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ŻYCZENIA

Wielkanoc to czas zadumy, otuchy i nadziei.
Życzymy, aby te Święta przyniosły Państwu
radość, pokój oraz wzajemną życzliwość

Joanna Białas

Dorota Zmarzlak

Przewodnicząca Rady Gminy

Wójt Gminy Izabelin

Izabelin, Wielkanoc 2022

Zdrowych i wesołych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei, życzliwości
i pogody ducha,
świąt radosnych, w których
przyroda budzi się do życia,
miłych spotkań z rodziną,
wiosennego nastroju
oraz wesołego Alleluja
mieszkańcom Mościsk życzą
sołtys Danuta Karczmarek
oraz Rada Sołecka

Życzę, aby święta Wielkiejnocy
przyniosły radość i pokój
oraz wzajemną życzliwość.
Niech staną się źródłem
umacniania ducha
i rodzinnego ciepła.
Radosnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego!
Jacek Szarpak

sołtys wsi Izabelin C

Z okazji Świąt Wielkanocnych
serdeczne życzenia zdrowia,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa oraz wiosennej
nadziei i radości
w tych trudnych czasach
mieszkańcom Izabelina B
składają
radna Teresa Skowrońska
sołtys Elżbieta Kowalczyk

oraz Rada Sołecka

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary i miłości,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
wszystkim mieszkańcom
i przyjaciołom wsi Laski życzą
sołtys Anna Mandes

wraz z Radą Sołecką Lasek

„Chrystus zmartwychwstan jest
nam na przykład dan jest,
iż mamy zmartwychpowstać
z Panem Bogiem królować. Alleluja”
Niech te radosne Święta
Zmartwychwstania Pańskiego
wniosą w nasze serca radość,
pogodę ducha i nadzieję.
Radujmy się mimo wszystko
i z ufnością patrzmy w przyszłość.

Tego z całego serca mieszkańcom
Sierakowa życzą
radna, Rada Sołecka i sołtys
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„Mini Przedszkole”

Z ŻYCIA GMINY

NADAL POMAGAMY
Akcja „Izabelin dla Ukrainy” nie zwalnia tempa. Wręcz przeciwnie!
Czego nauczyliśmy się przez ostatnie tygodnie? Że oprócz niezwykle ważnych darów materialnych równie istotne jest tworzenie przestrzeni do wspólnego poznawania się i wspierania – także dobrym
słowem czy uśmiechem. Nasi przyjaciele z Ukrainy uczą się polskiego, Polacy pieką ukraińską paskę, instytucje i mieszkańcy gminy,
z niestrudzonymi wolontariuszami na czele, codziennie niosą pomoc
potrzebującym. To pokazuje, że przy odrobinie dobrej woli ani inna
kultura, ani obcy język nie są żadną barierą.

J

ednym z głównych źródeł wsparcia dla
obywateli Ukrainy są zbiórki. Potrzebne
jest niemal wszystko – od odzieży, przez leki,
artykuły papiernicze, kosmetyki i zabawki,
aż po garnki i patelnie. Na Facebooku pod
nazwą „Izabelin dla Ukrainy” można znaleźć
na bieżąco aktualizowane listy brakujących
rzeczy. Od 4 kwietnia punkt pomocy Ukrainie, a więc i punkt zbiórek, działa w nowej
lokalizacji – w budynku izabelińskiej poczty
(wejście od ul. 3 Maja).
Zbiórki organizowane są nie tylko w celu
bieżącego wsparcia nowo przybyłych osób
zza wschodniej granicy. Wysyłane są także
transporty darów na samą Ukrainę. Dzięki
wspólnym staraniom mieszkańców i Urzędu
Gminy Izabelin oraz licznym organizacjom
(Wspólna Droga WWE, Fundacja im. Ks.
Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego”,
Ogólnopolski Strajk Kobiet, strażacy z OSP
Laski i OSP Izabelin) z naszej gminy wyruszył
bus zakupiony specjalnie po to, by dowieźć
do Ukrainy dary żywnościowe, a potem na
miejscu – dostarczać pomoc humanitarną na
front.
Z myślą o najmłodszych ukraińskich dzieciach (do 4 lat) i ich mamach powstało „Mini
Przedszkole”. Dwa razy w tygodniu od 9:00
do 13:00 mamy wraz ze swoimi pociechami
mogą przyjść do Willi Europa (ul. Matejki 25,
Izabelin) i spokojnie porozmawiać przy herbacie, podczas gdy ich dzieci będą bawić się
ze swoimi rówieśnikami.
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Ryneczek po Sąsiedzku włączył się w pomoc Ukrainie, organizując giełdę pracy. Ryneczkowa przestrzeń, sprzyjająca integracji i przyjacielskiej atmosferze, doskonale
sprawdziła się jako miejsce spotkań pomiędzy potencjalnymi pracodawcami, a obywatelami Ukrainy poszukującymi pracy. Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki wsparciu

Transport darów dla Ukrainy

Urzędu Gminy Izabelin (Wydział Komunikacji
i Spraw Społecznych) oraz wolontariuszy.
I właśnie ich – wolontariuszy, a także osób,
które przyjęły uchodźców pod swój dach, nie
można pominąć, mówiąc o pomocy Ukrainie.
Takie bezinteresowne, codzienne pomaganie
potrafi być jednak wyczerpujące, wymaga
wyrzeczeń i wiąże się z dużym wysiłkiem
emocjonalnym. Ważne, żebyśmy dali sobie
do tego prawo. Dlatego odbyły się już dwa
spotkania z psycholożką Polskiego Forum Migracyjnego – specjalnie dla osób, które na co
dzień najintensywniej angażują się w bezpośrednią pomoc.
Centrum Kultury Izabelin, które zaprosiło
ukraińskich przyjaciół do udziału w zajęciach (m.in. sportowych i plastycznych),
zorganizowało także lekcje języka polskiego. Pomysł, choć spontaniczny, spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem i przerodził
w regularną akcję pomagającą obywatelom
Ukrainy jeszcze lepiej odnaleźć się w naszej
społeczności. Po kilku tygodniach z nauki języka polskiego w CKI korzysta już ponad 50
osób, a chętnych wciąż przybywa. Grupy dla
dorosłych i młodzieży prowadzone są przez
kilka lektorek i spotykają się w niemal każdy
dzień tygodnia – także w soboty.
Choć uwagę wszystkich zajmuje temat
wojny, trzeba znaleźć czas, aby ochłonąć
i odreagować napięcie. Sprzyjają temu coraz
liczniejsze spotkania, dzięki którym nie tylko
obywatele Ukrainy poznają lepiej nas, lecz
także my, Polacy, mamy okazję dowiedzieć
się więcej o kulturze i tradycji naszych nowych sąsiadów. Jednym z takich wydarzeń
było choćby wspólne pieczenie paski – ukraińskiej baby wielkanocnej (więcej o tym
na stronie 6). Podobną rolę spełnił wykład
o Ukrainie, który odbył się niedawno w Centrum Kultury Izabelin i okazał się niezwykle

Ryneczkowa
giełda pracy

Punkt zbiórki w nowej lokalizacji

Z ŻYCIA GMINY
ciekawym, inspirującym spotkaniem (str.
22). Ta sama idea przyświecała również organizatorom polsko-ukraińskiego malowania
pisanek (str. 17) czy inicjatorom wydarzenia
Ladies Art Club – z absolwentem Akademii
Sztuk Pięknych we Lwowie, organizowanego
w ramach warsztatów rozwojowych dla mam
„Mamie w Kramie” (str. 19).

Akcje pomocy Ukrainie wspiera wielu mieszkańców i sympatyków Gminy Izabelin.
Wszystkich inicjatyw nie sposób wymienić.
Każdy niesie wsparcie w takim zakresie,
w jakim może, z otwartością, empatią i zaangażowaniem. I w tym właśnie tkwi siła.
Katarzyna Konczarek-Strzałkowska
fot. arch. Urzędu Gminy Izabelin

Osoby z Ukrainy, które potrzebują informacji na temat
zajęć w Centrum Kultury
Izabelin i ogólnej pomocy uchodźcom
udzielanej na terenie gminy, mogą dzwonić
pod numer: 512 239 634

Język polski

Польська мова

zajęcia bezpłatne
заняття безкоштовні
zapisy 22 752 68 00
записи 22 752 68 00
grupy dla młodzieży i dorosłych
групи для молоді та дорослих
Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21
Ізабельнський Центр Культури
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Z ŻYCIA GMINY

ŚWIETNE BABKI

czyli wspólne pieczenie ukraińskiej paski

Ostatni czas jest dla wszystkich bardzo trudny. Najtrudniejszy oczywiście dla Ukraińców, którzy na własnej skórze doświadczają okrucieństwa wojny, ale i my – Polacy – przeżywamy stres, niepewność, lęk
przed przyszłością. Jak poradzić sobie z tymi emocjami? Jednym ze sposobów jest… gotowanie. Mieszanie, krojenie, doprawianie − poprawiają nastrój i oczyszczają głowę z czarnych myśli. A wspólne
gotowanie to jeszcze większa przyjemność.

D

wa tygodnie przed Wielkanocą polskie
i ukraińskie kobiety spotkały się w Willi Europa, by razem przygotować ukraińskie
baby świąteczne, czyli paski. Mimo podobnie
brzmiącej nazwy, paski nie należy mylić z naszą paschą. To coś zupełnie innego. Ukraińska paska przypomina bardziej naszą babę
drożdżową. I jest wyśmienita! A jak ją zrobić,
nauczyły nas panie z Ukrainy. Ta międzykulturowa i międzypokoleniowa kobieca wymiana
talentów dała wszystkim mnóstwo radości
i wewnętrznego uspokojenia. Wydarzenie
zorganizowało Centrum Kultury Izabelin.

