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Z ŻYCIA GMINY

SPIS TREŚCI

BON TURYSTYCZNY PRZEDŁUŻONY

• Bon turystyczny s. 2
• Architektura s. 3-5
• 30. Finał WOŚP w Izabelinie s. 6-7
• Dlaczego musimy segregować odpady s. 8-9
• 10-lecie Gminnego Systemu Odpadowego s. 10-12
• PSZOK sprawozdanie s. 13
• Wsparcie finansowe na wymianę ogrzewania s. 14-15
• Wywiad z Anną Powierzą s. 16-17
• LI Sesja Rady Gminy Izabelin s. 18
• Zwiastuny imprez CKI s. 19
• Kropla wody to dar z nieba – wywiad ze świeckimi
misjonarzami s. 20-23

Dobra wiadomość dla rodzin wypoczywających w Polsce –
Polski Bon Turystyczny jest ważny dodatkowe pół roku. Można z niego skorzystać do 30 września. Na aktywację wciąż
czeka 181 tys. mazowieckich bonów.

Z

najnowszych danych wynika, że w województwie mazowieckim rodzice aktywowali już ponad 478,5 tys. bonów turystycznych. To najwięcej w Polsce. ZUS
wygenerował tutaj niemal 660 tys. bonów. Oznacza to, że prawie 3/4 uprawnionych
skorzystało już z dopłaty do usług turystycznych lub ma zamiar niedługo z takowych
skorzystać. Jest z czego wybierać, bo do tej pory udział w programie zgłosiło ponad
28 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego.
Na realizację dofinansowania wypoczynku jest jeszcze dużo czasu. Bon pierwotnie
był ważny do 31 marca, ale przedłużono termin o pół roku aż do 30 września. Co
istotne, bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.
Polski Bon Turystyczny wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku
życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości
500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę
turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

• Ferie zimowe z CKI s. 24-25
• Filmowy początek roku w CKI s. 26-27
• Piosenki na pandemię s. 28
• XVIII Izabeliński Przegląd Kolęd s. 28

Najpierw aktywacja, później wyjazd

• Flirt z melancholią s. 29

Wszystkie czynności związane z wykorzystaniem bonu należy wykonać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy
Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

• Festiwal Natura Kultura Media s. 30-33
• Harcerski Turniej Debat Oksfordzkich s. 34-35

Aktywacja bonu jest bardzo intuicyjna. Po zalogowaniu na PUE na stronie www.zus.
pl należy wejść w zakładkę „Ogólny”. Następnie w menu bocznym trzeba otworzyć
zakładkę „Polski Bon Turystyczny”, a dalej „Mój bon”. Tam należy go aktywować.
Otrzymamy w zamian kod obsługi płatności, którym zapłacimy później za usługę
turystyczną.

• Rajd Styczniowy w Puszczy Kampinoskiej s. 35
• Karnawałowa fiesta na lodzie s. 36
• Informacje sportowe s. 37

Bon można aktywować na PUE w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami. Trzeba będzie wtedy podać dane kontaktowe tzn. adres e-mail
i numer telefonu komórkowego. Właśnie tam system wyśle kod obsługi płatności.
Informacje o bonie są cały czas dostępne na profilu PUE ZUS. Można tam np. sprawdzić jaka kwota pozostała jeszcze do wykorzystania. Za pomocą bonu można bowiem płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną przyznaną kwotę.

• Nowa Dąbrowa s. 38-39
• Zdrowie s. 40-41
• Gminna Biblioteka s. 42
• UTW semestr letni s. 43

Dostępna jest specjalna infolinia

• Karta Izabelińczyka s. 44

Informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego można uzyskać na specjalnej
infolinii pod numerem telefonu 22 11 22 111. Dzwonić mogą zarówno osoby prywatne, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego, jak i podmioty turystyczne zainteresowane przystąpieniem do programu. Pytania można też przesyłać
mailem na adres bon@zus.pl.

• Przekaż 1% lokalnie s. 45
• Reklamy i ogłoszenia s. 46-47

Okładka: Karnawałowe lodowisko w Izabelinie, fot. Marek Relich

Piotr Olewiński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego
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Z ŻYCIA GMINY

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W dniach 7 – 28 marca 2022 r. odbędą się ustawowe konsultacje społeczne projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla naszej gminy. Prace nad projektem
trwają od lutego 2020 r.

rys. kierunki rozwoju gminy (projekt 2022 r.)

Czym jest Studium?

S

tudium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną
gminy i lokalne zasady zagospodarowania. Nie ma rangi aktu
prawa miejscowego, ale stanowi podstawę do sporządzania planów
miejscowych. Ustalenia nowych planów miejscowych i ich zmian nie
będą mogły naruszać zapisów Studium. Ponadto jest to dokument:
• sporządzany bezterminowo (do czasu dezaktualizacji);
• o zapisach ogólnych, dający możliwości swobodniejszego przeprowadzenia procedury zmiany planów, w tym zmian jednostkowych dla np. jednej działki;

• mogący zawierać wiele funkcji terenu dla danej strefy (np. mieszkaniową, usługi publiczne, usługi handlu, sportu, kultury, opieki
zdrowotnej, szkolnictwa, zieleń urządzoną);
• dla którego Rada Gminy uchwalając plan decyduje finalnie, które
z funkcji zawartych w Studium znajdą się w treści prawa miejscowego, tj. planu zagospodarowania (np. tylko zabudowa mieszkaniowa).
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Studium a plan miejscowy (różnice)
STUDIUM

PLAN MIEJSCOWY

sporządzane obligatoryjnie dla całej gminy

brak obowiązku sporządzania
(możliwe sporządzanie dla określonych obszarów)

akt wewnętrzny

akt prawa miejscowego

dokument ogólny (zbiór informacji o gminie, określający
kierunki rozwoju gminy)

dokument szczegółowy - określa przeznaczenie terenów
i sposób ich zagospodarowania (wskaźniki zabudowy,
powierzchni biologicznie czynnej, itp.)

podstawa do sporządzania planów miejscowych

musi uwzględniać ustalenia Studium

Dlaczego aktualizujemy Studium
Narzucona przez ustawodawcę forma zależności dokumentów (studium
i planu) utrudniała w ostatnim czasie sprawne przeprowadzenie procedur zmiany planów w gminie, głównie z powodu zbyt dużej szczegółowości obowiązującego od 2013 r. Studium, a także poprzedzającej go
wersji z 2008 r. i 2005 r.

Od początku nadrzędnym celem prowadzonej aktualizacji Studium było
uogólnienie jego zapisów, głównie w sposób umożliwiający realizację
planowanych inwestycji gminnych, mających docelowo służyć wszystkim
mieszkańcom naszej gminy (np. zagospodarowanie centrum gminy, terenu pod Centrum Usług Społecznych w Hornówku czy realizację usług
opiekuńczych dla seniorów i najmłodszych w Laskach, przy ul. Podleśnej).

Co zawiera projekt Studium
1. Podział gminy na pięć głównych stref funkcjonalnych (rezygnujemy z dotychczasowego wyznaczania konkretnych funkcji terenu):
• strefa M1 – strefa rozwoju zabudowy jednorodzinnej oraz
mieszkaniowo-usługowej (usługi wbudowane w budynek mieszkalny z wykluczeniem handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m2, usługi celu publicznego). Strefa obejmuje
tereny zurbanizowane oraz tereny przeznaczone pod rozwój zabudowy − według obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, we wsiach Truskaw, Hornówek,
Izabelin C, Izabelin B, Laski i północnej części Mościsk przy granicy z Kampinoskim Parkiem Narodowym;
• strefa M2 – strefa zabudowy wielofunkcyjnej: mieszkaniowej
jednorodzinnej, zamieszkania zbiorowego, usług publicznych.
Strefa obejmuje tereny zlokalizowane w miejscowościach Laski
i Izabelin C: tereny Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz
Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego;
• strefa M3 – strefa intensyfikacji zabudowy jednorodzinnej,
mieszkaniowo-usługowej, usługowej (z wykluczeniem usług
handlu detalicznego powyżej 200 m2 powierzchni sprzedaży).
Strefa obejmuje część wsi Mościska oraz tereny położone w rejonie ul. Trenów w Laskach;
• strefa M4 – strefa ochrony zieleni z zabudową zagrodową
(z zakazem realizacji nowej zabudowy, na działkach dziś jeszcze niezabudowanych). Strefa obejmuje fragment wsi Sieraków
w pasie 110 m od ul. gen. Romana Abrahama.
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• strefa P – strefa przemysłowo-usługowa: zabudowa produkcyjna, magazynowa, usługowa. Strefa obejmuje tereny tzw.
„Mościsk przemysłowych”.

Strefy zostały wyznaczone na podstawie obowiązujących dokumentów
planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz istniejących ograniczeń związanych z lokalizacją, dostępnością
komunikacyjną i infrastrukturalną. Stanowią kontynuację ustaleń obowiązującego studium.
2. Wymóg większej liczby miejsc do parkowania dla nowych inwestycji.
3. Obniżenie maksymalnej wysokości nowej zabudowy jednorodzinnej do 9 m.
4. Wyznaczenie rejonów lokalizacji wolnostojących usług centrotwórczych: wzdłuż ul. 3 Maja w Laskach, Izabelinie B, Izabelinie C (tu dodatkowo także wzdłuż fragmentów ul. Tetmajera, Matejki i Sierakowskiej)
oraz w Truskawiu na odcinku od ul. Olszowej do granic KPN.
5. Wyznaczenie w Laskach, w rejonie ul. Wieczorka, strefy rekreacyjno-sportowej z możliwością lokalizacji obiektów kubaturowych oraz
urządzeń o charakterze okolicznościowym, sezonowym, związanych
z realizowaniem programu kulturalnego i rozrywkowego oraz obiektów
i urządzeń z zakresu sportu, turystyki i rekreacji oraz usług im towarzyszących.
6. Wyznaczenie obszarów, gdzie możliwe jest sytuowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW (energia słoneczna). Obszary te wyznaczono dla terenów
użyteczności publicznej (istniejących i planowanych) oraz dla terenów
usługowych w Laskach − w rejonie ul. Trenów, w Mościskach – na północ od ul. 3 Maja i w strefie przemysłowej.
7. W stosunku do terenów wsi Sieraków (w pasie 110 m od ul. Gen.
Romana Abrahama), położonej w całości w granicach Kampinoskiego
Parku Narodowego) wprowadzenie zapisów uniemożliwiających rozwój

Izabelin, dnia 18 lutego 2022 r.
WAP.6720.2.2022.AI

nowej zabudowy na działkach dziś niezabudowanych. Powyższe zostało narzucone
przez Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego w procedurze uzgodnieniowej
projektu Studium (brak uzgodnienia projektu Studium przez Dyrektora KPN, uniemożliwiłby docelowe wprowadzenie w życie nowego Studium). Należy podkreślić, że zapisy projektu nowego Studium pozostają bez
wpływu na ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków Etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/300/14 Rady
Gminy Izabelin z dnia 05.03.2014 r. Gmina
nie planuje zmian ww. planu miejscowego. W ramach obowiązującego od 2014 r.
fragmentarycznego planu miejscowego dla
części wsi Sieraków (Etap I), możliwe są
zarówno remonty, rozbudowa i przebudowa
istniejących obiektów budowlanych, jak też
budowa nowych budynków w zabudowie
zagrodowej. W ostatnim czasie z możliwości tej skorzystało kilku właścicieli działek.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 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. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),
w związku z uchwałą Nr XX/172/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 lutego 2020 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

8. Rezygnację (na wniosek KPN) z terenów
zabudowy wielorodzinnej w Izabelinie B przy
ulicy Szymanowskiego - grunty w całości znajdują się w granicach Parku.

rys. granice obszaru objętego opracowaniem
Projekt Studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony zostanie od

Nowe Studium a obowiązujące
plany miejscowe
Wszystkie plany miejscowe, które będą obowiązywały w dniu uchwalenia Studium, zachowują moc także w przypadku, kiedy ich
ustalenia są inne niż zapisy nowego Studium.
Dopiero w sytuacji procedowania zmian tych
planów, konieczne będzie uszanowanie w nich
zapisów nowego Studium.

07.03.2022 r. do 28.03.2022 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 Studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 15.03.2022 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im. płka 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 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt

Partycypacja społeczna
w projekcie
Każdy, kto kwestionuje zapisy projektu Studium, może wnosić uwagi. Czekamy na nie do
21 kwietnia 2022 r.
Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu obok.
Zachęcamy także do udziału w dyskusji publicznej, 15 marca 2022 r. (wtorek) o godz.
18.00. Szczegóły dotyczące dyskusji znajdują
się w ogłoszeniu obok.
W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu: tel. 22 722 89 36.
Wydział Architektury
i Planowania Przestrzennego UGI

3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie studium, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu Studium 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 21.04.2022 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.
Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak
Informacji udziela Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, tel. 22 722 89 36
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ZAGRALIŚMY Z WOŚP
30. Finał WOŚP w Izabelinie
30 stycznia uczestniczyliśmy w 30. Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wydarzenie zostało zorganizowane
przez Centrum Kultury Izabelin oraz Centrum Kultury w Łomiankach we współpracy ze sztabem WOŚP Łomianki Izabelin utworzonym przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Na zdjęciach można obejrzeć pokazy kulturalne
i sportowe, które miały miejsce w Centrum Kultury Izabelin.

D

ziękujemy artystom, sportsmenom i darczyńcom za uczestnictwo i za to, że
zagrali w naszej orkiestrze w celu zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
Ludzie dobrej woli z Izabelina wpłacili do puszek gotówkę w wysokości
14.805,60 zł. Ponadto do e-Skarbonki sztabu wpłynęło ponad 5000 zł. W sumie na dzień 3 lutego stan środków sztabu WOŚP Łomianki Izabelin wyniósł
149.102 zł. Pobiliśmy zatem wynik z zeszłego roku o ponad 13.000 zł.
W koncercie WOŚP Łomianki Izabelin zagrali: Radek Chwieralski (gitara), Tomek
Zawadzki (bas) i Tomek Szafrański (perkusja); zespoły: KEstrella, Wokaliza, Serum,
Kapibary; Nie pamiętam, Zielona Trawa, KaBaSta, Nafta Michał Naftyński, Emilia
Strzelecka, Marek Ravski, Elżbieta i Bronisław Harasiukowie, chór Aprobata pod
dyrekcją Oli Troczyńskiej, Agata Zakrzewska, Martyna Sojka, trio: Laura Waśniewska, Franek Zimnoch, Paweł Przestrzeniewicz, Jadwiga i Marcin Borkowie, Ewa Domańska, Dominik Strzelec i Michał Wojciechowski, Antonina Biele, uczestnicy zajęć
wokalnych pod kierownictwem Jana Królaka, zespół Evitki, Happy Dance Studio,
zespół Cygańska Magia, Studio 33, Akademia Tańca Loff, zespoły: Rondo Bielany
i Taniec dla Seniorów, uczniowie Szkoły Walk Kuma-De pod opieką Dominika Seroka oraz uczestnicy zajęć akrobatycznych pod kierunkiem Marzeny Dąbrowskiej.
Wsparcia technicznego i promocyjnego udzielił nam Jan Kieniewicz z 424 Szczepu
Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Kampinos”.
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Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza pod kierownictwem Anny Ordon
i wsparciu druha Bartosza Grohmana oraz 424 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Kampinos” dzielnie zbierali pieniądze do puszek.
Wywiady przeprowadzili Weronika Dudko oraz Franek Chormański. Za transmisję
odpowiedzialni byli Włodek Ciejka TV oraz firma Czarny Kwadrat. Błażej Pytkowski
z firmy Oskar Studio Warszawa wykonał fotografie. Firma ta wykonała również filmy promocyjne dla Centrum Kultury Izabelin oraz Centrum Kultury w Łomiankach.
Projekt oświetlenia sceny w Centrum Kultury Izabelin i obsługę światła zapewniła
firma Light Up S.C., Adrian Mączyński i Michał Głowieńko.
Wizualizację do najpiękniejszej części Finału WOŚP - Światełka do Nieba – zapewniła firma Red Square Piotr Maruszak. Została zaprojektowana do wyjątkowej
muzyki „Flying over paradise” autorstwa Radka Chwieralskiego.
Transmisję live 30. Finału WOŚP Łomianki Izabelin mogliśmy obejrzeć dzięki
wsparciu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Za wsparcie promocyjne koncertu dziękujemy: Władzom Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, Władzom samorządowym gminy Izabelin, Władzom samorządowym
gminy Łomianki, TVN 24 oraz internetowej, rockowej rozgłośni radiowej Radio Pro
Rock.
Za dostarczenie smakowitych przekąsek dziękujemy właścicielom sklepów i restauracji takich jak: Pizzeria Mięta, Bułka z Masłem z Izabelina, Pizzeria Parma
z Łomianek, Lemon Tree z Łomianek, Nugatex z Łomianek.
Liczarkę pieniędzy dostarczyła firma Walor z Gdańska.
Wielkie podziękowania kierujemy do wolontariuszy, ludzi sprzedających przedmioty i usługi, artystów, kucharzy, ekip technicznych i wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy przyczynili się do organizacji 30. Finału WOŚP Łomianki Izabelin. Podziękowania płyną ze szczerego serca od Katarzyny Galas − szefowej sztabu WOŚP
#6642 Łomianki Izabelin oraz dyrekcji Centrum Kultury Izabelin i Centrum Kultury
w Łomiankach.
Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy – to my.

Daria Kuźniecow-Dudko
koordynator 30. Finału WOŚP w Izabelinie
fot. Błażej Pytkowski

7

Z ŻYCIA
GMINY
W TROSCE O
ŚRODOWISKO

Dlaczego musimy segregować odpady
W większości krajów na świecie obowiązują normy w zakresie segregacji oraz dalszego postępowania
z odpadami. I na tym właśnie opiera się nowoczesna gospodarka odpadami. A dlaczego selektywna
zbiórka odpadów odgrywa w niej ważną rolę?

G

ospodarka odpadami niesie za sobą wiele korzyści, których nie
zawsze jesteśmy świadomi albo uznajemy je za mało istotne,
niedotyczące bezpośrednio nas samych. Niemniej rozdzielając odpady w gospodarstwie domowym, minimalizujemy zagrożenia dla
życia i zdrowia ludzi. Natomiast inną zaletą segregacji odpadów
jest pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że selektywna zbiórka odpadów jest też po prostu tańsza.

