego 
 

STYCZEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26  28 29 30 
31       

  

LUTY 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23  25 26 27 
28       

 

MARZEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 2 25 26 27 
28 29 30 31    

 

KWIECIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1  3 
4 5 6  8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 22 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

MAJ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

      1 
2 3 4 6 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18   20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

CZERWIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

              

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + papier)                     Bioodpady kuchenne  

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + szkło)                       Bioodpady kuchenne + ogrodowe 

            Odpady wielkogabarytowe          Elektrośmieci                                  Zużyte opony                              

LIPIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 15 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 29 29 30 31 

       
 

SIERPIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

1 2 3 4     5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 

WRZESIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

   1 2 3 4 
5 6 7 9 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21  23 24 25 
26 27 28 29 30   

 

PAŹDZIERNIK 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3 4 5 7 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 21 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

LISTOPAD 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 34 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 18 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

       
 

GRUDZIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 

 27 28  30 31  
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA IZABELIN - 2022 
IZABELIN C ul. Matejki, Chełmońskiego, Leśna, Poniatowskiego, Projektowana, Przyłuskiego, Siemiradzkiego, Tetmajera, Słoneczna, Brzozowa, 
Piaskowa, Krótka, Al. Dębów, Grzybowa, Świerkowa, Jałowcowa, Prądzyńskiego, Środkowa, Skrzyneckiego, Langiewicza, Rynkowa, Końcowa, 
Paderewskiego, Sielanki, Chodkiewicza, Krzywickiego, Kuncewicza, Orła Białego, Planty, Początkowa 
 

STYCZEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

  

LUTY 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28       

 

MARZEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
 29 30 31    

 

KWIECIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1  3 
4 5 6  8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

MAJ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
 10 11 12 13 14 15 

16 17 18  19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

CZERWIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

              

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + papier)                     Bioodpady kuchenne  

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + szkło)                       Bioodpady kuchenne + ogrodowe 

            Odpady wielkogabarytowe          Elektrośmieci                                  Zużyte opony                              

LIPIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

       
 

SIERPIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

1 2 3 4     5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 

WRZESIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

   1 2 3 4 
5 6 7 9 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21  23 24 25 
26 27 28 29 30   

 

PAŹDZIERNIK 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

LISTOPAD 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

       
 

GRUDZIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – GMINA IZABELIN – 2022 
HORNÓWEK ul. Fedorowicza, Jeżynowa, Kasztanowa, Bajkowa, Skrajna, Aneks, Sosnowa, Piaskowa, Kampinoska, Kwadrat, Wrzosowa, Leśna, 
Wesoła, Boiskowa, Szkolna, Działkowa, Zielona, Rolna, Polna, Zakątna, Banacha, Okocimska, Ogrodowa, Herbowa, Szczera, Wojska Polskiego 
IZABELIN C ul. Zakątna, Kopernika, Sierakowska, Chłopickiego 
SIERAKÓW ul. Abrahama, Sieraków 

STYCZEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3  5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

  

LUTY 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28       

 

MARZEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28  30 31    

 

KWIECIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1  3 
4 5 6  8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 22 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

MAJ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
 10 11 12 13 14 15 

16 17 18  19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

CZERWIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

              

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + papier)                     Bioodpady kuchenne  

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + szkło)                       Bioodpady kuchenne + ogrodowe 

            Odpady wielkogabarytowe          Elektrośmieci                                  Zużyte opony                              

LIPIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

       
 

SIERPIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

1 2 3 4     5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 

WRZESIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

   1 2 3 4 
5 6 7 9 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21  23 24 25 
26 27 28 29 30   

 

PAŹDZIERNIK 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

LISTOPAD 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

       
 

GRUDZIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – GMINA IZABELIN – 2022                                                
HORNÓWEK ul. Kurowskiego, Sadowa, Pietkiewicza, Malinowa, Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Łączna, Lipowa, Lipkowska,  
I Poprzeczna, V Poprzeczna, VI Poprzeczna, VII Poprzeczna, VIII Poprzeczna, IX Poprzeczna, X Poprzeczna, XI Poprzeczna, XII Poprzeczna, XV 
Poprzeczna, XVII Poprzeczna, Urocza, Kasztanowa, Jagodowa 
TRUSKAW ul. Sarenki, Sory, Lipkowska, Parkowa, Mokre Łąki, Łabędzia, Południowa, Północna, Bociania, Borzęcińska, Żurawia, Łosia, Lisia, 
Bobrowa, Olszowa, Falińskiego, Skibińskiego, Pociecha, Truskaw Mały, Dzika, Krucza, Na Skraju, Sucharskiego, Lawendowa 
 

STYCZEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

  

LUTY 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28       

 

MARZEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

 

KWIECIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1  3 
4 5 6  8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

MAJ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
 10 11 12 13 14 15 

16 17 18  19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

CZERWIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

              

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + papier)                     Bioodpady kuchenne  

            Odpady komunalne + odpady segregowane (plastik, metal + szkło)                       Bioodpady kuchenne + ogrodowe 

            Odpady wielkogabarytowe          Elektrośmieci                                  Zużyte opony                              

LIPIEC 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

       
 

SIERPIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

1 2 3 4     5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 

WRZESIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   

 

PAŹDZIERNIK 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

LISTOPAD 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

       
 

GRUDZIEŃ 
Pon Wt Śr Czw Pt Sob N 

    2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
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odpady zielone (gałęzie, 
liście, skoszona traw

a)

chem
ikalia (w

 oryginal-
nych, opakow

aniach)

sprzęt elektryczny  
i elektroniczny

odzież i tekstylia

papier, tektura

szkło

m
etale

tw
orzyw

a sztuczne

m
eble i odpady

w
ielkogabarytow

e

przeterm
inow

ane
leki

zużyte opony
sam

ochodow
e

niezanieczyszczone 
odpady budow

lane 

odpady z iniekcji  
np. igły, strzykaw

ki, etc

zużyte baterie
i akum

ulatory

O
soba obsługująca PSZO

K prow
adzi rejestr przyw

ożonych odpadów
. M

ieszkańcy dow
ożący  

odpady zobow
iązani są do podania num

eru abonenckiego nadanego w
 system

ie odpadow
ym

. 
Ew

idencja obejm
uje rów

nież rodzaj i w
agę przyw

ożonych odpadów
.

Punkt Selektyw
nej Zbiórki 

O
dpadów

 Kom
unalnych

U
W

AG
A

!  PSZO
K

 nie przyjm
uje:  zm

ieszanych odpadów
 kom

unalnych, odpadów
 zaw

ierających azbest,  
odpadów

 biokuchennych, szkła zbrojnego i hartow
anego, szyb sam

ochodow
ych, części sam

ochodow
ych.

Lokalizacja Punktu Selektyw
nej Zbiórki O

dpadów
 Kom

unalnych oraz jego godziny otw
arcia 

dostępne są na stronie internetow
ej: w

w
w

.gm
ina.izabelin.pl w

 zakładce „odpady”.

Istnieje 
m

ożliw
ość 

nieodpłatnego 
użyczenia przyczepki  

do przew
ozu  

odpadów
.

Zasady segregacji odpadów
 w

 gm
inie Izabelin

Staw
ka opłaty za gospodarow

anie odpadam
i w

ynosi: 33 zł – od każdej osoby zam
ieszkującej na nieruchom

ości, z obow
iązkiem

 zbierania 
odpadów

 w
 sposób selektyw

ny np. 4 m
ieszkańców

 x 33 zł = 132 zł, 27 zł – opłata od każdej osoby zam
ieszkującej na nieruchom

ości, na której 
m

ieszkańcy kom
postują sw

oje bioodpady, oraz roczna opłata: 169,30 – działek letniskow
ych.  Term

iny płatności: D
o 28 dnia każdego m

iesiąca, 
w

 którym
 następuje odbiór oraz 28 grudnia dla działek letniskow

ych. N
um

ery kont bankow
ych pozostają niezm

ienne.

W
yw

ozy realizow
ane są od godziny 6.00! Prosim

y o przygotow
anie odpadów

 do odbioru. Pracow
nicy firm

y BYŚ nie m
ają praw

a w
chodzić na posesję. 

O
dpady m

ogą zostać nieodebrane jeśli dostęp do posesji będzie utrudniony lub niem
ożliw

y np. zastaw
iony lub nieodśnieżony podjazd. 

N
um

er telefonu: 22 722 86 24.