2

1

Karolina Dubaniewicz
fot. 1, 3, 4, 5 – Anna Raczyńska
fot. 2 – Bogdan Szczesiak
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UKRAIŃSKA BABA
ZWANA PASKĄ
Przepis na dwie babki

5 żółtek
200 ml mleka
150 gr cukru
szczypta soli
50 gr drożdży
100 gr masła
pół kilo przesianej przez sito mąki pszennej
100 gr rodzynek
skórka z jednej pomarańczy lub cytryny starta na tarce
torebka cukru waniliowego (18 g)
cukier puder
½ szklanki przegotowanej wody

5

Zaczyn ciasta: Drożdże mieszamy z ciepłym mlekiem w misce, dodajemy 50 g cukru. Mieszamy. Dodajemy 100 g mąki. Jeszcze raz wszystko mieszamy, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 30 min. Żółtka
ubijamy w osobnym naczyniu na jasny kolor z pozostałą ilością cukru i solą. Do ubitej masy dodajemy
wyrośnięty zaczyn i resztę mąki.
Przygotowanie bakalii: Rodzynki namoczyć w gorącej wodzie, ok. 10 min, odcedzić i wyłożyć na papierowy ręcznik. Oprószyć mąką.
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Ciasto ugniatamy około 15 min, żeby nie lepiło się do ręki. Nakrywamy ręcznikiem i zostawiamy do wyrośnięcia – mniej więcej do wysokości brzegów naczynia. Ponownie ugniatamy ciasto w misce i pozostawiamy do ponownego wyrośnięcia. Dzielimy ciasto na połowę. Smarujemy foremki masłem, oprószamy mąką.
Przekładamy ciasto do foremek o średnicy ok. 23 cm. Czekamy, aż wyrośnie w formach. Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni (góra–dół). Pieczemy ok. 40 min. Po upieczeniu od razu wykładamy z formy, najlepiej
na ruszt, żeby „oddychało” z każdej strony i nie zaparzyło się w foremce.
Paskę można pokryć lukrem. W tym celu należy do przegotowanej letniej wody dodać taką ilość cukru
pudru, by lukier miał płynną konsystencję.
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Z ŻYCIA
GMINY
WRÓŻNE
TROSCE
PUNKTY
O
ŚRODOWISKO
WIDZENIA

OŚWIADCZENIE
MIĘDZYSOŁECKIEGO ZESPOŁU
ds. PSZOK-u

W marcowym numerze „Listów do Sąsiada” przedstawiciele Sołectwa Laski (sołtys, rada sołecka oraz
dwóch radnych gminy) wypowiedzieli się m.in. na temat Międzysołeckiego Zespołu ds. PSZOK-u. Zostaliśmy niejako wywołani do tablicy, ponieważ ich twierdzenia tak mijają się z prawdą, że nie można
pozostawić ich bez komentarza.

R

eprezentanci Lasek wywodzą Międzysołecki Zespół ds. PSZOK-u od „zespołu
działającego na terenie gminy pod nazwą
NIE dla PSZOK-u”. To pierwsze kłamstwo.
Członkowie Międzysołeckiego Zespołu ds.
PSZOK-u nie znają takiej grupy jak „NIE
dla PSZOK-u”. Nazwa „NIE dla PSZOK-u” sugeruje, że działająca pod nią grupa
sprzeciwia się budowie PSZOK-u w ogóle,
co byłoby dość kuriozalnym pomysłem,
choćby ze względu na obowiązujące prawo. Tymczasem Międzysołecki Zespół ds.
PSZOK-u zajmuje się wypracowaniem takiego rozwiązania w naszej gminie, które
pozwoli na bezkonfliktowe usytuowanie
PSZOK-u (a konflikt w tej sprawie jest
ogromny – największy z dotychczas udokumentowanych w naszej gminie).
W Międzysołeckim Zespole ds. PSZOK-u czynnie działają przedstawiciele Truskawia, związani z protestem przeciw lokalizacji PSZOK-u na
terenie Mokrych Łąk. Z ich stanowiskiem można zapoznać się na prowadzonej przez nich
stronie na Facebooku: „NIE dla PSZOK-u na
MOKRYCH ŁĄKACH” i być może to tę grupę
chcieli zdezawuować przedstawiciele Lasek,
wycinając z nazwy lokalizację PSZOK-u, co
jednak diametralnie zmienia wydźwięk nazwy
i cel grupy.
Reprezentanci Lasek nazywają Międzysołecki Zespół ds. PSZOK-u klubem dyskusyjnym i uważają, że używanie tej nazwy
jest „nieuprawnione i stanowi duże nad-

użycie ze strony tegoż zespołu”. Oczywiście każdy wolny człowiek ma prawo do
takiej oceny, jednak w wypadku oficjalnej
reprezentacji sołectwa (sołtys, rady sołeckiej i radnych gminy) wydaje się to dość
dziwacznym stwierdzeniem. Międzysołecki
Zespół ds. PSZOK-u został uprawomocniony przez uchwałodawcze organy sołectw,
jakimi są zebrania wiejskie, które delegowały do Zespołu przedstawicieli sołectw.
To, że inicjatywą nie były zainteresowane
Laski (jako jedyne sołectwo), jest wyłącznie
problemem Lasek. Zespół powstał pierwotnie jako grupa 5 sołectw, potem dopiero
dołączył Hornówek – to samo mogły przecież zrobić Laski. Można tylko żałować, że
zamiast rzeczową dyskusją na temat lokalizacji PSZOK-u wolą zajmować się próbami dezawuowania obywatelskich inicjatyw,
niezależnych od gminnych władz.

wnioskiem o referendum ws. lokalizacji
PSZOK-u na Mokrych Łąkach podpisało się
ponad tysiąc mieszkańców naszej gminy –
nie tylko z Truskawia. Niestety wójt, mimo
obietnic przeprowadzenia referendum,
ostatecznie zlekceważyła obywatelską inicjatywę referendum i arbitralnie zdecydowała o budowie PSZOK-u w tej najbardziej
kontrowersyjnej lokalizacji. Stąd właśnie
inicjatywa Międzysołeckiego Zespołu ds.
PSZOK-u, który mimo uporu wójt cały czas
stara się znaleźć bezkonfliktowe rozwiązanie w tej kuriozalnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza gmina.

W oświadczeniu Lasek czytamy, że dyskusja nt. lokalizacji PSZOK-u „trwa już trzeci
rok”. To także nieprawda: żadnego dialogu
nie ma. Wójt nie prowadzi z protestującymi
żadnej dyskusji, mamy do czynienia z jednostronnym protestem i całkowitym lekceważeniem ze strony wójt stanowiska mieszkańców, Kampinoskiego Parku Narodowego
i Ministra Klimatu.

IZABELIN B
Gabriela Kwiatkowska, Justyna Pakuła

Przypomnijmy, że lokalizacja PSZOK-u na
terenie Mokrych Łąk wzbudziła ogromny
protest społeczny: najpierw protest podpisało kilkaset osób, a niedługo potem pod

Międzysołecki Zespół ds. PSZOK-u:
HORNÓWEK
Lech Celejewski, Zbigniew Wołosz

IZABELIN C
Jacek Szarpak, Grzegorz Tomas
MOŚCISKA
Danuta Karczmarek, Lidia Obarska
SIERAKÓW
Grażyna Fluder-Wasilewska, Ewa Maliszewska
TRUSKAW
Eliza Daniel, Tomasz Siemiński

zbiornik retencyjny Mokre Łąki, fot. arch. CKI
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PRZYRODA

CHOĆ PRZYKRYTE WARSTWĄ OPADŁYCH LIŚCI, NADAL TAM SĄ
O ŚMIECIACH I ICH SEGREGOWANIU
Przyroda jest genialna. Są w niej i producenci, i konsumenci, którzy czerpią z tego, co wyprodukowali
ci pierwsi. Są również amatorzy posiłków mięsnych (nawet tych niedojedzonych, więc żadne resztki
się nie marnują). I wreszcie – destruenci, którzy po wszystkich posprzątają, bo rozłożą martwą materię
organiczną na związki proste. Wrócą one do obiegu i zostaną ponownie wykorzystane. Proste? Proste!
Mistrzowski podział obowiązków, w którym wszyscy intuicyjnie wiedzą, co robić. Szkoda, że w przypadku ludzi ten geniusz natury gdzieś nam się zapodział.

Wszystkiego za dużo
Bezkres potrzeb konsumenckich napędza produkcję tak, że wszystkiego wytwarzamy za dużo. Przez to mamy problem z masą śmieci. Napotykamy je nie tylko w przestrzeni miejskiej, lecz także na
obszarach cennych przyrodniczo. Dotyczy to nawet parków narodowych. Ludzie rzucają śmieci dosłownie wszędzie – pod drzewa,
w trawy, do strumienia, w leśne runo, do dziupli i nor. Porzucają
odpadki przy leśnej ścieżce, wynoszą je w głąb lasu. Śmieci są
wszechobecne i niestety zaczynamy przyzwyczajać się do ich widoku w lesie. Tymczasem stanowią one poważne zagrożenie dla
każdej żywej istoty i jej środowiska.

Niebezpieczne pułapki
Pozostawione w lesie butelki, puszki, kartony po sokach – to
śmiertelne pułapki dla małych zwierząt (żuków leśnych, ryjówek,
jaszczurek), które zwabione zapachem wchodzą do wyrzuconych
przez ludzi opakowań, a potem nie potrafią się z nich wydostać
i umierają. Metal, szkło i plastik są twardymi i ostrymi materiałami,
więc mogą zranić i okaleczyć zwierzęta. Zdarza się, że ptaki wy-
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korzystują śmieci do budowy swoich gniazd. Mieszkające w nich
potem pisklęta zaplątują się w sznurki i połykają przedmioty nienadające się na pokarm. Niebezpieczne środki chemiczne zatruwają
wodę i glebę, mogą także przyczynić się do powstania pożaru, a ten
w okamgnieniu zamienia tętniący życiem las w martwą i smutną
przestrzeń. Przez śmieci nasze otoczenie staje się nieprzyjazne,
brzydkie i niebezpieczne. Nawet przykryte warstwą opadłych liści,
schowane w przydrożnym rowie, zasypane ziemią – śmieci nadal
tam są, przecież same nie znikną. Do takiego stanu rzeczy nie można się przyzwyczaić.

Rozsądne segregowanie
Choć zasady segregacji powinny nam już dawno wejść w krew,
to edukacji w tym zakresie nigdy za wiele. Dlatego po raz kolejny przypominamy, jak ważne jest, żebyśmy właściwie segregowali
odpady na co dzień. Nasze działania są kluczowe, bo wpływają na
jakość surowców wtórnych, a w konsekwencji na to, jaką część
materiału da się odzyskać w procesie recyklingu. Jakich błędów nie
popełniać podczas segregacji odpadów?

PRZYRODA

Pamiętajmy, że:
• segregowany papier nie może być mokry, tłusty, powlekany czy
zabrudzony (dlatego nie wrzucajmy do niebieskiego pojemnika
chusteczek higienicznych, papierów po maśle czy wędlinie, talerzyków po grillu, paragonów oraz kartonów po sokach i mleku);
• do zielonego pojemnika wrzucamy tylko szkło opakowaniowe,
czyli butelki i słoiki po napojach, przetworach, kosmetykach (do
pojemnika na szkło nie powinny trafić opakowania po lekach, świetlówki, szklanki, porcelana, lustra, szyby);
• do brązowego pojemnika na bioodpady wrzucamy odpady bez
torebek foliowych (do bioodpadów nie powinny zostać wrzucone
kości, wędlina i mięso, gdyż nie nadają się do kompostowania);
• do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne nie wrzucamy baterii, elektrośmieci, opakowań po farbach i lakierach (takie odpady
powinny trafić do specjalnych, przeznaczonych do tego punktów
zbiórki).