Gigantyczne ilości śmieci
Często nie zdajemy sobie sprawy, że co roku statystyczny Polak
wytwarza nawet 340 kg śmieci. Każdy z nas w ciągu roku zużywa
średnio 66 plastikowych butelek, 60 kg papieru i 50 puszek. Mamy
obsesję pakowania. Aż 250 kg – tyle średnio ważą opakowania,
w których w ciągu roku każdy z nas przynosi produkty do domu.
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W efekcie odpady stają się coraz większym problemem środowiskowym. Wiele odpadów trafia nie tam, gdzie trzeba. Na przykład
porzucona w lesie plastikowa butelka rozłoży się nawet po tysiącu
lat, reklamówka potrzebuje na to od 100 do 450 lat, guma do żucia zniknie po 5 latach, a styropianowa tacka do żywności po 500

latach. I to właśnie jeden z powodów, dla których musimy segregować. Odpady nie tylko szpecą krajobraz, zanieczyszczają wodę
powierzchniową, podziemną oraz glebę, ale mają także olbrzymi
wpływ na bioróżnorodność. Odpady możemy znaleźć wszędzie:
w górach, w lasach, na polach, nad jeziorami, a nawet w morzach
i oceanach. Do tych ostatnich miejsc trafiają one głównie z lądu.
Około 95% wszystkich plastikowych odpadów trafia do oceanów za
sprawą jedynie dziesięciu rzek, z czego osiem znajduje się w Azji,
a dwie w Afryce. Przyjęto również, że jeśli zużycie plastiku będzie
postępowało w niezmiennym tempie, to w 2025 roku na tonę plastiku w oceanach przypadną 3 tony ryb, a w roku 2050 plastik
będzie ważył więcej niż ryby. I to właśnie skala, na jaką wytwarzamy odpady oraz wynikające z tego globalne zagrożenia, sprawiły,
że konieczne stało się gospodarowanie odpadami oraz zawartymi
w nich surowcami. To jedyny sposób na poradzenie sobie z wywoływanym przez odpady zagrożeniem dla środowiska naturalnego,
klimatu i przyszłości następnych pokoleń.

Pierwszy etap gospodarki odpadami
Aby przetwarzanie odpadów i zakładany odzysk surowców z odpadów komunalnych były możliwe, potrzebne są nowoczesne zakłady
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zagospodarowania odpadów w każdym regionie Polski, wyposażone w instalacje do przyjmowania, odzysku i przetwarzania odpadów. Głównym wyznacznikiem skuteczności gospodarki odpadami
jest wskaźnik wykorzystania odpadów, który odzwierciedla zdolność systemu do przetworzenia odpadów w użyteczne i zbywalne
surowce i produkty oraz ogranicza składowanie. Musimy pamiętać
o tym, że segregowanie odpadów nie jest celem samym w sobie.
Celem jest odzysk, a zwłaszcza recykling surowców i uniknięcie budowy kolejnych składowisk. A pierwszymi ogniwami łańcucha takiej
gospodarki odpadami są nasze domy. To tam podejmujemy decyzję, do jakich pojemników trafiają śmieci. Warto mieć na uwadze,
że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Dopiero potem wyspecjalizowana
firma odbiera poszczególne grupy odpadów i zawozi je do zakładu
zagospodarowania. Tam wszystkie śmieci są poddawane procesowi
oczyszczania, a te nieposegregowane trafiają do sortowni, gdzie
zostają wyodrębnione surowce nadające się do dalszego odzysku.
Po tym procesie odpady są przekazywane do recyklerów, którzy
zajmują się ich przetwarzaniem, dając im tzw. drugie życie.

zwłaszcza metalami ciężkimi, kwasami organicznymi czy węglowodorami. Bardzo niebezpieczne jest też nielegalne składowanie
odpadów, spalanie ich lub eksport, czyli pozorne pozbywanie się
problemu, które w istocie jest odwlekaniem katastrofy ekologicznej w czasie lub narażaniem zdrowia społeczeństw biedniejszych
krajów. Niemniej tego wszystkiego można uniknąć. Ale aby tego
dokonać, potrzeba rozwiązań, dzięki którym przestaniemy żyć na
koszt środowiska naturalnego, a zaczniemy wyrównywać jego stratę. Niestety, wymaga to poświęceń, takich jak segregowanie odpadów i płacenie za ich właściwe zagospodarowanie.
Zrealizowane przez ABRYS sp. z o. o.
na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin
grafiki nadesłane przez ABRYS sp. z o. o.

Zmniejszenie składowania
W Polsce jeszcze w 2004 r. ponad 95% wytworzonych odpadów
komunalnych było unieszkodliwionych przez składowanie. Dziś
odchodzi się od tej metody zagospodarowania odpadów na rzecz
recyklingu. Obecnie składujemy jeszcze blisko 40% wytworzonych
odpadów, blisko 30% poddajemy recyklingowi, a pozostałe spalamy w spalarniach odpadów lub kompostujemy. Jednak zdecydowanie najbardziej pożądaną metodą ich zagospodarowania jest wykorzystanie w procesie recyklingu zawartych w odpadach surowców.
Jak wiadomo, niewłaściwa gospodarka odpadami, a więc niesegregowanie i kierowanie odpadów głównie na składowiska, przyczynia
się do zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza, a także niszczy
wiele ekosystemów i prowadzi do wymierania niektórych gatunków roślin i zwierząt. Zatem za niewłaściwą gospodarkę odpadami
w coraz większym stopniu płaci także środowisko naturalne. Dlatego odpady mają być zbierane selektywnie i przetwarzane, aby
unikać powiększania istniejących i budowania nowych składowisk.
Warto wiedzieć, że składowiska stanowią duże źródła emisji metanu, czyli gazu cieplarnianego, przyczyniającego się do globalnego
ocieplenia. Metan powstaje w związku z obecnością na składowiskach mikroorganizmów i odpadów biodegradowalnych, takich jak
żywność czy papier, a są to odpady, które można przetworzyć. Co
więcej, jeżeli składowisko nie jest wystarczająco zabezpieczone, to
trujące odcieki z odpadów mogą powodować skażenie gleby i wody,

AKCJA ZRĘBKOWANIA CHOINEK

W

tym roku zapoczątkowaliśmy akcję zrębkowania choinek
bożonarodzeniowch. W wyznaczonym terminie i miejscu
mieszkańcy poszczególnych sołectw składowali choinki, które
następnie mogły być poddane rozdrobnieniu przez pracowników GPWiK „Mokre Łąki”.
Zainteresowanie było raczej niewielkie, dlatego już podczas akcji dokonano zmiany jej pierwotnych założeń. Podczas codziennych objazdów po gminie pracownicy spółki zbierali wystawione
przed posesjami choinki i zrębkowali je na terenie bazy. 5 lutego na „Ryneczku pod Sąsiedzku” urobek ze zrębkowania został
rozdysponowany wśród chętnych mieszkańców gminy. Pierwsze
koty za płoty.
Pewne zasady w przyszłych latach ulegną zmianie, tak by:
1. z akcji mogło skorzystać jak najwięcej osób,
2. zatrzymać jak najwięcej bioodpadów w gminie,
3. pozyskać urobek, który będzie służył jako nawóz pod rośliny.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przyszłym roku!
Wydział Ochrony Środowiska UGI
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GMINNY SYSTEM ODPADOWY
MA JUŻ DZIESIĘĆ LAT

1 stycznia 2022 roku minęło dziesięć lat funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej
gminie. Zaczęliśmy ambitnie, bo uruchomiliśmy system półtora
roku wcześniej niż narzucała to Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (ustawa ucpg). I nadal z wielkim zaangażowaniem działamy, starając się go udoskonalać i reagować na
Państwa potrzeby.

O

krągła rocznica to dobry czas na podsumowania. I choć nie wszystko udaje
się od razu to dokładamy wszelkich starań,
by finalnie osiągnąć zadowalający efekt.
Ale do rzeczy. Pierwsze lata, pionierskie
dla wszystkich gmin, to czas budowania
systemu, odnajdywania się w nieznanym,
tworzenia nowych uchwał i regulaminów.
To duża zmiana, także dla uczestników systemu – mieszkańców. Konieczność przestawienia się na nowe zasady, gdzie nie ma
już wyboru komu przekazywać odpady, jak
często i za ile. Zarządzanie odgórne objęło
także śmieci. Ma to swoje plusy – wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną obsługę
w sposób uporządkowany, regularny. Strumień odpadów jest pod kontrolą. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami sprawia, że mniej ich trafia do rowów i lasów. Realizujemy również zobowiązania unijne – osiąganie poziomów recyklingu i odzysku odpadów surowcowych oraz
ograniczania składowania masy odpadów
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biodegradowalnych. Polska, będąc członkiem Wspólnoty nie ma wyboru i powyższe
musi wykonywać, nie chcąc narażać się na
wysokie kary środowiskowe.
Od momentu scedowania na samorządy
zadania stworzenia i prowadzenia systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
ustawodawca wielokrotnie modyfikował
zasady jego funkcjonowania. Kolejne zmiany ustawy ucpg wprowadzały bardziej lub
mniej korzystne warianty – zmieniała się
liczba frakcji, kolory worków/pojemników,
sposoby określania stawki opłaty, przeprowadzania przetargów itd. Składnik systemu, który nie podlegał zmianom ustawy to
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Nie wszystkie rodzaje
odpadów można wyrzucić do pojemnika na
odpady zmieszane czy do worków z selektywnie zbieranymi odpadami. Odpady niebezpiecznie, chemikalia, odpady z iniekcji,
opony czy odpady budowlane i rozbiórkowe

mają inne właściwości i ze względów bezpieczeństwa czy technicznych nie należy
mieszać ich z tymi, odbieranymi regularnie
sprzed posesji. By stworzyć możliwość właściwego postępowania z tego typu kłopotliwymi odpadami, na samorządy nałożony
został obowiązek utworzenia co najmniej
jednego takiego punktu − samodzielnie
lub z sąsiednimi gminami. Poniższy wykres
potwierdza zasadność istnienia takiego
obiektu w gminie. Po początkowych latach
„rozruchu” do naszego PSZOK-u trafia 15%
- 20% wszystkich odpadów zebranych selektywnie, z czego część zyskuje „drugie
życie” dzięki naszym akcjom promującym
właściwe postępowanie z odpadami.
W gminie Izabelin systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi objęci są od początku
jego funkcjonowania właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz od 2015 r. właściciele
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
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Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, instytucje i podmioty prowadzące
działalność gospodarczą zobowiązane są
do przekazywania wytworzonych odpadów
upoważnionym podmiotom w ramach zawartej z nimi umowy cywilno-prawnej.
Analizując zmiany zachodzące na przestrzeni dziesięciolecia w gospodarowaniu odpadami w naszej gminie, warto zwrócić uwagę
na zasadnicze elementy systemu. Jednym
z najważniejszych jest segregacja odpadów
oraz związane z nią, wspomniane już, poziomy odzysku i recyklingu oraz ograniczenia
masy składowania odpadów komunalnych.
Corocznie gmina uzyskiwała dobre i bardzo dobre wyniki, zarówno w ograniczaniu
składowania masy odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji, jak i recyklingu
oraz przygotowaniu do ponownego użycia
odpadów surowcowych i remontowych. Założeniem UE jest maksymalny odzysk odpadów. W związku z powyższym niezwykle
ważna jest właśnie poprawna segregacja
u źródła. Powyższe wykresy przedstawiają,
jak rozkładały się masy odpadów w poszczególnych latach i ilości poszczególnych
frakcji w danym roku.
W latach 2012-2017 ilości odbieranych
odpadów systematycznie rosły, osiągając najwyższą wartość 5573 Mg w 2017 r.
W kolejnych latach ilość wytwarzanych odpadów ustabilizowała się, ale za to wystąpiły znaczne zmiany w ilości poszczególnych
frakcji. W ogólnej ilości odpadów komunal-

nych odbieranych od mieszkańców gminy
od początku funkcjonowania systemu, czyli
od 2012 r. do 2019 r. większość stanowiły
zmieszane odpady komunalne. 2020 r. stał
się rokiem przełomowym, gdyż odpadów
zmieszanych nie było już najwięcej, co jest
tendencją bardzo korzystną i co może być
wynikiem wyodrębnienia od 2020 r. nowej
frakcji − bioodpadów kuchennych, które
wcześniej nie były zbierane w sposób selektywny, a stanowiły znaczną część odpadów
zmieszanych.
I to jest właśnie kolejny ważny element
systemu – odpady ulegające biodegradacji,
czyli wymienione już bioodpady kuchenne
oraz przeważające ilościowo w tej grupie
odpady zielone (ogrodowe). To tych od-
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padów w 2020 r. i 2021 r. wytworzyliśmy
najwięcej. Nie jest to zaskakujące – położenie w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku
Narodowego, gdzie większość działek jest
porośniętych licznymi drzewami, powoduje, że odpadów zielonych powstaje bardzo
dużo. Dodatkowo zmienne warunki pogodowe sprawiają, że w latach „mokrych”
ilości odpadów ogrodowych zdecydowanie
wzrastają. Pytanie co z tymi odpadami zrobimy? Możemy oczywiście zapakować je
w worki i wystawić do odbioru przed posesję, możemy również dostarczyć je do
punktu. Sporo pracy…. i ton do przetransportowania, a następnie zagospodarowania w instalacji. To generuje duże koszty.
A można inaczej – nawet posiadając dużą,
zadrzewioną działkę. Kompostownik to naprawdę dobre rozwiązanie. Sceptyków zapewniamy – praktycznie wszystkie odpady
biodegradowalne można w nim umieszczać.
Liście dębu, igliwie, skórki cytrusów. Ta-

jemnica tkwi w proporcjach. Szczegółowe
informacje wyjaśniające jak to robić prawidłowo i niewielkim nakładem pracy można
znaleźć na naszej stronie www.izabelin.pl.
Niezmiennie zachęcamy Państwa do podjęcia wyzwania. Podobnie jak w przypadku
segregacji, na początku może wydawać się
to zbyt absorbujące, z czasem jednak stanie się niemal niezauważalnym nawykiem,
dającym doskonałej jakości nawóz oraz
oszczędności. Obecnie mamy około 500
nieruchomości zamieszkałych, dla których
zadeklarowano kompostowanie. Stanowi
to niecałe 15% posesji objętych systemem.
Chcąc ułatwić Państwu rozpoczęcie przygody z kompostowaniem, Gmina Izabelin
uruchomiła już w 2019 r. Program użyczania zainteresowanym mieszkańcom
kompostowników o pojemności 880 litrów.
Obecnie trwa jego druga edycja. W tym
miejscu krótkie przypomnienie o zasadach

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Co to jest CEEB?
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których
znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca,
deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

czerwiec

30

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu
na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji.
2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki
formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencjaemisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" jest realizowany
w ramach programu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

korzystania z Programu – w przypadku złożenia w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów,
mieszkaniec zobowiązuje się do niewystawiania bioodpadów (zielonych i kuchennych) przed posesję i nieoddawania ich do
PSZOK-u. Jednocześnie uzyskuje prawo do
częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 zł miesięcznie od każdej osoby
ujętej w deklaracji.
By wspierać mieszkańców w ograniczaniu
ilości odpadów biodegradowalnych trafiających do systemu, pracownicy Urzędu
Gminy Izabelin rozmieścili też na terenie
poszczególnych miejscowości trzydzieści
kompostowników. Każdy, kto posiada kompostownik wie, że właściwie utrzymywany
nie generuje żadnych odorów, nie jest też
źródłem gryzoni ani owadów. Zastanówmy
się, może warto spróbować. Zamykając temat bioodpadów przypominamy o możliwości korzystania przez mieszkańców z rębaka. Urządzenie to, obsługiwane przez pracownika GPWiK „Mokre Łąki”, umożliwia
bezpłatne zrębkowanie gałęzi usuniętych
z drzew i krzewów w trakcie prac pielęgnacyjnych czy porządkowych w Państwa
ogrodach.
Na koniec chcemy przypomnieć, że od naszej postawy w dużej mierze zależy jakość
i koszt systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie. Są oczywiście czynniki niezależne od nas, jak sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie – wzrost cen
paliw, energii, zmienny popyt na poszczególne surowce wtórne, wysokość płac etc.,
ale wiele możemy zrobić sami: doskonalić
segregację (jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej) oraz ograniczać masę odpadów
trafiających do systemu już podczas przemyślanych zakupów, dzieląc się tym co niepotrzebne z innymi czy kompostując bioodpady w swoim ogrodzie. Ze swojej strony
niezmiennie wspieramy Państwa w tym, publikując regularnie szereg przydatnych informacji w naszych lokalnych mediach oraz
organizując liczne tematyczne akcje ekologiczne dla szerokiego grona odbiorców.
Renata Galbarczyk-Pykało
grafiki: Wydział Ochrony Środowiska
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PSZOK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W STYCZNIU 2022

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

Punkt odwiedziło w sumie 250 mieszkańców. Odwiedziny mieszkańców
z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 5 do 20, natomiast
w soboty od 19 do 26.

Izabelin C 76
Hornówek 62
Truskaw

53

Laski

23

Izabelin B 23
Mościska

7

Sieraków

6

W styczniu do PSZOK-u przywieziono najwięcej odpadów remontowych,
w tym gruzu i papy. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 8280
kilogramów. Pozostałe ilości kształtowały się następująco:
tworzywa sztuczne – 1540 kg
zużyty sprzęt elektroniczny – 980 kg
bioodpady – 940 kg
szkło – 1240 kg
odpady wielkogabarytowe – 5200 kg
przeterminowane leki – 31 kg
tekstylia – 600 kg
Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 16 dni
powszednich pracy PSZOK-u w styczniu przywieziono 37% odpadów.

opony – 1420 kg
świetlówki – 40 kg
chemikalia – 35 kg
Przyjęta w PSZOK-u makulatura i złom zostały przekazane w ramach
akcji charytatywnej na leczenie Leosia - chorego chlopca z naszej gminy.
Po odbiór odpadów przyjechało 15 hakowców firmy BYŚ, z czego 7 zabrało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 29
kontenerów KP-7. Po odbiór świetlówek i chemikaliów wykonane były
dodatkowe podjazdy śmieciarek o mniejszej kubaturze.
Przy użyciu stacji kontroli jakości powietrza SmartCity zainstalowanej
na PSZOK-u odbywa się stały monitoring jakości powietrza w zakresie
siarkowodoru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych. Wszystkie
bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej dopuszczalnych
norm.
Jeden mieszkaniec skorzystał z dostępności przyczepki.
Marta Merchel
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WSPARCIE FINANSOWE NA WYMIANĘ OGRZEWANIA
Wielu mieszkańców, często z powodów finansowych, wciąż eksploatuje przestarzałe kotły, tzw. kopciuchy, opalane niskiej jakości paliwami stałymi. I to właśnie domowe kotłownie w największym
stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w okresie jesienno-zimowym. W związku
z tym Gmina Izabelin z powodzeniem realizuje program finansowego wsparcia wymiany pieców.

O

prócz ogólnokrajowych programów wsparcia, takich
jak „Czyste Powietrze” (w ciągu dziesięciu lat założono wymianę blisko 3 mln kopciuchów za 100 mld zł)
i „Mój prąd”, także samorządy oferują rozwiązania pozwalające starać się o pieniądze. Gminną dotację można
łączyć z rządowym dofinansowaniem. Istnieje też możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, czyli
z odliczenia od podatku dochodowego części wydatków
na wymianę źródła ciepła bądź na termomodernizację
obiektu. Właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo do ulgi podatkowej
w ramach PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28.