Tw
orzyw

a sztuczne, m
etale i opakow

ania
-  butelki typu PET, opakow

ania z tw
orzyw

 sztucznych 
(po szam

ponach, płynach, jogurtach);
- folie opakow

aniow
e, torebki i w

orki foliow
e;

- art. gospodarstw
a dom

ow
ego z tw

orzyw
 sztucznych;

- opakow
ania alum

iniow
e, stalow

e (puszki, folia alum
iniow

a);
- opakow

ania Tetra Pak (kartony po napojach i m
leku).

Papier
- opakow

ania papierow
e, tektura, kartony;

- gazety, książki, m
agazyny kolorow

e, katalogi, ulotki, zeszyty.

Szkło
- butelki i słoiki szklane po napojach i żyw

ności;
- butelki po napojach alkoholow

ych;
- szklane opakow

ania po kosm
etykach.

O
dpady biodegradow

alne, kuchenne
W

rzucam
y:

-  odpadki w
arzyw

ne i ow
ocow

e, resztki jedzenia, skorupki 
jaj, fusy po kaw

ie i herbacie;
- zw

iędłe kw
iaty i rośliny doniczkow

e.
N

ie w
rzucam

y:
- m

ięsa, kości, tłuszczów
 zw

ierzęcych.

O
dpady biodegradow

alne, ogrodow
e

W
rzucam

y:
-  skoszoną traw

ę, liście, chw
asty, drobne gałęzie.

N
ie w

rzucam
y:

- ziem
i, darniny.

W
iększe gałęzie - m

ax. 150 cm
 długości - m

uszą być pow
iązane w

 
trw

ałe snopki o obw
odzie m

ax. 100 cm
 i ułożone obok w

orków
.

Bez bioodpadów
 kuchennych.

O
dpady zm

ieszane
W

rzucam
y:

-  w
szystkie pozostałe odpady po w

ysegregow
aniu (tzw

. odpady m
okre);

- tekstylia, stare ubrania.
N

ie w
rzucam

y:
- gorą cego popiołu i szlaki;
- odpadów

 zielonych;
- odpadów

 rem
ontow

ych i budow
lanych;

- odpadów
, które podlegają segregacji.

WORKI DOSTARCZA OPERATORZAKUP WORKÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE

O
D

PA
D

Y
ZM

IESZA
N

E
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W TROSCE O ŚRODOWISKOZ ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

Co zrobić 
ze zużytą świetlówką?

Każdy dom oświetlany jest przez większą lub mniejszą liczbę świe-
tlówek. Ich rodzaj, moc, wielkość i żywotność są zróżnicowane. 

Wszystkie jednak należy zutylizować w sposób prawidłowy.

Tradycyjne żarówki
Tradycyjnych żarówek jest w naszych do-
mach coraz mniej, ale tych o słabszej mocy 
nadal się używa, dlatego warto wiedzieć, co 
z nimi robić, gdy się przepalą. Zwykła żarów-
ka składa się wyłącznie ze szklanej bańki, 
żarnika i metalowego trzonka, więc można ją 
bez obaw wyrzucić do pojemnika na odpady 
zmieszane. Nie należy jej rozmontowywać, 
aby uzyskać szklane i metalowe części, po-
nieważ mogłoby to grozić jej stłuczeniem.

Świetlówki 
(żarówki kompaktowe)
Pamiętajmy, aby nigdy nie wyrzucać ich 
pojemnika z odpadami zmieszanymi. Świe-
tlówki zawierają niewielkie ilości szkodliwej 
rtęci oraz luminofory. Są one niebezpieczne 
dla ludzi, zwierząt i dla całego środowiska.

Stłuczone świetlówki należy traktować 
z ostrożnością. Zanim zaczniemy sprzątać, 
należy otworzyć okna w celu przewietrze-
nia pomieszczenia z toksycznych substan-
cji. Po założeniu gumowych rękawiczek 
możemy dokładnie zebrać resztki produktu 
i przetrzeć podłogę. Wszystkie resztki świe-

tlówki, razem z rękawiczkami i ścierką, na-
leży wrzucić do worka i szczelnie zawiązać. 
W takiej formie zawozimy pękniętą świe-
tlówkę do PSZOK-u, informując pracownika 
o tym, co znajduje się w środku.

Warto wiedzieć również, że świetlówki 
w dużej mierze nadają się do recyklingu, 
więc ich odpowiednia segregacja znacz-
nie poprawia jakość środowiska! Materiały 
w nich użyte można ponownie wykorzystać 
w około dziewięćdziesięciu procentach.

Żarówki LED
Na rynku dostępne są również świetlówki, 
które nie zawierają szkodliwej rtęci. Są to 
nowoczesne lampy z wbudowanym świa-
tłem LED, które są tak samo efektywne.
W przypadku przepalonych LED-ów, sprawa 
nie jest już tak skomplikowana, jak w przy-
padku świetlówek. Nie mają one w sobie 
żadnych szkodliwych substancji, nie stano-
wią dla nas zagrożenia nawet przy stłucze-
niu, oczywiście pomijając odłamki szkła. 

Nie oznacza to jednak, 
że można je wyrzucać byle gdzie! 

Żarówki LED nadają się do recyklingu i zdecy-
dowanie warto z tego korzystać! Jeśli żarów-
ka LED nie jest stłuczona lub posiada czujnik 
ruchu i zmierzchu, koniecznie należy oddać ją 
do punktu zbiórki elektrośmieci lub zanieść do 
sklepu, w którym można kupić nową żarówkę.

Żarówki halogenowe
Halogeny, podobnie jak tradycyjne żarówki, 
można wyrzucić do kosza na odpady zmie-
szane, ponieważ nie jest to odpad niebez-
pieczny ani elektroniczny.

Na terenie naszej gminy jest kilka punk-
tów, gdzie świetlówek możemy się pozbyć 
w bezpieczny sposób:

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, ul. 3 Maja 42;
- Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42;
- Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji „Mokre Łąki”;
- minipunkt przeznaczony do zbiórki elek-
troodpadów zlokalizowany przy „Ryneczku 
po sąsiedzku”; 
- minipunkt przeznaczony do zbiórki elektro-
odpadów zlokalizowany przy ul. Poznańskiej.

Można też włożyć je do specjalnego pojem-
nika i zanieść do sklepu, w którym sprze-
dawane są nowe świetlówki. Sprzedawca 
powinien je przyjąć, sprzedając nowy eg-
zemplarz.

Przepalona żarówka nie musi wylądować 
w śmieciach!

Można nadać jej drugie życie. Zrobić z niej 
miniwazonik na stół, ogrodową girlandę lub 
świecznik. Wystarczy tylko trochę wyobraź-
ni i pracy.

Marta Merchel
zdjęcia nadesłane przez autorkę



30

Jak mądrze dokarmiać ptaki
Wiosna, lato i jesień to kulinarny raj dla ptaków mieszkających w Polsce. W tym czasie wszystkie naturalne 
stołówki wypełnione są owadami, pajęczakami, larwami, nasionami lub owocami. Nadchodzi w końcu zima 
i dostęp do jedzenia jest utrudniony lub nie ma go wcale. Wiele gatunków ptaków zmienia wtedy swoje pre-
ferencje żywieniowe i z diety mięsnej przerzuca się na wegetariańską. I tu, gdy wszystko jest zmrożone i przy-
kryte śnieżnym puchem pojawia się problem. Problem, który może rozwiązać człowiek, ale powinien robić to 
mądrze i właśnie tylko zimą. 

Dokarmianie ptaków nie jest trudne, wy-
starczy zachować kilka zasad. 

Na początek wyczyśćmy karmnik. Nikt nie 
lubi jeść w brudnym naczyniu, ptaki rów-
nież. Usuwajmy też co jakiś czas stary za-
legający pokarm (jeśli się nazbiera), któ-
ry mokry lub spleśniały może zaszkodzić 
zwierzętom. Karmnik i różne urządzenia 
z karmą postawmy lub powieśmy z dala od 
drapieżników np. kotów. Umieśćmy w pobli-

żu poidełka z wodą, które powinny zostać 
w ogrodzie przez cały rok. I zimą i latem 
ptaki potrzebują się nawadniać. 

Gdy spadnie śnieg i chwyci mróz, może-
my zacząć dokarmiać naszą awifaunę, ale 
pamiętajmy że powinniśmy to robić konse-
kwentnie i regularnie. 

Kto nas może odwiedzić w ogrodzie czy na 
parapecie? Gatunków jest naprawdę spo-

ro. Będą to: wróble, mazurki, czyże, siko-
ry, dzięcioły, sójki, kosy, kwiczoły, kowaliki, 
grubodzioby, rudziki, dzwońce i wiele, wiele 
innych gatunków.

Czym zatem je dokarmiać? 

