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Zmiana
rozkładu jazdy
autobusów
Linia 210
• Łącznie liczba kursów wzrośnie z 61 do 77.

LINIA
210
Dojazd do szkół na 8:00.
Wzrost liczby kursów z 61 do 77.
13 z 77 kursów jedzie do
Sierakowa, pozostałe do
Truskawia.
Kursy co 15 minut, rano co 10.
W dni wolne stały takt
20-minutowy.
Wjazdy do Hornówka bez zmian.
Codziennie dodatkowy kurs
nocny z Młocin o godz. 0:25.

• Będą jeździć częściej, przez cały dzień co 15 minut, a rano
co 10 minut.
• Trzynaście spośród nich pojedzie na pętlę w Sierakowie, pozostałe prosto do Truskawia.
• W dni wolne będzie stały takt 20-minutowy.
• Wjazdy do Hornówka pozostają bez zmian.
• Przez cały tydzień pojawi się jeden kurs nocny, wyruszający ze stacji Metro Młociny o godz. 0.25

Linia L18
Linia L18 pojedzie nową trasą, z Sierakowa (a nie, jak do
tej pory, z Truskawia) do Rynku w Babicach. Tam jest możliwość przesiadki do autobusów w kierunku II linii Metra,
Bemowa i Woli (w godzinach szczytu – co ok. 10 minut).
• L18 będzie jeździć w godzinach popołudniowych w dzień
powszedni co 15 minut, przez resztę dnia co 30 (liczba kursów wzrasta z 16 do 43), w dni wolne co 40 minut.

Zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
• W granicach gminyoraz
Izabelin
posiadacze Karty
pełnego
Izabelińczyka będą zwolnieni z opłat za przejazd.
dobrych chwil
Kartę Izabelińczyka można wyrobić w Biurze Obsługi
Roku 2022
Mieszkańca Urzędu Nowego
Gminy.
Na wniosek rodzica imienne Karty wydawane są także
małoletnim korzystającym z przejazdów liniami uzupełniającymi.

życzą
dyrekcja i pracownicy
Obie linie są tak
zsynchronizowane,
żeby wIzabelin
drodze do
Centrum
Kultury
Warszawy i z powrotem zapewnić szybką przesiadkę na
tym samym przystanku.oraz
Ponadtoredakcja
umożliwią uczniom ze
wszystkich sołectw dotarcie
na lekcje
na 8:00.
Listów
do Sąsiada
Planem na najbliższe lata pozostaje zwiększenie częstotliwości autobusu 210 w godzinach popołudniowych
oraz zastąpienie linii L18 bezpośrednim połączeniem ze
stacją metra Bemowo lub Lazurowa.

Marek Słoń
Inspektor ds. Zrównoważonej Mobilności

LINIA
L18
Sieraków
Izabelin Chodkiewicza
Izabelin Planty
Izabelin Sierakowska [210]
Izabelin Kościuszki-Szkoła [210]
Izabelin Urząd Gminy [210]
Izabelin Sienkiewicza
Izabelin Sapiehy
Izabelin Zagłoby
Stare Babice Izabelińska
Stare Babice Thomme
Stare Babice Wołodyjowskiego
Stare Babice Rynek
[712, 714, 719, 729, L-6, L-7]
Możliwość przesiadki
Linia L18 będzie bezpłatna w granicach gminy dla
posiadaczy Karty Izabelińczyka (za okazaniem
dokumentu ze zdjęciem).
Kursy w dni powszednie co 30 minut, po południu co 15,
w dni wolne co 40.
Wygodna przesiadka na autobus 210 pod Urzędem
Gminy lub szkołą.
Dojazd do szkół na 8:00.
W Babicach możliwość przesiadki w kierunku Bemowa
i II linii metra.
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Miarka się przebrała

czyli uspokojenie ruchu po polsku
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to prestiżowe przedsięwzięcie z wieloletnią tradycją. Jego koordynacją w Polsce zajmuje się Wydział Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Ministerstwie Infrastruktury. Biorą
w nim udział setki gmin, od najmniejszych po największe,
wśród nich gmina Izabelin. Jednym z elementów jest międzynarodowy konkurs, w którym Polacy czasem odnoszą
ważne sukcesy.

W

zeszłym roku wśród nominowanych miast znalazły się Wrocław
i Jaworzno, w tym roku uznanie zyskał projekt przekształcenia ul.
Miarki w Bytomiu, przygotowany przez Metropolitalną Szkołę Prototypowania
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Osobą odpowiedzialną merytorycznie
za ten zespół i projekt jest znany urbanista Paweł Jaworski. Mieszkańcy
Izabelina mieli okazję go poznać, ponieważ jest współautorem Planu Zrównoważonej Mobilności Gminy Izabelin.
Ulica Miarki przywdziała nową szatę − przedsięwzięcie nominowane do
nagrody to zmiana organizacji ruchu na tej ruchliwej arterii. Polegała ona
przede wszystkim na zwężeniu jezdni i uczynieniu pasów ruchu dla samochodów bardziej krętymi. To tzw. esowane tory jazdy, jedna z podstawowych metod uspokojenia ruchu. U nas nie brak głosów, że to dziwactwo,
które się nie sprawdzi. W przypadku ulicy Miarki, średnia prędkość spadła
półtora raza − z około 62 do 41 km/h. Chodziło o to, żeby zdecydowana
większość kierowców przestrzegała limitu 50 km/h i dokładnie tak się stało.
Jednocześnie uwolniono chodniki od parkujących samochodów i zapewniono wydzielone miejsce na ruch rowerowy. Projekt był prowadzony z szerokim udziałem mieszkańców, a ich opinie nadal są zbierane i analizowane.
Marek Słoń
Inspektor ds. Zrównoważonej Mobilności
zdjęcia i grafika nadesłane przez autora
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KONSULTACJE SPOŁCZENE PROJEKTÓW ZMIAN PLANÓW MIEJSCOWYCH

DLA MIEJSCOWOŚCI HORNÓWEK - CZĘŚĆ B I D
Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych jednostkowych zmian planów miejscowych dla Hornówka. Na wniosek Sołectwa, w oparciu o uchwały Rady Gminy z marca 2021 r. pracujemy nad zmianami czterech planów miejscowych dla Hornówka: część A, B, D i E. Zmiany od początku miały na celu
ograniczenie rozwoju zbyt intensywnej zabudowy. Zmianom podlegają wyłącznie wybrane zapisy tekstów
planów. Opracowane projekty zmian planów miejscowych dla Hornówka cz. B i D uzyskały już pozytywne
opinie i uzgodnienia instytucji i możliwe jest ich wyłożenie do publicznego wglądu.

Granice obszarów objętych zmianami
• zmieniany MPZP wsi Hornówek, część B
obejmuje tereny położone w rejonie ulic Kurowskiego, Szkolnej oraz IX i X Poprzecznej.
• zmieniany MPZP wsi Hornówek, część D
obejmuje dwa kompleksy położone w rejonie ul. Piaskowej (Kompleks 1A) oraz pomiędzy ulicami VIII Poprzeczną, Kurowskiego i I Poprzeczną (Kompleks 2B).

Jakie zmiany?
Główne zmiany proponowane w konsultowanych planach:
• dopuszczenie realizacji wyłącznie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (rezygnacja z nowej zabudowy bliźniaczej);
• ograniczenie liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej – 1 budynek
jednorodzinny na 1 działce (dziś nie ma
ograniczeń);
• minimalna wielkość nowych działek budowlanych: 900 m2;
• obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy budynków jednorodzinnych z obowiązujących dziś 10,5 m do 7,0 m (dla dachów
płaskich) i 9,0 m (dla dachów stromych);
• określenie maksymalnej wysokości zabudowy dla garaży (do 5,0 m) i wiat (do 3,0 m);
• określenie wskaźników parkingowych: minimum 3 miejsca postojowe na każdy lokal
mieszkalny;
• określenie wskaźników intensywności zabudowy: minimalny: 0,05, maksymalny: 0,4;
• określenie maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy: 20% (przy zachowa-

niu obowiązującego wskaźnika pow. biologicznie czynnej na poziomie 70%);
• określenie powierzchni biologicznie czynnej
(PBC) wyłącznie na gruncie rodzimym (stop
zielonym dachom i tarasom oraz zakaz zaliczania parkingów i miejsc postojowych na do
PBC);

Porozmawiajmy o tym!
Zachęcamy do udziału w dyskusjach publicznych dotyczących proponowanych
zmian. Spotkania z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy i projektanta odbędą się
w dniu 15 lutego 2022 r. (wtorek), w stołówce Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49
(duża szkoła), w godzinach:
• Hornówek, część B: 17.00- 18.30
• Hornówek, część D: 18.30.

Uwagi do projektów
Na wszelkie uwagi do proponowanych zmian
czekamy do 9 marca 2022 r. Uwagi podlegają
rozpatrzeniu przez Wójt Gminy Izabelin, w terminie do 21 dni. Uwagi nieuwzględnione przez
Wójt, rozpatruje Rada Gminy na sesji poświęconej uchwaleniu zmian planów.
Szczegółowe informacje, wraz z granicami obszarów, których zmiany dotyczą znajdują się
obok, w stosownych Obwieszczeniach.
Na przełomie I i II kwartału 2022 r. planujemy
konsultacje społeczne m. in. projektu zmiany
planu obejmującego główny kompleks wsi
Hornówek (cz. A). Projekt tego planu jest na
etapie opinii i uzgodnień zewnętrznych. Zmiany proponowane w projekcie planu Hornówka
cz. A będą zbieżne z propozycjami dla Hornówka cz. B i D.
Wydział Architektury
i Planowania Przestrzennego
Urzędu Gminy Izabelin
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Izabelin, dnia 18 stycznia 2022 r.

WAP.6721.9.1.2022.AI

OBWIESZCZEN IE
o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, Gmina Izabelin – część B

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 741
ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu
publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, Gmina Izabelin – część B, opracowanej na
podstawie uchwały Nr XXXIX/313/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 marca 2021 r.
Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawia załącznik graficzny:

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony zostanie w dniach
od 01.02.2022 r. do 22.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, Wydział Architektury i Planowania
Przestrzennego (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej:
http://www.bip.izabelin.pl/p,108,dokumenty-w-trakcie-sporzadzania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2022 r. (wtorek)
w godz. 17:00 - 18:30 w stołówce Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Królickiego, ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin (tzw. duża szkoła).
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi
i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, Wydział Architektury
i Planowania Przestrzennego (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko wraz z podpisaną klauzulą
dot. przetwarzania danych osobowych należy składać:
1) w formie papierowej do Wójta Gminy Izabelin w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, bądź drogą pocztową
na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin;
2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@izabelin.pl
lub za pomocą platformy ePUAP.
Termin składania uwag upływa w dniu 09.03.2022 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wzór formularza uwagi wraz z klauzulą dotyczącą
przetwarzania danych osobowych dostępny jest na ww. stronie internetowej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy
Izabelin. Rozpatrzenie nastąpi w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak
_____________________________________________________________________________________________________________________
Informacje dodatkowe:
1. Zmiana planu dotyczy wyłącznie wybranych zapisów tekstu obowiązującego planu miejscowego. Rysunek planu nie podlega zmianom.
2. Obowiązujący plan miejscowy wsi Hornówek, cz. B z 2006 r. dostępny jest pod adresem: http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacychplanow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-wg-daty-uchwalania, poz. Nr 20 w Tabeli.
Ǥ͵ͶʹǡͲͷǦͲͺͲ 
ǤǣȋʹʹȌʹʹͺͲͲͷǡǣȋʹʹȌʹʹͺͲͲ
ǤǤǤǡ̷Ǥ
 ͳͳͺͳʹ͵͵ͻǡ Ͳͳ͵ʹͳͺͳ
 Ȁ͵ͳͳͲʹͲͳͲʹͲͲͲͲͳͳͲʹͲͲʹ͵Ͳ͵Ͷ
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Izabelin, dnia 18 stycznia 2022 r.
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OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część D
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część D, opracowanej na podstawie uchwały Nr XXXIX/314/21 Rady Gminy Izabelin
z dnia 23 marca 2021 r.
Granice obszarów objętych zmianą planu miejscowego przedstawia załącznik graficzny:

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony zostanie w dniach
od 01.02.2022 r. do 22.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
(pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej: http://www.bip.izabelin.pl/p,108,dokumenty-w-trakcie-sporzadzania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2022 r. (wtorek) o godz. 18:30 w stołówce
Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Królickiego, ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin (tzw. duża szkoła). Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona
z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, Wydział Architektury i Planowania
Przestrzennego (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz wnioski i uwagi
do prognozy oddziaływania na środowisko wraz z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych należy składać:
1) w formie papierowej do Wójta Gminy Izabelin w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, bądź drogą pocztową
na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin;
2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@izabelin.pl
lub za pomocą platformy ePUAP.
Termin składania uwag upływa w dniu 09.03.2022 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej,
adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wzór formularza uwagi wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępny
jest na ww. stronie internetowej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Izabelin. Rozpatrzenie nastąpi w terminie do 21 dni od dnia
upływu terminu ich składania.
Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak
Informacje dodatkowe:
1. Zmiana planu dotyczy wyłącznie wybranych zapisów tekstu obowiązującego planu miejscowego. Rysunki planu nie podlegają zmianom.
2. Obowiązujący plan miejscowy wsi Hornówek, cz. D z 2009 r. dostępny jest pod adresem: http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacychplanow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-wg-daty-uchwalania, poz. Nr 27 w Tabeli.
Ǥ͵ͶʹǡͲͷǦͲͺͲ 
ǤǣȋʹʹȌʹʹͺͲͲͷǡǣȋʹʹȌʹʹͺͲͲ
ǤǤǤǡ̷Ǥ
 ͳͳͺͳʹ͵͵ͻǡ Ͳͳ͵ʹͳͺͳ
 Ȁ͵ͳͳͲʹͲͳͲʹͲͲͲͲͳͳͲʹͲͲʹ͵Ͳ͵Ͷ
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Czym ogrzewać nasze domy
W kontekście walki z zanieczyszczeniem powietrza, a zwłaszcza z niską emisją, na wyobraźnię mocno
oddziałują szacunki, że w Polsce ok. 75% użytkowanych pieców na paliwa stałe to najprostsze kotły niespełniające jakichkolwiek norm emisji. Właśnie dlatego kluczowy jest wybór odpowiedniego urządzenia
grzewczego.

Z

godnie z mazowiecką uchwałą antysmogową, od 7 listopada
2017 r. wszystkie nowo instalowane urządzenia grzewcze będą
musiały spełniać wymogi ekoprojektu. Następnie do 1 stycznia 2023
r. mieszkańcy województwa mazowieckiego będą musieli pozbyć się
kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy
PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu. Oznacza to, że do użytku nie zostaną dopuszczone kotły bezklasowe, a także te najniższych klas, czyli 1. i 2.
Natomiast od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można już użytkować
kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. Oczywiście jednym z najbardziej ekologicznych i komfortowych dla mieszkańców
sposobów ogrzewania gospodarstw domowych jest oczywiście ciepło
systemowe, a więc podłączenie się do sieci ciepłowniczej. Jednak
jeśli nie mamy takiej możliwości, warto sięgnąć po inne przyjazne
środowisku i naszemu zdrowiu rozwiązania. Jakie zatem urządzenia
są przyszłością w ogrzewnictwie?

Gmina Izabelin promuje ekologiczne
ogrzewanie
W ramach gminnego programu dotacyjnego Gmina Izabelin oferuje
dotacje na zakup nie tylko kotła na gaz ziemny, LPG, ale i na pompy ciepła czy ogrzewanie elektryczne. Jednak największą popularnością cieszy się dofinansowanie do ogrzewania gazowego. Paliwo
gazowe ma wiele zalet, zarówno dla środowiska, jak i w kontekście
naszego komfortu. To naprawdę nowoczesne, oszczędne i osiągające blisko stuprocentową sprawność urządzenia grzewcze. Co ważne,
spalany gaz zawiera właściwie tylko metan oraz azot, a to oznacza,
że w spalinach nie będzie szkodliwych substancji w postaci choćby
dwutlenku siarki, czy też metali ciężkich, takich jak kobalt, rtęć oraz
ołów. Znikoma jest też, w porównaniu np. do węgla kamiennego,
emisja pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, dlatego wykorzystanie
kotłów gazowych można uznać za najbardziej ekologiczne spośród
rozwiązań opartych na kopalnych nośnikach energii. Produkowane obecnie gazowe kotły kondensacyjne charakteryzują się wysoką sprawnością pracy, dzięki czemu z jednej porcji paliwa można
uzyskać więcej ciepła niż w przypadku kotłów niekondensacyjnych.
W efekcie, w dobrze zaizolowanych termicznie budynkach (np. po
termomodernizacji) otrzymujemy niskie zużycie gazu i dość szybki
zwrot inwestycji. Co więcej, nowoczesne kotły na gaz wyposażone
są w czujniki i sterowniki, które zapewniają automatyzację procesu
ogrzewania i zwiększenie oszczędności oraz komfortu użytkowania.

Kotły zgodne z ekoprojektem
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Kluczowym dokumentem dla kotłów na paliwa stałe jest wspomniana
dyrektywa Ecodesign (w Polsce określana nazwą ekoprojektu), która
weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Pojęcie ekoprojekt oznacza projektowanie przyjaznych dla środowiska produktów w całym cyklu ich
życia, w celu zredukowania ich szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko. W rozporządzeniu tym określono też wymogi maksymalne-

go zużycia energii oraz innych czynników dla wybranych grup produktowych. W przypadku kotłów dyrektywa nie wprowadza nowych
klas, lecz jedynie określa kryteria emisji na poziomie 5. klasy normy
EN 303-5 i nakazuje, by urządzenia grzewcze spełniały co najmniej
te wymogi. Kocioł odpowiadający założeniom dyrektywy Ecodesign,
czyli zaliczający się minimum do klasy 5., odznacza się czystością
spalania i emituje maksymalnie 10% zanieczyszczeń w porównaniu
do kotłów niższych klas. Tym samym są to obecnie najbardziej ekologiczne urządzenia do spalania węgla. W efekcie spaliny są niemal
przezroczyste i nie zachodzi potrzeba ich dodatkowego filtrowania.
Warto jednak pamiętać, że w urządzeniach spełniających wymogi
ekoprojektu można spalać jedynie dość wąską grupę paliw, do której
zaliczają się głównie węgiel groszek, zwany też ekogroszkiem lub
pelety.

Inne urządzenia grzewcze
Kolejne urządzenia grzewcze godne rozważenia w przypadku, gdy
nie mamy dostępu do sieci gazowej, to kotły olejowe. Wprawdzie
nowoczesne piece tego typu nie emitują toksycznych substancji, ale
trzeba mieć na uwadze fakt, że spalają olej, którego wydobycie oraz
produkcja przebiegają bardzo podobnie jak w przypadku oleju napędowego i wiążą się z tożsamymi skutkami środowiskowymi.
Inną opcją jest ogrzewanie elektryczne bazujące na tzw. piecach
akumulacyjnych. Rozwiązanie to wydaje się atrakcyjne zwłaszcza
wtedy, gdy korzystamy z dwóch taryf rozliczenia za energię elektryczną. Wówczas akumulacja ciepła, a zatem etap nagrzewania pieca, może następować w momencie obowiązywania tańszej taryfy.
Następnie zgromadzone (zakumulowane) ciepło zostanie oddane
w momencie największego na nie zapotrzebowania.
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korzystując ją jako magazyn), a następnie odebrania w późniejszym
czasie, np. w celu zasilenia urządzenia grzewczego.
Jak ważną rolę w ochronie powietrza, ale i w zmniejszeniu kosztów,
odgrywają odnawialne źródła energii, dowodzą inwestycje Gminy
Izabelin, np. montaż 64 paneli fotowoltaicznych o mocy 23,68 kW
na dachu gminnej przychodni przy ulicy Tetmajera. Rozwiązanie ma
zapewnić szacunkowe roczne oszczędności w rachunkach na poziomie 26 310 zł, a spodziewana redukcja emisji CO2 w ciągu 30 lat
wyniesie 478 ton.

Następnym sposobem na ogrzewanie wymagającym energii elektrycznej jest pompa ciepła. W tym przypadku prąd służy do zasilania
sprężarki pompującej energię cieplną z tzw. dolnego źródła, czyli np.
z wody, gruntu lub powietrza i przekazującej ją do źródła górnego,
czyli do grzejników. Warto podkreślić, że ilość energii elektrycznej
z sieci potrzebna do zasilenia pompy ciepła jest o wiele mniejsza niż
zużywana przez piec elektryczny.
Ważnym rozwiązaniem, które może dodatkowo wpłynąć na zmniejszenie kosztów ogrzewania, a ponadto zwiększyć ekologiczność
pozyskiwania energii elektrycznej, są ogniwa fotowoltaiczne. Ich
posiadacz ma możliwość przekazania nadmiaru prądu do sieci (wy-

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

Zrealizowane przez ABRYS sp. z o. o.
na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin.
grafiki nadesłane przez ABRYS sp. z o.o.