Nie marnujmy wody na mycie opakowań
Butelek, słoików i innych opakowań nie myjemy przed wyrzuceniem. W procesie recyklingu i tak surowiec będzie czyszczony. Odpady z żółtego pojemnika trafiają do sortowni odpadów, w której
ma miejsce bardziej szczegółowy podział na frakcje, czyli rodzaje.
Spośród surowców wtórnych wysortowywane są m.in. butelki PET,
które następnie podlegają belowaniu lub dzieleniu na kolory (zielone, niebieskie, transparentne). Po co podział na kolory? To tak jak
z mieszaniem farb – jeśli wszystkie kolory tworzywa zmieszamy ra-

zem, nie będziemy mogli otrzymać z niego produktów o ładnej, czystej barwie, np. używanej przy produkcji przezroczystych butelek.

Od butelki PET do bluzy z polaru
Przygotowany surowiec przekazywany jest do zakładu zajmującego
się recyklingiem (recyklera). Tam butelki PET trafiają do specjalnej
instalacji, w której przetwarzane są na płatek PET lub regranulat,
czyli materiały używane do produkcji nowych, pełnowartościowych
produktów. Płatek i regranulat są sprzedawane producentom np.
do produkcji nowych opakowań czy włókien tekstylnych. Jeśli masz
w domu polar, to najprawdopodobniej i on został wyprodukowany
z materiału pochodzącego z recyklingu.

Powyższe opracowanie pochodzi z tablic edukacyjnych znajdujących się na polanie wypoczynkowej w Lipkowie. Zachęcamy do
skorzystania z nich i sprawdzenia, jak edukacja łączy się z zabawą!
Tablice zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby przybliżyć najmłodszym (i nie tylko) prawidłowe zasady segregowania odpadów.
Ma to na celu także zwrócenie uwagi turystów na problem zaśmiecania środowiska. Tablice powstały dzięki współpracy RLG REPACK
Polska z Kampinoskim Parkiem Narodowym.
Zapraszamy także na spacer ścieżką edukacyjną „Do Lipkowskiej
Wody”, rozpoczynającą się przy polanie wypoczynkowej w Lipkowie.

Monika Wyciechowska
RLG REPACK Polska,
Dorota Matuszyk
Kampinoski Park Narodowy
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Upcykling

czyli wyobraźnia w służbie
recyklingu
Ideę recyklingu rozumieją już niemal wszyscy. Ale coraz częściej do
naszej świadomości dociera pojęcie upcyklingu. To właśnie dzięki niemu odpad nie tylko zyskuje nową wartość i użyteczność, lecz
także staje się niepowtarzalnym rękodziełem. W ten sposób możemy ograniczać ilość odpadów powstających u nas w domach,
jednocześnie dając pole do popisu naszej wyobraźni.

P

roces recyklingu wymaga zaplecza technologicznego oraz specjalistycznych
obiektów przetwórczych. A to przerasta
możliwości zwykłych ludzi. Jednak istnieje
też rodzaj „przetwórstwa odpadów”, któremu zasadniczo nie są w stanie podołać
fabryki, natomiast doskonale radzą sobie
z nim wszyscy ci, którzy zużytym, niepotrzebnym przedmiotom chcą zapewnić
drugie życie. Można jednocześnie chronić
środowisko i cieszyć się własnym rękodziełem podczas nadawania odpadom wyższej
wartości. Bo właśnie temu służy upcykling!

Obce słowo i własne pomysły

Upcykling, podobnie jak recykling, jest formą odzysku, polegającą na przywróceniu
odpadom walorów użytkowych, a nawet
więcej – na uczynieniu odpadów wartościowszymi niż surowce, z których się składają. Chodzi tu na przykład o wytwarzanie
z odpadów w pełni funkcjonalnych przedmiotów, za których pozyskanie musieliby-

10

śmy zapłacić. Dzięki upcyklingowi można
stworzyć atrakcyjne produkty, czego dobrze
znanym przykładem są meble konstruowane z drewnianych palet transportowych.
Wielu z nas z pewnością wykonywało je samodzielnie lub widziało u znajomych bądź
w telewizji, natomiast niewielu zdawało sobie sprawę, że patrzy na efekty upcyklingu.
Ponadto ludzie tworzą wazony, klosze do
lamp, a także żyrandole z butelek i słoików,
które wystarczy pomalować lub ozdobić
w inny sposób. Z opon i sznurka powstają
kwietniki lub pufy, a tablicę korkową buduje
się z korków po winie. Szufelkę lub donicę
można zrobić z puszki albo zużytego kanistra, a z butelek PET uda się wyczarować
skarbonki, karmniki dla ptaków lub zabawki
(np. kręgle). Bo najprostsza definicja upcyklingu to nadawanie nowej formy, zastosowania lub funkcji zbędnym przedmiotom,
które najzwyczajniej w świecie trafiłyby do
pojemnika na odpady lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zatem chodzi o przemyślane, maksymalne
wykorzystanie tego, co w innej sytuacji po
prostu wyrzucilibyśmy. W efekcie nie generujemy odpadów, a co więcej – otrzymujemy wartościowe przedmioty użytkowe
niemal za darmo.
Choć pojęcie upcyklingu wydaje się nowe,
warto zauważyć, że sama idea jest znana
od dawna. Nasi dziadkowie i babcie niejednokrotnie działali w zgodnie z duchem
upcyklingu, na przykład szyjąc bluzki z tetrowych pieluch, samodzielnie konstruując
zabawki z resztek drewna albo tworząc
ogrodowe zbiorniki na deszczówkę ze starych wanien. Niegdyś panie nosiły kreacje
szyte z fragmentów obrusów, zasłon i firanek. W czasach dobrobytu, co zrozumiałe,
większość z nas swoją energię poświęca na
inne rzeczy niż kreatywne próby załatania
materialnych braków. Czasem jednak warto
poszukać inspiracji w sprawdzonych praktykach poprzednich pokoleń.

„
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Nasi dziadkowie i babcie
niejednokrotnie działali
w zgodnie z duchem
upcyklingu, na przykład
szyjąc bluzki z tetrowych
pieluch, samodzielnie
konstruując zabawki
z resztek drewna albo
tworząc ogrodowe zbiorniki
na deszczówkę ze starych
wanien.
skich z niepotrzebnych banerów reklamowych lub plandek samochodowych.

Co możemy wykonać w domu?

Sztuka upcyklingu

Niewątpliwie tym, co sprawia, że obecnie
upcykling traktuje się jako przejaw godnej
podziwu zaradności i pomysłowości, jest
związany z nim wzrost ekologicznej świadomości społeczeństw. Kreatywne przetwarzanie odpadów stało się modne i jest
to moda ze wszech miar pożyteczna, bo
promująca oryginalne, a zarazem prośrodowiskowe produkty. Ponadto upcykling jest
sposobem demonstrowania indywidualizmu
i kreatywności twórcy. W 1942 roku Pablo
Picasso wykorzystał kierownicę i siodełko roweru, żeby stworzyć rzeźbę „Głowa
byka”. Z kolei w latach dziewięćdziesiątych
Tim Noble i Sue Webster budowali z odpadów artystyczne instalacje. Polskim przykładem tworzenia sztuki z odpadów jest choćby Galeria Figur Stalowych w Pruszkowie,
w której można zobaczyć repliki luksusowych pojazdów wykonane ze złomu. Zatem
upcykling to również sztuka inspirowana
odpadami i wykorzystująca je jako twórczy

materiał dla współczesnych artystów. Co
ciekawe, produkowanie przedmiotów z recyklingu urasta do rangi działalności gospodarczej, a zajmujące się tym firmy czerpią
korzyści ze sprzedaży ozdób, biżuterii czy
odzieży wykonywanych z użyciem odpadów. Dobrym przykładem upcyklingu jest
również produkcja toreb i worków bokser-

Jednego możemy być pewni: surowców do
upcyklingu nigdy nam nie zabraknie. Ograniczają nas tylko wyobraźnia, czas i manualne zdolności. Niemniej upcyklingowym
designerem może zostać każdy, a nagrodą
za trud są użyteczne, darmowe przedmioty,
często wyjątkowe czy wręcz odznaczające
się walorami artystycznymi. Oprócz wspomnianych już wazonów, kwietników, puf
i mebli samodzielnie możemy wykonać na
przykład: doniczki z niepotrzebnych garnków, bransoletki z plecionych pasków materiału lub z połączonych sznurkami guzików, a nawet ubrania szyte z fragmentów
zużytej odzieży i innych tkanin. Upcykling
w dużej mierze bazuje na zasadzie „zrób to
sam”, która zakłada wykonywanie wielu zadań bez pomocy profesjonalistów i specjalistycznego sprzętu. Okazuje się, że możemy
tworzyć atrakcyjne przedmioty z odpadów
i jednocześnie chronić środowisko, czepiąc
z tego satysfakcję i dostrzegając w odpadach potencjał, o którym wcześniej nawet
nie myśleliśmy.

grafiki nadesłane przez autorów
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BUDKI LĘGOWE
DLA PTAKÓW
WARSZTATY

Budowanie budek lęgowych to jedna z najbardziej znanych form pomocy ptakom. Właśnie z myślą
o nich 31 marca Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin przygotował we współpracy
z Kampinoskim Parkiem Narodowym edukacyjne warsztaty z budowy budek lęgowych. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.