Przysmakiem ptaków w zimie są ziarna, 
np. wysokokaloryczne ziarno słonecznika 
(najlepiej łuskane i nigdy solone), ziarno 
prosa, pszenicy, owsa, siemię lniane, różne 
tłuste orzechy, słonina, suszone lub świeże 
owoce (przekrojone na pół jabłka, gruszki, 
namoczone wcześniej rodzynki),  a także − 
szczególnie dla ptaków wodnych, które są 
roślinożercami  −  gotowane (najlepiej na 
parze i bez soli) warzywa: ziemniaki, buraki, 
marchew.

Pamiętajmy, że nigdy nie można karmić 
ptaków pieczywem, nawet tym z ziarnami. 
Posiada ono w swoim składzie wiele chemii, 
spulchniaczy i dużo soli. Chcąc pozbyć się 
z domów czerstwych, a nawet spleśniałych 
kawałków chleba czy bułek, wiele osób 
wkłada je do karmników lub zanosi nad 
wodę. Niestety, taki pokarm spożywany 
przez długi okres, powoduje u ptaków wie-
le schorzeń, chorób (kwasica żołądka czy 
anielskie skrzydło), a nawet śmierć. 

sójka, fot. K. Fidler

dzięcioł duży, fot. J. Pachowska
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ZWIERZAKOWO

W ciągu ostatniego dnia roku pobaw-
my się z pupilem. Jeśli pies pój-

dzie na długi spacer (lepiej na smyczy, by 
przedwczesne wystrzały go nie wystraszyły 
i nie spowodowały ucieczki), jest szansa, że 
− zmęczony − prześpi noc. Możemy także 
przygotować dla zwierzęcia jego ulubione 
miejsce poprzez zasłonięcie okien i zgaszenie 
światła w pokoju. Jeśli zwierzę zwykle czu-
je się wyjątkowo źle w sylwestra, możemy 
udać się do lekarza weterynarii, który dopa-
suje odpowiednio uspokajający lek oraz jego 
dawkę dla naszego podopiecznego. Niektóre 

SYLWESTER  I ZWIERZĘTA
Weronika Małkowska, studentka Roehampton University

leki lub suplementy należy jednak zacząć 
podawać dłuższy czas przed sylwestrem, by 
prawidłowo działały. Zdecydowanie nie po-
winniśmy o tym decydować sami! •

Ponawiamy nasz apel z zeszłego 
roku. Pamiętajmy, że na terenie 
Puszczy Kampinoskiej żyje mnóstwo 
dzikich zwierząt, którym nie jeste-
śmy w stanie pomóc w inny sposób 
niż poprzez ograniczenie wystrza-
łów w sylwestra!

Z kolei słonina nie może być solona, a wa-
rzywa i owoce spleśniałe. Jeśli dokarmiamy 
ptaki wodne, nie wrzucajmy pokarmu do 
wody. Umieśćmy jedzenie na suchym brze-
gu, w kilku miejscach, aby nasze kaczki i  ła-
będzie mogły dłużej delektować się suchym, 
niespleśniałym pokarmem.

Wiele mieszanek karm dla ptaków możemy 
kupić w sklepach,  ale zapewne sprawi nam 
wiele frajdy, jeśli przygotujemy sami takie 
jedzonko w domu. Potrzebujemy do tego: 
kostkę smalcu oraz garść nasion i ziaren. 
Smalec roztapiamy i łączymy z resztą skład-
ników a gdy ostygnie, można włożyć go do 
pojemnika i wywiesić niedaleko domu. Smal-
cu oczywiście niczym nie przyprawiamy. 

Jeśli chcemy cieszyć się widokiem ptaków 
przez cały rok, zachowajmy przy domu nie-
koszone trawniki, po których skaczą w poszu-
kiwaniu nasion wróble i mazurki, a także po-
sadźmy w ogrodzie drzewa i krzewy owoco-
we. Jarząb pospolity, głóg, bez koralowy, de-
reń, dzika róża, bez czarny, kalina koralowa, 
tarnina, jabłoń, śliwa czy czereśnia nie tylko 
będą cieszyć nasze oko, ale staną się również 
miejscem gniazdowania i naturalną stołówką 
dla wielu ciekawych gatunków ptaków. 

Katarzyna Fidler grubodziób i czyż, fot. M. Szajowski

Co roku, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, a właściwie już od zmierzchu, ludzie zaczynają puszczać 
fajerwerki. Eskalacja następuje oczywiście dopiero o północy, jest to jednak jedna z najtrudniejszych 
nocy dla naszych czworonogów. Wiele zwierząt bardzo boi się głośnych dźwięków. Jak zatem może-
my pomóc pupilowi w noc sylwestrową? 

Podziękowanie
dla całego zespołu kliniki weterynaryjnej 

Vetriver za uratowanie Jimmiego. Nie ma 

słów, które oddadzą naszą wdzięczność. 

Dziękujemy.
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KOCHAM - NIE STRZELAM!
Od czterech lat Izabelińska Akcja Sylwe-
strowa apeluje do Państwa o ograniczenie 
fajerwerków i hukowych rac na Sylwestra 
i Nowy Rok. Po raz kolejny prosimy o spoj-
rzenie na ten obyczaj oczami i uszami 
zwierząt domowych oraz naszych sąsia-
dów – mieszkańców puszczy, koło której 
mamy szczęście mieszkać. 

Wbrew licznym opiniom obyczaj fajerwerków nie 
jest żadną wieloletnią tradycją. Pojawił się sto-

sunkowo niedawno, kilka lat po transformacji ustro-
jowej. Wszyscy kochamy naszą Lucynę i jej młodego. 
Pokażmy, że ta miłość ma konkretny wymiar: Kocham 
– nie strzelam!

Izabelińska Akcja Sylwestrowa nie ma zamiaru zabra-
niać, zakazywać czy proponować jakieś restrykcje. 
Apelujemy. Pokazujemy, że można inaczej, że można 
się ograniczyć. Że korzystając z naszego wyjątkowego 
sąsiedztwa z prawdziwą Puszczą, można uszanować 
lęk, panikę i tragiczne skutki, jakie wśród puszczań-
skich zwierząt wywołuje sylwestrowa kanonada. Ape-
lujemy o ograniczenie tego kwadransa upustu naszych 
emocji w postaci hukowych rac i fajerwerków. 

W gminie w sylwestra corocznie „idzie z dymem” kil-
kaset tysięcy złotych. Przeciętne zakupy (aby ucieszyć 
dziecko/dzieci) to kilkadziesiąt a nawet kilkaset złotych. 
Jeśli kupią Państwo o połowę mniej fajerwerków, to już 
przyniesie ulgę domowym i leśnym zwierzakom. Jeśli 
dodatkowo przeznaczycie zaoszczędzone na niekupo-
waniu fajerwerków pieniądze na karmę dla bezdom-
niaków, to przekażemy te pieniądze i kupioną za nie 
karmę do pobliskich schronisk i osób, które prowadzą 
przytuliska dla zwierząt. 

Jak co roku nasi wolontariusze będą dyżuro-
wali dwa razy w tygodniu: w soboty na Ry-
neczku i w czwartki, 18:00-20:00 w CKI (foyer 
przed salą widowiskową). Kosze IAS spotkają 
Państwo w dużych sklepach na terenie gminy. 
Współpracujemy też ze szkołami i przedszkola-
mi przy organizacji akcji prozwierzęcych wśród 
dzieci. 

Na zakończenie o ile pozwolą na to warunki pandemicz-
ne spotkamy się na plenerowym Sylwestrze w miejscu 
naszego Ryneczku. Będziemy informować o szczegó-
łach.

Izabelińska Akcja Sylwestrowa, 2021/22
zdjęcie i grafika nadesłane przez IAS

W TROSCE O ŚRODOWISKOZ ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO
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Przedstawiamy Państwu jedną z prac konkursowych, napisanych w ramach konkursu literackiego 
organizowanego przez Gminę Izabelin pt. „Piechotą do pracy w gminie Izabelin”. Autorem pracy 
jest Jakub Czarnowski.

MIESZKAŃCY PISZĄ

Piechotą do pracy w gminie Izabelin

Mój poranek zwykle zaczyna się po godzi-
nie piątej. Wrześniowe poranki są rześkie, 

choć obfitują w śpiew ptaków. Wychodząc 
z domu zawsze spotykam na mojej ulicy (Rol-
na) zabiegane wiewiórki, które dzielnie robią 
zapasy z orzeszków zebranych u sąsiadów. 