Gminna dotacja do wymiany „kopciuchów”
podsumowanie 2021 roku

Od 2018 roku Gmina Izabelin
dofinansowuje ze środków budżetu zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą
zmianą ogrzewania na proekologiczne. Od tego roku w sumie
udało się zlikwidować 148 instalacji grzewczych na paliwo stałe.

W

2021 r. w ramach gminnego programu
dotacyjnego dofinansowano wymianę 53 kotłów opalanych paliwem stałym na
łączną kwotę 420 947,90 złotych. Mieszkańcy najczęściej decydowali się na ogrzewanie
gazowe, w jednym przypadku zainstalowano
kocioł elektryczny, a w dwóch – pompę ciepła.
Korzystając z dofinansowania, najwięcej pieców wymienili mieszkańcy Truskawia, a najmniej – mieszkańcy Mościsk.
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Bezustannie zachęcamy do pozbywania się kotłów na paliwo stałe. Rok 2022 będzie kluczowy
dla mieszkańców, którzy wciąż używają w swoich domach pozaklasowych kotłów tzw. „kopciuchów”. To ostatni rok, w którym ich używanie
jest dozwolone. Pamiętajmy, od 1 stycznia 2023
r. mazowiecka uchwała antysmogowa zabrania użytkowania „kopciuchów” czyli pieców na
węgiel lub drewno niespełniających wymogów
dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 3035:2012. Czas jest bardzo ważny.
W związku z rosnącą liczbą chętnych, wydłuża się okres oczekiwania na instalatorów. Nie
warto więc zwlekać z wymianą pieca. Złóż
wniosek już dziś w ramach gminnego programu lub/i Programu Czyste Powietrze, które
można łączyć. Czekamy na Ciebie. Przyjdź lub
zadzwoń (22) 722 89 66.
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin
Grafika: Wydział Komunikacji
i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Izabelin

Informacja o wyrobach zawierających azbest
Uprzejmie przypominamy o obowiązku przedłożenia informacji o rodzaju, ilości i miejscach
występowania wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wykorzystujący azbest zobowiązany jest do przedłożenia corocznie do 31
stycznia informacji o wynikach inwentaryzacji wyrobów azbestowych poprzez sporządzenie
spisu z natury odpowiedniemu marszałkowi województwa, a w przypadku osób fizycznych
niebędących przedsiębiorcami − wójtowi gminy.
Wzór formularza inwentaryzacyjnego pn. „Informacja o wyrobach zawierających azbest”
oraz „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”
dostępne są na stronie Gminy Izabelin w zakładce Odpady − Azbest
W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, pokój nr 3, tel. 22 722 89 31.
Dorota Michalak-Zaręba
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin

UWAGA! WŚCIEKLIZNA!
W

związku z coraz liczniejszymi przypadkami
wścieklizny w województwie mazowieckim
u zwierząt wolno żyjących (m.in. lisów, nietoperzy,
jenotów, saren) przypominamy o obowiązku regularnego ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie! Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić
psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia
ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
W związku z możliwością kontaktu ze zwierzętami
dzikimi zaleca się również szczepienie kotów wychodzących!
W przypadku wścieklizny najważniejsza jest profilaktyka. Jeśli więc chcesz ochronić swego pupila
przed dramatycznymi skutkami kontaktu z chorym
zwierzęciem, wykonuj regularnie, każdego roku,
profilaktyczne szczepienie przeciw wściekliźnie
i ciesz się zdrowiem swego ulubieńca!
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin
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źródło: https://www.wiw.mazowsze.pl/images/glowny/zaszczep_pupila/zaszczep_pupila_plakat.pdf

POWRÓCIŁ
„PUNKT DZIELENIA SIĘ
ŻYWNOŚCIĄ”

P

o jesiennych i silnych wiatrach nasz Punkt
dzielenia się żywnością, czyli gminna lodówka, dotychczas ustawiona przy sklepie
Carrefour, uległa zniszczeniu. Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Izabelinie udało się zakupić nową lodówkę.
Na okres świąteczny ustawiona została w swojej pierwotnej lokalizacji, czyli pod wiatą, przed
Urzędem Gminy. Jest to rozwiązanie tymczasowe − czekamy na wykonanie solidnej obudowy zabezpieczającej lodówkę przed działaniem
warunków atmosferycznych. Wtedy Punkt
dzielenia się żywnością usytuowany będzie
w miejscu docelowym, czyli przy Ryneczku po
Sąsiedzku.
Tymczasem, gdy żywności w naszych domach
jest w nadmiarze, korzystajmy z Punktu i dzielmy się nią, zamiast marnować.
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin
fot. arch. Urzędu Gminy Izabelin

Rodzinny Konkurs Bożonarodzeniowy
na ozdobę świąteczną z recyklingu
rozstrzygnięty

T

o już kolejne święta z konkursem na ozdobę świąteczną w stylu eko. Poza promocją zachowań proekologicznych i propagowaniem idei recyklingu, organizatorom przyświecała myśl o tym, by rozpowszechniać wiedzę na temat prawidłowego
segregowania odpadów, rozwijać wyobraźnię i zdolności graficzne uczestników oraz
podtrzymywać tradycje bożonarodzeniowe.
Tym razem nadesłano jedenaście prac konkursowych. 16 grudnia, decyzją Komisji w składzie: Maryla Łukasińska – Przewodniczący Komisji, Joanna Skotnicka-Pergał – członek Komisji i Karolina Dubaniewicz – członek Komisji, przyznano
I,II, III miejsce oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymali ekologiczne drzewka choinkowe w donicy.
I miejsce – Jan Czarnecki
II miejsce – Angelika Burgchardt
III miejsce – Natasza Czarnowska
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
Podczas oceniania prac Komisja brała pod uwagę: wykorzystanie surowców wtórnych, pomysłowość, oryginalność i estetykę.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody pamiątkowe. Sześć
prac zostało odrzuconych, ze względu na niezgodność z zapisami konkursu. Tym
uczestnikom przyznano nagrody pocieszenia.
Karolina Dubaniewicz
na podstawie protokołu konkursowego
fot. arch. Urzędu Gminy Izabelin
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Częste błędy w segregacji odpadów
Każdy mieszkaniec gminy Izabelin ma obowiązek segregowania śmieci z podziałem na frakcje, takie
jak: metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, bioodpady kuchenne i ogrodowe oraz odpady zmieszane. Niemniej segregowanie to czynność, której musimy się
nauczyć, a zdobywanie wiedzy nie zawsze przychodzi łatwo i wiąże się z popełnianiem błędów.

S

egregacja minimalizuje ilość składowanych
odpadów, gdyż umożliwia wyselekcjonowanie z nich surowców wtórnych i skierowanie ich
do zakładów zajmujących się odzyskiem oraz
recyklingiem. Kampanie informacyjno-edukacyjne na temat zasad segregowania odpadów
zachęcają do podjęcia tego trudu, obiecując,
że przy odrobinie wysiłku staniemy się w tym
mistrzami. W broszurach, na ulotkach i na
stronach internetowych łatwo można znaleźć
zestawienia opisujące, które odpady powinny trafiać do pojemnika oraz worka w danym
kolorze. Wskazuje się również wyjątki od tych
reguł oraz czynności, które należy wykonać,
segregując odpady. Wszystko wydaje się tak łatwe i intuicyjne, a jedyna ewentualna trudność
to zapamiętanie wytycznych. Jednak potem
z najszczerszymi chęciami stajemy z odpadem
w dłoni nad pojemnikiem i nierzadko popełniamy błędy.

Zgubna siła złych skojarzeń

Czasem dzieje się tak nawet pomimo trzymania w drugiej dłoni ulotki z zasadami segregacji.
Dlaczego? Ponieważ często brakuje nam systematycznej edukacji na temat selektywnej zbiórki. Wynika to nie tylko z faktu, iż same ulotki
i informacje na stronach internetowych to nie-
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kiedy za mało. Także ludzie zbyt rzadko podejmują wysiłek, by dowiedzieć się więcej. Wtedy
nierzadko kierujemy się jedynie własną logiką,
a wówczas… kartony po płynnej żywności (np.
po mleku, po sokach) wrzucamy do pojemnika
na papier. To jeden z poważniejszych błędów,
gdyż tego typu opakowania, nazywane tetra
pakami, w istocie są opakowaniami wielomateriałowymi, składającymi się z papieru, ale i z folii
polipropylenowej oraz folii aluminiowej. Dlatego
ten odpad należy wrzucić do żółtego pojemnika lub worka na metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe. Nazwa odpadu
może być myląca w kontekście segregacji również w przypadku „papierków” po cukierkach,
batonach czy innych słodyczach. Opakowania
te w ogromnej większości są wykonane z folii,
więc nie wolno wyrzucać ich do niebieskiego
pojemnika, lecz powinny trafić do żółtego. Z kolei do odpadów zmieszanych należy skierować
zużyty papier ścierny. Zresztą do tego samego
pojemnika wrzucamy paragony i faktury drukowane na papierze przebitkowym, a także papier
pokryty tłuszczem, folią oraz fotograficzny.
Jeśli chodzi o odpady szklane, to mamy tu do
czynienia z najłatwiejszą do segregowania frakcją odpadów, a mimo to do szkła trafiają: ce-

ramika, doniczki, porcelana, żarówki, kryształy,
reflektory, szyby okienne oraz lustra. Dzieje się
tak, ponieważ wszystkie te odpady wydają się
nam „szklane”. A wystarczy zapamiętać jedną
zasadę: do zielonych pojemników możemy
wrzucać jedynie tzw. szkło opakowaniowe, czyli
szklane butelki po napojach i żywności, szklane słoiki i szklane opakowania po kosmetykach
bez łatwych do zdjęcia plastikowych lub metalowych elementów. I nic innego. Reszta odpadów, które w naszym mniemaniu są szkłem,
trafia albo do zmieszanych (np. ceramika, lusterka, doniczki), albo do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (szyby okienne,
żarówki, reflektory). Dlaczego tak jest? Przede
wszystkim dlatego, że szklane butelki, słoiki
i opakowania po kosmetykach mają równą
temperaturę topnienia i łatwiej je jednocześnie
przetworzyć w hucie. Inne potencjalnie szklane odpady mogłyby zakłócić proces recyklingu,
a więc po prostu nie stopić się lub zanieczyścić
surowiec. Co ważne, odpadów szklanych nie
wyrzucamy do pojemników wraz z torbami,
w których szkło przynieśliśmy, ponieważ foliówki stają się zanieczyszczeniem szklanej frakcji.
Kolejny częsty błąd w segregacji, wynikający z tego, że „wiemy i niczego nie musimy
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Inny szczególny problem stanowią odpady
w postaci olejów i tłuszczów posmażalniczych.
Zabronione jest bowiem wylewanie ich do toalety lub zlewu (powodują tłuszczowe zatory
w kanalizacji), nie można też opróżniać naczyń
z nimi do pojemników na odpady zmieszane
lub do kompostownika (oleje spowodują gnicie
jego zawartości). Rzadko otrzymujemy informację, jak postąpić z zużytymi olejami, a właściwe
ich zagospodarowanie wymaga nieco wysiłku,
ponieważ olej należy przelać do szczelnych pojemników i dostarczyć do PSZOK-u.

sprawdzać”, to kwalifikowanie do bioodpadów
lakierowanych elementów drewnianych, mięsa,
kości, serów, kanapek, a zwłaszcza odchodów
zwierzęcych. Tego typu resztki uniemożliwiają
wyprodukowanie bezpiecznego pod względem
sanitarnym kompostu.

Sporo wątpliwości

Niestety, choć brzmi to paradoksalnie, to jednak
nie tylko my bywamy winnymi błędów, które
popełniamy podczas segregowania odpadów.
Mimo iż zasady segregacji są szeroko rozpowszechniane i teoretycznie jasne, to jednak na
co dzień napotykamy wiele odpadów, na temat
których milczą broszury i strony internetowe,
albo przekaz z nimi związany jest niejednoznaczny, pomimo, że w całym kraju funkcjonuje
Wspólny System Segregacji Odpadów. Przykładem mogą być skorupki po jajkach. Na terenie
jednych gmin zaleca się wrzucać je do brązowego pojemnika na bioodpady i tak jest w gminie Izabelin, natomiast w niektórych (choćby
w Szczecinie czy Bydgoszczy) nakazuje się
pozbywać się skorupek wraz ze zmieszanymi,
ponieważ postrzega się je jako odpady odzwierzęce, tak jak np. mięso.

ekspresowej wyrzucamy do bioodpadów, tymczasem tylko część z nich jest z papieru, a np.
opakowania w kształcie piramidki wykonuje się
z polipropylenu albo z papieru powleczonego
cieniutką warstwą plastiku. Takie torebeczki
trudno jednoznacznie rozróżnić i zakwalifikować
jako odpad przeznaczony do bioodpadów bądź
zmieszanych. A opakowania takich herbat rzadko zawierają informację o tym, z czego wytworzono torebki.
A co zrobić z odpadami o płynnym charakterze?
Jeśli nie chcemy popełnić błędu, to pamiętajmy,
że napoje czy zupy odcedzone z elementów
stałych można wylać do kanalizacji, owoce i warzywa z płynnej żywności wkładamy do pojemnika na bioodpady (albo do kompostownika),
a mięso i kości do tego na odpady zmieszane.

Kolejny rodzaj problemowego odpadu, o którego dalszym przeznaczeniu rzadko możemy
dowiedzieć się więcej, stanowią styropianowe
oraz aluminiowe opakowania po surowym mięsie lub po jedzeniu na wynos. Wyrzucić je do
pojemnika na odpady zmieszane czy do tego na
tworzywa sztuczne i metale? Jeżeli przemyjemy
te odpady wodą, to można do tego drugiego.
Jeśli nie, to powinny trafić do zmieszanych.
Niestety, istnieje wiele odpadowych pytań,
na które musimy szukać odpowiedzi. Ale jeśli
mamy tego świadomość i zastanawiamy się
nad rozwiązaniem, to znak, że staramy się segregować najlepiej jak potrafimy, i że będziemy
w tym coraz lepsi.
Zrealizowane przez ABRYS sp. z o. o.
na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin
grafiki nadesłane przez ABRYS sp. z o.o.

Z kolei mówi się o tym, że torebki po herbacie
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PSZOK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2021 ROKU

W

2021 roku Punkt odwiedziło w sumie 5007 mieszkańców. Odwiedziny mieszkańców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

altan śmietnikowych, które postawione w łatwo dostępnych miejscach
skróciłyby drogę do PSZOK-u i pozwoliły mieszkańcom lepiej gospodarować odpadami.

Izabelin C 1537
Hornówek 1240
Truskaw

884

Laski

648

Izabelin B

466

Mościska

184

Sieraków

48

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

Miesięczna liczba odwiedzin PSZOK-u wahała się od 181 w lutym, do
519 w sierpniu i miała wyraźną tendencję wzrostową w kolejnych miesiącach roku. Średnio w ciągu roku oddawali Państwo do PSZOK-u około
19 samochodów odpadów dziennie, z czego najwięcej (30%) przywozili
Państwo w soboty.

W ciągu całego roku odpady były łącznie odebrane przez 312 samochodów „hakowców” firmy BYŚ, z czego 186 zabierało jednocześnie 2-3
kontenery. W sumie odebranych zostało 600 kontenerów typu KP-7 (do
7 m2). Świetlówki, leki, chemikalia i baterie były odbierane przez mniejsze pojazdy. Po odjęciu czwartków i niedziel (kiedy punkt jest zamknięty)
PSZOK odwiedzał średnio 1 samochód typu „hakowiec” dziennie. Dzięki
stacji kontroli jakości powietrza zainstalowanej na PSZOK-u (SmartCity), stale monitorujemy jakość powietrza: siarkowodoru, amoniaku oraz
lotnych związków organicznych. Wszystkie bieżące odczyty w 2021 r.
wykazały wartości poniżej dopuszczalnych norm. Brak zanieczyszczenia
powietrza potwierdzają także pracownicy Ośrodka Zdrowia i Centrum
Kultury Izabelin, od których nie trafiały do Urzędu skargi na przykre
zapachy.
Marta Merchel
Wydział Ochrony Środowiska

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w gminie Izabelin mieści się w Izabelinie C przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy).
Godziny otwarcia PSZOK-u:
poniedziałek 11:00 - 18:00
wtorek 11:00 - 18:00
środa 11:00 - 18:00
czwartek - nieczynne
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Łącznie do Punktu w 2021 r. przywieziono 537 582 kg odpadów. Najwięcej z nich to odpady poremontowe, budowlane oraz gruz. Prawie 40
mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki. Ilość dostarczonych
odpadów z kategorii: papier, szkło, tworzywa sztuczne, elektronika −
pokazuje, że mieszkańcy są gotowi do samodzielnego dowożenia do
PSZOK-u określonych frakcji, a to z kolei wskazuje na sens instalacji tzw.

piątek 7:00 - 14:00
sobota 7:00 -14:00
Przy oddawaniu odpadów należy podać
indywidualny numer abonencki.
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XLIX SESJA RADY GMINY IZABELIN
XLIX sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się w trybie zdalnym 14 grudnia 2021 roku. Transmisja sesji dostępna jest na stronie Gminy Izabelin www.gmina.izabelin.pl. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.
Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin Joanna Białas złożyła Wójt Gminy Izabelin informację z analizy
oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Izabelin za rok 2020. A. Czarnecka (przedstawiciel Eko Precyzja) złożyła raport z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin za lata 2019-2020.
Radni podjęli następujące uchwały:
● uchwała XLIX/381/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Izabelin na lata 2022-2039 (ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ
SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)
● uchwała XLIX/382/21 w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2022 rok (ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU:
0, NIEOBECNI: 0)
● uchwała XLIX/383/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2038 (ZA: 12, PRZECIW: 0,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)
● uchwała XLIX/384/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2021 Gminy Izabelin (ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)
● uchwała XLIX/385/21 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Izabelin obiektów małej architektury, tablic
reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2,
BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0). Dodatkowo przegłosowano 26 uwag
do uchwały zgłoszonych przez radnych i różne firmy.
● uchwała XLIX/386/21 w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego

odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz dla instytucji
pożytku publicznego (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)
● uchwała XLIX/387/21 w sprawie ustalenia cen za usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Izabelin (ZA: 13, PRZECIW:
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)
● uchwała XLIX/388/21 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest dla gminy Izabelin” (ZA: 14, PRZECIW:
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)
● uchwała XLIX/389/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
89/61 położonej w obrębie Hornówek, gmina Izabelin (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0)
● uchwała XLIX/390/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.
89/63 położonej w obrębie Hornówek, gmina Izabelin (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0)
● uchwała XLIX/391/21 w sprawie finansowania zadania z zakresu
zarządzania drogami Miasta Stołecznego Warszawy i wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia w tym zakresie (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)
oprac. Iwona Mazurek

L SESJA RADY GMINY IZABELIN
23 grudnia 2021 roku odbyła się L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Izabelin w trybie zdalnym. Transmisja
sesji dostępna jest na stronie Gminy Izabelin www.gmina.izabelin.pl.
Radni podjęli następujące uchwały:
● uchwała L/392/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2021 Gminy Izabelin (ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0).
● uchwała L/393/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (ZA: 12,
PRZECIW: 0,WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)

● uchwała L/394/21 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
środowiska dla gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą
na lata 2026 – 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata
2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” (ZA: 12, PRZECIW:
1,WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).
oprac. Iwona Mazurek

Szczegóły i uzasadnienia uchwał dostępne pod poniższym linkiem:
http://www.bip.izabelin.pl/art,1189,2021-ii-czesc
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Wiem, że nie jestem sam

Jest takie miejsce w Truskawiu, gdzie czas płynie wolniej i jakby spokojniej. Las, polanka i mały domek
bez wysokich płotów i ogrodzeń. Drzwi tego domu są zazwyczaj otwarte. Mieszka w nim czterech zakonników ze wspólnoty Małych Braci Jezusa. Są obok nas, żyją i pracują jak zwykli ludzie, a swoim życiem
dają świadectwo wiary w Boga.