S

potkanie rozpoczęła pani Anna Siwak
z Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Przyrody KPN, która przybliżyła uczniom temat
ptaków występujących w Kampinoskim Parku
Narodowym i opowiedziała o montażu budek
lęgowych dla ptaków jako najprostszym i najskuteczniejszym sposobie ochrony tych zwierząt. Dzięki takim konstrukcjom ptaki mogą
bezpiecznie zakładać gniazda na terenach
z niedostatkiem naturalnych miejsc lęgowych.
Dla niektórych ptaków budki są także ochroną
podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Następnie uczniowie przystąpili do części praktycznej, czyli własnoręcznego budowania budki lęgowej typu A z przygotowanych wcześniej
materiałów. Gatunki zasiedlające budki lęgowe
tego typu to: sikora bogatka, mazurek, wróbel, modraszka, pleszka, kowalik, muchołówka
żałobna i białoszyja, krętogłów, rzadziej sikora
sosnówka i czubatka. Budki posiadają otwieraną przednią ściankę, co umożliwia czyszczenie
skrzynki. Najlepiej rozwieszać je w drzewostanach, zarówno liściastych, jak i iglastych, gdzie
brakuje naturalnych dziupli, w lesie, w odległościach nie mniejszych niż 30–50 metrów. Budki
lęgowe typu A są powszechnie stosowane tak-

że w parkach i ogrodach przydomowych. Zalecane jest wieszanie skrzynek w rozproszeniu
i równomiernie. W przypadku występowania
wróbli i mazurków rozmieszczenie budek można bardziej zagęścić. Skrzynki, głównie dla ich
bezpieczeństwa, powinny być wieszane co najmniej 4 m nad ziemią. Sikory chętnie zajmują
skrzynki wieszane dość nisko, nawet 0,5–1,5
m nad ziemią (wieszanie budek tak nisko zapobiega zajęciu ich przez wróble). Pamiętajmy jednak, że w ten sposób można wieszać
skrzynki jedynie w miejscach, w których nie
ma ryzyka zniszczenia przez wandali. Należy
także mieć na uwadze, że budek lęgowych nie
wolno umieszczać na gruntach Kampinoskiego
Parku Narodowego oraz na innych obszarach
leśnych bez uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą terenu.
Budki wykonane przez uczniów z Izabelina zawisną w ich przydomowych ogrodach.
Pomagajmy ptakom, ale róbmy to dobrze,
a ptaki odwdzięczą nam się swoim pięknem
i wspaniałym śpiewem.
tekst i fot. Wydział Ochrony Środowiska UGI

Wymień swoje nieefektywne źródło ciepła i ogranicz niską emisję
W
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łaściciele kotłów na paliwo stałe mają czas na wymianę
ich jeszcze tylko przez 9 miesięcy. Od 1 stycznia 2023 r.,
zgodnie z mazowiecką uchwałą antysmogową, zabronione będzie użytkowanie „kopciuchów”, czyli instalacji niespełniających
wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.
Z kolei kominki będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu lub
być wyposażone w urządzenie ograniczające emisję pyłu (do
wartości określonych w ekoprojekcie).
Decydując się na wymianę dotychczasowego źródła ciepła,
warto skorzystać z gminnej dotacji, bo wówczas można uzyskać do 8000 zł (jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych).

Oto nowe zmiany dotyczące dofinansowania:
• wypłacane jest ono z góry (po zawarciu umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Izabelin)
• można zyskać dodatkowe środki w wysokości do 2000 zł
na sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji gazowej
od przyłącza do sieci gazowej do miejsca montażu urządzenia grzewczego (pod warunkiem jednoczesnego złożenia
wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotła lub
pieca pracującego na paliwa stałe na kocioł gazowy)

AZYLE DLA DZIKICH ZAPYLACZY
WARSZTATY
Każdy, nawet całkiem mały człowiek, może pomóc pszczołom, dla których niebezpieczna jest utrata miejsc do życia. Niestety największy wpływ na to ma nieodpowiedzialna działalność człowieka,
m.in. niszczenie kwietnych łąk w celu rozbudowy siedzib ludzkich, używanie toksycznych dla pszczół
oprysków chemicznych czy też wiosenne wypalanie łąk. Dlatego 3 kwietnia 2022 r. Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Izabelin zorganizował warsztaty z budowy azylów dla dzikich zapylaczy.
Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Fundacji KIM.

W

warsztatach wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy gminy Izabelin, którzy
przy tej okazji dowiedzieli się, jakie znaczenie
ma różnorodność biologiczna i dlaczego powinniśmy ją wspierać w naszych ogrodach.
Mówiono też o znaczeniu zapylaczy, w tym
o etapach rozwoju murarki ogrodowej (jednej
z najpospolitszych samotnych pszczół) i różnych konstrukcjach hoteli dla owadów. Każda
grupa uczestników pod okiem instruktorów
z Fundacji KIM wykonała domek dla owadów. Dodatkowo do każdego zbudowanego
azylu uczestnicy warsztatów otrzymali kokony
murarki ogrodowej, która jest bliską kuzynką
pszczoły miodnej i przypomina ją z wyglądu.
Gniazdo zakłada w pustych łodygach roślin,
trzcinie, w szczelinach pod korą drzew i w innych podobnych miejscach. Jest to gatunek
wiosenny – uaktywnia się, gdy temperatura
powietrza w ciągu dnia przekracza 15°C. Jej
zaletami są m.in. łagodność, zdolność do zapylania w szklarniach i odwiedzanie kwiatów
produkujących nawet niewielkie ilości nektaru.
Pszczoły te równomiernie penetrują otoczenie

gniazda i skutecznie zapylają większość znajdujących się tam roślin. Murarka ogrodowa
jest całkowicie nieagresywna i obojętna wobec
człowieka, ponieważ nie ma nawyku obrony
gniazda przed intruzami.
Aby zapewnić pszczołom miejsce do założenia
gniazda, wszystkie wykonane azyle zostały
zabrane do zamontowania w przydomowych
ogrodach. Ważnym aspektem w kontekście
pomocy pszczołom jest także sadzenie gatunków roślin rodzimych oraz miododajnych.
Warto zastanowić się, czy w naszym ogrodzie
nie udałoby się zaaranżować fragmentu terenu
przyjaznego owadom zapylającym.
Już teraz serdecznie zapraszamy na II warsztaty z budowy azylów dla dzikich zapylaczy.
Spotkanie odbędzie się 8 maja 2022 r. w Willi
Europa przy ul. Matejki 25 w Izabelinie. Obowiązują zapisy (pod numerem telefonu: 606
225 863). Liczba miejsc ograniczona.
tekst i fot. Wydział Ochrony Środowiska

• wnioski o udzielenie dotacji celowej przyjmowane są
w nieprzekraczalnym terminie do 30 października
Co ważne – dofinansowanie można łączyć z programem
Czyste Powietrze.
Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy
Izabelin:
• gminna dotacja – tel. 22 722 89 51
e-mail: wymianapieca@izabelin.pl
• program Czyste Powietrze – tel. 573 074 964
e-mail: czystepowietrze@izabelin.pl
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin
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ZMIANA STAWEK OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

JAK PRAWIDŁOWO
SEGREGOWAĆ ODPADY?

1

kwietnia 2022 r. zmieniła się wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka podstawowa wynosi
36 zł za osobę miesięcznie. Opłata sankcyjna – dla mieszkańców, u których zostanie stwierdzony brak segregacji lub niepoprawna segregacja
– będzie wynosiła czterokrotność stawki podstawowej, czyli 144 zł za
osobę miesięcznie.

Poradnik dla mieszkańców

Opłata za domek letniskowy lub działkę wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 191,90 zł za rok.

Dystrybucja zawiadomień o zmianie wysokości opłaty ruszyła w pierwszych tygodniach kwietnia.
Wraz z zawiadomieniami zostanie dostarczony do mieszkańców Katalog
o prawidłowej segregacji odpadów, opracowany przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin. Zachęcamy
do zapoznania się z zawartymi tam informacjami, co pomoże utrwalić
wiedzę na temat prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a tym samym – uniknąć błędów i kar.
Wydział Ochrony Środowiska UGI
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Nie uległy zmianie wysokości częściowego zwolnienia z opłat. Dla mieszkańców, którzy posiadają kompostownik i kompostują w nim bioodpady, ulga wynosi 6 zł na osobę. Bonifikata dla osób, których dochód nie
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, wynosi 15 zł.

Opracowanie: Wydział Ochrony Środowiska

Z ŻYCIA
GMINY
W TROSCE O
ŚRODOWISKO

PSZOK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W MARCU 2022

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się
w Izabelinie C przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy).
Godziny otwarcia: 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

Z

punktu skorzystało w sumie 388 mieszkańców. Odwiedziny
mieszkańców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się
następująco:
Izabelin C

110

Hornówek

91

Truskaw

67

Laski

72

Izabelin B

34

Mościska

13

Sieraków

1

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 7 do 24, natomiast
w soboty − od 19 do 42.

W marcu największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezionych odpadów, cieszyły się odpady remontowe, rozbiórkowe i papa.
Mieszkańcy wyrzucili ich ponad 20 000 kilogramów. Pozostałe ilości
kształtowały się następująco:
• tworzywa sztuczne – 2292 kg
• zużyty sprzęt elektroniczny – 1360 kg
• bioodpady – 7040 kg
• odpady wielkogabarytowe – 19120 kg
• przeterminowane leki – 30 kg
• opony – 1480 kg
• chemikalia – 400 kg
Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 18 dni
powszednich pracy PSZOK-u w marcu przywieziono 30% odpadów.

• baterie – 200 kg
• świetlówki – 50 kg
• tekstylia – 1360 kg
Przyjęte w PSZOK-u makulatura i złom zostały przekazane w ramach
akcji charytatywnej na leczenie Leosia, chorego chłopca z naszej gminy. Po odbiór odpadów przyjechało 20 hakowców firmy BYŚ, z czego
15 zabrało po 2–3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 49 kontenerów KP-7. Po odbiór świetlówek i chemikaliów podjechały
dodatkowo śmieciarki o mniejszej kubaturze.
Przy użyciu stacji kontroli jakości powietrza SmartCity, zainstalowanej
na PSZOK-u, odbywa się stały monitoring jakości powietrza pod względem siarkowodoru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych.
Wszystkie bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej
dopuszczalnych norm.
Sześciu mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.
Marta Merchel
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LIII SESJA RADY GMINY IZABELIN
22 marca 2022 roku odbyła się LIII sesja Rady Gminy Izabelin. Transmisja sesji jest dostępna na stronie
Gminy Izabelin: www.gmina.izabelin.pl. Radni podjęli następujące uchwały:

● uchwała LIII/416/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Izabelin na lata 2022–2039 (ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
● uchwała LIII/417/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy
Izabelin (ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
● uchwała LIII/418/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Powiatem Warszawskim Zachodnim w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej na 2
obiektach drogowych w pasie drogi powiatowej nr 4130W (ul. 3 Maja) – ZA: 11,
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Gmina Izabelin wystąpiła z inicjatywą przejęcia obowiązku utrzymania zieleni w zakresie dwóch obiektów drogowych w ciągu
drogi powiatowej ul. 3 Maja, tj.: ronda Łosia
w miejscowości Izabelin C oraz ronda Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Laski. Realizacja powyższego zadania
umożliwi przyjęcie jednolitego standardu
utrzymania zieleni w pasach drogowych
w kontekście innych dróg pozostających
w zarządzie Gminy Izabelin.
Wskazane miejsca stanowią charakterystyczne i reprezentacyjne punkty w ciągu
drogi powiatowej, stąd konieczne jest ich
utrzymywanie na odpowiednim poziomie
z uwzględnieniem zasad obowiązujących na
terenie gminy (mowa m.in. o promowaniu
wykorzystania roślin rodzimych w zagospodarowaniu terenów zielonych).
● uchwała LIII/419/22 w sprawie
zmiany Uchwały Rady Gminy Izabelin nr
XXXVIII/294/21 z dnia 12 lutego 2021
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Mazowieckiego (ZA: 14,
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