W dniach 6-10 września, z uwagi na ładną 
pogodę wybrałem się do pracy na rowerze. 
Przed szóstą wyruszyłem z domu. Tradycyjnie 
napotkałem zwinne wiewióreczki biegające 
z orzeszkami w pyszczkach. Jadąc dalej, spo-
tkałem kilka wron, które wydziobywały z ulicy 
resztki rozjechanych orzechów. Mijałem ogro-
dzony kawałek lasu, gdzie często sroki bawią 
się w berka z sójkami. Jest to mój ulubiony 
kawałek ulicy, gdyż mam tu namiastkę praw-
dziwego, gęstego lasu. Zawsze w tej części 
mojej codziennej trasy do pracy obserwuję 
ptaki i nasłuchuję ich odgłosów. Dalej mijam 
lasek sosnowy i ogrodzenie porośnięte gęstym 
bluszczem, gdzie też ganiają „rude koleżanki”. 

Skręcając o tej porze w ulicę 3 Maja spotykam 
garstkę osób idących pieszo lub jadących sa-
mochodami. Myślę sobie często, że jadąc na 
rowerze nie potrzebuję porannej kawy. Taka 
przejażdżka działa lepiej niż kofeina, a dodat-
kowo pozwala utrzymać dobrą kondycję i zdro-
wie. Osoby z mijających mnie aut zapewne 
rozpoczną pracę od kubka kawy. Ja zamieniam 
kawę na rower lub pieszy marsz do komuni-
kacji miejskiej. Dodatkowo mogę obserwować 
zmieniającą się przyrodę oraz posłuchać po 
drodze ptasiego radia. 

Jak napisałem wyżej, czas od 6 do 10 wrze-
śnia był podróżą pod znakiem roweru. Jecha-
łem wspaniałą ścieżką rowerową, która została 
oddana do użytku w zeszłym roku. Uważam, 
że jest to bardzo bezpieczny odcinek. Trasa 
ta znajduje się wyżej od ulicy, a dodatkowo 

odgrodzona jest balustradą. Zarówno rowerzy-
sta, jak i pieszy są tu bardzo bezpieczni. Po 
prawej stronie mijam położony na wzgórzu 
las − dodatkowe źródło tlenu dla rowerzystów 
i biegających. Na zboczu znajdują się kamienie 
pokryte stalową siatką. Patrząc na nie, widzę 
przed oczami alpinistów, którzy dzielnie zdo-
bywają szczyty. Poranna wilgoć sprawia, że las 
po drodze pięknie pachnie. Aż zachęca, żeby 
wejść i delektować się jego urokami.

 Na tym odcinku mijam kilka osób jadących 
również na rowerze. Dojeżdżam do ronda 
Łosia. Tutaj widzę parę samochodów, które 
mkną w swoją stronę. Jadę dalej w kierunku 
Warszawy, mijając Izabelin B. 

Podążam prostą ścieżką rowerową w otocze-
niu lasu. Ten kawałek trasy pokonuję tylko 
rowerem, gdyż pieszo kończę swój marsz na 
przystanku Sienkiewicza. Jednak czasem ko-
rzystam z przywilejów pogody i jadę rowerem. 

W tej części mojej trasy znajduje 
się drewniany szyld Kampinoski 
Park Narodowy. Bardzo się cieszę 
i jestem dumny, że mogę mieszkać 
w jego otoczeniu. Kiedyś, wraca-
jąc do domu późnym wieczorem, 
napotkałem na tym odcinku łosia. 
Zwierzę wyszło na drogę, tamując 
ruch samochodowy. Wszyscy cier-
pliwie czekali aż łoś zdecyduje się 
opuścić jezdnię. Po około pięciu 
minutach przeszedł przez ścieżkę 
rowerową w kierunku drewnia-
nych rogów łosia, stojących jako 

znak na poboczu. Tam grzecznie zaczął skubać 
świeże listki prosto z drzewa. 

Jadąc dalej, mijam Cmentarz Wojenny w La-
skach, gdzie pochowani są żołnierze walczący 
podczas wojen.

Dojeżdżam do górki, którą kochają moje dzie-
ciaki, szczególnie zimą. Gdy pada śnieg, jest 
ona obowiązkowym miejscem naszych odwie-
dzin w weekendy. Białe szaleństwo trwa aż 
do przemoczenia spodni i braku sił w nogach. 
Aktualnie górka „odpoczywa” przed kolejnym 
nalotem dzieciaków zimą.

Za skrzyżowaniem z ulicą Szymanowskiego 
ścieżka rowerowa skręca na jezdnię. Jest to od-
cinek, którego nie lubię z uwagi na niebezpie-
czeństwo związane z obecnością samochodów.

Wieczorem, gdy wracam z pracy, mija mnie na 
tej trasie zdecydowanie więcej samochodów. 
Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę jedzie 
ich dużo. Jest ciemno, więc nie podziwiam cu-
downych barw jesieni na drzewach. Zwierzęta 
pochowały się do norek lub gniazd. Nie słychać 
ich śpiewu, tylko szum samochodów. Ciszę sły-
szę po wjeździe w moją ulicę. Nareszcie relaks 
i spokój.

W dniach 13-17 oraz 20-24 września szybkim 
marszem udawałem się do przystanku Sien-
kiewicza, gdzie następnie wsiadałem do ko-
munikacji miejskiej i jechałem do pracy. Uwiel-
biam aktywność fizyczną na świeżym powie-
trzu. Poranny marsz zastępuje mi gimnastykę 
i wspomaga mój organizm przed kolejnym 
dniem w pracy. Jest dla mnie chwilą relaksu. 
Pieszą podróż do przystanku rozpoczynam 
o 5.30, żeby zdążyć na autobus. Mijam za-
wsze te same drzewa, które jednak z każdym 
dniem przybierają coraz bardziej żółtą barwę. 
Na ziemi pojawia się więcej suchych liści i wię-
cej opadłych orzechów. W trawie przebijają się 
żółte źdźbła. Rośnie ona już wolniej niż latem. 

Idąc chodnikiem przy ulicy 3 Maja, depczę po 
żołędziach. Jest ich coraz więcej. Leżą pod 
barwnymi liśćmi. O tej godzinie mija mnie 
zwykle kilka samochodów. Ludzie pomału gro-
madzą się na przystankach. Podążam moją 
ulubioną ścieżką rowerową pieszo i ponow-
nie czuję cudowny zapach lasu. Z sosen spa-
da więcej igieł niż na początku miesiąca. Po 
drugiej stronie ulicy obserwuję zapracowane 
wiewiórki, które kabel z prądem traktują cza-
sem jako most prowadzący z jednego słupa na 
drugi. Zawsze podziwiam pomysłowość tych 
zwierzaków i ich zdolności akrobatyczne. 

Docieram  pomału do ronda Łosia i widzę, że 
już ktoś czeka na przystanku. Dołączam do 
tej osoby i wypatruję autobusu. Dotleniony 
i wzmocniony codzienną dawką marszu wsia-
dam do autobusu.

Wieczorem wysiadam przystanek wcześniej, 
żeby odprężyć się po pracy. Mija mnie dużo 
samochodów oraz kilka osób na rowerach. Las 
jest ciemny, ale nadal spokojny. Na mojej ulicy, 
mało uczęszczanej przez samochody, panuje 
cisza. Tylko z każdym dniem drzewa gubią wię-
cej liści, odsłaniając gałęzie. Dalej widzę za-
wsze zielone sosny i świerki. Jestem w domu! •

fot. Iwona Olczyk / Pixabay.com
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WIGILIJNE PRZEPISY
JAKUBA KURONIA

KUCHNIA

ŚLEDZIK Z SUSZONYMI POMIDORAMI I POREM
Śledzik z suszonymi pomidorami i porem to rewelacyjnie prosty prze-
pis, do przygotowania którego wystarczą tylko trzy główne składniki. 
To danie można śmiało przygotować, gdy inne dania są już gotowe. 
Dlatego najczęściej ten rodzaj śledzika szykuję już na sam koniec. 
Niewątpliwie jest to przepis w sam raz dla osoby, która dopiero roz-
poczyna swoją przygodę z wigilijnymi potrawami. Jest banalnie pro-
sta i szybka w przygotowaniu. 
Składniki:
● 400 g śledzia w oleju np. matjas
● 15 cm kawałek pora
● 20 suszonych pomidorów (słoik 285 g)
● 3 łyżki majonezu stołowego, ja sięgam po Roleskiego
● 2 łyżki musztardy np. francuskiej
● odrobina miodu
● sól i pieprz
Sposób przygotowania:
Krok 1 Jeżeli śledzie są za słone, namocz je w mleku aż stracą 
słoność. Trwa to zazwyczaj od 3-4 godzin. Następnie osusz i pokrój 
w niewielkie kawałki.
Krok 2 Pora przetnij wzdłuż na pół, opłucz pod zimną bieżącą 
wodą, aby pozbyć się resztek piasku. Następnie drobno poszatkuj. 
Jeżeli smak surowego pora jest dla Ciebie zbyt intensywny, możesz 
przełożyć go na sitko i przelać wrzątkiem. Suszone pomidory odci-
śnij z nadmiaru oleju, dzięki temu sos będzie mniej tłusty. Następ-
nie pokrój w możliwie cienkie plasterki.
Krok 3 W misce wymieszaj śledzika, pora oraz suszone pomido-
ry. Dodaj majonez, musztardę francuską, odrobinę miodu oraz sól 
i świeżo zmielony pieprz do smaku.
Śledzik z suszonymi pomidorami i porem najlepiej smakuje ze świe-
żym, chrupiącym pieczywem.