Dofinansowanie w Gminie Izabelin
W dobie walki z niską emisją wiele gmin udziela dotacji,
umożliwiających wymianę niespełniającego wymogów
kotła węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania,
a dofinasowanie obejmuje kotły gazowe, kotły na biomasę czy urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł
energii. Samorządy mają dowolność w tworzeniu lokalnego prawa, jednak lokalna kampania wymiany ogrzewania musi wpisywać się w założenia uchwały województwa, a w przypadku gminy Izabelin, chodzi o uchwałę
antysmogową województwa mazowieckiego.
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Rada Gminy Izabelin uchwałą XXVII/220/20 z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych
z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów
inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na
trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne, uprościła
procedurę udzielania dotacji. Aby dokonać wymiany pieca na paliwo stałe na nowoczesne proekologiczne źródło
ciepła, w tym na kocioł gazowy, pompę ciepła lub kocioł elektryczny, mieszkaniec gminy musi złożyć wniosek,
podpisać umowę, a po zrealizowaniu inwestycji przedstawić dokumenty pozwalające na rozliczenie dotacji. Szczytowa wysokość dofinansowania nie może przekroczyć
90% kosztów kwalifikowanych, jednak oferowana kwota
to nawet 8 tys. zł. Co ważne, poziom dotacji nie zależy
od dochodów, niemniej istotny jest wymóg braku zaległości wobec gminy z tytułu podatków oraz innych należności. Dużym udogodnieniem jest możliwość składania
wniosków drogą elektroniczną, także objęcie dotacją
kotłów zasilanych gazem LPG. Uchwała umożliwiła też
wnioskowanie o dotację przez osobę bez prawa własno-
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ści, jeśli tylko wypełnia wszystkie obowiązki
właściciela nieruchomości. Wnioski o dofinansowanie można składać przez cały rok,
a szczegółowe informacje na temat dotacji
można uzyskać w Urzędzie Gminy Izabelin:
tel. 22 722 89 51, email: wymianapieca@
izabelin.pl.

Promować i zachęcać
Gmina Izabelin nie tylko oferuje instrumenty finansowego wsparcia wymiany urządzeń
grzewczych, ale także edukuje, promuje
i zachęca do działania swoich mieszkańców.
Doskonałym przykładem takiej inicjatywy
jest przeprowadzony od 1 sierpnia do 30
września 2021 r. konkurs, służący zmotywowaniu mieszkańców do zainwestowania w
proekologiczne ogrzewanie i do skorzystania z gminnego programu dotacji celowych.
W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy planujący w ciągu najbliższych miesięcy
wymianę dotychczas posiadanych źródeł
ciepła na paliwa stałe. Inicjatywa była nie
tylko wyraźnym bodźcem do sięgnięcia po
maksymalnie ośmiotysięczną dotację, ale
mogła również zaowocować wygraniem
jednego z pięciu voucherów o wartości 500
zł, które umożliwiły dokonanie zakupów
w sklepie remontowo-budowlanym.

mujesz lub chciałbyś podjąć na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Izabelin?”.
Zgłoszenia można było składać lub przesyłać do 30 września 2021 r. Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie dostępnym
na stronie internetowej Urzędu Gminy Izabelin https://www.gmina.izabelin.pl.

Jednak tym co najważniejsze i o czym każdy
mieszkaniec gminy Izabelin, który dotąd nie
wymienił starego pieca, powinien pamiętać,
jest data. Bowiem czasu na działanie jest
coraz mniej, gdyż korzystanie z pieców pozaklasowych, a więc z tzw. kopciuchów, zostanie prawnie zabronione już od 1 stycznia 2023 r.

Dodatkowo konieczne było wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i udzielenie
w maksymalnie dziesięciu zdaniach odpowiedzi na pytanie: „Jakie działania podej-
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Uwielbiam jak ludzie się śmieją
Z aktorką Anną Powierzą rozmawia Iwona Mazurek

Zagrała Pani w wielu polskich filmach i serialach. Jakiej
upragnionej roli jeszcze Pani nie zagrała?
Od lat marzy mi się zagranie psychopatki albo wariatki. Sama nie
wiem, dlaczego. To byłaby rola nietrzymająca żadnych konwenansów. Wydaje mi się, że wymagałaby wielkiej ekspresji i robienia
rzeczy dla mnie niecodziennych. Na co dzień jestem bardzo spokojna i opanowana, dlatego wejście w taką rolę byłoby dla mnie
bardzo dużym wyzwaniem, a ja lubię wyzwania.
Co ciekawego dzieje się teraz w Pani życiu zawodowym?
Obecnie mam dobry czas w karierze. Nie mówię, że wcześniej było
źle, ale teraz dużo się dzieje. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ pierwszy raz w życiu biorę udział w produkcji kabaretu. Jestem szalenie szczęśliwa i podniecona, ale mam też ogromną tremę, bo nigdy tego nie robiłam.

Kiedy premiera?
Miałam nadzieję, że już na wiosnę będziemy grać, jednak z przyczyn technicznych muszę uzbroić się w cierpliwość. Pandemia skutecznie nam wszystko opóźnia. I z jednej strony nie mogę się doczekać, a z drugiej boję się jak diabli, że jeszcze nie jestem gotowa
i potrzeba miliona prób, by wszystko było na sto procent. Więc
trzymajcie za nas kciuki.
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Czy będziecie występować ze swoim kabaretem w jakimś
teatrze, czy to będzie kabaret objazdowy?
Prawda jest taka, że do teatrów ludzie teraz nie przychodzą, mimo
że nie ma oficjalnych obostrzeń i nakazów by je zamykać. Szczególnie ostrożne są osoby starsze, które teraz po prostu się boją.
Dlatego powstał w naszych głowach pomysł kabaretu, który ściąga widownię w każdym wieku. Jestem już bardzo stęskniona podróży po Polsce i kontaktu z publicznością. Dlatego pomyślałam
sobie, że „pójdę w kabaret”, a nie w czysty teatr, który też bardzo
kocham. Jednak kabaret zwiększy mi szansę kontaktów z ludźmi.
Kiedy w okresie jesienno-zimowym jest sezon na teatry, nasila się
pandemia. Natomiast kiedy zaczynają się wakacje i pandemia ustępuje, to teatry też przestają funkcjonować. Wtedy kabarety mają
swój dobry czas, bo w lato ludzie chętnie wychodzą i chętnie się
śmieją. A ja uwielbiam jak ludzie się śmieją, nawet jeśli śmieją się
ze mnie. To jest pasja mojego życia. Wtedy jestem najszczęśliwsza
na świecie. Dlatego trzymajcie kciuki, byśmy dużo jeździli po Polsce
i dużo grali. Oczywiście w Izabelinie również z wielką przyjemnością
zagramy.

fot. management A. Powierzy

Z którym kabaretem będzie Pani występować?
Z moim kabaretem. Mam cudownych ludzi, z którymi będę współpracować. Są to: Krzysio Hanke, który jest świetnym kabareciarzem
oraz fantastycznym i dobrym pod każdym względem człowiekiem,
Agnieszka Litwin i Gosia Czyżycka, równie znane i cenione kabarecistki, a wszystkich nas zebrała młodziutka aktorka Joasia Dunas,
której jeszcze niektórzy nie kojarzą, bo dopiero wkracza w branżę
i rynek aktorski. Mam nadzieję, że wejdzie z pełnym impetem i będzie o niej głośno. Ja razem z Asią będę stawiać pierwsze kroki
w tej dziedzinie, ale reszta to mocna kabaretowa ekipa.

Myślę, że żyjemy w takich czasach, które są dość ponure, bez
względu na to, co robimy, jaki zawód wykonujemy. Pandemiczna
rzeczywistość, która nas teraz przygniata, odciska na nas swoje piętno. Dlatego śmiech, reset, odprężenie przydadzą się nam
wszystkim. Wyobrażam sobie, że dla mnie ten kabaret będzie niezłym wentylem. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy.
Napisała Pani kilka książek. Która z nich jest dla Pani najważniejsza?
Każda, bo one są jak moje dzieci. Można powiedzieć, że urodziłam
pięcioro dzieci i wszystkie kocham. „Jak zostać gwiazdą” jest dla
mnie ważna, bo była pierwsza i jest książką beletrystyczną. A ja
zawsze marzyłam o karierze pisarskiej.
A kolejne?
Druga moja książka to był poradnik „Jak schudnąć, gdy dieta nie
działa”, który wyniknął z mojego życia. W ciąży przytyłam 35 kilogramów, ale wtedy się tym nie przejęłam. Lekarze też się nie
przejmowali. Całe życie uprawiałam dużo sportów i zdrowo się odżywiałam, więc pomyślałam, że nie będę głodzić mojego dziecka,
ale jak urodzę, to wezmę się ostro za siebie. A muszę przyznać, że
jestem strasznie konsekwentna. Po roku, kiedy byłam pod opieką
naprawdę dobrego dietetyka, katowałam się sportami, udało mi
się schudnąć jakieś dwa kilogramy. Po tak długim czasie wyrzeczeń
stwierdziłam, że coś jest ze mną nie tak i rozpoczęłam podróże od
lekarza do lekarza, od endokrynologa do endokrynologa. Wszystkie

badania wychodziły mi w porządku, a ja stałam pod ścianą. Lekarze
mówili mi, że w pewnym wieku się tyje, albo że muszę mniej jeść, a ja
jadłam głównie sałatę i dorsza, więc nie widziałam możliwości zredukowania posiłków.
To był dla mnie bardzo ciężki moment w życiu. Okupiłam go stanami
depresyjnymi, bo wyglądałam jak hipopotam. Ważyłam ponad sto kilogramów i nie cierpiałam siebie. Nie byłam w stanie się zaakceptować. To
był taki moment, że najchętniej leżałabym w łóżku pod kocem i w ogóle
spod niego nie wychodziła, bo spojrzenie w lustro było dla mnie traumą.
Jadłam coraz mniej, badania krwi podchodziły pod anoreksję i anemię.
Ta niemoc mnie wykańczała.
Nie miałam też pracy, bo ktoś kto waży sto kilogramów nie mieści się
w kadrze (śmiech). W moim zawodzie trzeba być pięknym i młodym,
bo tylko wtedy dostaje się angaże. Ja nagle poczułam się kimś obcym.
Ludzie nie poznawali mnie na ulicach, co z jednej strony mnie cieszyło,
a z drugiej smuciło. Jak mnie ktoś rozpoznał, to strasznie się wstydziłam,
bo widziałam w jego oczach pytanie: „dziewczyno coś ty z sobą zrobiła, dlaczego się tak spasłaś?” A kiedy mnie nie rozpoznawali, miałam
wrażenie, że cały mój dorobek aktorski, sława, ponad dwadzieścia lat
pracy, poszły do kosza na śmieci. Bardzo źle to znosiłam psychicznie.
Nie spałam po nocach.
I wtedy zaczęłam czytać. Moja mama była lekarzem, w związku z tym
miałam dostęp do wszystkich bibliotek i portali medycznych, z których
mogą korzystać tylko lekarze. Wertowałam badania naukowe na temat
otyłości. To był moment, w którym znalazłam informację na temat insulinooporności. To otworzyło mi dwie drogi − dobrą i niedobrą. Odważyłam się spisać całą wiedzę, którą miałam na temat tej choroby,
tycia, chudnięcia, co nam pomaga, a co nas powstrzymuje. To wszystko
wydałam w tej mojej książce. Był to dla mnie moment przełomowy, bo
wraz z ukazaniem się książki, pokazałam się w mediach, czego wcześniej wstydziłam się zrobić. Pomyślałam sobie, że jeśli wydam tę książkę
i ona pomoże chociaż jednej dziewczynie, to warto. Pamiętam jak poszłam wtedy do telewizji, do programu „Pytanie na śniadanie”. Płonęłam
ze wstydu i obawiałam się totalnego hejtu. Kiedy opowiedziałam swoją
historię, zamiast hejtu dostałam setki tysięcy pytań od dziewczyn, które
mają ten sam problem. Na szczęście w tamtym czasie miałam cudownego lekarza, który zdiagnozował mi insulinooporność i dał leki. Siłą rzeczy,
na oczach całej Polski zaczęłam chudnąć i tym samym udowadniałam,
że można.
Zaangażowałam się w kampanię informacyjną na temat insulinooporności. W tamtych czasach lekarze o tym nie wiedzieli, ponieważ ta choroba nie była wpisana na listę chorób NFZ. W związku z tym jej nie
diagnozowali i nie leczyli. Otyłość w tej chorobie jest tylko wierzchołkiem
góry lodowej. Ja zaczęłam chudnąć bardzo powoli, około kilograma czy
dwóch miesięcznie. Natomiast to, że zaczęłam się dobrze leczyć, prawidłowo do tej choroby odżywiać oraz uprawiać odpowiedni sport, spowodowało, że minęły moje stany depresyjne, które są jednym z objawów
tej choroby. Zaczęłam się znowu uśmiechać i polubiłam siebie, pomimo
tego, że nadal ważyłam powyżej setki. Ale już byłam w stanie widzieć
siebie inaczej.
Początki były okropne, bo o tej chorobie nagle zrobiło się głośno
i dziewczyny pisały mi, że ludzie, a nawet lekarze, wyśmiewali je, że
mają chorobę Powierzy (śmiech). Potem zaczęłam współpracę ze Stowarzyszeniem Diabetologów Polskich. Dostałam od nich poparcie i dużo
pochlebnych opinii na temat mojej książki. Myślałam, że ta publikacja
zamknie temat, bo ludzie dostaną podstawową wiedzę, której nie dawali
im lekarze i dietetycy, że wypełni pewną lukę. Jednak spowodowała
jeszcze większą liczbę pytań i wątpliwości. Z tego powodu powstała
książka numer dwa i książka numer trzy. Każda mówi o insulinoopor-

ności. W drugiej są moje własne przepisy na różne dania, w trzeciej
− przepisy pewnego mistrza kuchni.
Co by Pani poradziła osobom, które mierzą się z tą chorobą?
Przede wszystkim, żeby szukały pomocy u lekarza, bo z własnego
doświadczenia wiem, że można przestrzegać diety i uprawiać sport,
a to i tak będzie za mało. Bo gdy choroba jest zaawansowana, to nie
obędzie się bez pomocy leków. Chcę też powiedzieć, by dziewczyny
się nie poddawały, pomimo że wciąż zdarzają się lekarze, którzy to
bagatelizują i wyśmiewają. Niech szukają do skutku i najlepiej niech
się kierują do endokrynologa ze specjalizacją z diabetologii, bo wtedy
jest szansa, że trafią na kogoś, kto będzie umiał im pomóc.
A co było potem?
W międzyczasie skończyłam logopedię i zaangażowałam się w pracę
z dziećmi. I wtedy napisałam kolejną książkę dla mojej córeczki, która
również chodziła do logopedy, bo miała drobne problemy z wymową.
Chciałam ją zmotywować do pracy. Z moich obserwacji wynikało, że
problemy dzieci z wymową nie leżą w nich, tylko w braku czasu rodziców, którzy nie mają pomysłu ani wiedzy jak pomóc własnym dzieciom. Dlatego wydałam tę małą książeczkę pod tytułem „Moje małe
ciacho”. Jest to historia o moich zwierzakach. Moja to suczka. Są też
dwa konie − Mały i Ciacho. Historia dzieje się pomiędzy tymi zwierzakami i one są pretekstem do zabaw i przygód, które dzieci mogą
z nimi przeżyć.
Uprawia Pani różne dyscypliny sportu, by zachować zdrowie. Czy któraś z nich jest Pani szczególnie ulubioną?
Przez czterdzieści lat mojego życia wydawało mi się, że jeździectwo
jest na pierwszym miejscu, ale w okolicach czterdziestki nauczyłam
się pływać i oszalałam na punkcie tego sportu. Oczywiście polecam
wszystkim jazdę konną, bo to jest świetny wentyl. Jak wsiadam na
konia i jadę do lasu, mam kontakt z naturą, to kiedy wracam, już nie
mam trosk ani problemów. Wszystko zostaje w tym lesie. Okazało się,
że podobnie się czuję, gdy nurkuję pod wodą. Cisza i spokój wody to
jest coś niebywałego.
Jakie znaczenie w Pani życiu mają zwierzęta?
Są moją rodziną. Mam psa i kota, które mieszkają ze mną w domu. Są
rezydentami i członkami rodziny. Mam też dwa konie i nie ma znaczenia, czy są blisko czy daleko. Jeden jest na zasłużonej emeryturze, bo
jest już sędziwym końskim dziadkiem. Jednak wciąż są to stworzenia
bardzo mi bliskie. Podobnie zresztą jak dla mojej córci.
Czy dla Helenki jest Pani taką mamą, jaką dla Pani była Pani
mama?
Nie mam pojęcia, ale staram się być dobrą mamą. Myślę, że za jakieś
siedem lat, gdy Helenka będzie piętnastolatką, usłyszę jaka jestem
beznadziejna i ile popełniłam błędów (śmiech). Moja mama była bardzo liberalna. Dawała mi dużo wolności wyboru. Nie odczuwałam z jej
strony jakiejkolwiek presji, jeśli chodzi o decyzje życiowe i to było dla
mnie fantastyczne, bo bardzo wcześnie nauczyło mnie odpowiedzialności, konsekwencji, a także tego, że sama umiałam znaleźć swoją
ścieżkę w życiu i sama wybrałam swoje pasje. Nie powiedziała mi „nie
wolno ci jeździć na koniach, bo ja się ich boję”, choć się ich bała. Skoro
podjęłam taką decyzję, ona mnie wspierała i dzielnie woziła. Mówiła
mi potem, że nie raz przełykała łzy, gdy widziała jak spadałam z konia.
Sama będąc mamą myślę, że nie było jej łatwo na to patrzeć. Ja ze
swojej strony mam nadzieję, że Helena nie pójdzie w moje ślady. Na
szczęście pokochała basen, więc wspieram ją bez lęków, jakie miała
moja mama.
Co najbardziej lubicie razem robić?
Ostatnio poprosiłam Helenkę, żeby opisała swój wymarzony najlepszy
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dzień na świecie. I napisała tak: kino, teatr, basen, narty, łyżwy, wizyta
w stajni i wspólne czytanie książki. Podpisuję się pod tym, bo właśnie
to lubimy razem robić.
Co Pani uważa za swój największy życiowy sukces?
Chyba to, że nauczyłam się cieszyć małymi rzeczami. Gdy wstaję rano
i świeci słońce, to jest dla mnie powód do radości. Tak naprawdę takie
małe szczęścia powodują, że mam dobry dzień i jestem szczęśliwym
człowiekiem. Nie potrzebuję wielkich rzeczy typu nagrody, wygrane, nie
daj Bóg sława czy podziw miliona ludzi.
W Centrum Kultury Izabelin w czasie ferii zimowych prowadziła Pani warsztaty teatralne. Czego mogli nauczyć się młodzi ludzie z naszej gminy?
Starałam się tak wymyślić program tych warsztatów, by były dla młodzieży możliwością poznania pracy aktora. Chciałam też przekazać im
wiedzę, która się przyda nie tylko na deskach teatru (bo nie wiadomo
kiedy i czy w ogóle ktoś z nich zostanie aktorem), ale także w ich życiu
szkolnym, a potem może zawodowym. Uczyłam ich, jak opanować tremę przed występem, bo to może się przydać w szkole, kiedy odpowiadają przed całą klasą, a potem w życiu zawodowym, gdy będą robić prezentację przed całym biurem. Uczyłam też jak mają mówić, by brzmiało

to pewnie, nawet wtedy, gdy ich wiedza nie jest zbyt duża. Jaką mają
mieć postawę, jakim tonem mówić − to są takie aktorskie sztuczki.
Oczywiście korzystałam też z mojej wiedzy logopedycznej, żeby nauczyli się prawidłowo oddychać i mówić, by w momencie, gdy będą musieli
pracować głosem np. będąc nauczycielami, oszczędzili struny głosowe
i nie stracili głosu. To były takie praktyczne rzeczy, które potem przełożą
się na jakość ich życia, nie tylko na deskach teatru, ale również w normalnym funkcjonowaniu. Pokazałam im też z czego się składa praca
aktora. Bo przecież robienie min czy gestykulacja, jak wcześniej myśleli,
to jest tylko wisienka na torcie, a dużo ważniejsza jest na przykład dobra
pamięć. W związku z tym „sprzedałam” im wiele ćwiczeń pamięciowych.
Opowiedziałam, jak ważna jest koordynacja, choreografia i pewnego
rodzaju bystrość, która pozwala wybrnąć z nieoczekiwanej na scenie
sytuacji, ale która równie często może się przydać w życiu towarzyskim
czy szkolnym.
Czego można Pani życzyć?
Wszystkiego, co najlepsze, ale na razie trzymajcie kciuki za nasz
kabaret.
Zatem samych wspaniałości i trzymamy kciuki, by wszystko
poszło zgodnie z planem.