16

● uchwała LIII/420/22 w sprawie
zmiany Uchwały Rady Gminy Izabelin nr
LII/408/22 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej
ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne
(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
Zmiana uchwały nr LII/408/22 wprowadza
modyfikację, która wpłynie na usprawnienie
procesu udzielania dofinansowania. Uchyla
się zapisy dotyczące weryfikacji zaległości
z tytułu podatków i opłat oraz innych danin
publicznych i zaległości o charakterze cywilnoprawnym Wnioskodawcy względem Gminy. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący, np. oznaczenie nieprzekraczalnego
terminu składania wniosków o udzielanie
dotacji celowej.
● uchwała LIII/421/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny
nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr
333/1, położoną w obrębie Laski, gmina Izabelin (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
Działka ew. nr 333/1 w Laskach stanowi
własność Skarbu Państwa (reprezentowanego przez Starostę Powiatu Warszawskiego
Zachodniego) i jest oddana w użytkowanie
wieczyste Gminie Izabelin. Zgodnie z częścią „A” obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Laski, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XIX/96/99 z dnia 8 grudnia
1999 r., działka ta znajduje się na terenie
oznaczonym symbolem planistycznym KPN –
określonym jako tereny Kampinoskiego Paru
Narodowego.
Pozyskanie na własność ww. działki pozwoli nie tylko ujednolicić stan prawny całego
obiektu sportowo–rekreacyjnego, lecz także
(w konsekwencji powyższego) wyeliminuje
obowiązek ciążący na Gminie Izabelin uiszczania corocznej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego.
Obecnie działka użytkowana jest w celach
sportowo–rekreacyjnych.
● uchwała LIII/422/22 w sprawie informacji o naruszeniu dyscypliny finansów pu-

blicznych (ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
26 stycznia 2022 r. do Rady Gminy Izabelin
wpłynęło zarządzenie Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r. o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
wraz z informacją z dnia 9 grudnia 2021 r.
Informacja ta wpłynęła również do Komisji
Rewizyjnej, która poddała ją swoim obradom.
Komisja Rewizyjna zwróciła się do Wójt Gminy
Izabelin o wyjaśnienie zgłoszonych zarzutów
i przedstawienie niezbędnej dokumentacji.
W dniu 16 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym przeanalizowano dokumenty, zapoznano się z pisemnymi
wyjaśnieniami Wójt Gminy Izabelin z dnia 16
lutego 2022 r. skierowanymi do Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych.
Na podstawie ww. czynności Komisja Rewizyjna nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
W ocenie Rady Gminy przetargi na roboty
budowlane będące przedmiotem inwestycji wskazanych w informacji z dnia 9 grudnia 2021 r. zostały przeprowadzone zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Urzędu Gminy Izabelin określającymi
zasady wydatkowania środków finansowych
o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych
netto, do których nie ma zastosowania ustawa
„Prawo zamówień publicznych”.
Tym samym stwierdzono brak podstaw do złożenia zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
● uchwała LIII/423/22 w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Izabelin
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
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Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 12
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)
jednostka samorządu terytorialnego może
z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych
środków zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 tej ustawy. Z kolei art. 12 ust. 5 ww. ustawy stanowi,
że zakres pomocy określa w uchwale organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, natomiast formy i tryb udzielania pomocy
określi organ wykonawczy.
Proponowany zakres pomocy obywatelom
Ukrainy został określony w §2 projektu uchwały.

Wyżywienie dzieci będących wychowankami lub uczniami gminnych placówek oświatowych realizowane przez Gminną Stołówkę
w Izabelinie ma na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci. Poprzez wyposażenie dzieci i młodzieży
w niezbędne materiały edukacyjne Gmina
będzie wspierać uczniów i wychowanków
w procesie nauczania. Przez zakup leków
na receptę wparcie uzyskają osoby, które
nie mogą zapewnić sobie i swoim rodzinom
leczenia w ramach posiadanych środków.
Wsparciem psychologicznym i prawnym
planuje się objąć osoby, które zgłoszą taką
potrzebę. Nauka języka polskiego umożliwi płynną asymilację obywateli Ukrainy

w polskim społeczeństwie (w tym integrację z mieszkańcami gminy), a także umożliwi im zaistnienie na rynku pracy. Dzięki
finansowaniu zajęć kulturalnych i sportowych obywatele Ukrainy będą mogli integrować się w ramach swojej społeczności.
Przez pracę socjalną rozumie się wsparcie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izabelinie, udzielane przez pracowników
socjalnych w zakresie poradnictwa (w tym
zawodowego) i wsparcia osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży oraz seniorów.
oprac. Katarzyna Konczarek-Strzałkowska

Polsko-ukraińskie malowanie pisanek
Wielkanoc jedni obchodzą wcześniej, inni później. Co możemy zrobić przed świętami wspólnie? Na
przykład pisanki! W sobotę 9 kwietnia w sali plastycznej Centrum Kultury Izabelin odbyło się polsko-ukraińskie malowanie pisanek. Było ciekawie, było artystycznie, a przede wszystkim – świątecznie.

W

spotkaniu zorganizowanym przez CKI
oraz „Izabelin dla Ukrainy” wzięły
udział Polki i Ukrainki, a także ich dzieci. Wszyscy z zainteresowaniem poznawali symbolikę
wielkanocnych wzorów i wznosili się na wyżyny kreatywności przy ozdabianiu swoich pisanek. Niemałym wyzwaniem okazało się samo
przygotowanie wydmuszek. Każda z nich została starannie i pomysłowo pokryta barwnymi
wzorami. Co ciekawe, uczestnicy spotkania do
zdobienia wybierali rozmaite techniki i motywy – od malowania całych pisanek farbami,
po precyzyjne zdobienie ich na przykład maleńkimi kwiatami, aż po oklejanie wydmuszek
kolorową włóczką. Za każdym razem efekt był
fantastyczny, podobnie jak atmosfera, która
udzieliła się wszystkim uczestnikom, szczególnie najmłodszym. Zwłaszcza im ta kreatywna,
świąteczna zabawa bardzo się spodobała.
tekst i fot. Anna Raczyńska

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość, że 29 marca odszedł po długiej chorobie Ryszard Wójcicki – Tata Iwony Mazurek, naszej
koleżanki, redaktor naczelnej „Listów do Sąsiada”.
Iwonko, składamy wyrazy współczucia.
dyrekcja i pracownicy Centrum Kultury Izabelin
redakcja „Listów do Sąsiada”
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EVERGREEN, CZYLI WIECZNIE MŁODY
Otwarta Scena Młode Talenty na Ryneczku

Zieleń to kolor wiosny, witalności, życia, odruchowo kojarzony
z młodością wynikającą z metryki. Tymczasem jest taki typ ludzi,
którzy „pączkują” na zielono przez całe życie. Rozpoznamy ich po
niespożytym twórczym potencjale we wszystkim, do czego się zabierają, po energii, którą pociągają innych za sobą, po bystrym
umyśle i chęci uczenia się, po niepowstrzymanym śmiechu, po
pasji, którą dzielą się z innymi. To kobiety i mężczyźni bez wieku.
Evergreen. Jak muzyka.

O

twarta Scena Młode Talenty na Ryneczku po Sąsiedzku jest dla wszystkich,
którzy odkryli swój „dar boży’’ w dowolnym
momencie życia – dla samouków pracujących nad rozwojem talentu samodzielnie,
a także dla tych, który kształcą się pod
okiem profesjonalistów.
23 kwietnia Otwarta Scena Młode Talenty
będzie należeć do pana Antoniego Adamskiego i jego harmonijki ustnej. Ryneczkową przestrzeń wypełnią znane utwory
„bez wieku’’ i dla każdego, choć w unikalnej interpretacji: od Boba Dylana i muzyki

filmowej Ennio Morricone, przez Czesława
Niemena, po Kaczuszki i przeboje z lokalnych dożynek. To prawdziwa gratka, bo
mowa o utworach nie tylko wyczarowanych
na harmonijce, lecz także okraszonych poczuciem humoru pana Antoniego.
Kiedy ostatni raz słuchali Państwo dźwięków harmonijki ustnej? Kto potrafi przywołać jej unikalne, wibrujące, wielowymiarowe brzmienie? Dla mnie to brzmienie dzieciństwa, kiedy to mój tata grywał w niedzielne poranki i tłumaczył, jak powstaje
dźwięk. Zdradzę Państwu, że to sztuka
nie tyle dmuchania, ile uderzania strun
wydmuchiwanym przez usta powietrzem.
Jako instrument muzyczny harmonijka jest
trudna do skategoryzowania: przez jednych
uważana jest za instrument dęty, a przez
innych – za perkusyjny. Z pozoru wydaje się

prosta w użyciu, jednak wcale taka nie jest.
Gry na harmonijce nie uczą w szkołach muzycznych. To zanikająca umiejętność, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Siłą
napędową do nauki jest frajda z samodzielnego wyłuskiwania właściwego dźwięku,
z układania linii melodycznej krok po kroku,
z nadawania znanym utworom unikalne-

harmonijka ustna

Antoni Adamski
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go brzmienia. Nauka ze słuchu. Niezwykle
twórcze doświadczenie.
Pan Antoni mieszka po sąsiedzku, bo
w Borzęcinie. Gry na harmonijce nauczył
się w wieku 5 lat od starszego brata, a swój
talent rozwija samodzielnie już 65. rok.
W wieku 11 lat swoją grą „roztańczył” cały

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego
w Warszawie, którego był pacjentem. Z kolei w latach 1986–87 oczarował Norwegię.
Wystąpił tam w Filharmonii Narodowej
w Bergen i dokonał swojego pierwszego
nagrania w lokalnym radiu w Hønefoss.
Dla nas, mieszkańców Izabelina, to młody
i w zasadzie jeszcze nieodkryty w naszym

Niech Wielkanoc przyniesie Wam
wewnętrzne odrodzenie, obfitość,
świeże spojrzenie, radość smakowania
życia i zielone pędy nadziei

Ryneczek po Sąsiedzku

środowisku muzyczny talent, choć doceniany
w wielu konkursach i na koncertach w całej Polsce. Do osiągnięć muzycznych pana
Antoniego zalicza się na przykład II miejsce
w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My’’.
Przy dźwiękach harmonijki ustnej w tle na
Ryneczku odbędzie się akcja nadawania
drugiego życia roślinom, która wzmocni
przesłanie EVERGREEN. Będzie można nabyć piękne, okazałe rośliny z odzysku – po
okazyjnych cenach lub w ramach sąsiedzkiej wymiany. O szczegółach poinformujemy na kilka dni przed akcją. Informacji
proszę szukać na naszym fanpage’u na Facebooku, na plakatach oraz na Ryneczku.
Warto odwiedzić nas w sobotę 23 kwietnia, by poczuć przypływ młodości, energii
i radości życia. Gdzie? Na Ryneczku po Sąsiedzku.
tekst i zdjęcia: Anna Rychlik
Stowarzyszenie dla Nas

Ladies Art Club zajęcia ze sztuki
Ladies Art Club to zajęcia artystyczne dla zapracowanych kobiet, które szukają przestrzeni dla swoich
pasji. W izabelińskim Kramie (kawiarnia przy ul. Kościuszki 14a) w ramach cyklu „Mamie w Kramie”
ruszył kurs dla początkujących.