fot. arch. prywatne K. Dmitrzaka

Z Kazimierzem Dmitrzakiem − Małym Bratem Jezusa rozmawiała Iwona Mazurek.
Słyszałam, że założyciel zakonu
Karol de Foucauld ma zostać
wyniesiony na ołtarze?
Tak, to prawda. 15 maja 2022 roku
w Rzymie Karol de Foucauld ma
zostać kanonizowany, a w 2005
roku został błogosławionym.
To znaczy, że będzie święty?
My wszyscy jesteśmy dziećmi Pana
Boga i gdy idziemy do Niego, to
wszyscy jesteśmy święci. Jednak kościół
poprzez historię zobaczył, że są ludzie wyjątkowi,
o niezwykłych życiorysach, którzy mają szczególny wpływ na innych,
i warto o takich ludziach w szczególny sposób pamiętać. Jak choćby
kardynał Stefan Wyszyński czy Matka Róża Czacka, którzy zostali niedawno błogosławionymi.
Kiedy Brat poczuł powołanie i jak to się stało, że Brat wstąpił
do zakonu Mali Bracia Jezusa?
Każdy ma do czegoś powołanie. Moi rodzice mieli powołanie, by być
małżeństwem i tworzyć rodzinę. Byli szczęśliwi, żyli ze sobą 66 lat i wychowali dziesięcioro dzieci. Poznali się, jak mieli ledwie po 19 lat, zmarli
w wieku 86 lat. Jestem przekonany, że każdy kto odnajdzie swoje powołanie i je przyjmie, będzie szczęśliwy. Dzisiejszy świat jest dla mnie
zwariowany. Kiedyś, jak ktoś dojrzewał i poczuł coś do kogoś, to zastanawiał się, co z tym zrobić, a dziś młodzi ludzie mieszkają ze sobą osiem
czy dziesięć lat, a potem się rozchodzą, bo „zupa była za słona”.
A jak to było u Brata?
Ja patrzę na tę kwestię szerzej. Nikt nie żyje na bezludnej wyspie, jedynie dla siebie. Każdy ma zazwyczaj wokół siebie ludzi, z którymi tworzy
wspólnotę. Najmniejszą komórką jest rodzina, potem jest wspólnota
z sąsiadami, parafią. Dalej jest wspólnota kulturowa i to, że jestem Polakiem − mam swój język i historię. Do tego musimy dodać cały świat zewnętrzny np. Internet, który w dzisiejszych czasach również bardzo nas
kształtuje. Ja też wzrastałem w określonym środowisku. Moje wszystkie
siostry wyszły za mąż, jeden z braci zginął w wypadku motocyklowym,
pozostałych trzech się ożeniło. Myślałem, że ze mną będzie podobnie.
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Urodziłem się w historycznej 550-letniej wiosce Jabłonka, z pięknym
kościołem i zabytkowym dworem. Dziesięć kilometrów od nas była
Dolina Sanu, piękne podkarpackie krajobrazy, kościółki, cerkiewki. Tata
pracował w kopalnictwie naftowym, a mama opiekowała się dziećmi i je
wychowywała. Pomagałem jej na polu okopywać ziemniaki. Skończyłem zawodówkę budowlaną (specjalność murarz tynkarz), ale widząc
prymitywizm i pijaństwo tej grupy zawodowej w latach sześćdziesią-

tych, postanowiłem iść dalej. Musiałem walczyć o przeżycie. W mojej
rodzinie jak ktoś miał zawód, to musiał radzić sobie sam, bo rodzeństwo
dorastało i też chciało się uczyć, a dla wszystkich nie było pieniędzy.
Poszedłem do technikum budowlanego, a po jego zakończeniu − na
studia w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, na kierunek Melioracje
rolne i leśne. Prawdopodobnie byłem pierwszym inżynierem w mojej
wiosce.
Chodził Brat na randki?
Pomimo że cały czas obracałem się w środowisku, gdzie były kobiety,
to nie miałem czasu na randki. Uprawiałem wtedy sport, zapasy i judo.
Lubiłem pochodzić po górach polskich, a także bułgarskich i francuskich,
ale to już później, po studiach. Interesowały mnie po prostu inne rzeczy.
Bardzo dużo się uczyłem, by zdobyć stypendium i móc się utrzymać.
Przyznam, że nie było łatwo, bo jak opłaciłem akademik i jedzenie, to
zostawało mi około 20 zł, a jako młody człowiek chciałem iść do kina,
teatru czy pozwiedzać. Żyłem skromnie, ale dawałem sobie radę. Pracowałem w wakacje.
W czasie studiów odkryłem duszpasterstwo akademickie − wspólnotę
ludzi wierzących − i pięknego księdza Aleksandra Ziemkiewicza, który
wszystkim pomagał, bez względu na to, czy ktoś wierzył, czy nie. W zeszłym roku został zakończony jego proces beatyfikacyjny. To wszystko
bardzo zbliżyło mnie do wiary i Boga. Duszpasterstwo akademickie przy
ulicy Katedralnej 4 we Wrocławiu, do którego chodziłem, uczuliło mnie,
by być wierzącym świadomie. A do tego potrzebna jest wiedza, akceptacja Boga w swoim życiu i zmiana życia na przynajmniej wystarczająco
dobre.
Od trzeciego roku moich studiów duszpasterstwo służyło temu, by pogłębić swoją wiedzę religijną, a następnie wstąpić w związek małżeński.
Moja mama była zdegustowana i zapytała wprost, dlaczego się nie żenię. A ja odpowiedziałem, że zakocham się od pierwszego wejrzenia
i wtedy od razu wezmę ślub. Nie będę tracić czasu, aż mi się żona zestarzeje (śmiech). Tymczasem skończyłem studia i… nie ożeniłem się.
Miałem dziewczynę, która mi się podobała, ale ona wybrała innego, a ja
uszanowałem jej wybór.
I w końcu trafił Brat na Małych Braci Jezusa...
Zacząłem pracę na uczelni, ale po trzech latach stamtąd uciekłem i wyjechałem na zachód, do Austrii. Pracowałem tam jakieś pół roku. Już
wtedy znałem różnych zakonników. Miałem przyjaciół u dominikanów,
franciszkanów, ale chciałem mieć absolutnie zwyczajne życie. Potem
poznałem siostry z zakonu Małe Siostry Jezusa, które powiedziały mi
o istnieniu zakonu Małych Braci Jezusa, którzy żyją jak zwykli, świeccy
ludzie. Dzięki siostrom wyjechałem do Paryża i tam mieszkałem. Na-
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uczyłem się podstaw francuskiego i poznałem braci. Zobaczyłem jak
żyją, jak pracują i stwierdziłem, że zrobię wszystko, by Mali Bracia byli
w Polsce, ponieważ oni są świadectwem Jezusa i − tak jak On − ciężko
pracują, nie żenią się, poznają życie normalnych ludzi i pokazują, że to
życie ma swoją wartość, i że warto tym życiem żyć, bo ono naprawdę
ma sens.

Czy Mali Bracia mają czas na rozwijanie swoich pasji?
Jakie są Brata pasje?
U nas każdy ma jakieś pasje. Jeden ma czytanie, drugi spotkania z ludźmi, jeszcze inny jest fanem telefonu. Nasze życie ma być z pasją. Moją
jest Biblia. Żeby ją zrozumieć, trzeba ją poznać, a więc dużo czytać
i analizować.

Bardzo ceniłem Małych Braci, ale wiedziałem, że chcę wrócić do Polski,
do mojej ojczyzny, do jej historii, kultury i języka. Pomimo że zarobki za
trzy dni mojej pracy na budowie we Francji równały się z miesięczną
pensją asystenta na uczelni w Polsce, wróciłem do kraju. Mieszkałem
w Krakowie z Małymi Braćmi i pomagałem im przy remoncie ich wynajętego, starego domu. Potem wróciłem do Wrocławia i podjąłem tam
pracę jako inżynier. Budowaliśmy ujęcie wody dla tego miasta. To była
ogromna budowla wodna. Gdy ją skończyliśmy, był rok 1978, a na papieża wybrano Polaka Karola Wojtyłę. Miałem wtedy 33 lata.

Również życie zakonne jest moją pasją. Ono czasami wymaga ciszy
i skupienia, by miało swój rytm. Raz w miesiącu na dwa dni idę do
pustelni. W Izabelinie w pewnym domu mamy mały pokoik. Jest tam
łóżko i stolik. Mogę się tam modlić, kontemplować, zastanawiać się. Raz
w roku przez tydzień uczestniczę w rekolekcjach np. w jakimś domu
zakonnym.

Po roku Jan Paweł II miał przyjechać do Polski, a wspólnota Małych Braci w Krakowie prawie się rozpadła, bo Andrzej pracował by odrobić stypendium fundowane w rodzinnym miasteczku, a Jurek poszedł na dwa
lata do służby wojskowej. W tej sytuacji zamieszkaliśmy z Andrzejem
w Laskach, w domu niewidomego, który wyremontowaliśmy. Po dwóch
latach zdecydowałem się na nowicjat. Pomyślałem, że spróbuję. Bo Pan
Bóg ma cierpliwość i daje nam tyle czasu, ile potrzebujemy.
Jak wygląda dzień powszedni Braci?
Dla tych z nas, którzy jeszcze pracują zawodowo, dzień zaczyna się od
pobudki, toalety i porannych modlitw. Nas, jako zakonników, obowiązuje
brewiarz, czyli księga z modlitwami. Absolutnie konieczne są minimum
dwie modlitwy w ciągu dnia tzw. jutrznia − modlitwa poranna i nieszpory − modlitwa wieczorna. Wszystkie pozostałe modlitwy − w zależności od możliwości. Codziennie staramy się być na mszy świętej, która
przypomina nam życie, nauczanie, śmierć krzyżową, którą Bóg wybrał,
a także zmartwychwstanie Jezusa, bo to są podstawowe prawdy wiary.
Bracia czynni zawodowo jadą do pracy. Ci, którzy są obecnie na emeryturach troszczą się o dom, ogród, gotują, wykonują jakieś inne potrzebne prace … Bo my wszystko robimy sami.
A jak to jest z dawaniem świadectwa przez Braci?
My zawsze mieszkamy w jakimś środowisku, mamy sąsiadów, znajomych, przyjaciół, którzy nas odwiedzają, przyjdą na imieniny czy na
mszę świętą, którą co wtorek odprawiamy dla siebie i dla ludzi, którzy
chcą w niej uczestniczyć. Staramy się żyć zgodnie z zasadami wiary, by
być świadectwem dla tych wszystkich ludzi wokół.
Jak to się stało, że został Brat księdzem?
U nas jest tak, że gdy wspólnota potrzebuje prezbitera, musi się zwrócić
do Wspólnoty Generalnej, która jest naszą władzą na całym świecie. Oni
decydują. Później bracia przygotowują się, by któryś z nich został księdzem. Muszą być spełnione określone warunki tzn. skończona teologia
i śluby wieczyste. Kandydat musi być też wybrany przez resztę braci.
Przez trzy lata każdy z nas przygotowywał się, by zostać księdzem, bo to
jest służba. Myśmy przedłużyli te przygotowania do czterech lat. Potem
było głosowanie wśród braci. Ja nie chciałem być księdzem ze względu
na wiek, ale moi bracia zdecydowali inaczej, a ja się zgodziłem. Przez
kolejny rok jest dalszy proces, bo trzeba przygotować się do święceń
diakonatu, potem do święceń prezbiteratu i dopiero potem, po sakramencie święceń stajesz się księdzem.

Inną moją pasją od niepamiętnych czasów są też góry, kajaki i żagle.
Jestem sternikiem jachtowym i kajakarzem. Gdy skończyłem sześćdziesiąt lat, zacząłem pływać samotnie. Tylko ja, kajak, natura, spokój, cisza.
I choć fizycznie jestem sam, to wiem, że nie jestem sam. Spłynąłem
m.in. całą Wisłę, Odrę, Bug, San, Wartę, przepłynąłem np. z Sanoka
do Szczecina. Mam swój dmuchany kajak. Przeżywam różne przygody,
obserwuję życie, które się toczy na rzece i na brzegu.
Czego Brat życzy naszym czytelnikom w Nowym 2022 Roku?
Życzę wszystkim, żeby nie dali się „zwariować” obecną sytuacją. Choroby zawsze były i będą. Ludzi są miliardy, śmierć kiedyś dosięgnie każdego. Dlatego zróbmy prawie wszystko, aby być zdrowym, a nie dać się
podzielić, skłócić i zamknąć w domach. Oczywiście zdrowie jest ważne i chcemy, aby nasi najbliżsi, których kochamy je mieli, by otrzymali
wszystko, co najlepsze, ale nie za wszelką cenę…
Jesteśmy ludźmi wiary. Bóg jest PANEM rzeczy niemożliwych.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Wspólnota Małych Braci Jezusa
Wspólnota Małych Braci Jezusa powstała na podstawie zasad

i przepisów pozostawionych przez Karola de Foucauld. Założy-

ciel marzył o bardzo prostych, małych liczebnie wspólnotach,
przypominających pierwsze wspólnoty pierwotnego Kościoła.

Zgromadzenie powstało w 1933 r. pod kierunkiem ks. R. Voillaume w północnej Afryce i liczyło pięciu członków. Dziś wspólnota
na całym świecie liczy około 160 osób. Kanoniczne potwierdzenie ze strony władz kościelnych Mali Bracia Jezusa otrzymali
jako Zgromadzenie Zakonne na prawach papieskich w 1968 r.

Jednym z bardziej znanych członków Wspólnoty był Jacques

Maritain, francuski filozof i teolog. Do Polski Mali Bracia przybyli
w 1977 r. i zamieszkali w Przegorzałach pod Krakowem, a pierw-

szy dom założyli we wsi Truskaw k. Warszawy. Istnieje także żeński odłam zakonu, Małe Siostry Jezusa.
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Uchodźcy to tacy sami ludzie jak my

Z Katarzyną Wojciechowską − wolontariuszką pomagającą uchodźcom w Polsce, mieszkanką naszej
gminy − rozmawia Iwona Mazurek

Pani Kasiu, jest Pani wolontariuszką w Polskim Forum Migracyjnym.
We własnym garażu prowadzi Pani
magazyn pomocy rzeczowej, a także
zajmuje się pozyskiwaniem i dystrybucją darów w ośrodkach dla cudzoziemców.
Warto powiedzieć, że są dwa rodzaje ośrodków. Pierwsze to ośrodki Straży Granicznej,
które są ośrodkami zamkniętymi, co znaczy,
że znajdujący się tam uchodźcy czy imigranci nie mają możliwości wyjścia. Są też
ośrodki otwarte i takim miejscem jest ośrodek w Dębaku czy Lininie. Są to placówki
niepodlegające Straży Granicznej tylko
Urzędowi ds. Cudzoziemców. W ośrodkach
zamkniętych przebywają cudzoziemcy, którzy dostają się tam prosto z granicy. Natomiast w ośrodkach otwartych przebywają
ci, którzy złożyli wnioski o status uchodźcy,
uprawniający do legalnego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Te ośrodki są
zlokalizowane w całej Polsce, niekoniecznie
blisko granicy. Kiedyś było ich bardzo dużo,
w samej Warszawie mieliśmy ich kilka. Teraz
zniknęły z pola widzenia przeciętnego Polaka, ponieważ są usytuowane w pewnej odległości od miast. W okolicach Warszawy są
dwa. Jeden w Dębaku koło Podkowy Leśnej,
drugi w Lininie koło Góry Kalwarii.
Jak się to wszystko zaczęło? Co Panią
skłoniło do pomagania i jak Pani znajduje czas, by z takim impetem działać
na rzecz potrzebujących?
Czas jest najmniejszym problemem w moim
przypadku. Mam go dosyć dużo, ponieważ
od początku września 2021 jestem pełnowymiarową emerytką. Przez kilkanaście lat
byłam wolontariuszką w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Po pewnym
czasie doszłam do wniosku, że w pomocy
uchodźcom są pilniejsze zadania i tak się
szczęśliwie złożyło, że od lutego 2021 roku
zostałam wolontariuszką w Polskim Forum
Migracyjnym. Na początku aż do teraz byłam lektorką języka polskiego dla cudzoziemców. Ze względu na pandemię są to
zajęcia online, rodzaj konwersatoriów.
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Z tej działalności płynnie przeszłam na to,

co robię teraz, ponieważ zmieniła się sytuacja w kraju. Znam założycielkę i prezeskę
Polskiego Forum Migracyjnego Agnieszkę
Kosowicz, która również jest mieszkanką
naszej gminy i razem śpiewałyśmy w chórze parafialnym Tibi Domine. Z Agnieszką
przyjaźnimy się już wiele lat, więc siłą rzeczy zostałam wolontariuszką właśnie w tej
organizacji. Na samym początku pracowałam sama, potem dołączali do mnie ludzie
dobrej woli.
Mam trójkę współpracowników, bez których
sama nic bym nie znaczyła. Są to Marcin
Michalik, Ania Nowicka i Marysia Badeńska-Stapp. Marcin zajmuje się transportem.
Jeździ dużym busem i realizuje dalekie trasy, na przykład do Ośrodka Straży Granicznej w Czerwonym Borze. W razie potrzeby
przywozi dary od darczyńców, choć częściej
robię to ja, bo na zakupy w dyskoncie czy
odebranie darów wystarczy auto osobowe.
Duże transporty − to jest zadanie Marcina.
Natomiast panie prowadzą ze mną magazyn.
Nasza działalność bardzo się rozwinęła dzię-

ki umieszczeniu kilku postów na facebooku
przez znane osoby. Kontakt z „szerszym
światem” zapewnił nam Sławek Patoka −
inny mieszkaniec naszej gminy, po którego
postach zostałam dosłownie zalana kontaktami do ludzi z Polski i zagranicy, którzy
czują podobnie jak my, że ta pomoc uchodźcom jest konieczna, bez względu na to, jaki
kto ma kolor skóry, jakiego jest wyznania
i w jakim kraju poprzednio mieszkał. I to
jest budująca chrześcijańska postawa, bardzo mi bliska. Myślę, że do tej pory mieliśmy kilkuset darczyńców, więc zasięg tej
pomocy jest naprawdę duży.
Oprócz cudzoziemców w ośrodkach, mamy
też pod opieką pojedyncze rodziny, głównie takie, które się usamodzielniają lub już
usamodzielniły. Są to z reguły rodziny wielodzietne, które z ośrodków poszły „na swoje”
i różnie im się wiedzie. Próbujemy pomagać
im nie tylko finansowo i rzeczowo, ale również angażując ich do pracy. Przed świętami
i sylwestrem zorganizowaliśmy akcję dystrybucji miodowników − typowego ciasta dla
wschodnich regionów Europy. Sprzedaliśmy
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tego przysmaku około sześćdziesiąt sztuk,
a oprócz tego różne inne smakołyki, które
przygotowały dwie panie z Czeczenii. Takie
akcje mają podwójny walor. Po pierwsze
uzyskujemy pieniądze na funkcjonowanie
rodzin tych pań, a po drugie te osoby czują
się potrzebne, pracują, robią coś dobrego
dla innych. Dzięki temu nawiązują relacje,
a nawet przyjaźnie. Staramy się tak działać,
by opiekę nad takimi rodzinami przekazywać rodzinom polskim, które są w stanie
pomagać albo grupom osób, które w razie
potrzeby mogą służyć pomocą.

z nich zostali wykształceni na europejskich
czy amerykańskich uniwersytetach. Mój
pierwszy student z konwersatorium w Polskim Forum Migracyjnym jest Białorusinem
mieszkającym w Brześciu. Interesuje się architekturą. Dla niego najważniejszą sprawą
było to, by uzyskać dostęp do wiedzy na temat zabytków architektonicznych w Warszawie i w Polsce. Dołączyliśmy we dwójkę do
grupy osób spacerujących z przewodnikiem
po Warszawie „Śladami zabytków architektonicznych”. To było dla niego niesłychanie
ważne.

Skąd pochodzą najczęściej imigranci
i kim są?
W ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach
otwartych są całe rodziny, ale też pojedyncze osoby. W tym roku szczególnie dużo
osób przyjechało z Afganistanu. Jest to
związane z sytuacją polityczną w tym kraju.
Ci, z którymi ja się spotkałam, to są osoby wspaniale wykształcone, bardzo dobrze
mówiące w różnych językach (głównie po
angielsku), na wysokim poziomie intelektualnym, chcące w Polsce osiąść na stałe
i nie być dla nikogo ciężarem. Mają wolę
życia na normalnych zasadach. Nie chcą
korzystać z polskiego „socjalu”. Najszybciej,
jak to możliwe, chcą prowadzić samodzielne życie. Jestem zachwycona tymi ludźmi.
Oni kulturowo są dużo mniej odlegli od nas
niż wielu ludziom się wydaje. Są naprawdę
zdesperowani, by być pełnowartościowymi
członkami naszego społeczeństwa. To samo
mogę powiedzieć o rodzinach czeczeńskich.
To również są rodziny, które starają się
w naszym kraju normalnie żyć. Nie mają
dużych wymagań, a jednocześnie chcą się
same utrzymywać. Są też osoby z Iraku,
Syrii, Iranu i z Białorusi.