LI SESJA RADY GMINY IZABELIN
LI Sesja Rady Gminy Izabelin odbyła sie w dniu 25 stycznia 2022. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. Radni podjęli następujące uchwały:
• uchwała LI/395/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039. (ZA: 15, PRZECIW: 0,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)
• uchwała LI/396/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2022 Gminy Izabelin. (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)
• uchwała LI/397/22 zmieniającej Uchwałę nr XXVII/221/20 Rady
Gminy Izabelin z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Izabelin pn. „Program usług teleopiekuńczych
dla mieszkańców gminy Izabelin w wieku 60+”. (ZA: 15, PRZECIW: 0,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Program jest
realizowany w naszej gminie od 2020 r. a celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym, samotnym lub posiadającym orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W ramach
Programu świadczone są usługi teleopiekuńcze.
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• uchwała LI/398/22 w sprawie przystąpienia Gminy Izabelin do
realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego
Programu w gminie Izabelin. (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Gmina Izabelin przystępuje w 2022
roku do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Program zapewnia wsparcie w zakresie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze
znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi.

• uchwała LI/399/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Izabelin na 2022 rok. (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)
• uchwała LI/400/22 w sprawie rozpatrzenia skargi. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła skarga mieszkanki gminy
na opiekę medyczną w zakresie opieki pediatrycznej. Rada Gminy nie
dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach dyrektora SPZOZ Izabelin,
co czyni skargę bezzasadną.
• uchwała LI/401/22 w sprawie przyjęcia przez Gminę Izabelin do
realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy
Izabelin. (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 0).
• uchwała LI/402/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą określającego zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
łączącego obszar gminy Izabelin i Miasta Stołecznego Warszawy. (ZA:
15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)
• uchwała LI/403/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy
Izabelin uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)
oprac. Iwona Mazurek

Głos z Ukrainy

Spotkanie autorskie z Oksaną Zabużko
Izabelińskie Spotkania z Książką z radością zapraszają 25 lutego o godzinie 18.00 do Centrum Kultury Izabelin na wyjątkowe spotkanie
autorskie z wybitną pisarką ukraińską – Oksaną Zabużko.
Oksana Zabużko, fot. Agnieszka Rayss, Agencja Forum

A

utorka ponad dwudziestu książek (poezja, proza, eseistyka,
filozofia), laureatka wielu nagród krajowych i zagranicznych.
Wykładała na uniwersytetach w USA (Pensylwania, Harward, Pittsburgh). Jej książki i artykuły zostały przetłumaczone na języki:
polski, angielski, francuski, niemiecki, czeski, węgierski, chorwacki, bułgarski, rosyjski, perski. W Polsce ukazały się powieści Badania terenowe nad ukraińskim seksem (2003) i Muzeum
porzuconych sekretów (2012), zbiór opowiadań Siostro, siostro
(2007) i wywiad rzeka Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko
w rozmowie z Izą Chruślińską (2013). W 2013 r. za Muzeum
porzuconych sekretów otrzymała Nagrodę Literacką „Angelus”.
Mieszka w Kijowie.

Wieczór autorski Oksany Zabużko jest zapowiedzią Dnia Ukraińskiego, którym 10 czerwca 2022 rozpoczną się tegoroczne

24. Izabelińskie Spotkania z Książką

Spotkanie poprowadzą Iza Chruślińska i prof. Paweł Kowal. Zaprezentujemy Państwu właśnie wydaną po
polsku nową książkę autorki – Planeta Piołun.
„To bardzo potrzebna książka. Jesteśmy tak blisko, a niewiele wiemy.
Zabużko, którą ukształtował mit
Solidarności i polska kultura, ma
poczucie, że nikt nie słucha i nikt
nie rozumie głosu z Ukrainy. Ten
fascynujący zbiór esejów jest zaproszeniem do rozmowy o literaturze
i o uwikłaniach historii. Zabużko naświetla fakty z nieznanej strony, jak
wtedy, kiedy opowiada o znaczeniu
Czarnobyla dla Ukrainy. A przede wszystkim pokazuje nam niezwykłe postaci: reżysera Andrieja Tarkowskiego, który idzie śladem XVIII wiecznego poety Skoworody, Katerynę Biłokur, genialną artystkę, której system radziecki nie dał rozwinąć skrzydeł czy
pisarza i dysydenta Leonida Pluszcza − wszystkie te losy mówią
o tym, co najważniejsze: o wolności i jej braku. Czyta się jej eseje
z wielkim zaangażowaniem, a to dlatego, że Zabużko pisze z temperamentem, dosadnie, a nawet ogniście. Sprawia, że wreszcie
słychać Ukrainę.” − Justyna Sobolewska

Planeta Piołun jest także listem miłosnym pisarki do Polski adresowanym do opatrznościowego polskiego współrozmówcy. –
„Tego współrozmówcę lubię. I za nic nie chciałabym go utracić.
I ta książka jest dla mnie po prostu sposobem, by ująć go za
rękę.”
Bogdan Szczesiak
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Kropla wody to dar z nieba

Z Elżbietą i Zbigniewem Jęczmykami – świeckimi misjonarzami – o ich pracy w Tanzanii
rozmawia Iwona Mazurek

Pracowali Państwo w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Czym się tam Państwo zajmowali?
Elżbieta Jęczmyk: W Laskach pracowaliśmy od początku naszej
kariery zawodowej. Trafiliśmy tam zaraz po studiach, w 1975 roku.
Mieszkaliśmy we wsi Laski. Zbyszek pracował w Zakładzie przez
cały czas, ja miałam przerwę na urlopy wychowawcze. W 1981 roku
przenieśliśmy się do Warszawy. Pracując w Laskach, byłam nauczycielką religii (jestem po teologii) w szkole podstawowej i szkole
specjalnej (Szkoła Świętego Maksymiliana Kolbego).
Zbigniew Jęczmyk: Ja pracowałem jako wychowawca w internacie dla chłopców. Potem, w 1979 roku poszedłem na kurs orientacji
przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską, który
zorganizował Zakład dla Niewidomych w Laskach. Kurs prowadził
profesor Stanley Suterko ze Stanów Zjednoczonych. Na tym kursie
wykształcono dwanaście osób z Polski. Profesor przygotował mnie
do mojego życia zawodowego. Pracowałem w zawodzie nauczyciela
orientacji przestrzennej do emerytury. Orientacja przestrzenna była
na tamte czasy innowacyjną i pionierską metodą w Polsce, a także
w innych krajach Europy Wschodniej. Ta metoda poruszania się
osób niewidomych funkcjonuje do dziś. Nauczanie orientacji to niełatwe, ale fascynujące zajęcie.
Jak to się stało, że stali się Państwo świeckimi misjonarzami?
EJ: Praca zawodowa, rodzina i dom pochłaniały cały nasz czas.
Jednak gdzieś w naszych sercach mieliśmy swoje, marzenia, młodzieńcze tęsknoty, wyobrażenia. Przy małych dzieciach, powinnościach zawodowych, prowadzeniu domu − spychaliśmy je na dalszy
plan. Aż przyszedł taki moment, kiedy dzieci dorosły, osiągnęły samodzielność, wyfrunęły z gniazda i założyły własne rodziny. Wówczas wszystkie nasze wolne chwile wypełnialiśmy swoimi pasjami.
W tym czasie również zakończyła się nasza praca zawodowa i przeszliśmy na emeryturę.
Myśleliśmy też, co moglibyśmy robić w naszym życiu i wolnym czasie. Zaczęliśmy angażować się w różne inicjatywy m.in. jeździliśmy
na Ukrainę do pracy z dziećmi niewidomymi, pracowaliśmy z dorosłymi niewidomymi na turnusach rehabilitacyjnych w Sobieszewie.
Wróciło też do mnie marzenie, by wyjechać do Afryki i pracować
z osobami, które potrzebują pomocy. Ta potrzeba drzemała we
mnie od zawsze. Kiedyś, w czasach studenckich, podczas wakacji organizowaliśmy z księżmi diecezji lubelskiej wczaso-rekolekcje
dla osób na wózkach. Umożliwialiśmy tym, najczęściej młodym, ludziom spotkanie się i wspólne przeżywanie trosk i radości.
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Kiedy więc przyszedł czas emerytury zaczęłam się zastanawiać
nad spełnieniem mojego pragnienia pomagania ludziom potrzebującym. Wróciła myśl o Afryce. Miałam jednak wiele wątpliwości:

czy mój wiek emerytalny nie będzie przeszkodą, czy dam radę, co
mogę dać od siebie ludziom, dzieciom w Afryce. Przypomniało mi
się usłyszane kiedyś zdanie, że „Pan Bóg nie posyła uzdolnionych
ale uzdalnia posłanych”. I nagle odsunęłam od siebie wszelkie wątpliwości, zaczęłam szukać sposobów i możliwości wyjechania na
misję. Znalazłam Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (SMA), które
żyje charyzmatem głoszenia ewangelii w Afryce. SMA ma swoją
siedzibę niedaleko Warszawy, w Borzęcinie Dużym. Po kilku spotkaniach ze środowiskiem SMA pojechaliśmy z mężem do Piwnicznej,
gdzie Stowarzyszenie ma swój dom rekolekcyjno-formacyjny. Tam
spotkaliśmy się z misjonarzami, modliliśmy się w różnych językach,
chodziliśmy po górach, prowadząc długie rozmowy, uczestniczyliśmy we mszy polowej i tak wkraczaliśmy w świat misyjny, którego
poznawanie sprawiało nam wiele radości i satysfakcji. Po pewnym
czasie zaproponowano nam wyjazd do Tanzanii, do pracy z dziećmi
o specjalnych potrzebach (niewidomi, głusi i albinosi) w rządowym
ośrodku w Buhangija, niedaleko jeziora Wiktorii. Propozycję oczywiście przyjęliśmy. Zostaliśmy również poinformowani, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych co roku ogłasza konkurs w ramach programu „Polska pomoc”, w którym można uzyskać dofinansowanie
na wyjazd do pracy na misjach w Afryce. Opracowaliśmy program
pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi albinoskimi i niewidomymi i przedstawiliśmy projekt do konkursu w MSZ. Nasz projekt
zyskał aprobatę i przydzielono nam środki finansowe na jego realizację.
ZJ: Postawiliśmy tylko jeden warunek − jako małżeństwo chcemy
jechać razem. I wyrażono na to zgodę. Później dowiedzieliśmy się,
że to było bardzo nietypowe, bo zazwyczaj na misję ludzie jadą
w pojedynkę, zwykle młodzi, znający wiele języków. A my − nie
dość, że emerytowani nauczyciele, to jeszcze razem. Byliśmy zobo-

wiązani do sporządzania i wysyłania sprawozdań finansowych, merytorycznych i zdjęciowych w trakcie oraz po zakończeniu wyjazdu.

ści ciała albinosa, w wyniku których zostali okaleczeni bądź nawet
stracili życie.

Na jak długo tam Państwo pojechali?

Ile dzieci zamieszkuje ośrodek i jakie mają warunki życia?

EJ: Kontrakt obejmował pobyt przez cztery miesiące. Byliśmy tam
od połowy sierpnia do połowy grudnia 2016 roku. To był dla nas
piękny okres. Cały swój czas poświęcaliśmy pracy z dziećmi. Poznawaliśmy życie i kulturę na innym kontynencie, zetknęliśmy się
z ludźmi, którzy są od nas o wiele biedniejsi, potrzebują ogromnego
wsparcia, a jednak mają w sobie wielką pogodę ducha, otwartość
i potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. To wszystko bardzo nas
ubogaciło, dlatego mówimy, że ten pobyt był dla nas jak dar z nieba. Tak naprawdę nie wiem, kto więcej zyskał − my czy oni.

EJ: Kiedy tam byliśmy, w ośrodku mieszkało około trzystu dzieci,
z czego jedną trzecią stanowiły dzieci niewidome, głuche i głuchonieme, reszta to albinosi. Warunki są tam bardzo złe, wręcz prymitywne. Na terenie ośrodka jest kilka budynków, gdzie dzieci mają
jedynie żelazne piętrowe łóżka i metalowe pudła z osobistymi rzeczami. Wokół domów prawie nie ma żadnej roślinności, a wszędzie
tylko piach. Dzieci mają podstawową opiekę − jest pielęgniarka,
są osoby pilnujące/wychowawcy. Osoby te jednak nie angażują się
w organizowanie czasu dzieciom. Jest także ktoś, kto gotuje posiłki.
Są one bardzo skromne. Na śniadanie dostają płynną, szarą kaszę, którą do ich plastikowych naczyń dyżurny wlewa chochlą bądź
kubkiem. Wypijają tę kaszę z kubków, a jeśli mają ją na talerzu, to
zjadają palcem. Nie ma tam żadnych sztućców, łyżek. Około godziny piętnastej dostają drugi posiłek, w postaci fasoli i ugali (potrawa
z mąki kukurydzianej i wody).

Gdzie dokładnie Państwo pracowali?
ZJ: Pojechaliśmy do Domu Misyjnego w Bugissi, którym opiekują
się księża z SMA. Stamtąd dojeżdżaliśmy do ośrodka rządowego
Buhangija dla dzieci niewidomych, głuchych i albinoskich. Albinizm jest defektem polegającym na braku pigmentu − melaniny
(barwnika) w oczach, skórze oraz włosach. Choć albinizm występuje na całym świecie, to zdarza się stosunkowo rzadko − raz na
10 000 narodzin. Wyjątek stanowi Tanzania, gdzie jeden albinos
rodzi się na 200 dzieci. W słonecznym klimacie afrykańskim oraz
tanzańskim kontekście kulturowo-społecznym już od narodzin są
oni narażeni na szereg niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu,
a nawet życiu. Zmagają się z bardzo słabym wzrokiem, problemami
stomatologicznymi, a przede wszystkim zabójczym rakiem skóry.
Do tego dochodzi okropne, głęboko zakorzenione w głowach niektórych Tanzańczyków przekonanie, że część ciała albinosa użyta
do rytów szamańskich może uczynić kogoś bogatym czy też pomóc
osiągnąć życiowy sukces. W te przesądy wierzą nie tylko niektórzy
niepiśmienni i biedni Tanzańczycy, lecz także wykształceni i bardzo
dobrze sytuowani ludzie. Albinosi zamieszkujący region wokół Jeziora Wiktorii, są najbardziej narażeni na powyższe praktyki, które
bardzo się nasilały i znalazły kulminację kilka lat temu. Wiele osób
padło ofiarą bandyckich ataków, mających na celu zdobycie czę-

A jakieś owoce, warzywa, nabiał?
EJ: Nic poza tym, o czym powiedziałam wcześniej, nie widzialam.
Dzieci żyją tam bardzo skromnie.
A jak są ubrane?
EJ: Ubrania mają głównie z darów, często za małe lub za duże,
zniszczone. Cztero- czy pięcioletnie dzieci same je piorą i suszą na
słońcu. Czasem przyjeżdżają jacyś sponsorzy. Raz byliśmy świadkami, jak jacyś ludzie przywieźli zielone koszulki i kapelusze. Te
dzieci, szczególnie albinoskie, powinny mieć zasłonięte całe ciało,
ponieważ są narażone na raka skóry. Oczywiście nikt tego nie przestrzega. Kobiety i dziewczynki bez względu na wiek noszą długie
sukienki lub spódnice minimum za kolano, bo krótsze są uważane
za nieprzyzwoite.
Co Państwo robili z tymi dziećmi?
ZJ: W naszym projekcie mieliśmy punkt, że będziemy uczyć dzieci
samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłków i czynności dnia
codziennego. Okazało się, że cały nasz program to teoria, której
w żaden sposób nie da się zastosować. Zanim się tam znaleźliśmy,
mieliśmy bardzo europejskie wyobrażenie tej rzeczywistości. Dopiero na miejscu zobaczyliśmy, jak to wszystko wygląda naprawdę.
Cokolwiek chcieliśmy zrobić, nawet najprostszego, jak wycinanki
z papieru, natrafialiśmy na opór. Nie było stolików, ławek − nic.
Wokół tylko żółty piach i jeden zadaszony wybetonowany placyk
otoczony murkiem (nazywaliśmy go basen), gdzie był cień, a dzieci
siedziały albo leżały podczas posiłków lub zajęć przez nas organi-
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zowanych. Staraliśmy się wypełniać im czas różnymi aktywnościami, angażując jak najwięcej dzieci równocześnie. Rozdawaliśmy im
kartki do kolorowania i kredki − dla nich było to świetne zajęcie.
Prawie biły się o te kredki i kolorowały kartki na tej betonowej
posadzce, siedząc, leżąc, jak które mogło. Cokolwiek zaproponowaliśmy, wszystkie dzieci się zbiegały i chciały to robić. Czy rysowanie,
czy zabawy balonami, skakanką, piłką, czy inne zabawy ruchowe.
Tam na miejscu weryfikowaliśmy nasze wcześniejsze wyobrażenia,
co można robić z tak wielką, nieokiełznaną grupą dzieci. Tamtymi
dziećmi w zasadzie nikt się nie opiekuje, nie organizuje im czasu.
Widzieliśmy dwie wychowawczynie, które siedziały w cieniu i rozmawiały, a dzieci interesowały je najmniej.

ZJ: Jedynymi misjonarzami byliśmy my, misjonarze świeccy.

A co z potrzebą bliskości, dotyku, matczynego przytulenia?

Jaka religia jest w Tanzanii?

EJ: Dzieci wspierają się wzajemnie, pomagają sobie i to jest dla nich
oczywiste. Widzieliśmy jak jedna z albinosek spała na piętrowym łóżku
ze swoim maleńkim dzieckiem. Patrząc na to bałam się, że dzieciątko
spadnie. Ono było jednak pilnowane przez inne dzieci bawiące się obok.
Tam to wszystko odbywa się odruchowo, właściwie automatycznie. Gdy
po terenie ośrodka idzie niewidome dziecko, to zawsze obok znajdzie się
albinos, który je prowadzi. Nawet wtedy, gdy Zbyszek próbował uczyć
te dzieci orientacji przestrzennej zawsze albinoskie dzieci były blisko niewidomego.