PASZTECIKI Z ŁOSOSIEM I SZPINAKIEM 
Paszteciki z łososiem i szpinakiem to wspaniała przekąska na imprezę 
oraz dodatek do barszczu na wigilijnym stole. Przygotowanie jest bardzo 
proste i wystarczą w zasadzie trzy główne składniki. Super sprawą jest 
to, że farsz można dowolnie modyfikować: dodać fetę, suszone pomido-
ry lub podsmażoną cebulkę. Świetne rozwiązanie na ostatnią chwilę lub 
do zrobienia dzień wcześniej i podgrzania.
Składniki:
● 300 g filetu z łososia
● 450 g mrożonego szpinaku np. liście
● 3 ząbki czosnku
● opakowanie ciasta francuskiego
● łyżeczka suszonego czosnku niedźwiedziego
● 2 łyżki musztardy brzoskwiniowej, ja wybieram Roleskiego
● 2 łyżki oliwy z oliwek
● sól, szczypta chilli
● 1 żółtko + 1 łyżka zimnej wody
Sposób przygotowania:
Krok 1 Przygotowanie łososia jest w zasadzie dowolne. Możesz go 
upiec, usmażyć lub ugotować, ja wybrałem tę trzecią opcję. W nie-
dużym rondelku ugotowałem rybę w osolonym wrzątku, 15 minut na 
małym ogniu. Z pewnością możesz użyć innej ryby, która została z po-
przedniego dnia np. z obiadu.
Krok 2 Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek, dodaj przeciśnięty przez 
praskę czosnek, smaż dwie minuty mieszając od czasu do czasu. 
Następnie dodaj mrożony szpinak, smaż kilka minut aż odparuje 
nadmiar płynu. Dopraw solą i szczyptą chilli do smaku. Możesz rów-
nież dodać szczyptę mielonej gałki muszkatołowej, która świetnie 
komponuje się ze szpinakiem.
Krok 3 Następnie wymieszaj rozdrobnionego łososia ze szpinakiem. 
Dodaj czosnek niedźwiedzi, nie jest to konieczny składniki, ale przyjem-
nie uzupełnia smak farszu. Dopraw solą i odrobiną chilli.
Krok 4 Na oprószony mąką blat wyłóż ciasto francuskie, delikatnie 
je rozwałkuj. Podziel wzdłuż na dwie równe części. Brzegi każdego 
prostokąta posmaruj musztardą i nałóż wałeczek z farszu. Następ-
nie zwiń w rulon.
Krok 5 Ważne, aby ciasto okrywało cały farsz. Każdy rulon pokrój 
w 5-centymetrowe kawałki, a następnie każdy delikatnie ponacinaj.
Krok 6 Paszteciki przełóż na blachę wyłożoną papierem do piecze-
nia. Każdy posmaruj żółtkiem rozbełtanym z odrobiną wody. Zapie-
kaj w 200°C przez około 20 minut, do uzyskania rumianego koloru.
Paszteciki z łososiem i szpinakiem odstaw do wystudzenia lub po-
dawaj gorące.

Przepisy i zdjęcia pochodzą ze strony 
https://kuron.com.pl/

https://kuron.com.pl/
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ZDROWIE

KURKUMA 
złoto krajów tropikalnych

Jak wiadomo, kurkumę wykorzystuje się w przetwórstwie żywnościowym do naturalnego barwienia pro-
duktów. Ma ona pomarańczowy kolor i znajdziemy ją m.in. w składzie budyniów waniliowych. Jej korzeń 
wykorzystuje się jako przyprawę, głównie w daniach azjatyckich, a w szczególności indyjskich. I chociaż 
w kuchni oraz medycynie Dalekiego Wschodu używa się jej od niemal czterech tysięcy lat, w Polsce dopie-
ro poznajemy jej niesamowite zalety – mówi dietetyk Milena Bogusławska.

Kurkuma (Curcuma Longa), inaczej ostryż 
długi, to roślina, w której występują składni-

ki biologicznie czynne, czyli wpływające w okre-
ślony sposób na zdrowie człowieka. Kurkumi-
noidy, bo o nich mowa, to grupa substancji, 
w której najczęściej wymienia się kurkuminę. 
Substancja ta wykazuje zdolności przeciwzapal-
ne, antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. 
Suplementacja kurkuminoidami pomaga rów-
nież w leczeniu zaburzeń metabolicznych oraz 
ośrodkowego układu nerwowego. 

Liczne badania wykazały, że wyciągi z kłączy 
kurkumy pomagały zwalczać nieprzyjemne 
skutki chorób na tle zapalnym m.in. reumato-
idalnego zapalenia stawów czy zapalenia kości 
i stawów. Suplementacja, połączona z typową 
dla tych schorzeń farmakoterapią, pomagała 
w większym stopniu zwalczać bóle czy ilość 
wybroczyn. Lecznicze właściwości kurkumy 
przynoszą również zadowalający efekt w po-
staci cofania się objawów chorobowych u pa-
cjentów z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, 
m.in. w niestrawnościach, zapaleniach trzustki 
czy zapalnej chorobie jelit. W przypadku cho-

Przepis na „złote mleko”

- łyżeczka pasty z kurkumy*
- pół łyżeczki oleju kokosowego nierafino-
wanego lub masła klarowanego
- szklanka mleka roślinnego lub zwierzęcego
- pół łyżki miodu

Przygotowanie: Wszystkie składniki wymie-
szać oraz podgotować, nie doprowadzając 
do wrzenia. Pić ciepłe (najlepiej w tempe-
raturze 40°C). 

*Przepis na pastę z kurkumy

- 2 łyżki kurkumy w proszku
- pół łyżeczki pieprzu czarnego
- pół łyżeczki imbiru w proszku
- 1 łyżeczka mielonego cynamonu
- opcjonalnie: 1 łyżeczka mielonego kar-
damonu

Przygotowanie: W garnuszku wymieszać 
suche składniki, dodać 2 razy więcej wody 
jak składników i gotować ok. 5 min. 
Przechowywać w słoiczku. 

roby metabolicznej, do której należy cukrzyca, 
przyjmowanie kurkumy może poprawić wyniki 
badań z krwi. Pod kątem leczenia cukrzycy, 
pozytywnie zmieniały się parametry glukozy 
oraz hemoglobiny glikowanej na czczo, a także 
profil lipidowy − zmniejszył się poziom „złego” 
cholesterolu LDL. 

Badań na temat leczenia chorób neurodege-
neracyjnych, poprzez suplementację kurkumą 
jest niewiele, aczkolwiek są bardzo obiecują-
ce. Wykazują one, że suplementacja kurkumą 
może zapobiegać neurodegeneracji neuronów 
czy zaburzeniom lokomotorycznym w chorobie 
Parkinsona oraz poprawiać pamięć przestrzen-
ną i krótkotrwałą w chorobie Alzheimera (ba-
dania na zwierzętach). 

Poniżej, zachęcając do korzystania z fitoterapii, 
przedstawiam przepis na „złote mleko” z wy-
korzystaniem przypraw, które mają niesamo-
wite właściwości.