Nam − Polakom − imigranci kojarzą się
z biedą i potrzebami pierwszego rzędu, typu
żywność, ubranie itd. A niektórzy z nich
błyskawicznie znajdują sobie dobrze płatną
pracę i mają potrzeby wyższego rzędu. Mają
swoje zainteresowania, są również wolontariuszami, tak jak mój student z Białorusi,
który pomagał przy odnawianiu mieszkań
dla ludzi z Afganistanu.

Co Panią najbardziej wzruszyło w tej
pracy? Czy był jakiś szczególny moment, w którym uświadomiła sobie
Pani, że to co robicie ma ogromny
sens?
Takich momentów było mnóstwo, codziennie doświadczam takich sytuacji. Jedno
chciałabym podkreślić. To są tacy sami ludzie jak my. Różnice kulturowe, o których
tak dużo się mówi i pisze, są naprawdę
o wiele mniejsze niż większość z nas sądzi. W moich kontaktach z uchodźcami
z Afganistanu sama wpadłam w pułapkę
myślenia, że to ludzie bardzo nam odlegli
nie tylko geograficznie, ale również mentalnie. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że
ci, którzy po ostatnich wydarzeniach sierpniowych w Afganistanie trafili do Polski, to
wspaniałe osoby, w większości muzułmanie,
ale z mentalnością europejską. Niektórzy

Jakie ma Pani pasje poza pomaganiem innym?
Na pewno muzyka, która była w naszej
rodzinie od zawsze. Niestety w ostatnim
czasie muszę ograniczyć udział w chórze
parafialnym i kontakty społeczne, bo razem z mężem mamy pod opieką nasze
dwie mamy, które są leczone chemioterapią
i sterydami. Mają obniżoną odporność, więc
musimy je chronić przed dodatkowymi zagrożeniami. Jednak te moje zainteresowania
chodzą za mną. Proszę sobie wyobrazić, że
któregoś dnia dostałam telefon od śpiewającej aktorki, kolejny − od znanej dziennikarki, potem dziennikarza. To wszystko jakoś
się zapętla i jest mi bardzo miło, że poznaję
ludzi związanych z dziedzinami, którymi jestem zainteresowana. Moje pasje sprowadzają się głównie do muzyki − zwłaszcza
opery. Ale lubię także nordic walking. To
jest mój ukochany sport, który dzielę z moją
82-letnią mamą. Na szczęście wciąż może
sobie pozwolić na kilkukilometrowe spacery.
Uwielbiamy też grać w brydża.
A jakie ma Pani rodzinne tradycje?
Na pewno to, że w razie potrzeby się wspieramy. Kiedy nasza mama zachorowała,
razem z braćmi dzieliliśmy się opieką nad
nią. U nas zawsze było tak, że choruje się
w domu i umiera się w domu, w otoczeniu najbliższych. Tak zostałam wychowana. Dla niektórych to może być trudne czy
niepotrzebne, ale u nas takie były właśnie
rodzinne tradycje. Więzy społeczne i rodzinne osłabiły się w dobie pandemii, ale my
bardzo zwracamy uwagę na naszych rodzinnych seniorów i jesteśmy blisko nich.

Co lubi Pani najbardziej w gminie Izabelin?
Prawdę powiedziawszy, wszystko tu lubię.
No może oprócz smogu w zimowe dni, który czasami się pojawia. Bardzo lubię położenie Izabelina, ludzi, a także społeczność
lokalną, zwłaszcza rozwój współpracy przy
wydarzeniach społecznych i kulturalnych.
Przez ostatnich parę lat obserwuję to zjawisko i uważam, że jest naprawdę piękne.
Sama dwukrotnie zorganizowałam u siebie
w domu Dzień Sąsiada. To jest taka tradycja, która mnie urzeka. Podobnie jak „dni
ulicy” organizowane w dużych miastach.
Organizuję też u siebie w domu 11 listopada
Dzień Niepodległości. Spotykamy się wtedy
w gronie od dwudziestu do pięćdziesięciu
kilku osób i razem muzykujemy − śpiewamy
pieśni patriotyczne. Wiem, że to się dzieje
nie tylko u mnie, ale w co najmniej kilkunastu domach w Izabelinie.
Bardzo urzekła mnie nowa tradycja świętowania 11 listopada w Hornówku „Pod Dębem”. Nie wiem, czy jest dużo takich miejsc
jak gmina Izabelin, gdzie ludzie potrafią się
wspólnie bawić, tworzyć, czynić dobro. To
jest naprawdę wspaniałe.
Zresztą to, że mamy Zakład dla Niewidomych w Laskach, zobowiązuje. Jest to dla
nas wzór do naśladowania. Podobnie Fundacja im. Księdza Alego, która wywodzi się
z tych samych źródeł. Mamy w gminie kilka
organizacji, które nam pokazują jak żyć, by
zostawić po sobie dobry ślad.
Co jest dla Pani w życiu najważniejsze?
Najważniejsze jest to, by dobrze przeżyć
życie i dobrze wykorzystać to, co jest nam
dane. Oczywiście rodzina i przyjaciele również są ważni.
Czego można Pani życzyć?
By z upływem czasu nasza wspólna działalność (mój jest tylko garaż, w którym
jestem magazynierką) i zbiorowy wysiłek
bardzo wielu ludzi były ograniczone − by
było mniej potrzeb, bo to by świadczyło, że
potrafimy przyjąć tych, którzy chcieliby dołączyć do naszego społeczeństwa.
Dziękuję za rozmowę.
fot. arch. prywatne K. Wojciechowskiej
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Dziękujemy Wam za ten Ryneczek
Zakończyliśmy edycję 2021 Ryneczku po Sąsiedzku mając jeszcze żywo w pamięci jego początek. Nieoczekiwanie stał się projektem życia dla każdego z naszej ryneczkowej ekipy. Ryneczek to stan umysłu, co stwierdziliśmy już w czerwcu, inicjując jego działalność. Stan umysłu, bo wypełniliśmy tę ideę i tę przestrzeń czymś
więcej niż tylko namiotami, wystawcami i marchewką − naszymi sercami. Wy – mieszkańcy – poczuliście
to i doceniliście. Ryneczek rozwinął się i okazał bardzo potrzebny nie tylko jako miejsce do handlowania
wspomnianą marchewką, ale także jako przestrzeń do integracji naszej społeczności. W grudniu nie było
wątpliwości, gdzie odbędzie się wspaniały jarmark bożonarodzeniowy i gdzie podzielimy się opłatkiem.

D

o świętowania Bożego Narodzenia na Ryneczku dojrzewaliśmy stopniowo, rozpoznając niesamowity potencjał terenu, Wasze
potrzeby i Was samych, jako odbiorców pomysłów. Wyczarowaliśmy tu Paryż i nadbałtycką
plażę, całymi sobą tańczyliśmy na ryneczkowej
kostce, ale też zwyczajnie przychodziliśmy tu
kupować warzywa, pić kawę o poranku latem,
a zimą rozgrzewać się gorącą grochówką.
Minęło ponad siedem miesięcy funkcjonowania Ryneczku, a czas od czerwca do grudnia
obfitował w chwile wielkiej satysfakcji, ciężkiej pracy, nauki i radzenia sobie z wieloma
wyzwaniami. Dla każdego z naszej ekipy ta
inicjatywa to bezcenne osobiste doświadczenie, które zdobywaliśmy, przygotowując każdy
kolejny Ryneczek i pracując na sobotni efekt
we wszystkie dni tygodnia. A tygodni było 31.
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Oddaliśmy Ryneczkowi nasze serca. Przeżyliśmy mnóstwo emocjonujących, szalonych
chwil, kiedy rozwijaliśmy koncepcję, projektowaliśmy i urządzaliśmy teren, malowaliśmy
pomidory na blaszanej budce, poszukiwaliśmy
wystawców. Kiedy rodziliśmy się jako ekipa
w trudnych warunkach i okolicznościach pełnych wyzwań, tych obiektywnych i tych osobistych jej członków. Kiedy organizowaliśmy nasze życie rodzinne i zawodowe, by być w stanie

odpowiedzialnie zrealizować i rozwijać ten projekt do końca. Satysfakcjonującego końca.
Ryneczek okazał się bardzo potrzebny naszej
społeczności jako oferta żywności prosto od
rolnika i lokalnego wytwórcy, dopełniająca
asortyment marketów, ale także jako klimatyczne miejsce spotkań z sąsiadami. Potwierdziliście nasze założenia w badaniu opinii na
temat działalności ryneczku w grudniu 2021.
Poniżej fragment ankiety.

I rzeczywiście miejsce przyciąga jak magnes
− i kupujących, i wystawców. W 2021 roku,
w przeciętną sobotę odwiedzało nas 16002000 osób − z gminy Izabelin, ale także z Warszawy, Łodzi, Błonia, Łomianek, Babic…
Na Facebooku polubiło nas już 1240 osób. Do
grona wystawców dołączyło ponad 40 wystawców z Izabelina i okolicznych gmin, ale także
Sochaczewa, Jońca k. Płońska, Kutna, Podlasia,
Podhala…
>>>

3. Jak Pan(i) generalnie ocenia działalność „Ryneczku po Sąsiedzku”? (N)
a. bardzo dobrze (90)
b. dobrze (9)
c. może być / dostatecznie (1)
7. Jakie korzyści daje Panu(i) „Ryneczek po Sąsiedzku”? (N)
a. możliwość zakupu wysokiej jakości żywności (81)
b. wygoda, blisko domu (69)
c. możliwość zrobienia zapasów na kilka dni (67)
d. możliwość spotkania znajomych, sąsiadów (66)
e. możliwość kupienia unikalnego asortymentu (57)
f. możliwość pobycia w przyjemnym miejscu, przyjemnej atmosferze (57)
g. możliwość pobycia wśród ludzi (53)
Źródło: badanie własne, próba kupujących N100 osób, ankieta wypełniana samodzielnie przez
kupujących po dokonaniu zakupów, w lokalizacji Ryneczek Po Sąsiedzku, grudzień 2021

Z ŻYCIA GMINY

Jarmark ,,Świętujmy po Sąsiedzku’’
Wydarzenie ,,Świętujmy po Sąsiedzku’’ 19 grudnia na Ryneczku w Izabelinie to był dopiero jarmark!

W

ibrujący radością, w ciepłej świątecznej atmosferze sąsiedzkiego spotkania
w swojskim gronie, okraszony wizytą szanownych gości z sąsiedztwa bliskiego i dalszego,
m.in. z gminy Bielany, Ełku, powiatu warszawskiego zachodniego, ambasady Francji.
Przestrzeń Ryneczku wypełniło ponad czterdziestu wystawców ze świątecznym rękodziełem, wypiekami, grzanymi napitkami
i świątecznymi potrawami.
Przez cały dzień dostarczał emocji program
artystyczny na scenie z udziałem naszych
miejscowych artystów (zespół Wokaliza,
Happy Dance Studio, Chór Echo, Izabelińskie Studio Piosenki − wszystkie zespoły
z Centrum Kultury Izabelin) oraz tych znanych z ogólnopolskiej sceny: opowiadaczki z Grupy Studnia O, Piotr Zubek i Janek
Pentz.

Podczas spotkania wigilijnego życzenia świąteczne złożyli mieszkańcom przedstawiciele
różnych środowisk naszej gminy i powiatu
− Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak,
ksiądz Jacek z parafii św. Franciszka z Asyżu
w Izabelinie, harcmistrz Jacek Smura z 424
Szczepu Drużyn Harcerskich „Kampinos”,
dyrektor Centrum Kultury Izabelin Joanna
Orłoś, Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin
Joanna Białas, senator Kazimierz Ujazdowski, szef komisariatu Policji, Wicestarosta
Powiatu Warszawskiego Zachodniego Wojciech Białas, Przewodniczący Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego Witold Malarowski oraz goście z sąsiedztwa: Burmistrz
Gminy Bielany Grzegorz Pietruczuk, dyrektor
biura poselskiego Pawła Zalewskiego, Konsul Francji Michel Marbot, Wójt Gminy Ełk
Tomasz Osewski.

Spotkanie zwieńczyło wniesienie przez harcerzy Światełka Betlejemskiego, opłatek
i wzajemne sąsiedzkie życzenia.
Zastępca Wójta Gminy Izabelin Michał Postek i Karolina Dubaniewicz (Centrum Kultury Izabelin) pełnili rolę scenicznych gospodarzy i podtrzymywali energię do samego
końca.
To wciąż dobry moment, by podziękować
Wam − mieszkańcom − za wspaniały odzew oraz tym wszystkim, którzy pracowali
nad organizacją tego wydarzenia, a są to:
• Centrum Kultury Izabelin (partner/ współorganizator)
• Ochotnicza Straż Pożarna Laski i Izabelin
• Dariusz Pedowski − elektryk
• GPWiK „Mokre Łąki”

Poza sceną emocji było wcale nie mniej!
Kolędowaliśmy wspólnie z mieszkańcami
przy wsparciu wokalnym Wokalizy i akompaniamencie gitarowym Pawła Dubaniewicza, a pod choinką kolejka dzieci w każdym
wieku oblegała Mikołaja i jego kolana. Nasz
ryneczkowy Mariusz Kalist – złoty chłopak
o wielu talentach – może zdradzić Wam kilka sekretów na temat tej magicznej postaci.
Warsztaty artystyczne inspirowały do własnoręcznej sztuki dekoracji domu i pysznych
pierniczków na święta (Martyna Krysińska,
Alina Hałuszka, Anna Sielczak), a w tle
mieszkańcy dokładali ogniwka do Łańcucha
Sąsiedzkiego na ryneczkową choinkę.

21

Z ŻYCIA GMINY

Centrum Kultury Izabelin
poszukuje osoby na stanowisko

Redaktor lokalnego miesięcznika
Listy do Sąsiada

• Masafanu Wypożyczalnia Atrakcji
• wolontariusze pod opieką Broni Bieńkowskiej (Centrum Kultury
Izabelin)
• pracownicy techniczni pod nadzorem Jacka Hałuszki (Centrum
Kultury Izabelin)
• Fotopiekarnik
• Kama Bykowska
• ekipa Ryneczku: Patrycja Bykowska, Mariusz Kalist, Jarosław Kępkowicz, Anna Rychlik
Dziękujemy także wszystkim wystawcom, którzy wnieśli piękną
i smaczną świąteczną ofertę, w tym paniom ze stołówki gminnej,
oraz wszystkim artystom z naszej gminy i ze scen ogólnopolskich.
Piszę te słowa szczęśliwa, bo już wiemy, że kolejne 50 sobót w 2022
spędzimy razem! Nasza oferta z nowymi pomysłami na kolejną edycję została doceniona przez samorząd gminy Izabelin.

Jaki będzie Ryneczek 2022
Nadal ,,po Sąsiedzku”; będziemy rozwijali asortyment i naszych dostawców oraz unikalny klimat Ryneczku i jego przyjazną, sąsiedzką
atmosferę − powody, dla których tu przychodzicie.
• Będziemy promowali młodych artystów na otwartej scenie talentów − od wiosny aż do jesieni, a żywa muzyka będzie towarzyszyła
Waszym zakupom.
• Będziemy rozwijali wolontariat służący pomocy seniorom oraz
osobom niepełnosprawnym, niemogącym wychodzić z domu, w robieniu i dostarczaniu dużych zakupów.
Będziemy rozwijali strefę gastro – zarówno ofertę, jak i warunki do
konsumpcji na miejscu.
• Stworzymy udogodnienia dla rodziców i dziadków z dziećmi.
• Podejmiemy próbę wprowadzenia udogodnień w płatnościach −
gotówkowych i bezgotówkowych.
Bądźcie z nami. Szczęśliwego Nowego Roku.
Dziękujemy Wam za ten Ryneczek.
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Anna Rychlik – Stowarzyszenie Dla Nas
fot. Wacław Piekarski – Fotopiekarnik

Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku:
• tworzenie i redagowanie tekstów
• korekta tekstów
• tworzenie prostych grafik
• obsługa strony internetowej gazety
Wymagania:
• wykształcenie wyższe humanistyczne
• dobry warsztat redaktorski
• doświadczenie w pracy w mediach
• znajomość programu InDesign oraz Canvy
• podstawowa znajomość programów do edycji
zdjęć, wideo i audio
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę (pół etatu)
• pracę w miłej atmosferze
• niezbędne szkolenia
• możliwość pracy zdalnej
Prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli
na zgłoszeniach:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Centrum Kultury Izabelin (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

Aplikacje bez niej nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się
wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Sylwester bez fajerwerków
Zaczęło się cztery lata temu od akcji „Kocham,
nie strzelam”, potem powstało hasło „Rzuć mi
karmę, nie petardę”. Kiedy Izabelińska Akcja Sylwestrowa prosiła mieszkańców gminy Izabelin
o zabawy bez fajerwerków, jej przedstawiciele
chcieli zaproponować coś w zamian. Tak powstał pomysł na wystrzałowe sylwestry bez fajerwerków.

P

omijając zeszłoroczny sezon, kiedy pandemia stanęła na przeszkodzie, Izabelińska Akcja Sylwestrowa trzykrotnie już, wraz
z Centrum Kultury Izabelin, zorganizowała wspólną zabawę w ostatnim dniu roku, dziękując w ten sposób mieszkańcom za szacunek
do domowych i dzikich zwierząt. Miejmy nadzieję, że będziemy
wspólnie witać Nowy Rok jeszcze długie lata, bez żalu rezygnując
z pirotechniki. Sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej zobowiązuje i uczy
empatii. Jesteśmy wdzięczni za każdą rezygnację z choćby jednego
sztucznego ognia.
Tegoroczny sylwester odbył się na Ryneczku po Sąsiedzku, pod
gołym niebem. Zabawę poprowadził Łukasz Prochacki (instruktor
tańca CKI), a o oprawę muzyczną zadbał DJ Mariusz Brzosko. Animacje taneczne zintegrowały i zachęciły mieszkańców do wspólnej zabawy. Atmosfera była iście szampańska, a serca otwarte na
pomoc zwierzętom. Izabelińska Akcja Sylwestrowa zorganizowała
licytacje darów od sponsorów na rzecz bezdomnych zwierząt. Podczas całej imprezy można było skorzystać z ciepłego posiłku. Nowy
Rok mieszkańcy powitali lampką szampana, a zamiast fajerwerków
zapalili zimne ognie.
Agnieszka Rawicz/Dominika Smolińska
fot. Wacław Piekarski – Fotopiekarnik
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Dziennikarz jest od zadawania
trudnych pytań

Dziennikarstwo jest dla ludzi, którzy mają wiedzę, są ciekawi świata i nie boją się zadawać pytań –
tłumaczy Joanna Kryńska, dziennikarka informacyjna TVN24, która odwiedziła uczniów z koła dziennikarskiego „Młody reporter” w Szkole Podstawowej w Izabelinie.

Kto może zostać dziennikarzem?
Każdy, kto ma w sobie to coś, dzięki czemu
ludzie chętnie go słuchają.

ły. Ważne, żeby uczniowie wybierali dziedziny,
które lubią i poszerzali swoją wiedzę właśnie
w tych dziedzinach.

A jak Pani została dziennikarką
telewizyjną?
Na drugim roku dziennikarstwa trafiłam do
Telewizji Polskiej w Białymstoku. Wtedy kolega powiedział: „Słuchaj Krynia, w TVN jest
zapotrzebowanie na dziennikarzy. Może spróbujesz?”. I spróbowałam. Rozmawiałam z szefem reporterów w TVN. Po dwóch tygodniach
zadzwonił do mnie i powiedział, że chcą mnie
zatrudnić. Byłam w szoku. Trafiłam do Sejmu
i zostałam reporterką polityczną. A po kilku
miesiącach nasz szef Adam Pieczyński powiedział, że chce, abym była prezenterką w studio. Wahałam się. Lubiłam pracę w Sejmie.
Przez chwilkę jeszcze biegałam z mikrofonem
– byłam reporterką i prezenterką. Aż w końcu
zostałam prezenterką w studio. I tak „siedzę
w tym” piętnaście lat.

Czy szkoła pomogła Pani w karierze?
Dziś wiem, że w szkole najważniejsi są nauczyciele z pasją. Gdyby nie fajni nauczyciele, to nie trafiłabym do kółka teatralnego ani
dziennikarskiego i pewnie nie pracowałabym
w telewizji.