EJ: Wśród Tanzańczyków są chrześcijanie, protestanci, muzułmanie
i animiści. Misjonarze mają pełne ręce roboty, bo oprócz kościoła parafialnego mają pod swoją opieką kilkadziesiąt małych kościołów dojazdowych na wioskach. Na każdą codzienną mszę świętą przychodzi bardzo
dużo ludzi. Msze święte są zawsze bardzo uroczyste, rozśpiewane, roztańczone, zwykle trwają bardzo długo.

Czy te dzieci chodzą do szkoły?
EJ: Ten rządowy ośrodek położony jest obok państwowej szkoły. W czasie szkolnym część dzieci idzie się uczyć, a część zostaje w ośrodku. One
robią co chcą, nikt ich nie sprawdza. W klasach jest po czterdzieścioro,
czasem nawet sześćdziesięcioro dzieci. W ławkach siedzą po czworo lub
tyle, ile się zmieści, a jak się nie mieszczą, to siedzą na podłodze. Klasy
są bardzo ubogie. Przy tej szkole była też klasa dla dzieci niewidomych.
Był w niej jeden stół, za którym siedział niewidomy nauczyciel mający jedyną sprawną maszynę brajlowską. Pozostałe maszyny, a było ich
czternaście, stały zepsute w szafie. Odrapane ściany, żadnych pomocy
dydaktycznych, po prostu nic. Mieliśmy pieniądze z MSZ, z których zakupiliśmy papier brajlowski do maszyn, lupy, laski, mapy geograficzne,
sfinansowaliśmy naprawienie wszystkich maszyn. To wcale nie było takie proste, bo jedyny sklep dla osób niewidomych był na drugim końcu
kraju, około 1000 km od nas, w Dar-es-Salam. Robiliśmy zwyczajne
rzeczy, ale dla tych dzieci to było niebo. W innych klasach podobnie − jeden podręcznik i jeden nauczyciel piszący na tablicy oraz sześćdziesiątka
dzieci, które chórem powtarzają to, co pisze nauczyciel.
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Misjonarze nie pracowali w tym ośrodku?

Czym zaowocował Państwa pobyt?
EJ: Po naszych relacjach z życia codziennego dzieci w ośrodku Buhangija Ojcowie SMA uznali, że należy podjąć jakieś działania, aby
poprawić los dzieci albinoskich. Powstał pomysł zbudowania misyjnego ośrodka, w którym będą one żyły w godnych warunkach.
Chodziło też o to, by stworzyć grupę wykształconą, elitę, która by
potrafiła prostować w społeczeństwie niewłaściwe poglądy na temat ludzi z albinizmem i domagać się swoich praw. Ojcowie misjonarze w miejscowości Mwanza nad Jeziorem Wiktorii mieli duży
teren, który postanowili oddać pod wybudowanie tego przyjaznego
miejsca dla albinosów. Wielkim nakładem pracy powstał taki ośrodek. To już było po naszym wyjeździe. Jest tam dom dla dziewcząt,
dla chłopców i kolejny dla misjonarzy i sióstr zakonnych. Ośrodek
nazywa się Tanga, czyli w języku suahili Żagiel i został zbudowany
w ramach projektu „O lepsze jutro dla albinosów”. W ośrodku jest
integracja z dziećmi miejscowymi, by pokazywać, że wszyscy są
równi.
Powiedziała Pani, że daliście tym dzieciom wszystko co
mogliście, ale zastanawiacie się, czy to nie Wy nie dostaliście więcej. Co Państwo zyskali?

EJ: Nauczyliśmy się być wdzięcznymi Bogu za to, co mamy. W Tanzanii zobaczyliśmy ludzi, którzy potrafią pracować i cieszyć się z najprostszych rzeczy. I to nie jest tak, że my jesteśmy dla nich jakimiś
wybawcami, bo oni noszą w sobie takie wartości, które my już dawno
zagubiliśmy. Widzieliśmy jak z uśmiechem i spokojem znoszą olbrzymie niewygody życia. Potrafią być wdzięczni za najdrobniejszy gest,
doceniają wartość takich prostych rzeczy, jak woda, najskromniejsze
pożywienie. W naszej świadomości to jest coś normalnego, co nam
się należy. W Europie ludzie narzekają, że jest ciężko, że brakuje
pieniędzy na to czy na tamto, a prawda jest taka, że my w naszej
szerokości geograficznej, wszyscy jesteśmy bogaczami, nawet ci najubożsi. Tam każda kropla wody ma ogromną wartość i jest darem
z nieba. Pomimo tego ci ludzie są bardzo radośni, wyrozumiali, łaknący kontaktu z drugim człowiekiem. Samo powitanie (przez podanie
ręki) zajmuje mnóstwo czasu, bo muszą o wszystko siebie wypytać.
O zdrowie, rodzinę, dzieci, pracę. To jest cała rozbudowana konwersacja. I to jest prawda, bo tam nikt do niczego się nie śpieszy. W ich
kulturze i obyczaju osobie starszej należy się specjalne pozdrowienie
i szacunek.
A jaka sytuacja w Tanzanii najbardziej poruszyła Państwa
serca?
ZJ: Razem z naszą przyjaciółką, też świecką misjonarką, byliśmy
z wizytą w domu pewnego młodego człowieka. Jego mieszkanie
było bardzo skromne. Usiedliśmy, a on przyniósł poczęstunek. Były
to cztery butelki wody, które postawił przed każdym z nas, a potem
odmówiliśmy modlitwę, jak przed posiłkiem. Rozmawialiśmy, popijaliśmy tę wodę, a na koniec była modlitwa, jak po zakończonym
posiłku. Byłem tym oczarowany i zrozumiałem, że te butelki wody
to był wielki dar od serca skierowany w naszą stronę. To nas bardzo
wzruszyło.
EJ: Mnie bardzo wzruszał fakt, że każdy napotkany przez nas człowiek (mówiący po suahili, angielsku czy na migi) zatrzymywał się

z uśmiechem i starał się zagaić. Otwartość tamtych ludzi jest niesamowita. Ich życie ze względu na uwarunkowania klimatyczne
odbywa się na zewnątrz − praca, życie towarzyskie itp. W domach
praktycznie tylko śpią. Tam widać życie.
Czy macie Państwo jakieś inne pasje?
EJ: Kochamy chodzenie po górach, uwielbiamy śpiewać piosenki
turystyczne, patriotyczne, religijne. Zbyszek gra na gitarze, wspólnie kolędujemy. Kolejna nasza pasja to spływy kajakowe i jazda na
nartach.
ZJ: Trochę liznęliśmy też wspinaczki skałkowej. Byliśmy w Alpach,
gdzie próbowaliśmy swoich sił. Wszystkimi tymi aktywnościami zaraziliśmy nasze dzieci (mamy dwie córki i syna), a potem wnuki
(całą dziesiątkę). Lubimy też czytać.
Jak spędzacie Państwo wolny czas z wnukami?
EJ: Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ale naszym hitem są obozy
indiańskie, które dzieciaki uwielbiają. Zdobywają kolejne sprawności, dostają w nagrodę kolejne pióra do pióropusza, mamy też
swoje indiańskie imiona. Ja jestem Poranną Rosą, Zbyszek − Ostrą
Maczetą i jesteśmy Wielkimi Wodzami. Dzieci też wymyślają sobie
imiona. Wieczorem jest odprawa, ognisko i śpiewy, a w ciągu dnia
mnóstwo zajęć m. in. strzelanie z łuku, procy, rąbanie drewna, piłowanie gałęzi, chodzenie po górach, budowanie szałasów. To jest
czas, kiedy możemy wszystko od dzieci wyegzekwować. Brak telefonów, tabletów i marudzenia (śmiech).
Z perspektywy czasu i dotychczasowego życia, co według
Państwa jest najważniejsze?
EJ: Troska o rodzinę i budowanie życia rodzinnego w atmosferze
ciepła i życzliwości. Bardzo ważna jest spójna rola matki i ojca, którzy muszą wiedzieć, jakie wspólne wartości chcą przekazać swoim
dzieciom.
ZJ: Dla mnie podstawą jest relacja między małżonkami. Trzeba się
„zakolegować” z tą drugą stroną.
EJ: Trzeba się modlić o jedność, pracować nad miłością wzajemną
i budować to na miłości do Pana Boga i miłości do ojczyzny.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
fot. arch. prywatne Państwa Jęczmyków
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Ferie
zimowe

półkolonie - ceramika, fot. D. Kuźniecow-Dudko

z Centrum Kultury Izabelin
Kto nie wyjechał na ferie zimowe, nie musiał nudzić
się w domu. Centrum Kultury Izabelin zorganizowało w izabelińskiej szkole dwa turnusy półkolonii
dla dzieci w wieku 7-10 lat, jak również przeróżne
zajęcia i warsztaty dla młodszych i starszych, na
które można było zapisywać się indywidualnie.

C

zas spędzaliśmy zarówno w CKI, jak i w plenerze. Były gry
planszowe i komputerowe, warsztaty teatralne oraz kulinarne,
spotkania z youtuberami, film, przedstawienie, łyżwy, turnieje piłki
nożnej i koszykówki, kulig z ogniskiem, a na koniec bal karnawałowy. Natomiast podczas półkolonii dzieci uczestniczyły w zajęciach
plastycznych, sportowych i muzycznych i warsztatach czytelniczych,
a także uczyły się szyć. Dużą radość sprawiła im też wycieczka do
Centrum Nauki Kopernik. Uśmiechnięte buzie na zdjęciach mówią
same za siebie.

warsztaty teatralne, fot. K. Wiciński

KD

nauka jazdy na łyżwach, fot. K. Wiciński
Festiwal gier planszowych i komputerowych, fot. K. Wiciński

spotkanie z youtuberami WAKSY, fot. K. Wiciński
turniej piłki nożnej, fot. K. Wiciński
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przedstawienie „Król Maiciuś Pierwszy fot. K. Wiciński

Festiwal gier planszowych i komputerowych, fot. K. Wiciński
turniej piłki nożnej, fot. K. Wiciński

półkolonie, fot. arch. CKI

półkolonie, fot. arch. CKI

warsztaty kulinarne, fot. A. Wiklak
kulig, fot. K. Wiciński

wycieczka do CNK, fot. arch. CKI
bal karnawałowy, fot. K. Wiciński

25

KULTURA

Filmowy początek roku w CKI

Styczeń w Centrum Kultury Izabelin obfitował w ciekawe wydarzenia dla miłośników kinematografii.
Rozpoczęliśmy przygodę z filmem czeskim, poznawaliśmy sylwetkę i twórczość Jerzego Kawalerowicza,
a także spotkaliśmy się z twórcami i aktorami filmu o Stefanie Wyszyńskim.

Pierwsze spotkanie
z czeskim filmem
Obsługiwałem angielskiego króla − tym filmem
18 stycznia rozpoczęliśmy w Centrum Kultury
Izabelin nowy cykl filmowy „Czeski Film”.
Krótkie wprowadzenie w klimat kina naszych
południowych sąsiadów zrobił gospodarz cyklu
Antoni Muracki – pieśniarz, poeta, koneser kultury czeskiej, a także znawca i miłośnik filmu
czeskiego. Zagrał też dla publiczności minikoncert. A sam film to wyreżyserowana przez
Jiříego Menzla adaptacja powieści Bohumila
Hrabala pod tym samym tytułem, nagrodzona
Czeskim Lwem jako najlepszy film 2006 roku.
Powieść Bohumila Hrabala Obsługiwałem angielskiego króla jest jednym z najważniejszych
dzieł w dorobku pisarza. Przedstawia losy
młodego czeskiego kelnera, którego życie jest
odzwierciedleniem nadziei, konfliktów, dramatów i klęsk składających się na czechosłowacką historię ostatniego stulecia. Na podstawie
powieści Jiří Menzel stworzył film o człowieku,
który u schyłku swego życia wspomina obrazy
przeżytego czasu, i który bez względu na okoliczności pragnął wypełnić swoje życie bogactwem i pięknem.
Organizatorami cyklu są: Centrum Kultury Izabelin, Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Hornówek
oraz Stowarzyszenie „Rezerwat”.
Karolina Dubaniewicz

26

Artystyczny arystokrata
Jerzy Kawalerowicz nazywany jest ojcem
polskiej szkoły filmowej, a także artystycznym arystokratą, bo dbał o właściwy przekaz myśli i piękno obrazu. Obok
reżyserów takich jak: Krzysztof Zanussi,
Krzysztof Kieślowski i Andrzej Wajda,
swoją twórczością rozsławiał Polskę za
granicą. W sobotę (22 stycznia) w Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie
związane z setną rocznicą urodzin i piętnastą rocznicą śmierci reżysera.

Z tej okazji do Centrum Kultury Izabelin został zaproszony jerzy Zelnik − z wykształcenia aktor, z zamiłowania reżyser − słynnego
odtwórca roli Ramzesa XIII w filmie Faraon
w reż. Jerzego Kawalerowicza. Odwiedzili
nas również Stanisław Zawiśliński – dziennikarz, pisarz, reżyser, scenarzysta filmów
dokumentalnych, mieszkaniec gminy Izabelin; Tadeusz Bystram – reżyser, operator,
scenarzysta, aktor oraz Sławomir Rogowski
– producent filmowy, pisarz, współproducent sześcioodcinkowego serialu Quo Vadis.
Filmy Jerzego Kawalerowicza w ogóle się
nie starzeją. Reżyser sięgał do tematów
uniwersalnych, ponadczasowych, unikał
tematów błahych, stąd jego filmy wciąż są
na czasie. Mówiono, że jest filmowcem niepokornym, bardzo odważnym i przekornym.
Chętnie adaptował na potrzeby filmu utwory literackie m.in. Faraona Prusa, Quo Vadis
Sienkiewicza czy Matkę Joannę od Aniołów
Iwaszkiewicza. Właśnie tym filmem wzbudził kontrowersje, ale również uwagę całej
filmowej Europy.
Prawie pół wieku z powodzeniem prowadził
Zespół Kadr. Za jego czasów powstało ok.
1000 filmów – m.in. Wajdy, Morgensterna,
Munka, czy Machulskiego.

Choć był w PZPR od roku 1954, aż do jej
rozwiązania – mówiono o nim, że umiał
zachować twarz. Podkreślano, że to dobry
człowiek.
Widzowie obejrzeli film dokumetalny Żyłem
17 razy w reżyserii Stanisława Zawiślińskiego i Tadeusza Bystrama, którzy towarzyszyli
Jerzemu Kawalerowiczowi podczas realizacji filmów dokumentalnych o Polskiej Szkole
Filmowej i filmu Quo Vadis.

trudna miłość nieprzyjaciół) jest wielką siłą
i ma ogromną moc sprawczą.
Po filmie odbyło się spotkanie z reżyserem
Tadeuszem Syką, odtwórcami głównych ról
− Małgorzatą Kożuchowską grającą Matkę
Elżbietę Różę Czacką oraz Ksawerym Szlenkierem występującym jako ksiądz Stefan
Wyszyński, a także opiekunem artystycznym

Film Żyłem 17 razy opowiada o życiu prywatnym i zawodowym Jerzego Kawalerowicza oczami ludzi z branży, przyjaciół i
rodziny. Powstał dwa lata po śmierci reżysera. Dlaczego taki tytuł? Ponieważ reżyser
„przychodził na świat” 17 razy − każdy film
był jego nowym życiem.

filmu – Krzysztofem Zanussim. Moderatorem rozmowy była dyrektor CKI Joanna Orłoś-Supeł. Do dyskusji włączyli się również
widzowie na sali koncertowej oraz ci, którzy
oglądali rozmowę online. Było sporo pytań
i mnóstwo refleksji.
Iwona Mazurek
fot. arch. CKI

X MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI

ROZDŹWIĘKI

Spotkanie poprowadziła Daria Kuźniecow-Dudko. Na zakończenie wyświetlony został
film Pociąg w reż. Jerzego Kawalerowicza ze
znakomitymi rolami Lucyny Winnickiej oraz
Leona Niemczyka.
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Daria Kuźniecow-Dudko

Zemsta czy przebaczenie
Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie to
pierwszy fabularny film Tadeusza Syki
ukazujący życie młodego księdza Stefana
Wyszyńskiego, porucznika AK, kapelana
partyzantów, człowieka, który całym sobą
służył bliźniemu. Jego projekcja odbyła się
21 stycznia w Centrum Kultury Izabelin.
Akcja filmu rozgrywa się m.in. w Zakładzie
dla Niewidomych w Laskach. Wielkie brawa
dla reżysera, który zdołał przyciągnąć setki
młodych ludzi biorących udział w produkcji.
Film dotyka bardzo wielu kwestii. Porusza
temat wojny, walki o wolność, zabijania,
grzechu, dylematów moralnych, ale także kiełkującej miłości, przyjaźni, nadziei,
zawierzenia Bożej Opatrzności, a przede
wszystkim – przebaczenia. Pokazuje kruchość życia, naszych planów i marzeń, ale
także to, że czysta, prawdziwa miłość (także

eliminacje 19 marca 2022
Koncert Galowy 10 kwietnia 2022
Centrum Kultury Izabelin
NAGRODA GRAND PRIX 1000 zł
i zaproszenie na FESTIWAL FUMA
regulamin i karta zgłoszenia na www.mlodziartysci.eu

ORGANIZATORZY

PARTNER WYDARZENIA

PATRONAT HONOROWY

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁPRACA

GMINA
IZABELIN
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Piosenki na pandemię

To, że młodzi wokaliści z działającego w Centrum Kultury Izabelin Studia Piosenki, są niezwykle uzdolnieni, wiemy nie od dziś. Wielokrotnie dzielili się swoim talentem z mieszkańcami gminy podczas rozmaitych pikników i jarmarków. W niedzielę, 23 stycznia wykonali w CKI koncert „Piosenki na pandemię” i po
raz kolejny dostarczyli publiczności wielu wzruszeń i miłych wrażeń.

A

oto głównie w tym koncercie chodziło.
Piosenki na pandemię, czyli takie, które podnoszą na duchu, pozwalają na chwilę
odetchnąć od trudów i smutków związanych
z otaczającą nas chorobą, dają nadzieję. Dzieci
i młodzież, a nawet dorośli, którzy w tym koncercie wystąpili, sami wybierali repertuar i przesłanie, które swoim śpiewem chcieli przekazać
słuchaczom. Koncert poprowadziła instruktorka
Studia Piosenki – Patrycja Modlińska, która jak
zwykle stworzyła na scenie ciepłą, domową
wręcz atmosferę.
Na koniec wszyscy wykonawcy wspólnie wykonali piosenkę „Przekażmy sobie znak pokoju”,
mówiąc nam w ten sposób, byśmy – mimo
wielu trudnych emocji towarzyszących nam
w obecnych czasach – uśmiechali się do siebie, szanowali się wzajemnie i pomagali sobie.
Karolina Dubaniewicz
fot. Michał Starnowski

XVIII Izabeliński Przegląd Kolęd

Historia kolędowania w Polsce, czyli śpiewania pieśni bożonarodzeniowych, jest bardzo długa, sięga
czasów średniowiecza. Centrum Kultury Izabelin stara się ją kontynuować jako coś bardzo cennego.
Przegląd kolęd „Śpiewajmy i grajmy Małemu” odbywa się w Izabelinie od osiemnastu lat, a w Centrum
Kultury Izabelin od początku jego istnienia, czyli od 2007 roku.