Z

ajęcia prowadzi Wasyl Babij − absolwent
Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie,
wykładowca na wydziale rzeźby i ceramiki
Lwowskiego Państwowego Instytutu Sztuki
Dekoracyjnej i Stosowanej im. Iwana Trusza.
Na kursie można poznać podstawy rysunku
− perspektywę, światłocień i rzut, a wszystko
w atmosferze pełnej akceptacji i radości. Każde zajęcia to wyjątkowe dwie godziny dla sztuki, wśród innych zabieganych kobiet; chwila na
odnalezienie dziecięcego poczucia szczęścia.
Odbyły się już dwa spotkania, ale zapraszamy do tej wspólnej przygody co tydzień − we
wtorki o 17:00. Koszt: 30 zł za zajęcia. W doborze tematu i techniki jest pełna dowolność.
Jedyne, czego nie wolno, to powiedzieć: „Przecież ja nie umiem rysować!”.
tekst i fot. Anna Raczyńska
koordynatorka cyklu „Mamie w Kramie”
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FINAŁ X MAZOWIECKIEGO FESTIWALU PIOSENKI

„ROZDŹWIĘKI” - IZABELIN 2022

Już w 2012 roku, kiedy po raz pierwszy wspólnie z Europejską Fundacją Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” organizowaliśmy w Izabelinie festiwal „Rozdźwięki”, czuliśmy, że to dobra i wartościowa inicjatywa. Teraz wiemy to na pewno, bo w kwietniu tego roku spotkaliśmy się po raz dziesiąty
(gdyby nie pandemia, byłoby to jedenaste spotkanie), a festiwal wciąż cieszy się powodzeniem wśród
utalentowanych wokalnie młodych ludzi z terenu Mazowsza.

N

a tegoroczne eliminacje zgłosiło się 49
osób w wieku od 7 do 25 lat z różnych mazowieckich miejscowości. Przyjechali do nas
uczestnicy m.in. z Warszawy, Ciechanowa, Siedlec, Zakroczymia, Grodziska Mazowieckiego,
Łomianek, Starych Babic czy Nowego Dworu
Mazowieckiego. Także nasz Izabelin wystawił
silną reprezentację.

także ma szansę nauczyć się czegoś nowego
i zdobyć cenne doświadczenie sceniczne z profesjonalnymi muzykami.

Co roku pojawiają się nowi uczestnicy, ale są
i tacy, którzy biorą udział w festiwalu od lat.
Wierzymy, że sprawia to przyjazna atmosfera
„Rozdźwięków”. Dla nas, organizatorów, to
wielka przyjemność obserwować, jak młodzi
wykonawcy się rozwijają i na kolejne edycje
festiwalu przyjeżdżają z jeszcze większymi
umiejętnościami oraz muzyczną dojrzałością.

Występy oceniało jury w składzie:
Krzysztof Mroziński (fundacja „Młodzi Artyści”)
– przewodniczący jury, Daria Druzgała (Polskie
Radio Dzieciom) – członek jury, Agnieszka Zając (Voice and More) – członek jury, Andrzej
Puczyński (Izabelin Studio) – członek jury.

W eliminacjach (19 marca) wyłoniono grupę
20 osób, które zostały zaproszone do udziału w Koncercie Galowym. Dodatkowo sześciu
wykonawców wyróżniono zaproszeniem na
warsztaty wokalne (bez udziału w koncercie).
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9 i 10 kwietnia w Centrum Kultury Izabelin
odbyły się profesjonalne warsztaty wokalne
z Anną Ozner (wokalistką, aktorką, kompozytorką, pedagogiem i rehabilitantką głosu)
oraz próby z Orkiestrą Festiwalową. Warsztaty i występ z zespołem na żywo to ogromna
wartość „Rozdźwięków”. Dzięki temu młodzież
nie tylko prezentuje swoje umiejętności, lecz

10 kwietnia o godzinie 16:00 wykonawcy rywalizowali o Grand Prix i inne nagrody, śpiewając z towarzyszeniem Orkiestry pod kierownictwem Krzysztofa Mrozińskiego.

Grand Prix festiwalu to czek na 1000 zł oraz
zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA
2022 w Zielonej Górze. Tę nagrodę otrzymała
Gabriela Kurzac.
Pozostali nagrodzeni:
– Paulina Ładosz (Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego);
– Kamil Kieszkowski (Nagroda Starosty
Warszawskiego Zachodniego);
– Klaudia Borejko (Nagroda Wójta Gminy
Izabelin);
– Marta Lewandowska (nagroda Dyrektora
Centrum Kultury Izabelin).

Gwiazda festiwalu – Patrycja Mizerska
i akompaniujący jej na fortepianie Ignacy Jan Wiśniewski

Orkiestra Festiwalowa z Anną Ozner – instruktorką wokalną

KULTURA
Gabriela Kurzac – Grand Prix

Dodatkowo Nagrodę Kierownika Muzycznego,
czyli zaproszenie na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodziezowej FUMA – Zielona Góra 2022 otrzymała izabelinianka Pola
Radoń. Pola dostała także nagrodę Izabelin
Studio – będzie miała możliwość profesjonalnego nagrania singla w tym właśnie studiu.

Kamil Kieszkowski – Nagroda Starosty
Warszawskiego Zachodniego

Przyznano też trzy wyróżnienia. Otrzymali je:
– Antonina Falkowska (voucher na zajęcia
wokalne w studiu wokalnym Voice and More);
– Monika Styczek (nagranie w Izabelin Studio);
– Małgorzata Pilzak (radioodbiornik cyfrowy
DAB+ od Polskiego Radia Dzieciom).
Jako Gwiazda Festiwalu wystąpiła Patrycja
Mizerska, wokalistka Teatru Roma oraz Studia Accantus, a na fortepianie towarzyszył jej
Ignacy Jan Wiśniewski.
Partnerem wydarzenia było Mazowsze serce
Polski (dziękujemy dyrektor Izabeli Stelmańskiej). Festiwal objęli patronatem honorowym:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński oraz Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak – ogromnie dziękujemy za wsparcie. Podziękowania składamy
również Michałowi Postkowi – Zastępcy Wójta
Gminy Izabelin. Patroni medialni to: Polskie
Radio Dzieciom, Polskie Radio RDC i lokalny
miesięcznik „Listy do Sąsiada”. Od lat współpracują z nami również Studio Voice and More
oraz Izabelin Studio.

Pola Radoń – Nagroda
Kierownika Muzycznego

Klaudia Borejko – Nagroda Wójta Gminy
Izabelin

Marta Lewandowska – Nagroda
Dyrektora Centrum Kultury Izabelin

Paulina Ładosz – Nagroda
Marszałka Województwa Mazowieckiego

Koncert zaszczycili swoją obecnością: Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w imieniu Marszałka
Województwa Mazowieckiego), Wojciech Białas – Wicestarosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego oraz Joanna Białas – Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin.
W tym trudnym i smutnym czasie, w jakim
przyszło nam realizować tegoroczną edycję festiwalu, mimo wszystko pamiętajmy, że muzyka od zawsze łączy, budzi pozytywne emocje,
podtrzymuje na duchu. Wierzymy, że za rok
znów się spotkamy i w spokojniejszych okolicznościach będziemy wspólnie celebrować
„Rozdźwięki” – jak zawsze w pięknym, gościnnym Izabelinie.
Karolina Dubaniewicz
koordynatorka Festiwalu „Rozdźwięki”
fot. Adam Domagała

ZŁOTE GODY

Zapraszamy pary małżeńskie, które w 2022 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia małżeństwa bądź obchodziły go w latach wcześniejszych,
lecz nie otrzymały Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do zgłoszenia swojego jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego Izabelin do końca maja 2022 r. Informacja dotyczy par małżeńskich, które mieszkają na terenie gminy
Izabelin. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z USC Izabelin pod nr tel. 22 722 89 39.
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Nie tylko geopolityka i wojna
wykład o Ukrainie

W ostatnim czasie losy Ukrainy i Polski splotły się bardzo mocno. Dramat wojny sprawił, że już nie jesteśmy
tylko sąsiadami, ale żyjemy obok siebie, pod jednym dachem – dosłownie i w przenośni. To piękne, ale też
często trudne doświadczenie. Nasze kultury, zwyczaje, codzienne nawyki różnią się przecież. Ważne jednak,
abyśmy mimo tego potrafili żyć razem – w zgodzie i jedności. A żeby tak się stało, musimy się lepiej poznać.

K

rokiem do wzajemnego poznania się było z pewnością spotkanie
z historykiem Aleksandrem Strojnym, które w piątkowy wieczór
(25 marca) odbyło się w Centrum Kultury Izabelin. Na początek został pokazany krótki film prezentujący historię Ukrainy „w pigułce”,
a potem wysłuchaliśmy wykładu. Pomimo poważnie brzmiącego tytułu – Ukraina. Międzynarodowe znaczenie i rola wschodniego sąsiada Polski – poruszane były nie tylko tematy geopolityczne. Nasz gość
opowiadał m.in. o ukraińskiej sztuce, kinematografii, a nawet kuchni
(kiszone arbuzy były dla wielu słuchaczy zaskoczeniem). Wspomniał
także o niezwykłym poczuciu humoru naszych sąsiadów oraz o obserwowanym przez niego w ostatnich latach powrocie Ukraińców do
wiary. Z zachwytem opisywał przyrodę tego pięknego kraju (Karpaty!)
i zachęcał do podróży na Ukrainę, szczególnie w jej dalsze, wschodnie
rejony, oczywiście wtedy, gdy będzie to znowu możliwe.
W spotkaniu uczestniczyła także Yulianna Voytiv, która po 24 lutego,
uciekając przed wojną, opuściła ojczyznę i teraz wspiera swoich rodaków tutaj, w naszej gminie – zarówno w izabelińskim punkcie zbiórki dla
Ukrainy, jak również w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin. Ponieważ
bardzo dobrze posługuje się językiem polskim, jest dla nas nieocenionym wsparciem – pomaga nam się porozumieć z naszymi ukraińskimi
gośćmi.