Czego warto się uczyć, żeby zostać
dziennikarzem?
Trzeba być ciekawym tego, co się dzieje w Polsce i na świecie oraz dużo czytać. Nie wolno
bać się zadawania pytań. I warto specjalizować
się w jakiejś dziedzinie. Bardzo przydaje się
również znajomość języków obcych, a szczególnie języka angielskiego.
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Co Pani sądzi o dzisiejszej edukacji?
Myślę, że jest za dużo uczenia się na pamięć.
W szkole straciłam mnóstwo czasu na uczenie
się rzeczy, które mi się kompletnie nie przyda-

Czy Pani zdaniem da się coś osiągnąć
w życiu bez dobrych ocen w szkole?
Oczywiście. Każde dziecko powinno znaleźć
coś, co uwielbia, w czym jest dobre. Wówczas wcześniej czy później osiągnie sukces.
Jestem pewna, że Wy możecie swoją wiedzą
zaskoczyć niejednego nauczyciela.
Jak wygląda Pani dzień w pracy?
Prowadzę poranny program „Wstajesz
i wiesz”, który zaczyna się o godzinie 5.55
rano. Dlatego muszę wstać o 3.40. Potem
jadę do telewizji, w garderobie się przebieram, w charakteryzacji dziewczyny mnie malują i czeszą. Potem spotykam się z wydawcą
i producentem. I punktualnie o 5.55 jestem
na wizji. A o godz. 10 jestem już po pracy.
Czy spóźniła się Pani kiedyś do pracy?
Nie. Nie można się spóźnić do programu,
który zaczyna się o konkretnej godzinie.
Czy zdarzyły się Pani wpadki na wizji?
Tak, niejedna. Jeszcze jako reporterka sejmowa stałam na dworze i czekałam na wej-

ście na wizję. I nie usłyszałam producenta,
który mówił, że to już. Czekając na relację,
śpiewałam. I usłyszeli to wszyscy. Ale to telewizja na żywo i takie sytuacje się zdarzają.
Mamy mądrych widzów, którzy rozumieją, że
to nie jest reżyserowane. Poza tym widzowie
uwielbiają wpadki dziennikarzy (śmiech).
Czy odczuwa Pani tremę przed
wejściem na wizję?
Na początku mojej pracy bardzo się stresowałam. Teraz po siedemnastu latach − już
nie. Ale ten spokój przyszedł z czasem.
Czy ma Pani przygotowane pytania
przed rozmowami?
Oczywiście, ale też uważnie słucham moich
gości. Często najlepsze pytania przychodzą
w trakcie wywiadu.
Bała się Pani Lex TVN?
Tak, bałam się. Nie mogłam zrozumieć,
dlaczego politycy chcieli zamknąć usta
niezależnym dziennikarzom. My jesteśmy
od tego, żeby mówić prawdę i wszystkim
politykom (bez względu na przynależność
partyjną) zadawać trudne pytania. Nie jest
rolą dziennikarza bycie tubą propagandową
jakiejkolwiek partii.
Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
Kontakt z ludźmi.
Co nie podoba się Pani w pracy
dziennikarza?
Czasem chciałabym skomentować to, co
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jest Pani wyższa... ” (śmiech).

mówi mój rozmówca, a nie mogę tego zrobić. Jestem dziennikarką informacyjną i nie
jestem od oceniania. Jestem od rozmawiania
i informowania. Na szczęście mamy mądrych
widzów, którzy sami wyciągają wnioski.

Jakie jest Pani motto życiowe?
Żyć chwilą i nie narzekać. Warto dostrzegać to,
co mamy dobrego w życiu.

Czy bycie znaną dziennikarką bywa
uciążliwe?
Rozpoznają mnie głównie ludzie starsi. Czasem w sklepie zaczepi mnie miła pani i powie: „Ojej! Pani Joasiu! To Pani nosi dresy?
A to Pani w ogóle robi zakupy? Myślałam, że

Lubi Pani swoją pracę?
Uwielbiam, ale mam poukładane priorytety.
Dla mnie najważniejsza jest moja rodzina.
Nigdy nie chciałam być mamą, której nie ma
w domu. Mam czas na pracę, dom i przyjaciół.
I nikt na tym nie traci.

Kim chciała Pani zostać, gdy była Pani
dzieckiem?
Chciałam pracować w teatrze. Dzisiaj jestem
szczęśliwa, że moje życie potoczyło się inaczej.
Marzenie z dzieciństwa, które się
spełniło?
Chciałam mieć dzieci i mam dwóch wspaniałych synów. Bycie mamą to najwspanialsza
przygoda mojego życia.
Dziękujemy za rozmowę.

Autorkami wywiadu są: Barbara Grohman, Daria Jagodzińska, Oliwia Kądziela, Lena Kopaczewska, Amelia Suwałowska – uczennice klas siódmych
z koła dziennikarskiego „Młody reporter”, działającego w Szkole Podstawowej im. płka S. Królickiego w Izabelinie. Tekst ukazał się dzięki uprzejmości
Centrum Kultury Izabelin oraz Władz Gminy.

Pamięć i historia

czyli kolejna Lekcja Obywatelska
Czwarta już Lekcja Obywatelska odbyła się 14 stycznia. Gospodarzem spotkania było Centrum Kultury Izabelin, a gośćmi Elżbieta Ficowska i Jolanta Olszewska. Rozmowę moderowała dyrektor Centrum Kultury Izabelin Joanna Orłoś-Supeł.

S

potkanie toczyło się wokół książki „Żeby nie
było śladów – sprawa Grzegorza Przemyka”
Cezarego Łazarewicza. Na początku Elżbieta Ficowska opowiedziała publiczności (tej na sali
koncertowej i tej uczestniczącej w spotkaniu
online) niezwykłą historię swojego życia. Jako
sześciomiesięczne niemowlę, tuż przed likwidacją getta warszawskiego została z niego wyniesiona i uratowana przez Irenę Sendlerową.
Owinięta w kocyk nie miała nic oprócz srebrnej
łyżeczki, na której widniało wygrawerowane jej
imię − Elżunia i data urodzenia. Wychowała ją
polska pielęgniarka, dając jej tyle miłości, ile
tylko można było dać.
Jednak głównym tematem spotkania była
głośna sprawa licealisty Grzegorza Przemyka,
brutalnie zamordowanego przez ZOMO. Jego
matka − Barbara Sadowska (poetka, działaczka społeczna) była przyjaciółką pani Elżbiety,
obie panie działały w opozycji. Usłyszeliśmy
opowieści o powielaniu ulotek, ukrywaniu się,
strachu, ale także barwne historie o hucznych
imprezach. Pani Elżbieta znała Grzegorza od
dziecka, kiedy było trzeba wspierała go, a po

jego śmierci również jego mamę, która zupełnie nie dawała sobie rady. Między opowieściami Jolanta Olszewska (aktorka teatralna)
czytała wstrząsające fragmenty wspomnianej
książki, o tym, co działo się po śmierci Grzegorza. Jego kolega, Cezary F. był świadkiem
śmierci licealisty, dlatego był niewygodny dla
ówczesnej władzy. On i jego rodzina byli prze-

śladowani. Straszono ich śmiercią, a oni w obawie o swoje życie ukrywali się u przyjaciół.
Pamięć i historia niewątpliwie są dla nas ważne i budują naszą tożsamość Dobrze, że na
spotkaniu nie zabrakło młodzieży, która miała
okazję usłyszeć tę mocną lekcję historii od naocznych świadków.
Iwona Mazurek
fot. Daria Kuźniecow-Dudko
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fot. M. Starnowski

ALE JAZZ! KONCERT NOWOROCZNY
JOANNY DARK Z ZESPOŁEM

Koncerty noworoczne w Centrum Kultury Izabelin to już tradycja. Dzięki nim każdy rok rozpoczynamy w
przyjemnej atmosferze i w dobrym stylu. Zanim życie po świątecznym wyciszeniu znów nabierze tempa, izabelińska publiczność celebruje karnawałowy czas i zasłuchuje się w pięknych dźwiękach. Koncert Joanny
Dark i towarzyszących jej muzyków, który odbył się w CKI 16 stycznia, wpisał się w tę tradycję idealnie.

W

okalistka zabrała nas w świat niezapomnianych piosenek z mądrymi
tekstami. Aksamitnym głosem o ciemnej,
zmysłowej barwie wyśpiewała dla nas między innymi „Na całych jeziorach ty” Kaliny
Jędrusik, „Miłość w Portofino” Sławy Przybylskiej czy „Kołysankę dla Okruszka” Seweryna Krajewskiego, a także znane standardy muzyki światowej np. „Fly me to the
moon” czy „Let it snow”. Piosenki pochodziły
z płyt: „Bar Nostalgia” (2009), „Krajewski na
dziś” (2017) i najnowszej, obsypanej świetnymi recenzjami „Osiecka/Przybora – ale
jazz!”(2021).
Koncert był prawdziwą ucztą dla melomanów. Zespół towarzyszący artystce składał
się z wybitnych muzyków, którzy nie tylko doskonale wykonali jazzowe aranżacje
utworów, ale również nieustannie rozpieszczali publiczność zachwycającymi improwizacjami. Filip Wojciechowski (fortepian),
Paweł Pańta (kontrabas), Krzysztof Szmańda (instrumenty perkusyjne) i Jerzy Małek
(trąbka) to wszak czołówka polskiej sceny
jazzowej.
Od kojącej melancholii po karnawałowe latino;
spokojnie, ale i z przytupem; czasem poważnie i refleksyjnie, a czasem z uśmiechem… Taki
był ten koncert – pełen różnorodnych, dobrych
emocji.
Karolina Dubaniewicz
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Joanna Dark z zespołem oraz dyrekcja CKI, fot. J. Olszewska

fot. M. Starnowski

Brydżowe rozdanie
na Nowy Rok
8 stycznia odbył się noworoczny turniej,
który rozpoczął spotkania pasjonatów gry
w brydża w 2022 roku.

N

ad organizacją i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali Franciszek Gawryła i Janusz Krukowski, mieszkańcy
naszej gminy. To dzięki ich zaangażowaniu turnieje są cyklicznie organizowane w Centrum Kultury Izabelin. Zainteresowanie rozgrywkami było bardzo duże. Udział w turnieju wzięły
aż 23 zespoły dwuosobowe. Turnieje w Izabelinie stają się
coraz bardziej popularne, dlatego już na wiosnę planowane
jest kolejne „rozdanie” brydżowe w Centrum Kultury Izabelin
oraz kurs podstawowy nauki gry dla tych, którzy chcieliby
rozpocząć przygodę przy zielonym stoliku.

Śpiewasz? Chór parafialny
i schola zapraszają
Chór przy Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie powstał
w 2001 roku z inicjatywy kilkorga parafian. Od początku pomysł
ten wspierał ówczesny proboszcz, śp. ksiądz Maciej Cholewa. Chór
miał wielu wspaniałych dyrygentów przy których poznawał tajniki
śpiewu. Obecnie dyryguje Natalia Zubkowicz.
Serdecznie zapraszamy na próby do salki katechetycznej
o 19.15 – nie ma przesłuchań, nie jest wymagane doświadczenie
muzyczne. Najbliższe próby: śr 26.01, czw 3.02, śr 16.02, śr 23.02
W najbliższym czasie chór zaśpiewa 20 lutego na mszy o godzinie 10.00.

Wyniki styczniowego turnieju:
1 miejsce: Krzysztof Stefaniak i Krzysztof Szufnara
2 miejsce: Damian Trojanara i Janusz Wieczorek
3 miejsce: Elżbieta Więch i Henryk Przybysławski
Drużyna z Izabelina (Franciszek Gawryła i Janusz Krukowski)
zajęła 13 miejsce. Więcej: http://www.7bezatu.pl/p/start.html
BB, fot. D. Kuźniecow-Dudko

Także scholka Kwiatki Świętego Franciszka zaprasza chłopców i dziewczynki do wspólnego śpiewania. Próby w soboty o godzinie 11.15 w salce katechetycznej. Prowadzi Natalia Zubkowicz.
Najbliższe próby: 12.02, 19.02, 26.02.

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrum Kultury Izabelin

Z

agrajmy razem w 30. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! 30 stycznia (niedziela) w godzinach 12.00-21.00 czekamy na Was
w Centrum Kultury Izabelin. Będą występy artystyczne i sportowe, wywiady, wspólne telekonferencje. I najważniejsze − będziecie
mogli zakupić niezwykłe przedmioty i usługi od Ludzi dobrych Serc. Dochód zostanie przeznaczony na rzecz WOŚP. CKI organizuje wydarzenie we współpracy ze sztabem #6642 WOŚP Łomianki Izabelin, OSP Łomianki oraz Centrum Kultury w Łomiankach. Możecie przyjść
bezpośrednio do Centrum Kultury Izabelin, szukajcie też wolontariuszy na terenie gminy Izabelin. Wydarzenie będzie można też obejrzeć
online na Facebooku Centrum Kultury Izabelin. Wspierają nas: Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Izabelin, Urząd Miejski w Łomiankach,
Oskar Studio; Light Up S.C., Światełko do Nieba – Piotr Maruszak oraz wielu ludzi dobrej woli.
Daria Kuźniecow-Dudko
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UTW sposobem na nudę
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Izabelinie jest miejscem spotkań ludzi ciekawych świata, życia i drugiego człowieka. W marcu 2022 roku rozpoczyna się semestr letni. Nie zabraknie ciekawych wykładów
z wielu dziedzin. Będą wykłady muzyczne, literackie, podróżnicze, przyrodnicze i wiele innych. Osobom zainteresowanym historią, historią sztuki i biografiami wielkich ludzi proponujemy lekcje muzealne
na Zamku Królewskim w Warszawie. Co miesiąc dodatkową atrakcją będą wyjścia do warszawskich
muzeów, a także spacery po Warszawie z przewodnikiem. Z nami nie można się nudzić. Jeśli do tego
dodamy doborowe towarzystwo, mnóstwo śmiechu i pozytywnej energii, to czego chcieć więcej?

W

styczniu, oprócz wysłuchania cotygodniowych poniedziałkowych wykładów, obejrzeliśmy wystawę „Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego” na Zamku Królewskim. Najpierw uczestniczyliśmy w prelekcji pt. „Teatr światła i cienia.
Malarstwo Caravaggia i jego naśladowców”. Dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych informacji o życiu i twórczości tego niezwykłego malarza.

Nie przepadał za kolorem niebieskim, za to dużo używał ciemnych barw
(odcieni brązu, czerwieni i zieleni). Prowadził hulaszczy tryb życia. Zmarł
młodo, pozostawiając po sobie kilkadziesiąt wielkowymiarowych obrazów
(jest ich pewnie dużo więcej, ale jeszcze nie zostały odnalezione).

Caravaggio to pseudonim artysty. Tak naprawdę nazywał się Michelangelo Merisi. Pochodził z Włoch, wcześnie stracił ojca. Wraz z rodzeństwem wychowywany był przez matkę, w niezamożnej rodzinie.
Zaczął malować już jako dorosły człowiek. Swoich modeli brał ze
środowiska, w którym się obracał i żył na co dzień. Często były to
prości ludzie, osoby z przestępczego półświatka, a nawet prostytutki.
Jako pierwszy wprowadził do malarstwa światłocień, a postaci na
jego obrazach były naturalnej wielkości. Na ich twarzach widać emocje i uczucia. Swoich bohaterów przedstawiał naturalistycznie, tak
jak ich widział − z brudnymi stopami, paznokciami. Malował szybko,
nie robiąc wcześniej żadnych szkiców. Używał tylko naturalnych farb.
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Po wykładzie wspólnie z przewodniczką oglądaliśmy wystawę. Zobaczyliśmy 46 obrazów, w tym dwa mistrza Caravaggia i resztę jego
naśladowców. W przerwie był też czas na wypicie kawy i herbaty
w zamkowej kawiarni. To był naprawdę dobry dzień, który znacznie
poszerzył nasze horyzonty.
Warto zapisać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Izabelinie.
Zapisy przyjmuje sekretariat Centrum Kultury Izabelin, tel. 22 752 68 00
Iwona Mazurek
koordynator UTW w Izabelinie
fot. arch. Centrum Kultury Izabelin

KULTURA

„Jak to było naprawdę”
Monodram Sławomira Hollanda
w oparciu o opowiadanie
Antoniego Słonimskiego

C

zy można żyć bez mrzonki? To ważne
pytanie Antoni Słonimski zadaje czytelnikom opowiadania „Jak to było naprawdę”,
które stało się kanwą monodramu w reżyserii
Alicji Choińskiej. Zadaje to pytanie w roku
1966, w epoce pełnego rozkwitu gomułkowskiego PRL-u, w świecie Galluxów, Komisów
i bonów PKO, kiedy to poważni urzędnicy
z dumą nosili na szyi wieńce z trudem zdobytego papieru toaletowego. Słonimski wykpiwa bezlitośnie ten świat, a uwikłanych
w jego biurokratyczne meandry bohaterów
traktuje z ciepłem i serdecznością. Wszyscy
pielęgnowali wtedy złudzenie, że zły los
można odwrócić. A my? Czy nie potrzebujemy mrzonki zdolnej odgrodzić nas od rzeczywistości?

fot. management

W tę podróż do przeszłości zabierze nas Sławomir Holland, znakomity aktor teatralny,
filmowy i telewizyjny.
Zapraszamy 26 lutego o 19:00
do Centrum Kultury Izabelin.
Bilety dostępne na www.biletyna.pl
oraz w sekretariacie CKI
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Z ŻYCIA GMINY

FERIE ZIMOWE w Izabelinie
Ferie zimowe w Izabelinie? W tym roku możliwości spędzenia ferii zimowych w naszej gminie jest wiele.
Wszystkie dzieci i młodzież z pewnością znajdą coś ciekawego dla siebie.

O

ciekawą ofertę zadbali: Akademia Tańca LOFF, EduSport Izabelin Badminton,
MLSport, Sosnowa Szpilka, świetlica środowiskowa oraz Centrum Kultury Izabelin.
Przedstawiamy pełną ofertę półkolonii i zajęć dofinansowanych z budżetu Gminy.

PÓŁKOLONIE
Sportowe półkolonie zimowe 2022
EduSport Izabelin Badminton
31.01-4.02, biuro@fundacjaedusport.pl
tel. 538 307 545

Zima w Izabelinie

MLSport
31.01-4.02, 7-10.02, info@mlsport.pl
tel. 503 604 864

W mroźnej krainie

Sosnowa Szpilka
31.01-4.02
kontakt@sosnowaszpilka.pl
tel. 516 231 393

sengerem na fanpage: Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe w gm. Izabelin
https://tiny.pl/915c

ZAJĘCIA I WARSZTATY
Można też wybrać pojedyncze propozycje zajęć i innych atrakcji organizowanych przez
Centrum Kultury Izabelin. Szczegóły na plakacie (str. 30), www.centrum.izabelin.pl oraz
w mediach społecznościowych.

W ferie odbędzie się również gra terenowa InOIzabelin z tematem przewodnim
„Olimpijskie zmagania”. Można w niej wziąć
udział samodzielnie lub w zespołach. Pakiety startowe do odbioru w sekretariacie CKI
od 31 stycznia.
Inną ciekawa propozycją są warsztaty taneczne z Akademią Tańca LOFF 7-11.02,
akademia.loff@gmail.com tel. 694 752 799
(patrz str. 31).
Centrum Kultury Izabelin
koordynator ferii w gminie Izabelin

PÓŁKOLONIE
ZIMOWE
PRZYGODY

PROGRAM
I turnus
• zajęcia na lodowisku
• zajęcia „Poznajemy rytmy świata”
• zajęcia w bibliotece „Książkowe mole”
• zajęcia z ceramiki

fot. pixabay.com

W świecie zagadek

• gry i zabawy sportowe
• film „Co w duszy gra” z popcornem

Sosnowa Szpilka
7-11.02
kontakt@sosnowaszpilka.pl
tel. 516 231 393

• wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

www.cent
rum.izabel
in.pl
info: 22 75
2 68 00

Zimowe przygody

Centrum Kultury Izabelin
3.01-4.02, 7.02-10.02
sekretariat@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 00, 512 239 634

Dla dzieci z klas 1-4 (7-10 lat)
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Podobnie jak w wakacje, będzie działała
świetlica środowiskowa. Udział jest bezpłatny. Grupa może liczyć maksymalnie 20 dzieci.
Obowiązują zapisy na każdy dzień z osobna.
Zapisu można dokonać od 25 stycznia:
a) mailowo, wysyłając maila na adres:
ognisko@izabelin.pl,
b) osobiście na miejscu,
c) przez wiadomość prywatną wysłaną Mes-

• zajęcia na lodowisku
• gry i zabawy sportowe
• zajęcia w bibliotece „Książkowe mole”
• nauka szycia
• „Król Maciuś Pierwszy” - O! Teatr

Opieka od 8.00 do 17.00
TURNUS I 31.01-4.02.2022

ŚWIETLICA
ŚRODOWISKOWA

II turnus

ZAPISY

przedstawienie teatralne i warsztaty

300 zł

• wycieczki terenowe

TURNUS II 7.02-10.02.2022 240 zł

• wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

W każdym turnusie 2 grupy po 15 osób
Miejsce: Szkoła Podstawowa

• wyżywienie

ul. Wojska Polskiego 5, Hornówek

(śniadanie, obiad i podwieczorek)

• wykwalifikowana kadra
Przyjmujemy zapisy na jeden tydzień ferii.