W

cześniej przegląd miał formułę międzynarodową i rzeczywiście, brali w nim
niejednokrotnie udział uczestnicy z innych
krajów. W tym roku formuła nieco się zmieniła – między innymi ze względów pandemicznych – i spotkaliśmy się bardziej kameralnie,
w gronie mieszkańców gminy.
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W niedzielne przedpołudnie, 24 stycznia, kolędowaliśmy wspólnie w sali widowiskowej
CKI. Koncert otworzył zespół „Wokaliza” pod

kierunkiem Karoliny Dubaniewicz, a następnie
zaprezentowały się dzieci. Najpierw wystąpili
początkujący pianiści, uczęszczający na lekcje
do Swietłany Politowskiej w Centrum Kultury
Izabelin, a potem uczniowie działającej w CKI
szkoły muzycznej Gra Mi, pod opieką artystyczną Małgorzaty Ignatowicz. Usłyszeliśmy
również fantastyczny duet: Emilię Strzelecką
i Marka Ravskiego oraz chór seniora Echo
z CKI pod batutą Małgorzaty Romańskiej-Zwierz i przy akompaniamencie akordeonisty
Przemysława Wojciechowskiego.
Wspólne śpiewanie zbliża do siebie ludzi
i sprawia, że znika odczucie osamotnienia,
dlatego tak miłe są te nasze coroczne kolędowe spotkania.
Karolina Dubaniewicz
fot. Michał Starnowski

Flirt z melancholią
M

elancholia… kto z nas nie zna tego
uczucia? Szczególnie o tej porze roku…
Jolanta Olszewska – aktorka teatralna i filmowa, malarka, mieszkanka naszej gminy –
postanowiła z nią „poflirtować” i dzięki temu
w naszym foyer pojawiła się wystawa jej prac
malarskich „Flirt z melancholią”. Podczas wernisażu, który odbył się w sobotę, 29 stycznia
miłośnicy sztuki mieli okazję spotkać się z artystką, dowiedzieć się, jak powstawały prace i co było inspiracją tego cyklu. Posłuchali
także koncertu saksofonistki – Aliny Mleczko.
Karolina Dubaniewicz
fot. Michał Sadowski
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Natura Kultura Media
3-5 marca 2022

IZABELIN
WARSZAWA
2022

Już po raz piąty Izabelin staje się stolicą reportażu. Przed nami mnóstwo interesujących spotkań, rozmów,
pokazów i inspiracji. A wszystko to pod patronatem „cesarza reportażu” – Ryszarda Kapuścińskiego.

Zrozumieć świat
bliski i daleki
Gdyby zapytać o formułę Festiwalu Natura Kultura Media im. Ryszarda Kapuścińskiego, najlepszą
odpowiedzią byłaby: otwarta. W programie znaleźć można najrozmaitsze formy artystyczne, ale
jedno jest niezmienne. Festiwal nasz jest przede
wszystkim festiwalem reportażu – zarówno literackiego, jak i filmowego. W tej edycji festiwalu zapraszamy na następujące filmy dokumentalne:
Kapuściński. Zrozumieć świat
reż. Stanisław Zawiśliński, Polska 2020-2022
To pierwszy polski dokument realizowany po
śmierci Ryszarda Kapuścińskiego. Reprezentanci kilku pokoleń dziennikarskich (m.in. Mirosław Ikonowicz, Krzysztof Mroziewicz, Paolo
Rumiz, Marek Miller, Remigiusz Grzela, Mariusz
S. Zawiśliński
Szczygieł, Adrian Stachowski) opowiadają
o „cesarzu reportażu”, jego niepowtarzalnej
karierze i „magicznej”, wciąż aktualnej twórczości. Prezentowany
na Festiwalu film jest projektem, który nie ma jeszcze ostatecznego
kształtu (część zdjęć przerwała pandemia), ale z pewnością wzbudzi
sporo refleksji.

Ostatnie pokolenie
reż. Mikołaj Borowy, Polska 2021
Green Warsaw Award na Millenium Docs Against Gravity Film Festival 2021
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Bohaterką filmu jest dwudziestolatka, Janina
Świerżewska, ale i cały ruch Młodzieżowego
M. Borowy
Strajku Klimatycznego. To ruch, który motywuje świadomość, że brakuje ledwie kilku lat
– o ile niczego się nie zmieni – by uruchomić reakcję łańcuchową,
której finałem będzie koniec naszej cywilizacji. Podobnie jak inni aktywiści, Janka musi wybierać, godzić pracę, naukę i życie prywatne

kadr z filmu „Ostatnie pokolenie”

z zaangażowaniem w ruch klimatyczny, inaczej wszystkie plany na
przyszłość okażą się mrzonką. To walka o przetrwanie, radykalna
i bezkompromisowa.
„Czułem, że nikt dotąd nie opowiadał o walce o klimat z perspektywy młodych, uczestniczących w strajkach i demonstracjach – mówi
twórca filmu, Mikołaj Borowy. – Perspektywa ludzi w wieku 15–30
lat jest niezwykle ważna, bo to jest dokładnie ta grupa, której najbardziej dotyczą zmiany klimatu. Trudno znaleźć osobę w moim
wieku, która nie wie o katastrofie klimatycznej. Gdy widz poświęci tę
godzinę ekranową na bycie razem z nami, może łatwiej mu będzie
zrobić pierwszy krok”.

Bukolika
reż. Karol Pałka, Polska 2021

K. Pałka

Nagroda Specjalna i Nagroda Publiczności na festiwalu „Nurt” w Kielcach, 2021; Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego na Festiwalu „Człowiek
w zagrożeniu” w Łodzi, 2021; Srebrny Gołąb na
MFFD w Lipsku, 2021; Nagroda dla najlepszego
filmu polskiego na Millenium Docs Against Gravity Film Festival w Warszawie 2021

Dwie kobiety, matka i dorosła córka, mieszkają na skraju niewielkiej wsi
w centralnej Polsce. Żyją w skrajnej biedzie, bez dostępu do bieżącej
wody. Utrzymują się z niewielkiej renty i małego gospodarstwa, które
razem prowadzą. Obraz ich życia zdaje się szokujący, ale kiedy skupić się
na atmosferze miejsca, wrażenia mogą być inne. Widać bowiem relacje
tych kobiet z naturą, żywiołami, wszystkim tym, co pierwotne: widać, co
dziś niespotykane, życie splecione z rytmem przyrody.
„Nie potrafię odpowiedzieć, co byłoby kluczem do szczęścia dla mo-

kadr z filmu „Bukolika”

ich bohaterek – mówi reżyser Karol Pałka. – Raczej to one stawiają
nam pytanie: co jest kluczem do naszego szczęścia? Trwanie czy
zmiana naszej egzystencji? Mimo że świat przedstawiony w filmie
jest odmienny od naszego, to zmusza nas do zadawania właśnie
tych najprostszych pytań. Jest to rodzaj lustra, w którym możemy
się przeglądać”.

Odyseja złomowa
reż. Paweł Ferdek i Łukasz Gutt, Polska 2010

P. Ferdek

Ł. Gutt

Spojrzenie na Kirgistan pod koniec drugiej dekady
niepodległości, czym różni się młoda republika od
sowieckiej Kirgizji? Wraz z kierowcą-złomiarzem,
który sprzedaje złom do chińskich hut wyruszamy
dawnym Jedwabnym Szlakiem. Ma do pokonania około tysiąca kilometrów, zajmie mu to mniej
więcej miesiąc. Dla widza będzie to prawdziwa
podróż w czasie. Ludzie w Kirgistanie żyją w tempie niemal antycznym, z dala od nowoczesnej cywilizacji. Wraz z krajem stającym się gospodarczą
potęgą, Chińczycy pędzą w rytmie polifonicznych
dzwonków komórkowych, szelestu banknotów,
neonów w centrach handlowych.

O radzieckich republikach azjatyckich pisał swego czasu Ryszard Kapuściński w książce Kirgiz schodzi z konia. Cesarz Reportażu zdążył
jeszcze być konsultantem tego filmu.

kadr z filmu „Odyseja złomowa”

Po prezentacji filmów odbędą się spotkania z ich twórcami.

Ryszard Kapuściński

Przeczytają
Kapuścińskiego
Ryszard Kapuściński – dziennikarz, reporter, fotograf, podróżnik, wykładowca, poeta, pisarz
o światowej sławie, który otarł się o literacką
Nagrodę Nobla. Autor kilkunastu książek, które
do dziś zaskakują trafnością ocen i obserwacji,
a także wyczuciem językowym. Ukazujących
świat odległy, widziany wprawdzie przed kilkoma dekadami, ale nadal rządzący się prawami,
które Kapuściński dostrzegł i opisał.
Od kilku edycji Festiwalu Natura Kultura Media im. Ryszarda Kapuścińskiego prozę Cesarza Reportażu czytają najwybitniejsi aktorzy – Jerzy Stuhr, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Wojciech
Pszoniak, Sławomira Łozińska, Andrzej Masztalerz i inni. W tym
roku zaproszenie przyjęli:
Joanna Szczepkowska – córka Andrzeja
Szczepkowskiego i wnuczka Jana Parandowskiego, aktorka teatralna i filmowa,
laureatka wielu prestiżowych nagród za
role teatralne i filmowe, a także pisarka
i felietonistka, pedagog i prezes Związku
Artystów Scen Polskich (2010), mająca w dorobku ponad 30 filmów i blisko 200 kreacji teatralnych, także we własnej reżyserii,
związana ze scenami warszawskimi, prowadząca Teatr Na Dole.
Zbigniew Zamachowski – aktor teatralny i filmowy, kompozytor i piosenkarz,
wykładowca Akademii Teatralnej, laureat
prestiżowych nagród za kreacje teatralne
i filmowe, mający w dorobku ponad 130
ról filmowych, wyróżnianych w Gdyni i Orłami – Polską Nagrodą Filmową, oraz blisko 70 kreacji teatralnych,
od 1985 roku związany ze scenami warszawskimi, od 1997 w zespole Teatru Narodowego.
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Na jedwabnym szlaku
55 lat temu Polska Agencja Prasowa wysłała reportera Ryszarda Kapuścińskiego do republik azjatyckich ówczesnego Związku Radzieckiego. Miał napisać cykl reportaży „rewolucyjnych”, ale one nie
powstały. Powstała natomiast książka Kirgiz schodzi
z konia, która do dzisiaj potrafi inspirować dziennikarzy i reporterów.
Podążył jej śladem m.in. Wojciech Górecki, autor fascynującej opowieści Buran. Kirgiz wraca na koń, a niedawno także związani z Fundacją
Centrum Badań i Edukacji im. R. Kapuścińskiego młodzi dziennikarze
Weronika Rzeżutka-Wróblewska i Bartosz Wróblewski. Ich wyprawę od
dawnej podróży „cesarza reportażu” różniło wiele − nie tylko inny czas
i nowe uwarunkowania polityczne po upadku Związku Radzieckiego.
I nie tylko smartfon i laptop w ręku zamiast notatnika i długopisu.
Podróże Kapuścińskiego finansowała Państwowa Agencja Prasowa,
młodzi ludzie fundusze na swoją wyprawę musieli zebrać sami.
Nie interesowało ich jak to robią dzisiaj rzesze turystów − podróżowanie dla podróżowania ani szpanerskie „zaliczanie” ciekawych miejsc.
Wiedzeni ciekawością podążyli własną, samodzielnie zaplanowaną, ale
nie wolną od improwizacji trasą. To była taka wyprawa, która wiąże się
z uważnym obserwowaniem, odkrywaniem i usiłowaniem zrozumienia
innych kultur i ludzi.
Z efektami kilkumiesięcznej podróży Weroniki i Bartka do Azji po raz
pierwszy zapozna się publiczność tegorocznego Festiwalu – zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej (4 marca) i premierę książki
Na jedwabnym szlaku z udziałem autorów oraz Wojciecha Góreckiego
(5 marca)
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Weronika Rzeżutka-Wróblewska − absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz socjologii stosowanej i antropologii
społecznej na Uniwersytecie Warszawskim.
Zajmuje się komunikacją organizacji pozarządowych, które dbają o to, aby na świecie było
trochę lepiej. Podróżuje powoli. Czasem pisze,
najchętniej reportaże. Obecnie pracuje w Dziale Edukacji Globalnej
i Ekologicznej Centrum Edukacji Obywatelskiej. Współpracuje z Fundacją „Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego”.

Bartosz Wróblewski − studiował polonistykę
oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.
Publikował w „Dużym Formacie”, „Znaku”,
„Non/fiction”, „Kontynentach”, „FilmPRO”, „Magazynie Filmowym SFP” i magazynie „Kontakt”.
Pracował w „Gazecie Wyborczej”, Grupie Polsat
oraz Grupie ZPR Media. Interesuje się reportażem i dokumentem we
wszystkich odmianach – od pisanego, przez fotograficzny, filmowy
i dźwiękowy, po komiksowy oraz multimedialny. Współpracuje z Fundacją „Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego”.

Krzesimir Dębski
kresowo i filmowo

Z Izabelina w świat

Inauguracyjny festiwalowy wieczór uświetni swoim koncertem znakomity skrzypek jazzowy, kompozytor, dyrygent, aranżer i producent
muzyczny Krzesimir Dębski. 4 marca wystąpi ze swoim nowym
zespołem (m.in. z sopranistką Mileną Lange) w niecodziennym repertuarze, na który złożą się utwory „kresowe” i muzyka filmowa.
Z muzykiem będziemy też rozmawiać o jego książce Nic nie jest
w porządku: Wołyń − moja rodzinna historia.

Tradycyjnie, jedna z festiwalowych imprez przeznaczona będzie dla
uczniów izabelińskiej szkoły. 3 marca młodzi ludzie usłyszą o związkach jednego z największych reporterów XX wieku z naszą gminą,
obejrzą dokument Kapuściński w Izabelinie i wezmą udział w spotkaniu z asystentką Ryszarda Kapuścińskiego, red. Bożeną Dudko.

Różne oblicza Polski, Grecji i Auroville
Dobre książki reportażowe to takie, o których chce się rozmawiać, a nawet o nie spierać.
O jakich i z jakimi reporterami będziemy dyskutować na festiwalu?

Już pierwszego dnia (4 marca) z publicznością spotka się Katarzyna Boni. Jej książka Auroville. Miasto z marzeń to arcyciekawa
literatura faktu. Autorka przedstawia niezwykłe, dla jednych „eksperymentalne”, a dla innych utopijne indyjskie miasto, ściągające do
siebie ludzi z całego świata. Nie tylko turystów. Także tych, którzy
chcą tam mieszkać i żyć „ekologicznie”. Katarzyna Boni spędziła
tam prawie rok. Dlaczego nie została dłużej? Może dlatego, że woli
podróżować, zwłaszcza po Azji.
Katarzyna Boni (ur. 1982) − ukończyła
kulturoznawstwo i psychologię społeczną.
Jest autorką reportaży książkowych Kontener
(2014, z Wojciechem Tochmanem), Ganbare!
Warsztaty umierania (2016) i Auroville. Miasto z marzeń (2020). Za „Ganbare! Warsztaty
umierania” otrzymała Nagrodę Literacką „Gryfia”, Za Auroville. Miasto z marzeń była nominowana do Nagrody
za Reportaż Literacki im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz do nagrody
im. Beaty Pawlak.

Tego samego dnia gościem festiwalu będzie znany reporter Dionisios Sturis, z którym rozmawiać będziemy nie tylko o jasnych
i ciemnych stronach Grecji, z której pochodzi i której poświęcił
kilka swoich książek (m.in. Grecja. Gorzkie pomarańcze i ostatnio
wydany Zachód słońca na Santorini)
Dionisios Sturis (ur. 1983) − przez wiele lat
pracował w radiu TOK FM, gdzie zajmował się
polityką zagraniczną. Publikował m.in. w „Dużym Formacie” i w „Polityce”. Wraz z Ewą
Winnicką napisał dwie książki o wyspie Jersey
Głosy oraz Władcy strachu. Nominowany m.in.
do nagrody Grand Press i 9 nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.

Marek Szymaniak, dziennikarz specjalizujący się problematyce społecznej, po raz drugi
zawita do Izabelina. Trzy lata temu rozmawialiśmy z nim o zbiorze reportaży na temat tego
jak się w Polsce pracuje ( Urobieni ). W tym
roku będziemy rozmawiać o jego nowej książce Zapaść. Reportaże z mniejszych miast.
Marek Szymaniak (ur. 1988) − dwukrotnie znalazł się w finale
konkursu stypendialnego Fundacji „Herodot” im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz trzykrotnie w finale nagrody im. Teresy Torańskiej.
Książka Zapaść otrzymała nominację w konkursie Grand Press na
Książkę Reporterską Roku.
Na spotkanie z Markiem Szymaniakiem zapraszamy do CKI 5 marca.

opr. tekstów Stanisław Zawiśliński, zdjęcia nadesłane przez autora

Zakończenie Festiwalu
Na zakończenie Festiwalu wystąpi Alina Mleczko – saksofonistka uznana i nagradzana w kraju i za granicą. Jako solistka w klasycznym repertuarze
koncertuje z najlepszymi polskimi orkiestrami. Bierze też udział w projektach związanych z muzyką improwizowaną, alternatywną, jazzem i etno.
5 marca (sobota), godz. 20.00, sala widowiskowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Izabelin. Wstęp wolny.
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Harcerski Turniej Debat Oksfordzkich
W turnieju, który odbył się w Izabelinie już po raz drugi, zmierzyły się ze sobą trzy zespoły, które zaprezentowały swoje umiejętności retoryczne. Organizatorem turnieju była Drużyna Starszoharcerska
„Puszcza” ze Szczepu 424 Drużyn Harcerskich i Zuchowych „KAMPINOS” Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt wsparła Gmina Izabelin, Centrum Kultury Izabelin i Naczelna Rada Adwokacka. Finał był
tez objęty patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

T

urniej był inicjatywą skierowaną zarówno do harcerzy, jak i do
uczniów. Jego celem był rozwój umiejętności dialogu i promowanie
wśród młodych ludzi kultury debaty opartej na wzajemnym szacunku
oraz sile argumentu, a nie na argumencie siły. Podczas tej imprezy młodzież uczyła się wyrażania swoich poglądów w sposób umożliwiający
porozumienie, dbając o kulturę wypowiedzi i poprawność językową.
W przygotowanie reprezentacji szkoły mocno włączyła się jej dyrekcja
i nauczyciele języka polskiego.
15 stycznia w Centrum Kultury Izabelin harcerzy reprezentowały dwie
drużyny: „Puszcza” z Izabelina oraz reprezentacja drużyn Hufca ZHP
Nowy Dwór Mazowiecki. Uczniowie z kolei byli reprezentowani przez
ekipę z klas ósmych ze szkoły w Izabelinie. Każdą rozgrywkę poprzedzało losowanie tematów oraz roli, jaką dana drużyna odgrywała podczas
debaty − strony broniącej tezy bądź jej oponentów.
Tematy celowo prowokowały do dyskusji i obejmowały takie tezy jak:
- Wolność słowa w Internecie nie ma granic.
- Szkoła powinna decydować o zasadach ubierania się i wyglądzie
uczniów podczas ich pobytu w szkole.
- Młodzież ma wpływ na losy Państwa.
- Współczesna polska młodzież nie wie, co to patriotyzm.
- Media społecznościowe mają pozytywy wpływ na młodzież.
- Radio w dobie smartfonów, Internetu i telewizji ma rację bytu.
- Powstania narodowe w XIX wieku były potrzebne.
- Klasyczne biblioteki nie mają sensu.
- Uprawianie domowego ogródka jest przydatne w dzisiejszych czasach
- Powinniśmy odejść od używania gotówki.