Milena Bogusławska
Dietetyk Zdrowo Zrobione Catering

zdjęcia nadeslane przez autorkę
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CHINY – obrazki z podróży część I

Marzenie, aby odwiedzić Chiny było we mnie 
od dawna, ale stan zdrowia, wykluczający 

długie loty, przez wiele lat stanowił barierę nie 
do pokonania. Dopiero w 2018 roku udało się 
zrealizować plany i poznać, choć w niewielkim 
stopniu, przytłaczaną przez stereotypy egzo-
tykę Pekinu. Dzisiaj, kiedy Chiny zmagają się 
z epidemią koronawirusa, który zbiera krwa-
we żniwo, wracam myślami do chwil, w któ-
rych dane mi było poznać wspaniałych ludzi, 
poczuć tak odmienne smaki, odkryć blaski 
i cienie chińskiej stolicy. Zorganizowane wy-
jazdy turystyczne do Pekinu mają swój ściśle 
nadzorowany harmonogram, a każdej grupie 
przydzielany jest miejscowy opiekun, którego 
zadaniem jest z jednej strony dbanie o komfort 
i bezpieczeństwo wyprawy, a z drugiej nadzo-
rowanie treści przekazywanych przez polskiego 
pilota w odwiedzanych miejscach. Nasz lokalny 
przewodnik Peter z uśmiechem zaakceptował 
nadane mu przez grupę imię. Okazał się praw-
dziwą kopalnią anegdot, informacji i barwnych 
opowieści. Nasz gospodarz dwukrotnie gościł 
w Polsce i całkiem nieźle posługiwał się na-
szym językiem, więc szybko przełamaliśmy 
pierwsze lody. Peterowi zawdzięczam to, że 
udało się wyjść chociaż trochę poza sztywne, 
ściśle określone ramy i zobaczyć miejsca, które 
są zwykle niedostępne dla turystów. 

W ramach realizacji obowiązkowego progra-
mu zwiedziliśmy Zakazane Miasto, które od 
XV wieku było siedzibą władców Państwa 
Środka, a także Letni Pałac słynnej cesa-
rzowej Cixi w Ogrodach Naturalnej Harmo-
nii. Spacerowaliśmy po Placu Niebiańskiego 
Spokoju i Murze Chińskim. Zachwycaliśmy się 
miejscami związanymi z historią, sztuką i re-
ligijnością Chin, ale dzisiaj chciałabym opisać 
kilka obrazów, które w sposób szczególny 
utkwiły w mojej pamięci, i choć najczęściej nie 
są one kolorowe, to pozostają mi bardzo bliskie.

Ludzie

Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami od-
wiedzanych miast są dla mnie zawsze inspiru-
jące i stanowią najlepszą drogę do poznania 
specyfiki i kultury danego kraju.

Pekin to drugie pod względem wielkości miasto 
Chin o powierzchni 17 tys. m2, które zamiesz-
kuje prawie 23 mln ludzi. 

Tłumy przelewają się we wszystkich odwiedza-
nych przez nas miejscach. Na ulicach, w me-
trze, w miejscach atrakcji turystycznych panu-
je niewyobrażalny tłok i ścisk. Peter żartuje, 

że w każde wolne 5 cm powierzchni może się 
wcisnąć trzech Chińczyków. Bezpośredni kon-
takt z mieszkańcami jest utrudniony. Są bardzo 
nieufni i zdystansowani, a dodatkową barierę 
stanowi nieznajomość języków obcych.  

W Zakazanym Mieście – największym kom-
pleksie pałacowym na świecie – spotykamy 
grupy przodowników pracy z fabryk i zakładów 
produkcyjnych całego kraju, którzy w nagro-
dę za swoją postawę i osiągnięcia zawodowe 
przywożeni są autokarami do stolicy. Widok jak 
w Polsce za czasów PRL-u! Każda grupa ubra-
na jest z reguły w jednolite stroje, a ich podróż 
do Pekinu trwa czasami nawet dwa tygodnie. 
Zaskakuje nas reakcja niektórych osób, które 
widząc naszą grupę szeroko otwierają oczy 
i wskazują palcami. Niezawodny Peter wyja-
śnia, że mieszkańcy prowincji i małych miaste-
czek, położonych z dala od szlaków turystycz-
nych, nigdy nie widzieli człowieka o odmien-
nym kolorze skóry i włosów. Brak kontaktów 
ze światem, jedna rządowa telewizja i kon-
trola Internetu spowodowały, że w Chinach 
XXI wieku żyją ludzie przekonani, iż wszyscy 
mieszkańcy ziemi wyglądają tak samo. Jeste-
śmy dla nich egzotyczni – mamy duże nosy 
i uszy, dziwne kolory włosów i duże brzuchy. 
Zaczepiają nas z prośbą o wspólną fotografię, 
a szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
dobrze wyglądający, postawni panowie. Takie 
fotografie w rodzinnych miejscowościach sta-
nowią niebywałą atrakcję – „Zobacz sąsiedzie, 
jakiego dziwaka spotkałem podczas wycieczki 
do Pekinu!”

Chińczycy są z reguły drobni i szczupli, a duży 
brzuch utożsamiany jest z bogactwem i gru-
bym portfelem. Prawdę mówiąc, przez cały 
okres pobytu w Państwie Środka nie widzia-
łam otyłej osoby. Tajemnica ich wyglądu tkwi 
w codziennej diecie. Chińczycy nie jedzą pra-
wie wcale pieczywa i słodyczy, piją niewiele 
alkoholu (chociaż jest bardzo tani), a ich menu 

Dzisiaj, kiedy Chiny zmagają się z epidemią koronawirusa, który zbie-
ra krwawe żniwo, wracam myślami do chwil, w których dane mi było 
poznać wspaniałych ludzi, poczuć tak odmienne smaki, odkryć blaski 
i cienie chińskiej stolicy – mówi Bożena Skudlarska.

Wielki Mur Chiński

Pałac Cesarzowej Cixi
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oparte jest na ryżu, mięsie i warzywach. Wy-
rafinowani smakosze gustują w pieczonej sza-
rańczy, grillowanych skorpionach i szaszłykach 
z koników polnych.

Podczas zwiedzania nie spotkałam również na 
ulicy ani jednej zataczającej się osoby! Jest to 
zjawisko wyjątkowe, którego nie doświadczy-
łam w żadnym z odwiedzanych krajów. Cieka-
wostką jest fakt, że pierwszy browar w Chi-
nach założył w 1900 roku Polak z Tarczyna, 
Jan Wróblewski.

Chińczycy szukają wytchnienia od smogu 
i zgiełku w licznych parkach miejskich, bawiąc 
się i tańcząc na trawnikach. W Parku Ritan, 
spacerując wśród pięknych, kolorowych klom-
bów spotykamy grupki ludzi ćwiczących tai chi 
i walkę na miecze. 

Mijamy miłośników planszówek, którzy rozkła-
dają swoje gry bezpośrednio na chodnikach, 
sztukmistrzów, żonglerów, cale rodziny w ta-
necznych korowodach. Mamy wrażenie, że tra-
filiśmy na jakieś święto lub festiwal, ale Peter 
szybko wyjaśnia, że to taki styl życia i wypo-
czynku mieszkańców stolicy. 

Najbardziej fascynują mnie starsze kobiety 
dostojnie spacerujące po parku, które niosą 
przed sobą osadzone na drzewcach, boga-
to opisane portrety młodych mężczyzn. Nasz 
przewodnik wyjaśnia, że są to babcie lub matki 
usiłujące w ten sposób znaleźć żonę dla swo-
ich synów i wnuków. Dotychczasowa polityka 
chińskiego rządu nakazująca posiadanie tylko 
jednego dziecka, najlepiej chłopca, spowodo-
wała drastyczne zmniejszenie liczby kobiet, 
a tym samym kandydatek na żony. Znalezienie 
partnerki staje się dla mężczyzn chcących za-
łożyć rodzinę coraz większym problemem, dla-
tego starsze kobiety w ten sposób reklamują 
swoich bliskich, prezentując w parkach zdjęcie 
kandydata z opisem jego zalet, wykształcenia, 
a zwłaszcza posiadanego majątku. Perspekty-
wa, że synowie rodów nie znajdą żon i nie za-
łożą rodzin, brzmi jak wyrok, zwłaszcza w ubo-
gich rejonach rolniczych, gdzie państwowe 
świadczenia społeczne są symboliczne, a lu-
dzie w podeszłym wieku mogą liczyć jedynie 
na opiekę swoich dzieci i wnucząt.

Szczurze plemię

Takim pogardliwym mianem określani są 
ludzie zamieszkujący piwnice i podziemne 
schrony stolicy, sięgające często kilka pięter 
w dół – wąskie korytarze, cztery metry po-
wierzchni z małym łóżkiem lub posłaniem 
bezpośrednio na betonowej posadzce. 
Bez dostępu do światła dziennego, z toa-
letą użytkowaną często przez kilkadziesiąt 
osób, żyje w mieście ponad dwa miliony 
ludzi. W Pekinie płace są niskie, za to ceny 
mieszkań, które dotrzymywały kroku gwał-
townemu wzrostowi chińskiej gospodarki 
– niezmiernie wysokie. Przed przyjazdem 
do Chin czytałam wiele artykułów na temat 
Podziemnego Miasta, ale to, co zobaczyłam 
na własne oczy, przerosło moje wyobraże-
nie. Dzięki osobistym kontaktom Petera, 
który ryzykując bardzo wiele, umożliwił 
nam zwiedzenie niewielkiego fragmentu 
podziemnego korytarza – tunelu, zobaczy-
łam obrazy, których nie sposób zapomnieć. 
Pod ziemią panuje straszny zaduch, brak 
jest oświetlenia, słychać płacz dzieci mie-
szający się z zapachami kuchennymi i odo-
rem uryny. Po kilku kwadransach mam dość 
i decyduję się wracać na powierzchnię.