Pani Yulianna podziękowała Polakom za życzliwe przyjęcie uchodźców,
a Aleksandrowi Strojnemu – za przywołanie wspomnień o ukochanym
kraju. Potem wraz z prelegentem odpowiadała na pytania internautów
oraz uczestników zgromadzonych w sali.
Karolina Dubaniewicz, fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Nie widzę powodu, żeby śpiewać o bzdurach
Z Joanną Dark, nietuzinkową piosenkarką i aktorką, śpiewającą zmysłowo niczym barytonowy saksofon
– jak określił ją „New York Newsday” – rozmawia Daria Kuźniecow-Dudko

22

DKD: Joanna Dark – brzmi dostojnie, odważnie, walecznie…
Jaka jest polska Joanna Dark na co dzień?
JD: Na co dzień jestem zwyczajną kobietą, mamą, żoną, przyjaciółką.
Ja sobie to zwyczajne, codzienne życie bardzo cenię. Ważna jest dla
mnie moja rodzina – moi dwaj faceci – mąż Marek Dutkiewicz i syn
Ksawery. Ten rok jest dla nas bardzo ważny i przełomowy. Ksawery
zdaje maturę i mamy nadzieję, że rozpocznie nowy etap – studia.
Jest wiele emocji z tym związanych, dlatego poświęcam sporo czasu, żeby wspierać go i dopingować. Lubię dbać, żeby w domu było
miło i przytulnie, żebyśmy zdrowo i smacznie jedli. Ale staram się
też, zwłaszcza obecnie, wspierać tych, którzy tego potrzebują.

DKD: Od wielu lat jest Pani w szczęśliwym związku z Markiem Dutkiewiczem, cenionym autorem tekstów znanych
piosenek, np. Dmuchawce, latawce, wiatr z repertuaru
Urszuli, Szklana pogoda z repertuaru zespołu Lombard i
innych. Nazywa go Pani czule Dudziem. Jest od Pani starszy o 16 lat. Państwa potomek – syn Ksawery – to dziś już
dorosły mężczyzna. Jaka jest recepta na szczęście rodzinne?
JD: Myśmy się poznali w dobrym momencie. Oboje wcześniej trochę
poszaleliśmy, więc obojgu nam zależało, by już założyć rodzinę i spokojnie żyć. Poza tym my się również przyjaźnimy, mamy mnóstwo wspól-

nych tematów. Te same wartości i poglądy polityczne. Cenimy sobie
ten stan ogromnie. Co nie znaczy, że w naszym związku czasem się nie
spieramy. Jesteśmy dosyć charakternymi osobowościami. Ale chęć bycia
razem zawsze zwycięża.
DKD: Utwory takich twórców jak Agnieszka Osiecka czy
Seweryn Krajewski w Pani wykonaniu wprawiają w doskonały nastrój. Życie od razu staje się pogodniejsze.
Zaprasza Pani słuchaczy w muzyczną podróż – dzięki
niezwykłym aranżacjom odkrywają na nowo utwory takie jak np. Na całych jeziorach ty, Wielka miłość, Szukaj
mnie, czy Kołysanka dla Okruszka – moja ulubiona, jeszcze z czasów dzieciństwa. Co stara się Pani przekazać słuchaczowi?
JD: Przede wszystkim wybieram zawsze do śpiewania piosenki ze
znakomitym tekstem i szlachetną muzyką. Nie umiem i nie widzę
powodu, żeby śpiewać o bzdurach. Współpracuję ze znakomitymi
muzykami. A kiedy aranżujemy na nowo stare piosenki, zawsze
staramy się nadać im swoją wrażliwość, nową jakość. W przeciwnym razie, moim zdaniem, nie ma sensu śpiewać tych utworów
ponownie.
DKD: Co było dla Pani inspiracją do nagrania pierwszej
płyty Nie bój się latania z 1995 roku?
JD: Moją pierwszą płytę wymyślaliśmy wspólnie z Markiem Dutkiewiczem, który napisał na nią wszystkie teksty. Poruszył w nich
tematy, które nas wówczas nurtowały, dotykały – choćby uczucia
po tragicznej śmierci Kurta Cobaina w piosence Senna jak lawina.
Muzykę pisało do niej wielu wspaniałych kompozytorów, ale i młodzi twórcy z zespołu Guru, z którym wtedy tę płytę nagrywałam.
DKD: Płyta Dark Night powstała w szczególnych okolicznościach, krótko po urodzeniu dziecka. To był niełatwy
czas dla Pani. Jak sama Pani określa – płyta ta została
niemal wyszeptana…
JD: Tak, ponieważ nagrywaliśmy wokale w Olsztynie. A ja wówczas
bardzo źle znosiłam rozstania z synkiem. Wciąż płakałam, głos po
porodzie miałam jeszcze słaby. Teraz, kiedy czasem jej słucham,
wydaje mi się, że został na niej „zapisany” szczególny, poporodowy
nastrój.
DKD: Chętnie wykonuje Pani standardy polskie i zagraniczne według własnej interpretacji. Tak jest np. w przypadku płyty Bar Nostalgia. Pojawiły się na niej piosenki aż
w czterech językach…
JD: Na tej płycie zaśpiewałam wszystkie piosenki, które lubiłam
śpiewać na koncertach i które zawsze się podobały publiczności.
Taki przekrój światowy. Muzycy zagrali fenomenalnie. Te wspaniałe
aranżacje w ogóle się nie zestarzały. Brzmią ponadczasowo. Bardzo
lubię i śpiewam na koncertach do dziś tytułową piosenkę Bar Nostalgia, którą skomponował dla mnie Seweryn Krajewski do słów
Marka Dutkiewicza. Marek zresztą napisał również piękny polski
tekst do piosenki z filmu Pół żartem, pół serio, którą śpiewała Marilyn Monroe. W polskiej wersji piosenka nosi tytuł Nie szukaj mnie.
DKD: Ważny jest też dla Pani mały słuchacz. W 1994 roku
nagrała Pani utwór Krąg życia do kultowego filmu Król
Lew. Kto by nie znał tego filmu!
JD: To była wspaniała przygoda – móc zaśpiewać tak fenomenalną piosenkę w tak wielkim, światowym filmie. Były z tym związane
wielkie emocje. W ostatniej chwili zostałam polecona do zaśpiewania tej piosenki. Wcześniej wielu wykonawców poległo przy jej
nagraniu. W oryginalnej wersji śpiewa ją ciemnoskóra wokalistka
o bardzo ciemnym, niskim głosie. Byłam szczęśliwa, że mnie się

fot. management Joanny Dark

udało. Gratulowano mi gorąco. A moja wersja tej piosenki ma
nawet własny fanklub.
DKD: Ma też Pani na koncie płytę Wyspa dzieci. Piosenki
babci i dziadka, która została nominowana do nagrody
fonograficznej FRYDERYK 2020. Jakie to uczucie śpiewać
dla dzieci?
JD: Wspaniałe! Bardzo lubię dla nich śpiewać. Zaśpiewałam też
piosenkę Dziobak Król na składance dla dzieci Zwierzaki. Bez chłopaków dla dzieciaków.
Nagrywanie płyty Wyspa dzieci. Piosenki babci i dziadka to była wielka
frajda i wspaniała muzyczna zabawa. Przy okazji zaprosiłam do współpracy przy niej Szymona Majewskiego – który napisał znakomite,
niezwykle dowcipne teksty wprowadzające do piosenek – i Małgosię
Kożuchowską, która też na niej pięknie zaśpiewała.
DKD: Otrzymała Pani kilka nagród. Zdobyła Pani Grand
Prix Festiwalu Piosenki Miłosnej w Poznaniu oraz nagrodę
Miss Obiektywu Debiutów Opolskich. Na festiwalu akademickim FAMA wystąpiła Pani z recitalem songów Brechta
– Mein lieber Brecht, nagrodzonym stypendium za „intrygującą osobowość artystyczną”. Otrzymała Pani także
nagrodę jubileuszową SAWP - Stowarzyszenia Artystów
Wykonawców i Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Która z nich jest dla Pani najważniejsza?
JD: Wszystkie było przyjemnie dostać. W tym zawodzie trudno jest
funkcjonować bez sukcesów. Ale i tak największą nagrodą są zawsze brawa publiczności i pełna sala na koncercie.
DKD: Ciekawym doświadczeniem w Pani życiu zawodowym było występowanie w słynnym musicalu Metro, do
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którego muzykę napisał Janusz Stokłosa, a wyreżyserował
Janusz Józefowicz. Ta przygoda miała także swój ciąg dalszy w Stanach Zjednoczonych. Wystąpiła Pani m.in. w 500
spektaklach w broadwayowskim składzie. Jak przyjęła artystów z Polski tamtejsza publiczność?
JD: Byliśmy przyjmowani znakomicie. Wszystkie spektakle kończyły się owacjami na stojąco i naszymi bisami. Cóż, niestety inne
względy zadecydowały o braku powodzenia Metra w Nowym Jorku.
To opowieść na długi wywiad. 16 kwietnia tego roku mija 30 lat od
naszej amerykańskiej premiery.
DKD: To właśnie po nowojorskiej premierze „New York
Newsday” napisał o Pani: „piękna, wysoka blondynka
śpiewająca słodko i zmysłowo jak barytonowy saksofon”.
Bardzo oryginalnie. Jak Pani odebrała ten tytuł?
JD: Byłam zachwycona i poruszona. Mam jeszcze jedną miłą pamiątkę – wspomnienie z bankietu po naszej premierze. Gościł na niej
Zbigniew Brzeziński z małżonką, która zaprosiła mnie do swojego
stolika. Gratulowała mi serdecznie mojej roli w spektaklu i powiedziała: „Pani tu zrobić wielki sukces”. Cóż, nie zostałam w Nowym Jorku.
Wróciłam do Warszawy, bo chciałam być z Markiem. Nie żałuję.
DKD: Jaki wpływ na Pani karierę ma Pani wykształcenie?
JD: Skończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim, a całkiem niedawno studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS – Kształcenie głosu i mowy. Oba kierunki mają wpływ na to, czym się zajmuję.
Ale najwięcej nauczyłam się w Toruniu w Studio Poetyckim prowadzonym przez Lucynę Sowińską. Z kolei musical Metro to była moja szkoła
estradowa.
DKD: W jaki sposób rozpoczęła Pani swoją przygodę z modelingiem?
JD: Ewa Krauze – znakomita kostiumolog, która tworzyła kostiumy dla
musicalu Metro, skontaktowała mnie z Jerzym Antkowiakiem z Mody
Polskiej. Zostałam tam na około 2 lata. Chodziłam na pokazach i śpiewałam podczas niektórych z nich, chyba jako jedyna modelka w historii
Mody Polskiej.
DKD: Współpracowała Pani z największymi polskimi projektantami mody ówczesnych czasów – takimi jak np. wspomniany Jerzy Antkowiak, Grażyna Hase czy Barbara Hoff.
Czy wspomina to Pani z sentymentem?
JD: Tak, to była ciekawa przygoda. Moda jest jak teatr. Stroje,
zmiana osobowości.
DKD: W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć Panią na scenie Centrum Kultury Izabelin. Wystąpiła Pani, prezentując
repertuar m.in. z płyty Osiecka/Przybora. Ale Jazz!. Towarzyszyli Pani znakomici artyści. Izabelińska publiczność
słuchała z zachwytem Pani głosu przy akompaniamencie
fortepianu, kontrabasu, instrumentów perkusyjnych i trąbki. Czy to ta płyta ma dla Pani szczególne znaczenie?
JD: Jak każda ostatnia płyta, jest bardzo mi bliska, ciągle żywa.
Wciąż koncertujemy z tym repertuarem. Piosenki tej pary są znakomicie przyjmowane przez publiczność. Moi koledzy instrumentaliści
to wybitni muzycy i koncertowanie z nimi to święto i przyjemność.
Uwielbiam śpiewać te piosenki – perełki do słów geniuszy słowa.
Bardzo miło wspominam atmosferę i ciepłe przyjęcie publiczności
w Izabelinie.
Dziękuję za rozmowę.
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nadchodzące
wydarzenia
maj 2022