Młodzież przez kilka tygodni przygotowywała się, opracowując argumentację oraz trenując debatowanie metodą oksfordzką. Podczas turnieju
młodzi ludzie w wieku od 13 do 16 lat przeprowadzili szereg rozgrywek
polegających na dyskusjach z wykorzystaniem metody debat oksfordzkich. Każda rozgrywka była mniej więcej 30-minutowym pojedynkiem
dyskusyjnym zakończonym werdyktem sędziowskim. Debaty oksfordzkie
wymagają od uczestników zarówno umiejętności retorycznych, jak również stosowania ścisłych reguł przyjętych w tym modelu dyskusji. Każdy
pojedynek uczył też współdziałania w drużynie.
Zespół sędziowski składał się z wybitnych ekspertów mających profesjonalne doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych. W jego
skład wchodzili: adwokat dr Andrzej Malicki – członek Naczelnej Rady
Adwokackiej, Marcin Gocłowski – radca Prokuratorii Generalnej RP – juror w poprzedniej edycji turnieju, oraz gość specjalny imprezy – Grażyna
Barszczewska, wybitna aktorka filmowa i teatralna.
Pwd. Bartosz Grohman poprowadził imprezę, a mec. Andrzej Chrzanowski wspierał drużyny w doborze argumentacji do wystąpień. Po każdym
występie danego zespołu sędziowie szczegółowo oceniali drużyny. Jury
wskazywało na słabe oraz mocne strony ich prezentacji. Niesamowitym
doświadczeniem było wysłuchanie uwag Grażyny Barszczewskiej. Cenne
rady dawał też mec. dr Andrzej Malicki.
Pojedynki dyskusyjne pomiędzy występującymi w trybie turniejowym
drużynami gwarantowały świetną zabawę i − jak w sporcie − budziły
też ogromne emocje.

34

Pierwsze miejsce w Harcerskim Turnieju Debat Oksfordzkich zajęła

reprezentacja 424 DSH „Puszcza”. Drugie miejsce − ekipa z Hufca
Nowy Dwór Mazowiecki, a trzecie − reprezentacja izabelińskiej szkoły. Jury podkreśliło bardzo wyrównany poziom debaty, a o finalnych
lokatach decydowały jedynie niuanse.

Na koniec Grażyna Barszczewska oceniła wypowiedzi uczestników
a mec. dr Andrzej Malicki podsumował przedstawiane argumenty i zdefiniował rolę mówcy. Uwagi te z pewnością będą bardzo pomocne dla
wszystkich uczestników oraz licznej publiczności turnieju.

Podczas gdy kultura publicznych dyskusji nie jest mocną stroną Polaków,
młodzież dała nam nadzieję na dużą zmianę jakościową w niedalekiej
przyszłości. Podczas turnieju uczestnicy pokazali, że można się różnić
w poglądach, ale gdy dyskusja opiera się na wzajemnym szacunku, to
zarówno w jej trakcie, jak i po niej, wciąż jeszcze chce nam się ze sobą
rozmawiać.

Marszałkiem debaty, wzorowo pilnującym przestrzegania jej zasad, był
druh Franciszek Chormański. Nad obrzędowością turnieju czuwał drużynowy 424 DSH „Puszcza” phm. Jarosław Chormański.

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała dla uczestników turnieju upominki książkowe, w tym „Sztukę wymowy sądowej” autorstwa mec. Romana Łyczywka, płytę z nagraniem spektaklu Ja jestem Żyd z Wesela
oraz upominki rzeczowe. Grażyna Barszczewska przekazała zwycięzcom
ufundowane przez CKI i opatrzone jej dedykacjami książki Amantka
z pieprzem będące jej biografią.

Na turnieju gościliśmy komendanta hufca, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie Anetę Fieducik i nauczycielki oraz rodziców i uczniów.
Przybyli też zaprzyjaźnieni harcerze ze Starych Babic i Lipkowa. Była
wspaniała atmosfera i cudowna okazja do integracji. Kolejna edycja turnieju już za rok.

Słowo wstępne przed turniejem wygłosiła też Wójt Gminy Izabelin, Dorota Zmarzlak oraz Dyrektor CKI, Joanna Orłoś-Supeł.

Bartosz Grohman
fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Rajd Styczniowy w Puszczy Kampinoskiej
Bitwa, o której warto pamiętać

W tym roku obchodziliśmy 159. rocznicę Powstania Styczniowego. Od kilkunastu lat na początku roku
w Puszczy Kampinoskiej odbywa się Rajd Powstania Styczniowego w hołdzie Powstańcom Stycznio-

W

arto wiedzieć, że w styczniu 1863 roku tereny Puszczy Kampinoskiej były miejscem ucieczki młodych ludzi, którzy nie chcieli zostać
wcieleni do carskiej armii. Spośród uciekinierów formowały się oddziały
powstańców. Jeden z nich, utworzony przez majora Walerego Remiszewskiego (Dzieci Warszawy), w kwietniu został zaskoczony w okolicach
Budy Zaborowskiej i w okrutny sposób rozbity przez armię carską. Aby
uczcić pamięć tych młodych ludzi, od 2008 roku Społeczny Komitet Organizacji Rajdu Powstania Styczniowego w Budzie Zaborowskiej, w skład
którego wchodzą między innymi poseł Anita Czerwińska i Robert Duda
− radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego, organizuje rajd ścieżkami
Puszczy oraz uroczystości na polanie w Budzie Zaborowskiej.

22 stycznia spora grupa piechurów wyruszyła leśnym szlakiem z Truskawia, by przejść około czterech kilometrów do Zaborowa Leśnego. Tam,
przy mogile Powstańców Styczniowych (72 Powstańców z oddziału Dzieci
Warszawy majora Walerego Remiszewskiego) odbył się Apel Poległych
oraz Msza św. polowa.
Po części oficjalnej uczestnicy (a zgromadziło się ponad sto osób) udali
się na ognisko, gdzie wspólnie, przy gitarze śpiewano pieśni z tamtego
okresu. Można było też skosztować grochówki i upiec sobie w ognisku
kiełbaskę.
Karolina Dubaniewicz, fot. arch. organizatorów
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Karnawałowa fiesta na lodzie

Zimowa izabelińska fiesta na lodzie czyli „Karnawałowe lodowisko” organizowane przez Centrum Kultury Izabelin to impreza, która co roku gromadzi młodszych i starszych mieszkańców naszej gminy i okolic.
W tym roku bawiliśmy się 15 stycznia.

P

oprzedniego dnia lał deszcz, a tymczasem w dniu imprezy pogoda
była wprost idealna na białe szaleństwa. Uczestnicy stawili się tłumnie, pięknie i pomysłowo poprzebierani oraz w doskonałych nastrojach.
Na naszym lodowisku pojawiły się jednorożce, Indianie, przeróżne zwierzaki i strojne w kwiaty Hawajki. Było kolorowo i bardzo karnawałowo.
Pan Zorro przygotował ciekawe gry, zabawy i turnieje rodzinne. Pojawiła
się nutka rywalizacji, ale była to rywalizacja pozytywna, bo razem stworzyliśmy sympatyczną, przyjazną atmosferę. Do tego dobra, energetyczna muzyka – aż chciało się tańczyć na lodzie i kręcić piruety.
Ruch na świeżym powietrzu to coś, czego nam bardzo potrzeba w tych
covidowych czasach. Potrzeba nam też miłych spotkań i pozytywnych
bodźców – to wszystko dostali uczestnicy „Karnawałowego lodowiska”.
Karolina Dubaniewicz, fot. Marek Relich
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Ogromny sukces
Akademii Tańca LOFF
W

niedzielę, 16 stycznia 2022 dwie formacje Akademii
Tańca LOFF reprezentowały gminę Izabelin na międzynarodowych zawodach tanecznych Warsaw Dance Champs,
zdobywając: 1 miejsce - LOFF CREW kategoria mini formacja
hip-hop 14-16 lat; oraz 2 miejsce - LOFF FRESH kategoria formacja hip-hop 11-13 lat.
Magdalena Krasowska

13 marca 2022 r.
NIEDZIELA

Klub Kolarski Legia 1928
Gmina Izabelin
Gmina Izabelin

zapraszają na zawody
Program zawodów/dystanse

SPONSORZY I PARTNERZY

– od godz. 9:30 akredytacja uczestników w biurze wyścigu,
– godz. 12:00 – start dyst. GIGA, 5 rund x 11 km, łącznie 55 km
– godz. 12:05 – start dyst. MEGA, 3 rundy x 11 km, łącznie 32 km
– godz. 12:15 – start dyst. MIKRO
– godz. 12:30 – dekoracje MIKRO

LEKCJA
OBYWATELSKA

– godz. 14:00 – start dyst. MINI, 1 runda, 11 km

Patron
medialny

legia-MTB-maraton

Dekoracje nastąpią sukcesywnie po zakończeniu
każdego dystansu.
Regulamin, szczegółowe informacje o zasadach
uczestnictwa, mapka trasy na naszej stronie
internetowej www.legia-mtbmaraton.pl

Biuro zawodów, start i meta
przy KS „Ryś”, ul. Jaworowa w Laskach

Dzień Kobiet czy Wiek Kobiet?
Spotkanie z aktywnymi kobietami z naszej gminy

8 marca 2022 / g. 19:00
Fot. Antek Bajer

wstęp wolny
sala widowskowa Centrum Kultury Izabelin i online
www.legia-mtbmaraton.pl

legia.cycling@interia.pl
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PRZYRODA

Nowa Dąbrowa
Zdziczałe sady, rozpadające się budynki i piwnice, zapomniane przydrożne kapliczki − opuszczone wioski
to ciekawy cel spacerów po Puszczy Kampinoskiej. O jednej z takich wsi − Nowej Dąbrowie − opowiada Maciej Szajowski.

J

eszcze w latach siedemdziesiątych była zwykłym gościńcem. Wąska, przeciskająca się
między wydmami, czasem na bardzo grząskich
odcinkach podsypana kamieniem. Potem zrobili
remont. Wylali asfalt, zrobili zatoczki, poprawili
podjazdy, i tak wojewódzka 579, na odcinku
Leszno – Kazuń stała się nieformalną obwodnicą Warszawy. Ruszył tędy cały ciężarowy tranzyt
z północnych okolic stolicy. Poszły TIR-y z okolic
Płońska, Pułtuska, Wyszkowa. Później dowiedzieli się o niej Litwini i Białorusini wiozący całe
to mydło i powidło, bez którego ludzkość nie
może się obejść. Na nic znaki, patrole, łapanki.
Każdy ciśnie ile może. Wariactwo i pośpiech. Za
Łasicą, jadąc od strony Leszna wystarczy skręcić z niej w lewo i przejechać kawałek, a świat
dookoła zmienia się zupełnie. Przy samym
skrzyżowaniu jeszcze tak sobie. W krzakach
śmieci regularnie i z premedytacją podrzucane
przez przejezdnych, jakby w zmowie, bo wcześniej czy później i tak ktoś je zabierze. Kiedy
ciepło, kolorytu miejscu dodaje lokalna córa Koryntu, spacerująca w oczekiwaniu na łaknących
spełnienia, spoconych desperatów z rozpędzonych busów i ciężarówek. Kilkadziesiąt metrów
za skrzyżowaniem kręty wąski gościniec wpada
w przestrzeń, w której czas, jeżeli nie całkiem
stanął w miejscu, to na pewno mocno zwolnił.
Wpada do Nowej Dąbrowy.
Kampinoski pejzaż jest prosty. Nie to, co
w górach − wieloplanowy, przeładowany treścią, w który można się gapić bez końca i ciągle wyłapywać nowe detale. Szałasy, domostwa, zwierzęta na stokach, linie dróg, miedze,
ostrewki, chmury pełzające po dolinach, linie
grzbietów, ciągnące się jedna za drugą, przenikające, rozpływające w szaro-siwości. Krajobraz
puszczy, szczególnie dla laika, na pierwszy rzut
oka jest do bólu trywialny. Płaska, zielona, cza-
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sem złocista, kiedy dojrzewają zboża, albo brązowo ruda w bezlistnych miesiącach przestrzeń,
a za nią linia lasu. Albo sam las. Częściej jednogatunkowy, sadzony i monotonny, czasem tylko
stary. W zasadzie to wszystko. Gdzieniegdzie
wkrada się w tę monotonię kępa wierzb albo
olch, coraz rzadziej stóg siana albo domostwo.
Kampinoski krajobraz potrzebuje więcej uwagi
i skupienia. Tylko wtedy z pospolitości wyłowić
można ukryte szczegóły, które dzięki temu, że
są rozproszone, zyskują w dwójnasób.

Wieś nigdy nie była zbyt ludna. Taka na kilkadziesiąt numerów. Gospodarstwa stały w rozproszeniu, często przy samym gościńcu. Tylko
niektóre od drogi nieco oddalone, w miejscach
gdzie grunt wznosił się nad powierzchnię
mokradeł. Puszczańskie bagna mieszkańcy
próbowali w jakiś sposób zagospodarować,
a dzika zieloność konsekwentnie starała się
odebrać to, co zawsze do niej należało. W mokrych latach woda na mokradłach stała nawet
do początku września. Wilgoć wchodziła do
mieszkań, do stodół, pod powały. Gnieździła
się w meblach, ubraniach, wchodziła pod skórę. Na nic palenie w piecach, kiedy fundamenty domostw przesiąknięte do szpiku. Okresy
względnej suszy były dla miejscowych błogosławieństwem. Woda znikała, można było
pokosić łąki, zebrać paszę, przewietrzyć domy,
wypędzić wilgoć z szaf i pierzyn. Tak tutaj żyli,
akceptując czas i miejsce, często bez możliwości wyboru.
W latach siedemdziesiątych władza postanowiła dać zielone światło przyrodzie. Bo skoro

ona taka bujna i pcha się do domów, to niech
jej będzie. Ludzi postanowiono stąd zabrać.
Osiedlić na dobrej ziemi albo w miastach. Jak
kto chciał. Ziemię kupowano i dobrze za nią
płacono. Wielu poszło natychmiast. Inni patrzyli nieufnie, z niedowierzaniem. Bo to trochę
dziwne, żeby władza chciała dla ludzi dobrze.
A ona faktycznie chciała. Nikogo nie zmuszano, ale jak ktoś był chętny, to sprawy załatwiano bardzo szybko. Poszli więc na obrzeża puszczy, do okolicznych wiosek, do miast bliższych
i dalszych, nawet do samej Warszawy. Zostali
najwytrwalsi albo ci, którzy postanowili dożyć
kresu na ojcowiźnie.
Władza jednak nie byłaby władzą, gdyby
obywatela trochę nie ograła. Bo wykupy były
dobrowolne, ale też tym, którzy zdecydowali
się w puszczy zostać, życia nie ułatwiano. Bo
skoro oddano przestrzeń przyrodzie, to niech
przyroda tę przestrzeń uczłowiecza… W Dąbrowie zostały trzy gospodarstwa. Trzy ciepłe
kominy, trzy zapachy podwórza, trzy gromady psów ujadających bardziej z nudów niż
dla płoszenia intruza. Bo i jaki tu intruz. Łoś
przejdzie rano albo z wieczora, wcale się nie
śpiesząc, chmara saren, czasem jelenie. Bywa,
że i wilczysko, ale wtedy podwórzowe burki
milkną. Zaszywają się w swoich budach, zakamarkach stodół − dla świętego spokoju i ze
strachu. Instynkt każe im milczeć, nie drażnić
silniejszego, przeczekać.
Kilka domów rozebrano w ubiegłym roku.
Rozebrano dokładnie. Nie zostało prawie nic.
Jedynie piwnice, w których zagnieździć się
mają nietoperze, gdzieniegdzie stara śliwa czy
jabłoń, kępa bzu, zarośla sumaku, tuje i wygładzone spychaczem podwórza. W jednym
z pustych domów bardziej zapobiegliwi mieszkańcy okolicy urządzili sobie wysypisko. Zwożą
tam gruz i wszystko, co gromadzone przez lata
okazało się być nieprzydatnym majątkiem.
Inny dom, który stał przy drodze, pod Jezusem,
co wisi na krzyżu, ktoś podpalił. Kilka lat koło
niego przechodziłem. Ładnie komponował się
z krajobrazem. Stał w cieniu dorodnych drzew.

Wszystko tu było. Szopa, piwnica, stodoła, śliwy za stodołą, szpaler wierzb. Liliowce przed
nim kwitły, płot był zgrabny, ze sztachet. Mimo
że pusty, dom wyglądał dobrze. Solidny był.
Duże okna, zgrabny ceglany ganek z drzwiami
w cynobrowym kolorze. Dach pokryty papą.
Do wnętrza się nie lało. Nawet komin w dobrym stanie. Widać, że poprawiany całkiem
niedawno, może przed samą wyprowadzką
właścicieli. I mógł tak stać ten dom, choćby
pusty. Stać i gadać o przeszłości, o mijaniu
spraw, braku znaczenia, o tym, co zapomniane. Dawać świadectwo i wyobrażenie o tym,
jak było. Może by służył za schronienie przypadkowemu turyście albo grzybiarzowi? Stałby
i zieleń by go pochłaniała, trawiła powoli, ale
konsekwentnie, aż by się w pył obrócił. Bo już
się ta zieleń za niego brała. Olchy i wierzby szły
po ścianach i do okien zaglądały. Już był w jej
posiadaniu.
Najpierw powybijali okna, potem zdewastowali podłogi, na koniec podłożyli ogień, niszcząc,
a może tylko przyspieszając proces rozkładu...