Mieszkańcy „podziemnego miasta” to lu-
dzie wyrzuceni na margines społeczeństwa 
– trzecie dzieci, migranci z prowincji szu-
kający w stolicy lepszego życia, bez prawa 
do opieki zdrowotnej i edukacji. Często ich 
cały dobytek mieści się w jednej reklamów-
ce, którą zabierają ze sobą wychodząc na 
powierzchnię, w obawie, że po powrocie ich 
klitka będzie zajęta przez innego lokatora. 
Członków „szczurzego plemienia” rozpo-

znajemy od razu po szarej, ziemistej cerze 
i unoszącej się wokół specyficznej woni stę-
chlizny. 

Pekin nie lubi swych podziemi. Mieszkańcy 
z powierzchni uważają, że piwniczne „szczu-
ry” psują wizerunek miasta. Naziemny Pe-
kin nie utrzymuje z nimi kontaktu. Mają być 
niewidzialni i nie przeszkadzać „tym z góry”. 
Jak mówi stare chińskie powiedzenie: „je-
dzą oni gorycz”, czyli cierpią w milczeniu, 
nie dając za wygraną, i wierzą, że kiedyś 
wyjdą z nor i zamieszkają jak ludzie, na 
wyższych kondygnacjach budynków. 

Pekin ma program mieszkań socjalnych, 
ale przybysze nie mogą z niego korzystać. 
W Chinach obowiązuje system książeczek 
rodzinnych, które wiążą przywileje socjalne 
z miejscem urodzenia. „Szczurowi” z pro-
wincji od stolicy nic się nie należy. 

Krótkotrwale możliwe było zwiedzanie wy-
branych fragmentów tunelu, ale od kilku 
lat podziemne miasto jest niedostępne, 
a władze odmawiają wstępu turystom. 
O ludziach żyjących pod ziemią nikt nie 
wspomina. Stanowią wstydliwy temat dla 
włodarzy miasta, którzy nie znajdują sposo-
bu na rozwiązanie problemu. Nie wiadomo 
także, w jakim stanie technicznym znajduje 
się obecnie konstrukcja. Od czasu do cza-
su w tunelach organizowane są rządowe 
naloty, a ludzie wywożeni w niewiadomym 
kierunku. Ostatnia wielka akcja czyszcze-
nia podziemi odbyła się przed Olimpiadą 
w 2008 roku. 

II część artykułu - w kolejnym numerze

PRZYSTANEK PASJA

polsko-chińska integracja

Szczurze Plemię - mieszkańcy „podziemnego miasta”

Park Ritan
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MIESZKAŃCY PISZĄ

DZIECI BOGA
Z Magdaleną Kamińską – mieszkanką gminy Izabelin, autorką książki 
„Dzieci Boga –  Świadectwa Matek” – rozmawia Iwona Mazurek

Jesteś autorką książki „Dzieci Boga −
Świadectwa Matek”, która jest  zbio-
rem świadectw o życiu jako dialogu 
pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. 
Skąd wziął się w Twojej głowie pomysł 
do napisania tej książki?
Pomysł pojawił się wiele lat temu, podczas 
rozmowy z przyjacielem − paulinem, który 
podpowiedział, abym zebrała świadectwa 
łask wymodlonych za przyczyną Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Dla mnie od dziecka był to fa-
scynujący temat. Jasna Góra dla naszej rodziny 
jest niezwykle ważnym miejscem, z wielu po-
wodów, a Maryja w tym wizerunku − szcze-
gólnie bliska mojemu sercu. Pierwszą, świado-
mie przeczytaną przeze mnie książką, jeszcze 
w dzieciństwie, były „Cuda i łaski” o. Melchiora 
Królika, który pół wieku spisywał świadectwa 
do jasnogórskiego archiwum. Rozmowa ze 
„strażnikiem” jasnogórskich cudów znalazła 
się również w mojej książce. Jest trzynastym 
wywiadem, poza dwunastoma rozmowami 
z bohaterkami książki.

„Dzieci Boga” zawierają bardzo osobi-
ste opowieści kobiet, które w różnych, 
czasem trudnych sytuacjach zawierzyły 
Bogu. Jak do nich dotarłaś i jak długo 
powstawała książka?
Choć pomysł, jak wspomniałam, powstał 
wiele lat temu, to czekał na odpowiedni czas. 
O niektórych dzielnych mamach słyszałam 
wcześniej, w trakcie pielgrzymek na Jasną 
Górę, i udało mi się do nich dotrzeć. Z inny-
mi skontaktowali mnie ojcowie paulini, jeszcze 
inne odpowiedziały na prośbę zamieszczoną 
na stronach Diecezjalnego Sanktuarium Jasno-
górskiej Matki Życia w Warszawie i na stronie 
Jasnej Góry. Wśród moich bohaterek są także 
mamy, które mieszkają bądź pracują w naszej 
gminie. Zebranie tych dwunastu głębokich, peł-
nych emocji, uczuć oraz wielkiej wiary historii 
zajęło mi dość dużo czasu. Książka powstawała 
w wolnych chwilach w trakcie urlopu wycho-
wawczego. 

Co było Twoją intencją, kiedy pisałaś ten 
zbiór historii?
Nadzieja. Chciałabym, aby czytelniczka bądź 
czytelnik, który weźmie tę książkę do ręki, na 
nowo rozpalił w swoim sercu nadzieję i uwie-
rzył, że nawet jeśli po ludzku coś wydaje się 
niemożliwe, to dla Boga nie ma nic niemoż-
liwego…

Historie bohaterek „Dzieci Boga” są bar-
dzo różne. Ich wspólnym mianownikiem 
jest Maryja, za przyczyną której wypro-
siły łaskę macierzyństwa. Czasami są to 
świadectwa bardzo dramatyczne…
Każda historia ma w sobie całą paletę uczuć: 
poprzez ból, stratę, cierpienie, złość, bunt, aż 
do wiary, nadziei, radości i miłości… 

Jest historia pani Stanisławy, która rodziła dru-
gie dziecko w bardzo dramatycznych okoliczno-
ściach, z niewielką szansą na szczęśliwe zakoń-
czenie. Poród odbywał się ponad czterdzieści 
lat temu, więc medycyna nie była jeszcze tak 
rozwinięta. Ojciec Dolindo uczy modlitwy: Jezu, 
Ty się tym zajmij. Ona, leżąc na sali operacyj-
nej powtarzała: Maryjo, Ty się tym zajmij… 
Uratuj moje dziecko! Chłopczyk przyszedł na 
świat za wcześnie i w dodatku z podejrzeniem 
porażenia mózgowego. Ważył dwa kilogramy. 
Był rehabilitowany. Maryja zajęła się nim w peł-
ni… Dzisiaj jest zakonnikiem. W dodatku pauli-
nem i proboszczem. 

Jest też historia pani Zofii, której czworo dzieci 
umierało kolejno zaraz po urodzeniu. Lekarze 
przekonywali, że kolejne nie przeżyją… Docze-
kała czwórki zdrowych dzieci i kilkorga wnu-
cząt. Swoją historię opowiada też pani Alek-
sandra, której sugerowano aborcję z powodu 
braku wód płodowych. Choć donoszenie było 
nieprawdopodobne, wspólnie z mężem zdecy-
dowali, aby nie przerywać ciąży. Dzisiaj mają 
kilkuletniego synka, który doczekał się brata 
i maleńkiej siostrzyczki urodzonej w trakcie pi-
sania przeze mnie książki. 

Poruszające jest świadectwo pani Justyny, 
która straciła cztery ciąże na wczesnym etapie 
i zostawił ją mąż. Po latach odejścia od Pana 
Boga nawróciła się, uporządkowała swoje życie 

i poznała wdowca z czwórką dzieci, dla których 
jest czułą i kochającą mamą. To, co niepraw-
dopodobne, dzięki łasce okazało się możliwe. 

Pojawia się również historia pani Beaty, która 
wychowuje kilkoro dzieci, wśród których jest 
niepełnosprawny syn, oraz historia pani Sylwii, 
której córki wyprosiły na Jasnej Górze brata… 

Wielką wartością tej książki jest prawda. Każda 
z mam opowiada swoją historię z imienia, na-
zwiska. Są fotografie każdej z bohaterek i ich 
dzieci. 