• polisa OC, NNW

Jeśli zostaną wolne miejsca,
skontaktujemy się indywidualnie
z osobami zainteresowanymi udziałem
dziecka w dwóch turnusach.
Centrum
Kultury
Izabelin

Program może ulec zmianom

ul. Matejki 21

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

05-080 Izabelin

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

www.centrum.izabelin.pl

f

/Centrum.Izabelin

Wydarzenia są fotografowane
i nagrywane
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"ZIMA w izabelinie"
TERMINY:
31 stycznia – 4 luty 2022
7-10 luty 2022 rok
godz. 8.00-17.00

PROGRAM półkolonii
wycieczki wyjazdowe:
- kręgle
- park trampolin
- ścianka wspinaczkowa
gry i zabawy sportowe
zajęcia manualne
wyżywienie

miejsce:
szkoła podstawowa
ul. Wojska polskiego 5

503 604 864 info@mlsport.pl www.mlsport.pl

Zimowe półkolonie

Zimowe półkolonie

W MROŹNEJ KRAINIE

W ŚWIECIE ZAGADEK

31.01 - 4.02 | 8:00- 17:00

7.02 - 11.02 | 8:30 - 17:00

CENA: 399 ZŁ

CENA: 399 ZŁ

516 231 393

516 231 393

kontakt@sosnowaszpilka.pl

kontakt@sosnowaszpilka.pl

www.sosnowaszpilka.pl

www.sosnowaszpilka.pl
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FERIE ZIMOWE
z Centrum Kultury Izabelin
zajęcia dla dzieci i młodzieży

fot. pixabay
sójka,
fot. K. Fidler

dla dzieci 7-10 lat
•

pokaz filmu „Co w duszy gra” z popcornem 1.02 (wt) g. 11.00, CKI

•

bal karnawałowy 11.02 (pt) g. 11.0-13.00, CKI

•
•

przedstawienie teatralne i warsztaty - „Król Maciuś Pierwszy” (O! Teatr) 8.02 (wt) g. 11.00, CKI
łyżwy 1, 3, 4, 8, 10, 11.02 (wt, czw, pt) g. 10.00 nauka / g. 11.00 doskonalenie jazdy, lodowisko

dla dzieci i młodzieży 10-15 lat
•

spotkanie z youtuberem (Waksy YT) 31.01 (pon) g. 12.00-15.00, CKI

•

festiwal gier komputerowych i planszówek 2, 9.02 (śr, śr) g. 15.00, CKI

•

warsztaty kulinarne 9.02 (śr) g. 11.00-13.00, Willa Europa

•

łyżwy 1, 3, 4, 8, 10, 11.02 (wt, czw, pt) g. 10.00 nauka / g. 11.00 doskonalenie jazdy, lodowisko

•

turnieje koszykówki 3, 10.02 (czw, czw) g. 16.00-18.00, duża sala gimnastyczna, szkoła ul. 3 Maja 49

•
•

turniej piłki nożnej 1, 8.02 (wt) g. 10.00-12.30, boisko szkolne, szkoła ul. 3 Maja 49

kulig z ogniskiem 11.02 (pt) g. 13.30-15.30, zbiórka - parking przy dyrekcji KPN, ul. Tetmajera 38

dla młodzieży 15+

• spotkanie z youtuberem (Krzysztof Siciński HOP) 7.02 (pon) g. 12.00-15.00, CKI
• warsztaty kulinarne 9.02 (śr) g. 14.00-16.00, Willa Europa
•

warsztaty teatralne z Anną Powierzą 31.01-4.02 (3h dziennie 12.00-15.00), 70 zł/tydzień, CKI

•

łyżwy 31.01-11.02, codziennie, g. 13:00, doskonalenie jazdy, lodowisko

•
•
•
•

łyżwy 1, 3, 4, 8, 10, 11.02 (wt, czw, pt) g. 10.00 nauka, lodowisko

turniej piłki nożnej 1, 8.02 (wt) g. 10.00-12.30, boisko szkolne, szkoła ul. 3 Maja 49

turniej koszykówki 3, 10.02 (czw) g. 16.00-18.00, duża sala gimnastyczna, szkoła ul. 3 Maja 49

kulig z ogniskiem 11.02 (pt) g. 15.30-17.30, zbiórka - parking przy dyrekcji KPN, ul. Tetmajera 38
Wszystkie zajęcia oprócz warsztatów teatralnych są

BEZPŁATNE.

ZAPISY obowiązują na: warsztaty kulinarne i teatralne oraz na festiwal gier, łyżwy i kulig.
tel. 22 752 68 00
Program może ulec zmianom

Centrum
Kultury
Izabelin

ul. Matejki 21

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

05-080 Izabelin

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

dzięcioł duży, fot. J. Pachowska
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Kolejne medale dla naszych karateków
Zawodnicy sekcji karate działającej przy Centrum Kultury Izabelin (Szkoła Walk Kuma-De) pod koniec
ubiegłego roku reprezentowali naszą gminę na ogólnopolskich turniejach karate − o Puchar Rady
Miasta Otwocka oraz w Kórniku koło Poznania. Przywieźli stamtąd całą masę medali i pucharów.

W

niedzielę, 21 listopada 2021 karatecy z Izabelina znów
stanęli na wysokości zadania, zdobywając worek medali,
a konkretnie aż… 18 na VII Ogólnopolskim Turnieju Karate
Sokudo Cup o Puchar Rady Miasta Otwocka. W turnieju wzięło
udział ponad 220 zawodników z klubów z całej Polski, w tym 15
zawodników, trenujących karate w Izabelinie. Na zakończenie zawodów wyłoniono najlepszą zawodniczkę i najlepszego zawodnika
turnieju. Wyróżnienie dla najlepszego zawodnika otrzymał zawodnik
Adam Kusiak trenujący karate w sekcji w Izabelinie.
Kolejnym wyzwaniem, dla karateków z Izabelina był Ogólnopolski
Turniej Karate, który odbył się 12 grudnia 2021 w Kórniku koło Poznania. Był to pierwszy turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata

turniej w Otwocku, fot. arch. D. Seroki

w Karate WUKF, które zaplanowane zostały na lipiec 2022 r. − Floryda, USA. W zawodach wzięło udział ponad dwustu zawodników,
w tym sześciu z Izabelina. Nasi karatecy wywalczyli 9 medali:
Dominika Piec − 5 medali (dwukrotnie złoto, srebro i dwukrotnie brąz)
Piotr Słaby − srebrny medal
Marcin Kozikowski − 2 medale (srebro i brąz)
Michał Książek − brązowy medal.
Bardzo udane starty zaliczyli również Anna Piec i Paweł Gizmajer,
ocierając się o strefę medalową.
sensei Dominik Seroka

turniej w Kórniku, fot. arch. D. Seroki
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V Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
Za nami V Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, który odbył się 4 grudnia 2021 roku. W tej jubileuszowej edycji zgromadziliśmy rekordową liczbę uczestników. Od 2017 roku, zawsze w grudniu spotykamy
się przy pingpongowych stołach na rozgrywkach, w których udział biorą dzieci, młodzież i dorośli.

2020

2021

R

ywalizacja odbywa się w pięciu kategoriach: Młodzicy, Juniorzy,
Kobiety, Rodziny, Open. W tym roku po raz pierwszy wystąpiły panie w kategorii Kobiet. Turniej stał się już lokalną tradycją,
dlatego zachęcamy do uprawiania tej dyscypliny sportu i udziału
w kolejnych grudniowych zawodach.

2019

Wyniki:
Młodzicy
1. Wiktor Nowakowski
2. Maksymilian Marczewski
3. Ignacy Kalinowski
Juniorzy
1. Wojciech Żychliński
2. Mikołaj Proga
3. Oleksii Lazorenko

2018

Kobiety
1. Maja Regulska
2. Milena Starnowska
3. Wiola Boczek
Rodziny
1. Zbigniew i Marek Stusińscy
2. Mariusz i Maja Regulscy
3. Andrzej i Mikołaj Rostkowscy
Open
1. Mikołaj Proga
2. Wojciech Żychliński
3. Mikołaj Rostkowski
Wyniki i relacja z wydarzenia znajdują się na:
https://www.facebook.com/PingPongowyIzabelin
Partnerem Turnieju był Carrefour Express Izabelin.
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Bronia Bienkowska
fot. arch. CKI

2017
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Sukcesy narciarzy z UKS Laski w Kanadzie
Od 4 do 12 grudnia 2021 reprezentanci UKS Laski z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Aneta Górska i Paweł Nowicki brali udział w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich osób
niepełnosprawnych w Canmore w Kanadzie.

W

yjazd składał się z dwóch części: obozu
bezpośredniego przygotowania startowego oraz startów. Obóz oraz zawody odbywały
się na trasach Canmore Nordic Center zbudowanych na Igrzyska Olimpijskie Calgary 1988.
W zawodach brali udział zawodnicy z piętnastu
krajów. W każdej konkurencji spotkać się można było ze ścisłą czołówką światową, faworytami nadchodzących Igrzysk. Brakowało reprezentacji m.in. Ukrainy, Norwegii oraz Białorusi.
Jednak nie wpłynęło to na wysoki poziom zawodów, które zdominowali Rosjanie. Na przykład w kategorii kobiet z niepełnosprawnością
wzroku startowało dziewięć Rosjanek, jedna
polka (Aneta) oraz dwie Niemki.

zawodników z najmniejszą stratą do zwycięzcy
w życiu. Pobiegł powyżej oczekiwań.
W pozostałych startach dla naszych zawodników padały wyniki życiówki lub wyniki im bliskie. Zarówno Paweł jak i Aneta wyjechali z Kanady z najniższymi punktami rankingowymi
w życiu. Paweł przyjechał na zawody z 247.55,
a po zawodach ma 174.82. Aneta przyjechała
z 331.77, a wyjechała z 236.37. Trzeba tu wyjaśnić, że im niższe punkty rankingowe, tym
większy postęp, a zawodnik jest bliżej czołówki. Najlepszy zawodnik na świecie ma wynik
w okolicach 0 punktów. Niższe punkty rankingowe dają Pawłowi i Anecie możliwość pojechania na Igrzyska Paraolimpijskie. Ostateczne
przydzielenie miejsca odbędzie się 15 lutego br.
i będzie bazować m.in na pozycji w rankingach.
Dlatego ważne jest, by do tego czasu poprawić
się maksymalnie. Ostatnia szansa będzie podczas MŚ w Lillehammer w styczniu.
Podczas wyjazdu zawodnicy i przewodnicy zadbali o poznawanie tradycji i kultury Kanady.
Zwiedzili Calgary oraz Canmore, idąc tropem
Igrzysk Olimpijskich 1988 oraz poznając centrum miasta. Podziwiali też przyrodę wokół
Canmore. Jednak najbardziej ekscytującym
doświadczeniem było wybranie się na mecz
hokejowy najsilniejszej ligi na świecie NHL, lokalnego zespołu Calgary Flames.

A. Górska i C. Spierenburg

Każdy z zawodników ma swojego przewodnika. Dla Anety Górskiej była to Cacherine Spierenburg, a dla Pawła Nowickiego Jan Kobryń.
Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach
biegowych:
- 7,5 km techniką klasyczną (5 km panie),
- 12,5 km techniką dowolną (10 km panie),
- sprincie na 1,5 km
oraz jednej trasie biathlonowej na 6 km.
Najlepsze dla nas okazały się biegi sprinterskie, w których słabowidzaca Aneta Górska po
raz pierwszy w karierze zmieściła się w limicie
czasowym gwarantującym punkty Pucharu
Świata, zdobyła ich 26. W sprincie również niewidomy od urodzenia Paweł Nowicki osiągnął
fantastyczny wynik, także punktując w „generalce” Pucharu Świata. Zajął 15. miejsce na 20

Po raz pierwszy w historii istnienia zespołu do
pracy został włączony serwismen Adam Kania,
który pracował dla reprezentacji Kanady w biathlonie m.in. na zawodach Pucharu Świata.
Jego zadaniem był wybór najlepszych nart na
start spośród ok dwudziestu par, które posiada
reprezentacja (po kilka par na osobę) oraz wybór najlepszego smaru na zawody.
Iwona Mazurek
for. arch. UKS Laski
Reprezentacja UKS Laski w Kanadzie

Poniżej krótka rozmowa z trenerem
Janem Kobryniem, który jest jednocześnie przewodnikiem Pawła
Nowickiego.

P. Nowicki i J. Kobryń

Panie Janku jak wygląda zjazd czy
bieg narciarski osoby niewidomej?
Każda osoba niewidoma lub słabowidząca ma swojego przewodnika, według
głosu którego się porusza. Przewodnik używa różnych krótkich komend,
na przykład: zjazd, wykonamy zakręt
w lewo czy w prawo. Zawodnik musi
polegać na przewodniku, bo sam − nie
widząc terenu − nie poradziłby sobie.
Czy w związku z tym przewodnik
musi być lepszy od zawodnika?
Tak, my zawsze musimy być o krok
przed zawodnikiem.
Jakie są największe trudności na
zawodach?
Wyjdźmy od lekkiej atletyki, gdzie sprawa jest prosta, bo bieżnia jest zawsze
taka sama. Jak ktoś biega na sto metrów, to łatwo jest ocenić, ile mu brakuje
np. sekund do najlepszego na świecie.
Mówiąc krótko, robi się zestawienie
wszystkich biegaczy na podstawie wyników z danego sezonu i wiadomo, kto
i gdzie się plasuje. Bez względu na to,
gdzie odbywają się zawody, w Kenii, USA
czy w Polsce, to wszystko jest porównywalne. Natomiast w biegach narciarskich każdy obiekt jest unikalny, ma inną
strukturę, wolniejsze lub szybsze zjazdy,
więcej lub mniej płaskiego terenu. Drugim bardzo ważnym czynnikiem jest pogoda, która również jest inna na różnych
zawodach w różnych miejscach.
To rzeczywiście niełatwe.
Tym bardziej Was podziwiamy
i życzymy dalszych sukcesów.
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WARSZTATY PIECZENIA CHLEBA
W budynku nowo powstałej, świetnie wyposażonej kuchni znajdującej się w Willi Europa, w dniach
13, 17 i 20 grudnia cztery klasy miały możliwość własnoręcznie przyrządzić chleb.

G

minna Stołówka, oprócz zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości spożywanych
obiadów, chce również zwiększać świadomość
żywieniową dzieci w naszych placówkach
oświatowych. Na pewno część z Państwa zgodzi się, że zaraz po rodzicach, to szkoła jest
w dużej mierze odpowiedzialna za edukację
żywieniową dzieci. Traktujemy ten obowiązek
bardzo odpowiedzialnie, dlatego już w 2021
roku dzieci z klas I-III odbyły z naszym dietetykiem spotkanie dotyczące zdrowego żywienia.
Takie samo spotkanie już w tym roku czeka
dzieci z klas starszych. Oczywiście jeśli pandemia nie pokrzyżuje naszych planów.

Warto pamiętać, że dziecko rozwija się i rośnie
każdego dnia, a jego organizm czerpie składniki niezbędne do tego procesu z pożywienia.
Dlatego zbilansowana, bogata w różnorodne
składniki odżywcze dieta najmłodszych jest
tak ważna. Staramy się mówić o tym dzieciom.
Chcielibyśmy, aby również rodzice przyłączyli
się do naszych inicjatyw w nowym roku. Mamy
nadzieję, że spotkania z Zespołem ds. Żywienia powołanym przez rodziców zaowocują kolejnymi pomysłami.
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Spotkania z dietetykiem to tylko część realizowanego planu. Kolejnym pomysłem, który
wszedł w życie w grudniu, było pokazanie
dzieciom, jak w wygląda gotowanie od kuchni
(dosłownie i w przenośni). Warsztaty pieczenia chleba okazały się świetnym pomysłem.
Starszaki z przedszkoli w Laskach i Izabelinie

oraz dzieci z klas starszych (III i V) Szkoły
Podstawowej w Izabelinie od początku do
końca (z małą pomocą opiekunów), skrupulatnie, składnik po składniku przyrządzały swój
chleb. Jak się okazało, dla niektórych nie było
to pierwsze pieczenie, z czego ogromnie się
cieszymy. W trakcie przyrządzania dzieci dowiedziały się od niezastąpionej Pani Krysi kilku ciekawostek dotyczących pieczenia chleba
oraz jego walorów zdrowotnych.

z programu MasterChef. Za zadanie miały rozpoznać po smaku, jaki to owoc lub sok. Najbardziej pozytywnym efektem konkursu było
spróbowanie przez dzieci wszystkich owoców
i soków, co − jak wiemy − nie zawsze jest takie oczywiste. Byliśmy pod wrażeniem umiejętności rozpoznawania owoców przez niektórych uczestników. Przypominamy, że w tym
konkursie oczy uczestników były zasłonięte,
polegaliśmy tylko na smaku.

Z reguły dzieci wykazują niechęć do spożywania pieczywa o ciemniejszym kolorze, które dla
zdrowia jest zdecydowanie lepszym wyborem.
Wybór padł więc na mąkę orkiszową oraz
żytnią. Wszystko po to, aby przekonać dzieci
do jedzenia chleba zawierającego więcej niezbędnych składników, a te znajdują się właśnie w mąkach z grubszego przemiału. Pięknie
wyrośnięte bochenki chleba mogą państwo
podziwiać na fotografii.
Na samym pieczeniu jednak się nie skończyło.
W czasie, kiedy chleby rumieniły się w piekarniku, dzieci wzięły udział w konkursie prosto

Na koniec oczywiście nie zabrakło nagród wręczanych przez Zastępcę Wójta Gminy Izabelin
i Dyrektor Gminnej Stołówki. Postaramy się,
aby w tym roku wszystkie klasy wzięły udział
w podobnych warsztatach kulinarnych.
Marcin Michalski
dietetyk gminny
fot. arch. Stołówki Gminnej

ZDROWIE
fot. arch. prywatne M. Bogusławskiej

Cała prawda

o dietach oczyszczających
Okres świąt to czas, w którym spożywamy nadmierne ilości jedzenia, często smażone na głębokim
tłuszczu, ciężkostrawne i o dużej zawartości cukru.
Następnie mamy okres Nowego Roku, kiedy podejmujemy noworoczne postanowienia. Prześladowani
reklamami suplementów diety, zostajemy zachęceni do przeprowadzenia różnego rodzaju detoksów.
Jednak zanim się na to zdecydujemy, powinnismy
się zastanowić – mówi dietetyk Milena Bogusławska.

N

fot. pixabay.com

ie zastanawiając się nad działaniem naszego organizmu, oraz karząc
siebie za to, jak jedliśmy przez kilka dni świąt, przechodzimy na diety
sokowe, warzywno-owocowe, popijając zioła o działaniu odtruwającym
itd. Zamiast przemyśleć to, w jaki sposób jedliśmy cały rok. Czy faktycznie te kilka dni mniej strawnego jedzenia źle wpłynęło na nasze zdrowie
i wagę? Czy może to nasze całoroczne wybory żywieniowe miały wpływ
na to, że przybyło nam kilka kilogramów więcej? A może wynika to
z faktu, że wraz z nieodpowiednią dietą, unikaliśmy również codziennej
aktywności fizycznej? A może brak energii wcale nie wynika z przejedzenia się (chociaż oczywiście to może być przyczyną), a jest efektem
niezdiagnozowanego schorzenia, o którym nie wiemy, ponieważ nie wykonaliśmy badań profilaktycznych?

mórki organizmu (takich jak leki, wirusy czy alkohol) oraz neutralizacją
toksyn zajmuje się wątroba, należąca do układu pokarmowego. Nieprzemyślane stosowanie (głównie w nadmiarze) suplementów diety czy
ziół może mieć działanie hepatotoksyczne, czyli uszkadzające wątrobę,
a tym samym jej możliwości regeneracyjne.

Diety oczyszczające obiecują nam utratę zbędnych kilogramów w szybkim czasie, usunięcie nagromadzonej wody czy zalegających toksyn.
Pamiętajmy jednak, że nasz inteligentny organizm ma własny system
detoksykujący. Usuwaniem pozostałości czynników uszkadzających ko-

Dietetyk/Specjalista ds. Bezpieczeństwa Żywności
w Zdrowo Zrobione Catering
Milena Bogusławska

Obecnie obserwuje się występowanie dodatniej korelacji między częstością występowania uszkodzeń wątroby a rosnącym spożyciem ziół
i suplementów diety.
Zanim zdecydujesz się na dietę oczyszczającą, skontaktuj się z lekarzem
lub dietetykiem.