Przy kępie sumaku stoi dom Andrzeja. Najmniejszy dom jaki widziałem. Podobny do
tych, które w Rumunii czy na Słowacji budują
najbiedniejsi Cyganie. Przechylony, jakby się
miał za chwilę przewrócić, obity papą, z oknami malutkimi, przez które do wnętrza wpadało
niewiele światła. Bardziej przypomina komórkę, ale to jednak dom. Jedna izba. Szafa, łóż-

ko, krzesło, taboret, półka nad oknem, prowizoryczny wieszak na ubrania na ścianie. Koza
z rurą wpuszczoną w komin. Tyle wszystkiego.
Andrzej ziemię po rodzicach dzielił z bratem.
Brat ziemię sprzedał, spłacił Andrzeja i poszedł
w świat. Andrzej trochę popijał. Kiedy miał pieniądze, lubili go. Potem pieniądze się skończyły. Andrzej miał rower. Ten rower to był znak
dla przechodniów. Oparty o ścianę oznaczał,
że jest w domu, bo Andrzej nigdzie się bez roweru nie ruszał. Przez łąki do sklepu miał dwa
kilometry. Nie miał lekkiego życia. Rozmawialiśmy kilka razy. Krótkie zdania. Równoważniki. Bo tak naprawdę o czym tu gadać, kiedy
wszystko już powiedziane. Skupiony, zapatrzony w zieloność, jakby kogoś w niej wypatrywał. Nie uśmiechał się. Często przesiadywał
przed domem na starym metalowym krześle
obciągniętym skajowym siedziskiem. Tak go
sfotografowałem. Kiedy wręczałem mu zdjęcie, nie wierzył. Był zdziwiony, że pamiętałem
i że przywiozłem tak, jak obiecałem. Wtedy też
chwilę rozmawialiśmy. Mówiłem, że jeszcze go
odwiedzę. Zachorował. Próbował się leczyć.
Nie dało rady. Będzie rok jak umarł…
W Dąbrowie rosną wierzby. Spękane, rosochate, o wygniłych pniach, długich, dawno nie ciętych konarach. Poprzerastane zielskiem, opętane chmielem. Rozpadają się i przewracają
pod ciężarem własnych koron. Powoli ustępują
miejsca samosiejkom olszowym, jesionom i lipom. Ostatnio kilka z nich ogłowiono i od razu
ulżyło drzewom. Wybuchły młodymi pędami,
ukazując najeżone czupryny. Jeszcze chwilę
potrwają.
Jest też w Dąbrowie skrzyżowanie dróg. Dawno temu pewnie to tutaj było centrum wsi. Tu
mieszały się głosy, poglądy i punkty widzenia.
Dyskutowano o sprawach bliskiego i dalekiego
świata. Było, minęło. Dziś w kępie zdziczałych
lilaków zostały jedynie fundamenty domu
i murszejący przydrożny krzyż. Ale za to można
stąd iść we wszystkie strony świata. Na południe, po jazie na Łasicy i skrajem Żurawiowego
dojść aż do Łubca. Można na zachód, do końca
drogi tylko po to, żeby przepaść w trzcinach
i szuwarach. Można też uroczą aleją, pośród
starych olch, ruszyć na północ do Starej Dąbrowy, gdzie sklep, przystanek, asfalt na drodze, gdzie dzieją się jeszcze ludzkie sprawy.
I można na wschód, do trasy, tam gdzie idzie
tranzyt, gdzie auta z całej Polski, gdzie córa
Koryntu…
Kto by pomyślał, że tyle możliwości otwiera się
przed człowiekiem stojącym na skrzyżowaniu
polnych dróg, wśród bagien Nowej Dąbrowy,
trochę na końcu świata, za to w samym środku
puszczy.
Tekst i fot. M. Szajowski
Kampinoskie krajobrazy
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ZDROWIE

Rozszerzanie diety niemowląt
nowe wytyczne
Wokół rozszerzania diety niemowląt, tak jak i wokół diety kobiet w ciąży, nieustannie krążą mity przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jako mama, która jest na początku drogi rozszerzania diety niemowląt, również spotkałam się z radami, że może należałoby już dziecku podać marchewkę i jabłko oraz dokarmiać
mlekiem modyfikowanym, w dodatku zagęszczonym kaszką. Ale jako osoba zajmująca się żywieniem,
a temat żywienia kobiet w ciąży i dzieci jest mi niezmiernie bliski, trzymałam się swojego zdania, opartego
na aktualnych wytycznych – mówi dietetyk Milena Bogusławska.

O
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becne zalecenia dotyczące rozszerzania
diety niemowlęcia dają dużą swobodę
rodzicom. Jednak jest kilka zasad, do których
powinno się stosować. Po pierwsze dietę powinno się rozszerzać po szóstym miesiącu
życia, aczkolwiek należy też słuchać swojej
intuicji. Czasami dziecko wykazuje gotowość
do spożywania pokarmów dopiero około siódmego czy ósmego miesiąca życia. Niemowlę
jest gotowe do rozszerzania diety, kiedy stabilnie siedzi − z podparciem lub bez, interesuje
się jedzeniem, chwyta je i trafia nim celnie do
buzi, nie wypycha językiem łyżeczki oraz próbuje żuć pokarm. Nie należy jednak rozszerzać
diety w czwartym miesiącu życia, gdyż układ
pokarmowy dziecka nie jest jeszcze gotowy na
przyjęcie pokarmu innego niż mleko (dotyczy
to dzieci karmionych piersią i mlekiem modyfikowanym).

i w jakiej postaci powinno się podać dziecku.
Najlepiej zacząć od podania warzyw o neutralnym bądź lekko gorzkawym smaku. Może
to być cukinia, brokuł czy kalarepa. Jeśli zaczniemy od mniej słodkich warzyw, dziecko nie
będzie od samego początku przyzwyczajane
do słodkiego smaku posiłku. A co z popularną
marchewką? Możemy podać ją dziecku jako
pierwsze warzywo, aczkolwiek jest ona produktem, który może powodować zaparcia. Ale
z tym problemem u dzieci powinien poradzić
sobie z kolei gotowany burak.
Produkty alergizujące, takie jak jaja, orzechy
czy gluten, powinno podawać się w dłuższych
odstępach czasu, aby móc ocenić reakcję organizmu. Obecnie nie ma zalecenia dotyczącego rozdzielania białka od żółtka. Najważniejsze, aby jajko nie było surowe.

Od jakiego produktu należy zacząć? Obecnie
nie ma konkretnego harmonogramu, co, kiedy

Nie należy również unikać potraw potencjalnie
wzdymających, czyli roślin strączkowych czy

kapustnych, ale warto zacząć od podawania
ich w niewielkich ilościach.
Do picia należy podawać wyłącznie wodę
(obecnie nie stosuje się herbaty z kopru włoskiego ani napoju ryżowego). Niezmienne
pozostają zasady dotyczace niestosowania
soli, cukru oraz suszonych przypraw podczas
przygotowywania posiłków dla niemowlęcia.
Produkty mleczne można podawać już na
początku rozszerzania diety, jednak nie mogą
one stanowić podstawy posiłku. Miód można
wprowadzić do diety dziecka po ukończeniu
roku.
Milena Bogusławska
dietetyk i specjalista ds. Bezpieczeństwa
Żywności w Zdrowo Zrobione Catering
fot. arch. prywatne autorki / pixabay

WARZYWA I OWOCE
INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Wszyscy zgadzamy się, że warzywa i owoce są niezbędne w naszej
codziennej diecie. Wymagania przedstawione przez Instytut Żywności i Żywienia mówią o spożywaniu pięciu porcji dziennie. Na tzw. talerzu zdrowego żywienia jarzyny stanowią połowę każdego posiłku.

A

jak to wygląda w praktyce? Okazuje się,
że dwa do trzech razy dziennie owoce
spożywa około 40,6 procent dzieci starszych
(12-15 lat) i 32,7 procent dzieci młodszych
(6-11 lat). Znacznie gorzej wyglądają statystyki dotyczące warzyw. Tu największa grupa,
bo ponad 40 procent, sięga po nie tylko raz
dziennie, a 25 procent zaledwie dwa, trzy razy.
Niepokojące są deklaracje spożycia warzyw
raz na dwa, trzy dni (15,8 procent) i kilka razy
w tygodniu (11,2 procent).

Prowadząc zajęcia dotyczące właściwego żywienia w młodszych klasach, już nie raz byłem
(podobnie jak nauczycielki) zaskoczony tym,
jak mało dzieci deklaruje zjadanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców. Często zdarza
się, że dzieci nie zjadają nawet trzech porcji
dziennie. Pozytywnym działaniem są programy
dostarczające warzywa i owoce uczniom do
klas. Jednak, jak wynika z rozmów z dziećmi
i nauczycielami, spożywanie ich wygląda bardzo różnie.

Od dawna wiadomo, że dzieci jedzą niewystarczającą ilość warzyw i owoców. Chociaż korzyści zdrowotne z tego typu pokarmów są doskonale znane, zwiększenie ich spożycia wśród
dzieci jest wyzwaniem, z którym zmaga się
wiele krajów, a także organizacji zajmujących
się edukacją żywieniową. My, czyli Gminna
Stołówka w Izabelinie, również podejmujemy
to wyzwanie. Małymi krokami wdrażamy inicjatywy mające na celu przekonanie dzieci do
jedzenia zdrowo.

Jako gminna stołówka już od jakiegoś czasu
staramy się kłaść duży nacisk na dostarczanie
różnorodnych warzyw i owoców, przemycanie
ich pod różnymi postaciami, oraz pokazywanie
dzieciom, jak wielkie znaczenie mają one dla
zdrowia. Zakup lady chłodniczej, warsztaty,
gotowanie na Ryneczku po Sąsiedzku, przygotowywane w stołówce surówki, sałatki, koktajle − wszystko to z myślą o najmłodszych.
Nasze menu z miesiąca na miesiąc również się
rozwija, dzięki czemu możemy w jeszcze więk-

WŚCIEKLIZNA

szym stopniu dbać o zdrowie dzieci uczących
się w naszych gminnych placówkach.
A jakie konkretnie są korzyści ze spożywania
odpowiedniej ilości warzyw i owoców? Zawarty
w nich błonnik jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego.
Brak lub niedobór witamin w pożywieniu prowadzi do awitaminozy i rozwoju wielu chorób
− organizm nie może prawidłowo funkcjonować. Warzywa i owoce zawierają witaminy
i minerały niezbędne dla zdrowia serca, wzroku, mięśni, mózgu i wielu innych elementów
naszego ciała. Ich składniki będą wspierały
również układ odpornościowy naszych najmłodszych, co w aktualnej sytuacji pandemicznej jest niezwykle ważne.
Warzywa i owoce to inwestycja w przyszłość.
Marcin Michalski - dietetyk gminny
fot. arch. Stołówki Gminnej

ZWIERZAKOWO

Weronika Małkowska, studentka weterynarii

Wścieklizna to choroba wirusowa przenoszona przez zwierzęta
domowe, dzikie np. lisy, oraz ludzi. Choroba jest nieuleczalna
i przenosi się między różnymi gatunkami.

O

kres inkubacji, a zatem czas od zakażenia do wystąpienia objawów jest
różny – od kilku dni do paru miesięcy.
Jednak zazwyczaj jest to około 30 dni. Wirus namnaża się w organizmie, a następnie atakuje układ nerwowy. Do zarażenia
dochodzi poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia ze śluzówką zdrowego.
Dzieje się tak, ponieważ to ślinotok oraz

wydobywającą się piana z pyska, są charakterystycznym objawem, który występuje zazwyczaj do 10 dni przed zgonem
zwierzęcia. Poza atakami agresji, ważnymi
objawami są zaburzenia neurologiczne np.
porażenia kończyn lub żuchwy. Przebieg
wścieklizny może także przyjmować inną
postać – zwierzę może zmienić zachowanie na otępiałe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, psy
należy zaszczepić w ciągu 30 dni po ukończeniu trzeciego miesiąca życia. W praktyce, każdy czteromiesięczny szczeniak musi
być zaszczepiony.
Szczepienie jest bardzo ważne, chroni zarówno zwierzę jak i opiekuna przed ewentualną chorobą! •
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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
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Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

semestr letni
2021/2022

marzec

Wykłady odbywają się w CKI o godz. 10:00

7.03 PODRÓŻE Tomasz Tułak

14.03 MUZYKA Maria Holka „Muzyka dawna − nieodkryta kraina”
21.03 POLITYKA Justyna Turek

„Indie i Pakistan − mocarstwa atomowe w konflikcie o Kaszmir”
28.03 LITERATURA Rafał Wojasiński „Maria Konopnicka”

kwiecień

4.04 HISTORIA Daniel Sukniewicz „Zagadkowe początki Mazowsza”
11.04 LUDZIE Daniel Artymowski

„Na początku była chuć… Burzliwe życie Stanisława Przybyszewskiego”
25.04 FILOZOFIA Joanna Imienowska „O pożytkach z niepowodzeń”

maj

grubodziób i czyż, fot. M. Szajowski

9.05 HISTORIA Daniel Sukniewicz

„Tajemnice, historie i legendy mazowieckich zamków”
16.05 PODRÓŻE Tomasz Tułak

23.05 PRZYRODA Konrad Malec

„Oszuści! Sposoby, w jaki zwierzęta udają, że ich nie ma lub że są groźne”
30.05 HISTORIA sztuki Beata Artymowska

„Geniusz z Toledo − rewolucyjne malarstwo El Greco”

czerwiec

6.06 MUZYKA Maria Holka

„Wiatr z południa, wiatr ze wschodu − nie tylko Goran Bregović”

13.06 LITERATURA Rafał Wojasiński „Poezja Tadeusza Różewicza”
Ponadto: warsztaty, wycieczki krajoznawcze i edukacyjne, wspólne wyjścia do teatru, muzeów i galerii.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby w wieku 60+. Zapisy w sekretariacie CKI od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00-17.00, tel. 22 752 68 00. Wpisowe dla nowych uczestników: 30 zł. Opłata za semestr: 85 zł.
Istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych wykładach, bez zapisów. Cena za pojedynczy wykład: 10 zł

Centrum
Kultury
Izabelin

ul. Matejki 21

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

05-080 Izabelin

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Honorujemy Kartę Izabelińczyka
www.centrum.izabelin.pl

f

/Centrum.Izabelin

Wydarzenia są fotografowane
i nagrywane
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Centrum Kultury
Izabelin

SPZOZ Izabelin

DUODENT S.C.

GABINET LEKARSKI
Marek Szkiłłądź
chirurgia
naczyniowa i ogólna

Sylwia Szuder
Fotograf

Fotograf
Foto Piekarnik

22 299 35 75
AJW-Nieruchomości

Wiesława
PawłowskaJenerowicz

BSK Sp. z o.o.

Kampinos
Nieruchomości
Specjalistyczna
Przychodnia
Lekarska Juniperus
s.c.

Biuro Rachunkowe
"Przyjazna
Księgowość"

KAWIARNIA Bon
Appétit

Gospoda
Kampinówka

MAD MEALS
catering dietetyczny

Hayashi Sushi

SOSNOWA SZPILKA

ANTYKWARIAT
PIOTRUŚ PAN

WRÓŻKI CHRZESTNE animacje dla dzieci

Usługi hydrauliczne
i gazowe
Włodzimierz
Kucharski

ArtMax B.M.
Cieplińscy

ACS-Elektro
naprawiotor.pl

Gabinet
Weterynaryjny
"Mokry Nosek"

DOKTOR SZELKA
psycholog zwierząt

KWIACIARNIA
IZABELLA

A. S. PILAR

JKR GROMADKA &
GROMADKA SJ

Usługi Hydrauliczne
Cezary Jabłoński

PIES NA URLOPIE.PL

VIA VERDE
Wyjazdy rowerowe

KAMPINOS TELCO

Asiana

PLUTON DYSTRYBUCJA
Sp. z o.o.

Campo Restauracja

SENSOTEKA
STREFA ROZWOJU
DZIECKA
INSTAL-KAN
Łukasz Sałata

KWIATY W DRODZE

AGRAW
Automaty do bram
GAMMA SERVICE
(środki czystości)

Wideodomofony
Sprzedaż, Serwis,
Montaż

Shower And Towel
VIVAT Sp.j.

Pensjonat
Martiany 21

SH Rowery
Sklep-Serwis

Gminne Koło
Miłośników
Wędkarstwa
w Izabelinie

TEO PV

PPHU DOBEK
Dobiesław Derbich

COZMO-BIKE

Fotowoltaika
Pompy ciepła
Magazyny energii
Elektromobilność

Pracownia Formatka

Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl/karta
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KPG
INSTYTUT WNĘTRZ

PRZEKAŻ 1% LOKALNIE
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,
Kultura 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

Fundacja im. Ks. Aleksandra Fedorowicza„Przyjaciele Alego”

621363

Schronisko w Celestynowie

154454

OSP Izabelin ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin

Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

Schronisko w Celestynowie
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Zbiórka na nowe konfesjonały
Drodzy Czytelnicy Listów do Sąsiada,
chcielibyśmy zainteresować Państwa inicjatywą wspólnoty Kościoła
Domowego, działającej przy parafii w Izabelinie. Nasza wspólnota
postanowiła zorganizować zbiórkę funduszy na zakup dwóch konfesjonałów nowego typu dla naszego kościoła. Konfesjonał taki, poza
modułem dla księdza spowiednika, posiada także (integralny z tym
pierwszym) zamknięty moduł dla osoby spowiadającej się. Tego
rodzaju konfesjonały, coraz liczniej obecne w naszych kościołach,
to znacznie większy komfort spowiedzi, zarówno dla spowiednika,
jak i przede wszystkim dla osoby spowiadającej się.
Nasza inicjatywa uzyskała aprobatę księdza proboszcza. Prowadzimy
zbiórkę środków na ten cel wśród naszych parafian. Zapraszamy do
wsparcia tej inicjatywy także osoby spoza naszej parafii, które wybierają naszą świątynię na miejsce udziału w spotkaniach modlitewnych.
Aby zachować pełną transparentność naszych działań, postanowiliśmy, że zbiórka funduszy odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem specjalnie do tego celu założonego konta bankowego.

STREFA OKA

Okulistyka I OPTYK

Stare Babice
ul. Pocztowa 2
poniedziałek-piątek
11:00 - 19:00
tel: 500 804 414

Pomagamy widzieć lepiej!
Badanie okulistyczne dorosłych
i dzieci
Komputerowe badanie wzroku
najnowszymi urządzeniami
Pomiar ciśnienia
wewnątrzgałkowego
Obszerne badanie dna oka
Dobór korekcji okularowej
Dobór soczewek kontaktowych
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Zostałem przez naszą wspólnotę Kościoła Domowego wyróżniony
funkcją organizatora zbiórki funduszy na zakup konfesjonałów. Pozwalam sobie przekazać numer konta zbiórki na ten cel:
73 1020 1026 00001202 0501 1509.
Jeśli życzyliby sobie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o naszej inicjatywie, jestem do dyspozycji.
Łączę serdeczne pozdrowienia w imieniu członków naszej wspólnoty.
Z Panem Bogiem,
Tadeusz Rzeszutek
e-mail: kampinos2@o2.pl

TRWA PIERWSZY NABÓR
NA UŻYTKOWNIKÓW ZNAKU
PROMOCYJNEGO MARKI LOKALNEJ
MISJA KAMPINOS
- ZŁÓŻ WNIOSEK DO 31 MARCA 2022 R.
Misją marki lokalnej jest odkrywanie, wyróżnianie i promocja
najlepszych produktów, usług i inicjatyw związanych z regionem,
oferowanych przez twórców i usługodawców.
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami:
www.misjakampinos.pl

Profesjonalne doradztwo w
doborze opraw okularowych
Okulary korekcyjne
Najwyższej jakości soczewki
okularowe
Okulary przeciwsłoneczne
Akcesoria do okularów
Drobne prace naprawcze

Strefa Oka Sp z o.o.
ul. Pocztowa 2
05-082 Stare Babice

Każdy Darczyńca, niezwłocznie po dokonaniu wpłaty darowizny,
otrzymuje pisemnie na swój adres (pocztowy lub mailowy) potwierdzenie/podziękowanie za wpłatę.

Tel: 500 804 414
Otwarte:
poniedziałek - piątek
11:00 - 19:00

MisjaKampinos

biuro@lgdkampinos.pl

22 794 04 88

REKLAMY

22 101 04 56

www.kampinos.com.pl

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

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

MATEMATYKA
dla uczniów,
licealistow,
studentów
Laski
tel. 602 120 781
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