Które ze świadectw jest Ci najbliższe?
Z każdą z mam nawiązałyśmy życzliwą rela-
cję opartą na zaufaniu, za co jestem bardzo 
wdzięczna. Z niektórymi utrzymuję bliski kon-
takt i dlatego trudno mi odpowiedzieć na to 
pytanie. Każda z tych poruszających historii 
zapisała się trwale w moim sercu. 

Dla kogo jest książka „Dzieci Boga”?
W dużej mierze dla osób, w sercach których 
zanika płomień nadziei, by uwierzyły, że jest 
w naszym życiu miejsce na cud, choć czasami 
trudno w niego uwierzyć. To taka książka ku 
pokrzepieniu serc.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. 
Książka to miły upominek. Gdzie można 
ją kupić?
Na stronie Wydawnictwa Sióstr Loretanek 
www.sklep.loretanki.pl. W wyszukiwarce wpi-
sujemy tytuł „Dzieci Boga”. Możemy kupić 
książkę lub e-booka. 

Dziękuję za rozmowę.

fot. arch. M. Kamińskiej 

Magdalena Kamińska 
z rodziną podczas 
pielgrzymki na Jasną Górę

http://www.sklep.loretanki.pl
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Z ŻYCIA GMINY

WŁADYSŁAW KORNIŁOWICZ 
SKROMNY OJCIEC POSZUKUJĄCYCH BOGA

Puszcza Kampinoska to miejsce niezwykle ważne pod wieloma względami… Zachwyca tu przyroda, poru-
sza historia pokoleń walczących o wolność Ojczyzny i zadziwia samo miejsce, w którym przedziwnie połą-
czyły się losy błogosławionych i kandydatów na ołtarze. Listopad to szczególny czas, kiedy częściej wspo-
minamy tych, którzy poprzedzili nas w drodze ku wieczności. Warto sięgnąć więc wstecz i przypomnieć 
postać skromnego kapłana − kierownika Duchowego Lasek Ojca Władysława Korniłowicza.

Urodził się 5 sierpnia 1884 r. w Warsza-
wie, gdzie skończył szkołę i zgodnie 

z wolą swojego taty, wybitnego psychiatry 
podjął studia przyrodnicze w Zurichu. Po-
rzucił je jednak i wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Warszawie, a następnie 
studiował filozofię i teologię we Fryburgu. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 6 kwietnia 
1912 roku w Krakowie z rąk ks. bpa Ada-
ma Sapiehy. Odcięty wojną od macierzystej 
archidiecezji warszawskiej został w latach 
1914-1916 kapelanem Zakładu Jadwigi Za-
moyskiej w Zakopanem, gdzie szczególną 
troską otaczał młodzież. Dwa lata później 
pracował już w stolicy jako wikariusz, ar-

chiwista i notariusz w Kurii Metropolitalnej. 
W 1918 r. poznał Matkę Elżbietę Czacką, 
a po śmierci pierwszego kierownika du-
chowego Zgromadzenia – ks. Krawieckiego 
(zm. 1920) – zaangażował się w tzw. Dzieło 
Lasek. Wkrótce stał się kierownikiem du-
chowym, a następnie Ojcem całego Dzieła, 
skupiającego różne placówki opieki i szko-
lenia niewidomych, a także związane z nimi 

apostolstwo wobec ludzi poszukujących wia-
ry. W latach 1922-1930 pracował przy Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, zajmując 
się formacją kapłanów. To właśnie wówczas 
na dobre rozpoczęła się przyjaźń Ojca z ks. 
Stefanem Wyszyńskim. − Wśród kapłanów, 
którym przypisuję największy wpływ na 
moje życie, w pierwszym rzędzie znajduje 
się św. p. Ksiądz Władysław Korniłowicz (…) 
Temu kapłanowi zawdzięczam bardzo dużo 
(…) – pisał we wspomnieniach późniejszy 
Prymas Tysiąclecia. 

W 1930 r. Ojciec Władysław przeniósł się na 
stałe do Lasek i kształtował wraz z Matką 
Czacką duchowość Zgromadzenia. Jedno-
cześnie był spowiednikiem i rekolekcjoni-
stą szerokich kręgów młodej inteligencji. 
W szerszym środowisku związanym z Dzie-
łem Lasek rosła potrzeba apostolstwa sło-
wa pisanego. W 1931 roku z inicjatywy Ojca 
podjętej wraz z uczestnikami „Kółka” (gro-
no młodzieży uniwersyteckiej gromadzącej 
się wokół ks. Korniłowicza zainteresowanej 
pogłębieniem wiedzy religijnej i życia we-
wnętrznego), powstała Księgarnia, Wydaw-
nictwo „Verbum” oraz czasopismo o tej na-
zwie, które wychodziło w latach 1934-1939, 
zajmując czołowe miejsce wśród periody-
ków katolickich w kraju. Okupacja nie prze-
rwała żarliwej aktywności duszpasterskiej 
o. Korniłowicza. Zmuszony do ukrywania 
się przed Niemcami i wyjazdu do Żułowa, 
odwiedzał zaprzyjaźnione dwory, które stały 
się miejscem zebrań i rekolekcji. Niestety, 
od 1942 roku rozpoczęły się problemy zdro-
wotne. Na głowie kapłana pojawił się guz, 
który z czasem przerodził się w nowotwór. 
Ojciec był dwukrotnie operowany. Do koń-
ca − w szpitalu i w Laskach − przyjmował 
odwiedzających, nawiązując z nimi kon-
takt mimo utraty mowy oraz wysłuchując 
ich z troską i uwagą. Odszedł 26 września 
1946 roku w opinii świętości. – Był wsłu-
chany w drugiego człowieka, pełen pokoju 
i cierpliwości… − podkreśla s. Radosława 

Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek, która jest autorką positio* Ojca. 

13 kwietnia 1978 roku Stolica Apostolska 
wydała zgodę na rozpoczęcie procesu be-
atyfikacyjnego. We wrześniu tego same-
go roku kard. Stefan Wyszyński rozpoczął 
proces informacyjny na poziomie diecezji, 
który zakończył się w 1995 roku Następnie 
akta procesu zostały przekazane Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych do Rzymu, 
a w kolejnych latach złożone zostało posi-
tio. Dekret o heroiczności życia i cnót ks. 
Korniłowicza Papież Franciszek zatwierdził 
5 lipca 2019 roku. Odtąd skromnemu Ojcu 
z Lasek przysługuje tytuł Czcigodnego Sługi 
Bożego. Podobnie jak w przypadku innych 
błogosławionych, potrzeba teraz cudu do 
wyniesienia Ojca na ołtarze. 

opr. Magdalena Kamińska
fot. arch. TOnOS Laski 

* łac. Positio super Virtutibus – dokument lub 
zbiór dokumentów w Kościele katolickim wykorzy-
stywanych w procesie beatyfikacyjnym, w którym 
osobie zmarłej przysługuje tytuł Sługi Bożego.

Modlitwa o beatyfikację 
Ojca Władysława Korniłowicza

Panie Jezu Chryste, któryś słudze Twemu 
Władysławowi dał łaskę odsłaniania nam 
swych tajemnic i zapalania serc ogniem 
Twej miłości, wysłuchaj za jego przyczy-
ną próśb naszych i okaż nam miłosier-
dzie swoje. Pozwól też, Panie, abyśmy 
go na ołtarzach czcić mogli, dla większej 
chwały Twojej. Amen.

o. Władysław Korniłowicz
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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.  

Asiana 

 
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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CZYTELNICTWO

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 

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 
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

REKLAMY

MATEMATYKA 
dla uczniów, 

licealistów 
i studentów
602 120 781 

Laski

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Izabelin !!!
Nadal trwa zbiórka na Siepomaga, której celem jest opłacenie rachunku medycznego w 

klinice w Nowym Jorku aby zapewnić ciągłość leczenia Leonarda Ociepki małego 
mieszkańca Hornówka, który od ponad trzech lat zmaga się ze złośliwym nowotworem 
oczu siatkówczakiem. Prosimy o wsparcie Małego Wielkiego Wojownika Lenego w tej 

chwili toczy się walka o zachowanie widzenia w lewym oku gdyż oko prawe jest już 
okiem niewidzącym na skutek leczenia onkologicznego.

DZIALAJMY!!! POMAGAJMY!!! DOBRO WRACA!!!

REKLAMY

MALOWANIE
malowanie wnętrz, gładzie gipsowe, 

malowanie elewacji

tel. 501 647 354

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ



44