Jak dokarmiać wodne ptaki
Kto z nas będąc dzieckiem nie chodził z rodzicami i dziadkami nad wodę karmić ptaki chlebem i bułkami? No właśnie… i niestety wielu z nas robi to dalej. Bo to takie smaczne i syte węglowodanowe jedzenie.
Przecież zawsze się tak robiło. Dziś wiemy, że spożywanie pieczywa powoduje u ptaków wiele schorzeń
i chorób, na przykład kwasicę żołądka czy tzw. anielskie skrzydło – mówi Katarzyna Fidler z Kampinoskiego
Parku Narodowego.

L

asy, wydmy i bagna, to krótka charakterystyka Kampinoskiego Parku Narodowego. Po ustąpieniu lodowca, jakieś szesnaście tysięcy lat temu, pozostały w pradolinie
Wisły, czyli na dzisiejszym obszarze naszego parku, przeplatane pasami wydmowymi
dwa pasy bagienne − północny i, zahaczający o teren naszej gminy, południowy pas
bagienny. W czasach, gdy nie budowano

jeszcze wałów przy rzekach, wielkie tereny
Puszczy zalewane były przez wody Wisły
i Bzury. Klimat i przyroda zadziałały jednak
tak, że nie ma w Kampinoskim Parku Narodowym naturalnych jezior, rzek ani nawet
oczek wodnych. Mimo niedoboru większych
cieków wodnych spotkamy tu jednak kanały
(część wykopana ludzką ręką), strugi, strumienie oraz Jeziorko Tomczyn w okolicach

Leszna, spory akwen Mokre Łąki w Truskawiu, kilka jeziorek w okolicach Łomianek,
Czosnowa, Kazunia i oczywiście dwie potężne rzeki okalające park: od zachodu Bzurę
i od północy Wisłę.
Nie można zatem powiedzieć, że w Puszczy
nie ma wody. Choć gdy nadchodzi susza,
a zdarza się to bardzo często, woda w ka-
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PRZYRODA
z nas będąc dzieckiem nie chodził z rodzicami i dziadkami nad wodę karmić ptaki chlebem i bułkami? No właśnie… i niestety wielu z nas robi to dalej. Bo to takie smaczne
i syte węglowodanowe jedzenie. Przecież
zawsze się tak robiło. Poza tym wszyscy
wiedzą, że jedzenia marnować nie można.
A że czasem spleśniałe trochę?! Kaczki nie
wiedzą, więc i tak je zjedzą! O zgrozo!
Dziś, kiedy nasza wiedza jest dużo większa
niż chociażby pięćdziesiąt lat temu, możemy mądrze i świadomie pomagać naszym
ptasim pupilom.

nałach i na bagnach znika na kilka miesięcy. Są też takie chwile, gdy wody jest sporo
np. wiosną, gdy stopnieją śniegi czy w mokrych, deszczowych miesiącach lata i jesieni, kiedy zalane są lasy, łąki, a nawet szlaki
turystyczne.

wielu gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych nieraz bardzo, bardzo rzadkich.
O dobrej jakości wody świadczy fakt, że
w zbiorniku występują sporych rozmiarów
ryby, płazy i mnóstwo bezkręgowców, czyli
łatwo dostępny pokarm dla awifauny.

Szczęśliwi mieszkańcy naszej gminy Izabelin mogą przez cały rok cieszyć oko powstałym w 2007 roku zbiornikiem Mokre
Łąki. To antropomorficzne jezioro sąsiaduje z oczyszczalnią ścieków, a oczyszczona
w niej, mająca II klasę czystości woda wraz
opadami atmosferycznymi jest głównym zasilaczem zbiornika. Właśnie od ilości wody
zależy jego kształt, podobnie jak głębokość
(maksymalnie wynosi 2,5 m) czy poziom lustra wody (średnio około 83 m n.p.m.). Przy
wyższych stanach wody wylewa się ona na
sąsiadujący las oraz przelewa przez specjalną opaskę znajdującą się w północno-zachodniej części zbiornika i trafia do Kanału
Zaborowskiego, a dalej do Kanału Łasica,
Bzury i Wisły.

A gatunków ptaków jest tu niemało. Kogo
zatem możemy spotkać nad wodą? Na
przykład popularne kaczki krzyżówki, cyraneczki, cyranki i mewy śmieszki. Są też
czaple siwe i białe, łabędzie nieme, perkozy
rdzawoszyje, perkozy dwuczube i perkozki,
żurawie, łyski, kokoszki wodne, a nawet
kormorany. Gdy szczęście nam dopisze,
możemy zauważyć bączka, błotniaka stawowego, trzmielojada, majestatycznego
bielika, bociana czarnego czy przepięknie
ubarwionego zimorodka.

Takie urozmaicenie terenu jest mekką dla
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Wiele z tych gatunków, które są roślinożerne i pozostają z nami na zimę, ma w tym
czasie niemały problem ze zdobyciem pokarmu, zwłaszcza gdy zamarza woda. W sukurs przychodzi wtedy człowiek i chętnie
ptaki dokarmia. Ale czy robi to dobrze? Kto

Teraz już wiemy, że pieczywo w dzisiejszych
czasach nie jest tym samym, co kiedyś. Naszpikowane chemią, solą i spulchniaczami,
jest niewarte złamanego grosza. Dla ptaków jest szkodliwe, a nawet zagraża ich
życiu. Dopiero dziś wiemy, że spożywanie
pieczywa powoduje u ptaków wiele schorzeń i chorób, na przykład kwasicę żołądka czy tzw. anielskie skrzydło. W skrócie:
anielskie skrzydło, to powstała poprzez złe
odżywianie deformacja stawu skrzydła.
Skrzydło jest wygięte i nie składa się, przez
co ptak nie może latać. Widać to czasami
u przechadzających się po lodzie kaczek,
gęsi czy łabędzi. Taki „niepełnosprawny”
ptak jest dla każdego drapieżnika łatwą
i szybką ofiarą.
Co zatem należy zrobić, by pomóc ptakom
mieszkającym nad wodą przetrwać zimę?
Można przynieść z domu gotowane, najlepiej na parze i bez soli, drobno pokrojone
warzywa: ziemniaki, buraki, marchew, pietruszkę. Dobrym pomysłem jest rozsypanie
na suchej ziemi obok wody ziarna zbóż (np.
pszenicy, jęczmienia, owsa i kukurydzy),
kasz, płatków zbożowych np. owsianych
lub otrąb. Można też skorzystać z KACZKOMATU, który znajduje się przy zbiorniku
i w którym znajduje się z pyszna strawa dla
ptaków… nie tylko dla kaczek.
Tekst i fot. Katarzyna Fidler

ZWIERZAKOWO

Puszcza w zimowej aurze
Spacerując zimą po Puszczy Kampinoskiej, możemy spotkać wielu jej
dzikich mieszkańców. To dla nich trudny czas. Temperatura powietrza
spada często poniżej zera, a glebę pokrywa niekiedy spora warstwa
śniegu. Nasi leśni sąsiedzi szukają wówczas pożywienia w różnych miejscach, przemierzając Kampinoski Park Narodowy. Niektóre zwierzęta
zapadają w zimowy letarg, by wraz z nadchodzącą wiosną na nowo
wybudzić się do pełni życia. Są też i takie, które na ten czas opuszczają
puszczę. Powrócą, kiedy tylko znowu zrobi się ciepło.

S

arny i jelenie zazwyczaj tworzą zimą niewielkie grupy. Są wtedy mniej narażone na
atak ze strony drapieżników, a także skuteczniej poszukują pożywienia. Choć ostatnie zimy
zaskakują nas niekiedy różnymi temperaturami, zdarza się, że śniegu jest dużo i biała pokrywa okrywająca najniższe warstwy lasu tworzy zaporę, przez którą trudno się dostać do
smacznych części roślin. Wówczas ssaki zaczynają obgryzać pędy oraz korę drzew. Niektóre
zwierzęta zmieniają nieco swoje dietetyczne
menu – rzec można – z letniego na zimowe.
Wśród nich są m.in. dzięcioły, sikorki czy mazurki, które w cieple letniego słońca wybierają
bardziej dostępne owady, a teraz prócz tego
szukają nasionek. Jemiołuszki czy kosy z kolei wybierają owoce znalezione na drzewach,
a kruki, których dieta zawiera mięso chętnie
żywią się znalezioną i łatwiej dostępną o tej
porze roku padliną.

Niektóre z gatunków opuszczają nas, by powrócić tu za kilka miesięcy. Wśród nich są m.in.
bociany białe i czarne, wilgi czy też maleńkie
i z pozoru delikatne niczym piórko jaskółki. Pokonują wiele tysięcy kilometrów, lecąc w miejsca bogatsze w pożywienie i bardziej korzystne
z uwagi na panujące warunki atmosferyczne.
W ich miejsce zimowymi gośćmi są u nas z kolei gile czy wspomniane wcześniej jemiołuszki,
które przylatują z północy ze względu na łagodniejszy klimat.
Gady, płazy, owady, a także niektóre ssaki na
zimowy czas szukają odpowiednich kryjówek,
by, hibernując, przeczekać mało sprzyjający
czas. Ich procesy życiowe, takie jak bicie serca, tempo przemiany materii czy częstotliwość
oddechów ulegają wówczas spowolnieniu,
a temperatura ciała obniża się. Nasza puszcza
jest obecnie jednym z największych zimowisk

nietoperzy. Ich liczba na tym terenie wynosi ponad tysiąc osobników, wśród których są
m.in. gacek brunatny, nocek rudy czy mopek.
Wbrew powszechnemu przekonaniu, w sen zimowy nie zapadają wiewiórki. Przesypiają co
prawda okresy największych mrozów, ale gdy
tylko zrobi się cieplej, wychodzą ze swoich kryjówek w poszukiwaniu schowanego wcześniej
pożywienia. To oczywiście tylko niektóre ze
zmian, jakie zaobserwować można zimą w naszej Puszczy Kampinoskiej. Warto więc wybrać
się na spacer. Urok zimowego lasu na pewno
kojąco wpłynie na naszą psychikę i pozwoli
„naładować akumulatory” na kolejne dni.
Magdalena Kamińska

grubodziób i czyż, fot. M. Szajowski

fot. M. Szajowski

HIPOTERMIA - ODMROŻENIA
U ZWIERZĄT Weronika Małkowska, studentka weterynarii
Tak samo jak u ludzi, u zwierząt może wystąpić hipotermia, czyli wychłodzenie organizmu mogące
prowadzić do odmrożenia.

N

ajwiększym zagrożeniem jest to dla
małych i średnich ras psów, szczeniąt
oraz ras nieprzystosowanych do niskich
temperatur, takich jak rasy bez sierści, ale
także doberman czy greyhound. Natomiast
przykłady ras mocno przystosowanych do
zimna to oczywiście husky syberyjski oraz
alaskan malamut. Różnica w podatności na
niską temperaturę u psów jest związana
z futrem, masą ciała zwierzęcia, wiekiem
i chorobami współistniejącymi.

Najbardziej narażone na odmrożenia są
łapy, nos i uszy. Wychłodzenie może prowadzić do zmian skórnych, takich jak opuchlizna i zmiana kolorów. Może dojść do bardziej poważnych objawów np. pęknięć na
skórze, a w ekstremalnych przypadkach do
martwicy. Innymi objawami są kaszel i gorączka, przygarbiona postawa ciała, wolny
chód. Jeśli zauważymy niepokojące objawy
u naszego podopiecznego, nie przygotowujmy od razu gorącej kąpieli i nie kładźmy

zwierzęcia przy kaloryferze! To może doprowadzić do szoku termicznego. Najlepiej
trzymać łapy pupila w dłoniach, polewać
chłodną, a później letnią wodą. Zachęcamy
także do wizyty u lekarza weterynarii, który będzie mógł profesjonalnie ocenić stan
zwierzęcia i podjąć ewentualne leczenie.
Przede wszystkim pamiętajmy o profilaktyce
– dostępne są ubranka dla zwierząt chroniące
przed zimnem oraz ochraniacze na łapy. •
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CHINY – obrazki z podróży część II
Dzisiaj, kiedy Chiny zmagają się z epidemią koronawirusa, który zbiera 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.
Smog
W Chinach nie ma nieba…. bo chińskie miasta
są tak zanieczyszczone, że zatroskani o swoje zdrowie Chińczycy mogą kupić świeże powietrze w… puszkach. Dostępne jest m.in.
powietrze z Tybetu, Tajwanu i Ya’han. Oddychanie pekińskim powietrzem można porównać do wypalenia 21 papierosów w ciągu dnia.
W wielkich miastach maseczka to obowiązkowy element stroju, którzy noszą wszyscy.
Chroni płuca przed gryzącym, śmierdzącym
smołą, gęstym od zanieczyszczeń powietrzem.
W Pekinie planowane jest powołanie nowych
sił policji, których zadaniem będzie kontrola
wdrażania działań do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Burmistrz stolicy zapowiedział, że policjanci z tych nowych, specjalnych
oddziałów będą karać osoby korzystające
z grilli na świeżym powietrzu, a także palące
śmieci, drewno i inne rodzaje biomasy.
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w którym cała energia pochodzi z elektrowni
wiatrowych i gazowych.

wszelakich kodach i na tablicach rejestracyjnych. Igrzyska Olimpijskie w Pekinie rozpoczęły się 8.08.2008 roku o godzinie 8.08.

Przesądy
Chińczycy są narodem niezwykle przesądnym
i mawiają często, że pech przychodzi zawsze
w parze, a szczęście w pojedynkę. W związku
z tym dbają, by prezent darowany z powodu
smutnych okazji był zawsze pojedynczy, aby
nie podwajać nieszczęścia. Natomiast z okazji
wesela czy chrzcin mnożymy dobro dając prezent podwójny. W parzyste dni nie organizujemy pogrzebów, gdyż może to spowodować
kolejne nieszczęście. Należy także unikać kupowania rzeczy z tzw. „drugiej ręki”, ponieważ
można w ten sposób przejąć pecha poprzedniego właściciela.

Mieszkańcy Państwa Środka płacą wysoką
cenę za ogromny postęp gospodarczy − smog
co roku zabija ponad 1,1 miliona osób, czyli
czterokrotnie więcej niż umiera w wyniku malarii, gruźlicy i AIDS łącznie. Władze Pekinu podejmują walkę z zanieczyszczeniem powietrza
w mieście, ograniczając liczbę rejestrowanych
samochodów.

Najbardziej niepożądanym numerem jest
czwórka (podobnie jak u nas 13), która w opinii Chińczyków jest numerem pechowym, dlatego w wielu hotelach nie ma piętra czwartego, czternastego i dwudziestego czwartego.
W hotelu, w którym mieszkałam, na czwartym
piętrze mieściły się wyłącznie pomieszczenia
techniczne. Nie ma w szpitalach sali o numerze
cztery, a kierowcy nie chcą czwórki w numerach swoich samochodów, święcie wierząc, że
przynosi pecha.

W 2017 roku zamknięto ostatnią elektrownię
węglową, a Pekin to pierwsze miasto Chinach,

Za szczęśliwą liczbę natomiast uważana jest
ósemka. Dobrze ją mieć w numerze telefonu,

w hutongu

Hutongi
To najstarsze, często zaniedbane fragmenty
starego miasta, powstające za panowania kolejnych dynastii. Ich nazwa to w dosłownym
tłumaczeniu „droga do studni”, wokół której
koncentruje się życie. Dziś hutongi stanowią
niebywałą atrakcję turystyczną i obowiązkowy punkt każdej wycieczki. Niektóre z nich
zostały odrestaurowane i stanowią miejsce
zamieszkania lokalnej bohemy, inne popadają
w ruinę. Wielu tubylców mieszka w trudnych
warunkach, często bez dostępu do wody, bez
ogrzewania, a toalety są publiczne, „kucane”,
bez kabin. Domy bywają małe i ciasne, dlatego dużo rzeczy trzyma się na dziedzińcach.
Również na zewnątrz wisi pranie, często wśród
tysięcy kabli wijących się pomiędzy słupami.
Życie rodzinne i towarzyskie w ciepłe dni toczy się głównie na ulicach tętniących życiem.

Zakazane Miasto

w hutongu

Dookoła biegają dzieci, w śmiesznych spodenkach z rozcięciami w kroku, aby mogły bez
problemu załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne bezpośrednio na ulicę. Hutongi zamieszkują
ubożsi mieszkańcy miasta. Ich domy często są
w złym stanie technicznym i aż strach zapuszczać się w wąskie uliczki z obawy, że coś spadnie nam na głowę.
Zwiedzamy hutongi, przemieszczając się rikszą. Odwiedzamy przyjazne domy, próbujemy
malować chińskie litery pod czujnym okiem
Petera, chłoniemy każdą komórką ciała egzotyczne smaki, zapachy i gwar miejscowych
targowisk. Tu czas jakby się zatrzymał, nikt
się nie spieszy, mieszkańcy grają i tańczą na
ulicach. Hutongi stały się dużą atrakcją turystyczną i część z nich przeżywa swoją drugą
młodość – zamienione w hotele, restauracje,
sklepy, cieszą oczy odwiedzających. Jeden
z noclegów w Pekinie mieliśmy właśnie w tradycyjnym hutongu.

Przestępczość
Chińskie miasta uznawane są za bezpieczniejsze od metropolii europejskich, a przestępczość w nich jest bardzo niska. Bardzo surowe
prawo i wysokie kary, łącznie z karą śmierci,
skutecznie dyscyplinują i odstraszają potencjalnych przestępców. Najwyższy wymiar kary
może być orzeczony za morderstwo, handel
narkotykami, przemyt, organizowanie masowych buntów, a jeszcze do niedawna także za
zabicie narodowego symbolu – pandy wielkiej.
Dwa lata więzienia może otrzymać urzędnik,
który opóźni dostarczenie przesyłki. Przeczytanie cudzego listu można przypłacić rokiem pozbawienia wolności, a niszczenie grobów i pamiątek zagrożone jest karą dożywocia. Jeśli
przestępca nie ukończy 16 lat, karze podlega
jego ojciec. Więźniowie muszą pracować albo
się uczyć, nie ma kary bez pracy.
Istnieją opinie, że do poprawy poziomu
bezpieczeństwa przyczyniają się wszechobecne kamery. Szacuje się, że w całych
Chinach zainstalowanych jest ponad 176
milionów kamer, a w fazie testowej jest system video, który rozpoznaje wybrane osoby po twarzach i śledzi je. Pomaga także

Internet. Wszechobecny WeChat ma wbudowane funkcje pozwalające rządowi na
monitorowanie i cenzurowanie wiadomości,
uzyskiwanie dostępu do książki adresowej
i zdjęć, śledzenie aktywności użytkowników
oraz uruchomianie kamery i mikrofonu.

Cenzura
Niestety w Chinach nawet dorośli nie mają
szans zdobycia wiedzy na temat świata zewnętrznego. Wiadomości dotyczące religii,
kultury i sytuacji politycznej są przefiltrowane. Internet jest cenzurowany, a dostęp do
obiektywnych źródeł informacji bardzo ograniczony. Chińskie władze dokładnie kontrolują informacje, które trafiają do obywateli ich
państwa. Treści internetowe są cenzurowane
za pomocą praw i rozporządzeń administracyjnych. Często to, co na całym świecie jest
popularne, dla Chińczyków jest niedostępne.
Władze Państwa Środka zezwalają na pokazy 34 zagranicznych produkcji rocznie.
Z zatwierdzonych filmów często wycinane
są fragmenty uważane za obraźliwe lub wywrotowe. Pekin stawia na własny przemysł
rozrywkowy. Nawet film wyreżyserowany
przez chińskiego reżysera Ang Lee „Tajemnica Brokeback Mountain” nagrodzony przed
laty Oscarem, nigdy nie został w Chinach
pokazany.
Kolejną barierą są języki obce. Poziom ich
znajomości jest bardzo niski, a zapotrzebowanie na lektorów ogromne. Bogaci obywatele Państwa Środka, chcąc podwyższyć
swój status, chętnie zatrudniają cudzoziemców jako nauczycieli języków dla swoich
dzieci. Obcokrajowcy o jasnych włosach
otrzymują wynagrodzenie znacznie wyższe
niż ciemnowłosi, a zdecydowanie najwyższe
osoby rudowłose.
Gdyby Chińczycy znali język angielski na poziomie chociażby komunikatywnym, mogliby
uszczknąć wiedzy z zagranicznych serwisów
informacyjnych – bez cenzury, bez ubarwień,
bez tajemnic. A tak − rzeczywistość Państwa
Środka kreowana jest przez rządzących.

Wykształcenie
Współczesne gospodarki, rozwijające się dynamicznie tak jak Chiny, już dawno przestały
być oparte na taniej sile roboczej i stawiają na
innowacyjność i edukację. Liczba absolwentów wyższych uczelni wzrosła w Chinach przez
ostatnie dwudziestolecie o 300% i jest obecnie wyższa niż we wszystkich krajach Europy
łącznie. Szacunek dla wiedzy i edukacji jest powszechny. System kształcenia jest nadzorowany przez państwo, a studia są płatne i bardzo
drogie. W utrzymaniu na uczelni pomaga silnie
rozwinięty system stypendialny, dedykowany
głównie studentom osiągającym najlepsze wyniki w nauce.
Ogromna populacja Chińczyków wymusza
ostry system selekcji, dlatego zdobycie wyższego wykształcenia w Chinach jest niezwykle
trudne, a system rekrutacji złożony i bardzo
skomplikowany. Co roku krajowe uczelnie oblegane są przez chętnych do zdobycia indeksu,
a tym samym przepustki do lepszej pracy, stanowiska, płacy i osiągnięcia wyższego statusu społecznego. Na niektórych kierunkach na
jedno miejsce przypada nawet 300 chętnych.
Ukończenie wyższej uczelni to szansa na lepsze życie dla całej rodziny absolwenta, dlatego
wszyscy jej członkowie składają się na wsparcie finansowe dla studenta w czasie całego
okresu jego pobytu na uczelni. W zamian za to
po uzyskaniu tytułu i dobrej pracy zobowiązany jest on do rewanżu i utrzymania członków
rodziny, którzy go wspomagali podczas nauki.
Uzyskanie tytułu naukowego przez studenta
pochodzącego z prowincji to powód do dumy
dla całej miejscowości, a nawet prowincji.
Analogicznie − słabe wyniki w nauce to powód
do wstydu i hańba dla całej społeczności.
Różnice kulturowe między naszymi krajami
są ogromne, a poznawanie tego kraju fascynujące. Kiedy więc zakończy się walka z koronawirusem, a podróżowanie stanie się znów
bezpieczne, zachęcam gorąco do wyjazdu
i własnego odkrywania piękna Chin.
Bożena Skudlarska, fot. arch. autorki
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Wierzby płaczące

Poniższy tekst to opis paru zdjęć utrwalonych na kliszy pamięci. Wartość tych migawkowych wspomnień zwykłych ludzi będzie jednak, myślę, z czasem rosła, bo dotyczą wielkich wojen, które wstrząsnęły całym światem.

O

tej niedawnej, II wojnie słyszałem jako
dziecko często. Urodziłem się w Sokołowie Małopolskim, podczas jej trwania, na
początku 1943 roku, gdy właśnie przesilała się na Wschodzie i zaczynał się zmierzch
Trzeciej Rzeszy Niemieckiej. Szczegółów z samego czasu wojny nie pamiętam, ale moja
wspaniała mama wszystko zapamiętywała.
Według relacji bliskich, niedługo potem miałem już szeroki repertuar pieśni partyzanckich, maszerowałem z patykiem po podwórzu
i śpiewałem „Rozszumiały się wierzby płaczące...”. Czuję dotąd wzruszenie, gdy słyszę melodie z filmu „Zakazane piosenki”. To piosenki
mojego dzieciństwa...
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Ale wróćmy do czasu okupacji w Sokołowie
Małopolskim. Naprzeciw naszego domu, przy
ulicy Rzeszowskiej była szkoła. Stacjonował
w niej niemiecki oddział SS. Byli to młodzi chłopcy, swoim wyglądem wzbudzający
sympatię. Kiedyś mojej mamie zginęła mała
świnka i mama wybrała się jej szukać po ulicy
ze mną na ręku. Zobaczył ją wartownik SS-man i, chcąc jej okazać grzecznie pomoc,
zapytał o coś po niemiecku, z czego mama
zrozumiała tylko słowa eine kleine Schweine?,
i wskazał jej zabłąkaną świnkę. Ludzki odruch SS-mańskiego wartownika... Jak pozory
mylą! Od czasu do czasu w nocy budziły moich rodziców hałasy. SS-mani wyruszali wielkimi samochodami-budami do upatrzonych
wsi. Po kilku dniach dochodziły do rodziców
relacje z masakr, które ci „mili chłopcy” robili, nie oszczędzając kobiet ani dzieci... Moja
matka opowiadała, że kiedyś ich sąsiedzi ze
szkoły, przyprowadzili z jakiejś wsi kilkunastu
czy kilkudziesięciu zakładników. Za zakładnikami biegła żona jednego z nich, strasznie
rozpaczając. Niemcy zaprowadzili ofiary na
cmentarz sokołowski i tam kazali się im rozbiec. Zrobili sobie polowanie na ludzi, chyba
z przesytu „normalnej” niemieckiej „rozrywki”
rozstrzeliwań. Płacząca żona zdjęła z trupa
swojego męża buty, bo umarłemu się już
nie przydadzą, a butów nie ma... Pewnie nie
było wśród tych żołnierzy drugiego Ottona
Schimka, 18-letniego żołnierza Wehrmachtu, który za odmowę strzelania do Polaków
z powodów religijnych został przez niemiecki
wojskowy sąd polowy skazany na karę śmier-

ci i rozstrzelany. Teraz jego domniemany grób
w Machowej jest obiektem pielgrzymek z Polski i Niemiec.
W pobliżu tej sokołowskiej szkoły mieszkali
ludzie z Armii Krajowej i moja mama widziała
przez okno ich codzienną konspiracyjną aktywność. W Bliznem koło Dębicy, kilkadziesiąt
kilometrów od Sokołowa, odbywały się pod
kierownictwem Wernera von Brauna próby
z rakietami V-1 i V-2, cudem ówczesnej techniki. Ludność miasteczka niczego chyba o tym
nie wiedziała. Z powojennej literatury dowiedziałem się, że pierwsze podejrzenia wywiadu
AK, że coś na tym terenie się dzieje, pojawiły
się po... nekrologu umieszczonym w jakiejś
niemieckiej gazecie. Nieostrożni hitlerowcy
dopuścili do opublikowania nekrologu, z którego wynikało, że w Rzeszowie w katastrofie
samochodowej zginęli profesorowie niemieckich uczelni, specjaliści w jakiejś technicznej
dziedzinie. Co robili w Rzeszowie? Po nitce do
kłębka trafiono do Pustkowa. Skończyło się to
podjęciem przez AK niewybuchu rakiety V2
(koło Sarnak na Mazowszu), zbadaniem jej
m.in. przez prof. Groszkowskiego w Warszawie i odesłaniem brytyjskim samolotem do
dalszych badań w Anglii.
Wojna miała w tym małym miasteczku jeszcze jeden, najtragiczniejszy swój wymiar.

Jak w wielu podobnych miastach Polski, tak
i w Sokołowie żyło przed wojną wielu Żydów
(około 40%). Żydzi tradycyjnie dominowali
w handlu i moi rodzice zapewniali mnie, że
niejaki Hersiek miał przed wojną w Sokołowie
sklep o powierzchni małego pokoju, cały pod
sufit wypełniony najrozmaitszymi towarami,
od smaru do wozów i zeszytów szkolnych
aż po banany. Był to zapewne ostatni czas
aż do końca komunizmu, kiedy w Sokołowie
w sklepie widziano banany... Moi dziadkowie
utrzymywali stosunki sąsiedzkie z Żydami,
szczególnie z najbliższymi sąsiadami − rodziną Weintraubów. Dzieci bawiły się razem,
rozprawiano, plotkowano, szanowano się
wzajemnie, choć był też wyraźny podział:
obie społeczności były przywiązane do swojej religii, tradycji i obyczajów. Dalekie to od
współczesnych nam stosunków Żydów i Palestyńczyków. Na ścianie mam plenerowe zdjęcie z wesela moich rodziców (1933). Wszyscy
uczestnicy wesela odświętnie ubrani, około
35 osób, a do kolan panny młodej tuli głowę
Rela, żydowska dziewczynka, sąsiadka mojej
mamy.
Coś z tej atmosfery dobrego czy zwykłego
współżycia musiało zostać co najmniej do
moich czasów szkolnych, ponieważ aż do
skończenia szkoły średniej w Rzeszowie nie
miałem pojęcia o istnieniu współczesnego

fot. Pixabay.com
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antysemityzmu. Nie mówiono źle o Żydach
ani w domu, ani w szkole, ani na ulicy, ani
w dziecięcych zabawach. Dopiero później, będąc na studiach w Warszawie, nieoczekiwanie zetknąłem się w akademiku z dowcipami
i żartami, czasem bardzo Żydom niechętnymi.
Tymczasem żydowskich sąsiadów czekał
straszny los. Bardzo szybko niemieccy specjaliści od terroru powołali milicję żydowską.
Zgłosili się do niej młodzi żydowscy chłopcy.
Milicja dostała pierwsze zadanie, aby przyprowadzić 10 Żydów na rozstrzelanie. Za nic,
po prostu na postrach. Musiał to być dramat,
straszny dramat: kogo wybrać? Widać jednocześnie, że nawet w takim przypadku nie
można liczyć na brak wykonawców. Wybrała
żydowska milicja starców, ale wśród wybranych była też całkiem młoda dziewczyna... Na
sokołowskim rynku Niemcy ustawili stół, na
nim stała butelka wódki, leżały zakąski i pistolet. Żydowscy policjanci siłą i biciem przywlekali ofiary do SS-mana z pistoletem, a ten
strzelał im w głowę. Najbardziej wyrywała się
i krzyczała ta młoda dziewczyna... Nawiasem
mówiąc, nie rozumiem ilościowo-wybiórczego
podejścia do Holokaustu ze strony Grosa. Nie
może być tak w badaniach naukowych, że
kwalifikacja takiego samego czynu zależy od
rasy/narodowości sprawcy, bo ta umiejętność
rozróżniania przez badacza ras czy narodowości wśród równych obywateli II Rzeczypospolitej, jest właśnie rasizmem. Oczywiście, byli
Polacy, którzy splamili się wydawaniem Żydów
na śmierć w ręce Niemców i to jest haniebne,
ale przecież praktycznie wszyscy mieszkańcy
gett byli przekazywani Niemcom przez ręce
podlegających administracji niemieckiej Rad
Żydowskich (Judenratów) i żydowskiej policji.
Więc może lepiej porzucić taką zdeformowaną koncepcję paranaukowych oszacowań liczbowych, która udaje, że tego nie było.
Rodzice opowiadali, że widzieli prowadzoną
na rozstrzelanie młodą parę Żydów i polską
rodzinę Gielarowskich, która ich ukrywała.
Wszyscy musieli sobie wykopać groby na podwórzu szkolnym, kilka strzałów i życie wraca
do europejskiej normy.
27.VI.1942 roku do godz.18.00 wszyscy Żydzi sokołowscy mieli się przenieść do getta
rzeszowskiego. Starszyzna sokołowskiego
kahału żydowskiego, zapewne w dramatycznych okolicznościach, oddała swoje archiwum
chrześcijanom Sokołowa. Widziałem to archiwum po 40 latach, a właściwie jego połowę
− książki z przełomu wieków, rejestr ślubów
i urodzin, zwój pergaminu o wyglądzie tak
perfekcyjnym, że robił wrażenie, jakby wczoraj był zapisany. Niewielu Żydów sokołowskich

się uratowało, większość została rozstrzelana
w pobliskich lasach głogowskich. Moja babcia
wiedziała, że w pobliskim łanie zboża ukrywa się Żyd. Mimo zagrożenia karą śmierci za
jakąkolwiek pomoc Żydom, otwierała okno,
kładła bochenek chleba i garnek zagrzanych
ziemniaków i czekała aż jedzenie zniknie. Aby
wymusić bezwzględne posłuszeństwo w tej
akcji, w nocy z 24 na 25 czerwca słynny sadysta Niemiec Twardon zastrzelił 30 Żydów.
A z naszych sąsiadów: odszedł do getta
w beznadziejną przyszłość dziesięcioletni Hilek Weintraub, a jego siedemnastoletni brat
Lunek, podejrzewając najgorszy los, zarzucił
na ramię kosę, aby udawać wiejskiego chłopca, i poszedł w pola. Zobaczymy później, że
historia dopisała tutaj nieoczekiwany zwrot.
Tuż po wojnie do moich dziadków przyszedł,
zdaje się z Wiednia, list od Fredy Weintraub.
Uratowała się właściwie dzięki wyrzuceniu jej
przez Niemców do Rosji w pierwszych tygodniach wojny. W liście pytała, czy ktokolwiek
z jej rodziny żyje. Moja babcia musiała niestety odpisać, że nikt nie żyje, bo nawet jedyny krewny, który ukrywany przez Polaków
się uratował, Lunek, został parę dni temu
zastrzelony. Babcia nie napisała dlaczego
i przez kogo został zastrzelony. Otóż, Lunek
jakoś się uratował przed hitlerowcami, ale
wstąpił do milicji i zaczął rozpowiadać, że on
teraz będzie „polskim gestapo”. Pewnie działały jakieś urazy wojenne do Polaków i poczucie siły płynące z nowej funkcji. Te groźby
spowodowały, że Podziemie wydało na niego
wyrok śmierci. W 1986 roku jakaś obywatelka
Sokołowa była „na saksach” w Stanach Zjednoczonych i pracowała jako niańka w rodzinie żydowskiej. Wraz z tą rodziną pojechała
na wakacje na Florydę. Poznała tam kilku
żydowskich znajomych gospodarzy. Jeden
z nich powiedział, że pochodzi z Sokołowa,
nazywa się Weintraub i prosił, żeby pozdrowić
moją babcię od Hilka! To ten mały Hilek, który poszedł do getta, a potem jakoś się dzięki
dobrym ludziom uratował. Życie jest czasami
barwniejsze niż fantazja.
Nikt z mieszkańców Sokołowa nie wiedział,
że dwa kilometry dalej, we wsi Turza, koło
Trzebuski, w leśnym sowieckim obozie koncentracyjnym, czy może raczej selekcyjnym,
NKWD, poderżnięto gardła nożem dwustu
jeden AK-owcom z regionu lwowskiego. Ludność miejscowa bała się pisnąć słówka przez
wiele dziesiątków lat... Choć obóz znajdował
się w odległości 2-3 km, żadne wiadomości
z niego do nas nie przenikały. Taka to była
supertajemnica.
Inny obraz. Mama wspominała, jak w 1944

czy 1945 roku starszy nieco ode mnie mój
kolega Maniek maszerował obok prowadzonych do niewoli na Syberię, kiedyś tak butnych, żołnierzy Wehrmachtu i śpiewał ich
pieśń z lepszych, jeszcze niedawnych czasów:
Heili, heila, heila, heila... Niedawni panowie
życia i śmierci maszerowali wolno na Wschód,
z opuszczoną głową. Za pazuchą mieli włożone trochę słomy, żeby choć odrobinę się
rozgrzać w tę mroźną zimę... A na Zachód
jechały sowieckie samochody z czerwoną
gwiazdą. Oglądałem te gwiazdy przez szybę
naszego mieszkania przy ulicy Rzeszowskiej
i jak widziałem, pilnie rysowałem.
Żołnierze sowieccy wybierali sobie kwatery.
W naszym małym domu kwaterowali dwaj
sowieccy oficerowie, którzy świetnie mówili
po polsku. Nigdy moja Mama nie mówiła, że
to byli Polacy. Żyli z naszą rodziną w przyjaźni
i byli bardzo wobec niej fair. Kiedyś jakiś zwyczajny sołdat wpadł do domu i domagał się
czegoś brutalnie. Jeden z oficerów wyszedł
i poprosił go o dokumenty. Chłopak nie wiedział, gdzie się podziać. Oficerowie byli redaktorami jakiejś gazety. Gdzie jest pani syn? −
zapytał jeden z nich gospodynię domu, w którym rodzice mieszkali. Odpowiedź brzmiała:
Zginął w Katyniu, wyście go zamordowali.
Milczenie.
A na koniec nieoczekiwana glossa. Mój dziadek nie był zbyt skory do opowiadania nam
swoich przygód wojennych z I wojny (a o to
pytaliśmy go!), ale raz opowiedział nam historię − anegdotę niemal fantastyczną. W najgorszym przypadku niech nam ona służy bardziej jako dowód fantazji dziadka niż jako
dokument historii. W czasie pierwszej wojny
światowej został wcielony do armii austriackiej, jak mówił „na stare lata” − a miał wtedy lat 40. Pewnego wieczoru siedzieli sobie
wojacy w karczmie włoskiej nad kuflem piwa.
Dziadek nie opowiadał, a może tylko my nie
zapamiętaliśmy, kiedy i gdzie to było, wtedy
to dla nas nie było takie ważne. Do karczmy
wszedł jakiś młody podoficer. Dziadek zapytał
swoich kompanów od kufla, co to za łachmyta, a znudzeni kumple powiedzieli mu, że dokładnie nie wiedzą, ale to jakiś nowy, nazywa
się... Adolf Hitler.
Takie są barwy historii.
Lucjan Piela
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Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl w zakładce Karta Izabelińczyka.
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PRZEKAŻ 1% LOKALNIE
Jak co roku stajemy przed dylematem, komu przekazać swój 1% podatku. Potrzebujących jest wielu,
często trudno nam zdecydować kogo wesprzeć. Organizacje opiekujące się zwierzętami? Proekologiczne? Wspierające trudną młodzież? A może uzdolnioną? A może warto wspomóc tych, którzy
dbają o naszą przyszłość? Albo bezpieczeństwo?

N

ajczęściej decydujemy się pomóc konkretnym osobom dotkniętym
przez los, szczególnie dzieciom zmagającym się z rzadkimi i ciężkimi
chorobami. Chętnie wspieramy również duże fundacje i stowarzyszenia,
które znamy z szerokiej pomocy i medialnej aktywności.

Nie możemy również nie wspomnieć o osobach prywatnych, które bardzo potrzebują funduszy z 1%, gdyż koszty leczenia i rehabilitacji często
przekraczają możliwości finansowe ich rodzin. Ich również mamy wśród
swoich sąsiadów.

Warto również wspomagać mniejsze podmioty lokalne, działające na
skromniejszą skalę, czasami mniej efektownie, ale często bardzo efektywnie.

Konkretne decyzje musicie Państwo podjąć sami. My zachęcamy do
wspierania lokalnie, w ramach naszej gminy, gdzie będą mogli Państwo
realnie ocenić siłę swoich pieniędzy. Jeżeli pojawią się pytania lub wątpliwości, zapraszamy na naszą stronę gminną do zakładki NGO. Można
tam znaleźć wiele informacji o aktywnościach izabelińskich organizacji
oraz wszelkie dane kontaktowe.

W naszej gminie znajdziecie państwo pełen przekrój potrzeb. Waszego wsparcia potrzebują obie nasze ochotnicze straże pożarne, harcerze
z ZHP i Skauci Europy, fundacje wspierające KPN oraz Zakład dla Niewidomych. Aktywnie działają również wolontariusze z Polskiego Forum
Migracyjnego oraz rodzice wspomagający dzieciaki z naszej szkoły podstawowej.

I pamiętajmy − pomagać możemy przez cały rok i nie zawsze musi to
być wsparcie finansowe. Wasza aktywność jest dużo cenniejsza.
Waldemar Szatanek

Nazwa OPP

Numer KRS

Cel szczegółowy

Szkoła Podstawowa w Izabelinie

239602

Szkoła w Izabelinie

Ochotnicza Straż Pożarna Laski

72635

Ochotnicza Straż Pożarna Izabelin

116212

Zakład dla Niewidomych w Laskach

54086

Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona Przyrody Kultury i Sztuka

191181

Skauci Europy

89011

1 Gromada Lasecka

Związek Harcerstwa Polskiego - Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli
„AKTYWNA SZKOŁA”

239602

1% dla 424

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

272075

Ania Gajewska - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

37904

4832 Anna Gajewska

Lech Skotnicki - Fundacja AVALON

270809

7108 Skotnicki

Zuzanna Patrycy - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

37904

32520 Patrycy Zuzanna

Leonard Ociepka - Fundacja "Kawałek nieba"

382243

2085 pomoc dla Leonarda
Ociepki

Kamil Łuczak – Fundacja Avalon

270809

Łuczak, 6687

Pyrka-Majerkiewicz - Fundacja Avalon

270809

5197 Pyrka-Majerkiewicz, 5197

Gabrysia Dorocka - Fundacja siepomaga

396361

0158014 Gabrysia

Bronisław Papierowski - Fundacja Avalon

270809

Papierowski 15180

OSP Izabelin ul. Matejki 33,
05-080 Izabelin

Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
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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

MALOWANIE
malowanie wnętrz, gładzie gipsowe,
malowanie elewacji
tel. 501 647 354

46

REKLAMY

22 101 04 56

www.kampinos.com.pl

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY
TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
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