3.05 g. 19:00 / Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny
LEKCJA OBYWATELSKA

7.05

g. 19:00 / Centrum Kultury Izabelin

KONCERT RENATY PRZEMYK
PRZEMYK AKUSTIK KWARTET

bilety: 24 zł (z Kartą Izabelińczyka) i 30 zł
dostępne w CKI oraz na www.biletyna.pl

17.05 g. 18:30 / Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny
CZESKI FILM - VII spotkanie
BUTELKI ZWROTNE reż. Jan Svěrák

20.05 g. 19:00 / Centrum Kultury Izabelin

SWING CLUB NA MAZOWSZU
BARTOSZ SMORĄGIEWICZ ENSEMBLE
bilety: 24 zł (z Kartą Izabelińczyka) i 30 zł

7.05

sobota

19:00

bilety: 30 zł

24 zł z Kartą Izabelińczyka

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21

dostępne w CKI oraz na www.biletyna.pl

21.05 Centrum Kultury Izabelin

MUZYCZNY ORZEŁ
KONKURS INSTRUMENTALNY

regulamin i karta zgłoszenia na www.centrum.izabelin.pl
zgłoszenia do 13 maja

22.05 g. 18:00 / Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny
MUZYCZNY ORZEŁ
KONCERT GALOWY

Wystąpią laureaci konkursu

oraz gwiazda: Polski Kwartet Fagotowy

27.05

g. 20:30 / kino plenerowe „Pod Sosnami”

28.05

g. 18:00 / Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny

29.05

„Pod Sosnami” - obok Centrum Kultury Izabelin

POKAZ FILMU MIŚ reż. Stanisław Bareja

KABARET TREMA (seniorzy z gminy Izabelin)
WARIACJE Z PANEM TADEUSZEM
DZIEŃ DZIECKA PIKNIK RODZINNY
Więcej informacji:
www.centrum.izabelin.pl

f

/Centrum.Izabelin
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SPORT
ZWIERZAKOWO
KULTURA

CZY DOBRZE ZNASZ
SWOJĄ GMINĘ?
IZABELIŃSKIE GRY
NA ORIENTACJĘ

Z

a niewiele ponad miesiąc, 21 maja, odbędzie się VII InOIzabelin. Tym razem zapraszamy rowerzystów. Spotkamy się na terenie obiektów sportowych przy ul. Wieczorka 50 w Laskach, skąd
ruszymy na szlaki Puszczy Kampinoskiej. Każdy uczestnik otrzyma
kolorową mapę z zaznaczoną trasą przejazdu. Gra będzie polegała
na odszukaniu wskazanych na mapie miejsc – punktów kontrolnych
(PK) i dopasowaniu do nich załączonych zdjęć oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania.
Tymczasem już teraz zachęcamy, aby w ramach przygotowań i doskonalenia umiejętności sprawdzić się na najnowszej trasie „Z Dreptusiem po Izabelinie”. Tego typu gry terenowe to nie tylko możliwość
poznania ciekawych miejsc, lecz także świetna zabawa. Mapy będą
czekać na chętnych w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin (30 sztuk
– kto pierwszy, ten lepszy). Będzie można również pobrać je ze strony
www.centrum.izabelin.pl i samodzielnie wydrukować. Potwierdzeniem
udziału w grze jest naklejka. Natomiast ci, którzy po przejściu trasy
i dotarciu do wszystkich punktów kontrolnych dostarczą do sekretariatu odpowiedzi lub prześlą je na adres trip.poczta@onet.pl, trafią
dodatkowo na listę uczestników TRIP z Dreptusiem (dreptuś.pl). Na
odpowiedzi czekamy do 25 kwietnia. Udanej zabawy!
Dariusz Mazurek / Centrum Kultury Izabelin „Czas na Sport”

Izabelin na rowery

R

owerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Gmina Izabelin włącza się do kampanii po raz trzeci. W tym roku
koordynatorem lokalnym jest Centrum Kultury Izabelin. Rowerowy
Maj poprzez zabawę popularyzuje rower jako środek transportu do
szkoły i uczy zdrowych nawyków. Ponadto skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom, zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych.
Zasady są bardzo proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel,
który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzyma naklejki do rowerowego
dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych
uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Aby dzieci mogły bezpiecznie i w pełni skorzystać z wszystkich atutów Rowerowego Maja, konieczne jest właściwe przygotowanie.
Rola rodziców jest kluczowa w powodzeniu kampanii. To na nich
spoczywa decyzja o uczestnictwie, ale również właściwe przygotowanie dzieci i sprzętu. Wystarczy zadbać o kilka podstawowych
spraw. Z pomocą specjalnie opracowanej dla rodziców checklisty zadanie to będzie jeszcze łatwiejsze. Najważniejsza jest jednak sama
postawa. Warto, przynajmniej podczas kampanii, zamienić samochód na rower i towarzyszyć dziecku w drodze do szkoły lub samemu wybrać aktywne formy przejazdu do pracy, bo najlepiej,
kiedy przykład idzie z góry.
Akcja Rowerowy Maj będzie trwała od 4 do 31 maja 2022 r.
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Źródło: podstrona https://rowerowymaj.eu/izabelin-2022/

WIOSENNA WYCIECZKA ROWEROWA
Kwiecień plecień… Zmienna aura pierwszych wiosennych tygodni sprawiła, że organizator wycieczki – Centrum Kultury Izabelin – stanął przed nie lada dylematem: jechać czy nie jechać? Na szczęście rowerzyści,
którzy stawili się na parkingu w Truskawiu, nie mieli takich wątpliwości – nie przestraszyły ich ani pogoda, ani
wielokilometrowa trasa.

O

d kilku dni padał deszcz. W sobotę 9 kwietnia rano − również, a start był zaplanowany na godzinę 9:00. Mało komu
chciało się tego dnia wstać tak wcześnie. Mimo to do Truskawia,
skąd startowała wycieczka, przybyli chętni uczestnicy, spragnieni
po zimie jazdy na rowerze i przygody. Byli wśród nich uczniowie −
wolontariusze ze szkoły podstawowej w Izabelinie. Wyruszyliśmy
w puszczę, a z każdym kilometrem jazdy słońce śmielej wyglądało
zza chmur i pogoda stawała się bardzo przyjemna − idealna na rower. Zachęceni dobrą aurą, wydłużyliśmy naszą wiosenną eskapadę tak, że trasa objęła Wiersze, Roztokę, Julinek, Leszno, Zaborów
oraz Mariew. O 15:30 znów byliśmy w Truskawiu. Przejechaliśmy
prawie 50 kilometrów, a licząc z dojazdem do domu – nawet więcej. Jak na początek sezonu to bardzo dobry wynik. Zachęcamy
wszystkich do jazdy na rowerze i aktywnego spędzania czasu.
tekst i fot. Bronia Bieńkowska

sprostowanie
W marcowym numerze „Listów do Sąsiada” opublikowaliśmy tekst pana Marcina Wasiołka
pt. Słonecznie w Laskach – Legia MTB Maraton 2022. Zabrakło tam informacji o druhach
z OSP Izabelin, którzy w równym stopniu jak druhowie OSP Laski zabezpieczali trasę
zawodów. Przepraszamy za to niedopatrzenie.
Redakcja LdS
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Obywatelskość stosowana

HAŁAŚLIWE DOŻYWOCIE
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jesteśmy na nie skazani jak na Shawshank – ale nie musimy się
na to, jak bezradni więźniowie, godzić.

Ś

wiadomość wagi chemicznego i bakteriologicznego zanieczyszczenia środowiska nie jest już obca ani nam, ani naszym
władzom. Ekologom, których kiedyś traktowano jak nieszkodliwych wariatów, dziś
przyznaje się rację. Na opresyjne zapachy,
choć po długiej walce, również udało się
uczulić władze. Ale co z hałasem?
Fundujemy go sobie sami – warkoczemy
kosiarkami, wizgamy spalinowymi kosami,
tniemy mechanicznymi piłami, rąbiemy gałęzie elektrycznymi rębarkami, nie mówiąc
o miłośnikach motoryzacji, którzy nie lubią
tłumików, za to uwielbiają zrywną jazdę.
Każdy z tych dźwięków w mniejszym lub
większym stopniu atakuje nasze uszy i działa stresogennie.
Można zapytać – czy mamy w takim razie
odrzucić zdobycze cywilizacji i wrócić do
średniowiecza? Oczywiście, że nie. Ale na
pewno możemy się zastanowić, czy dla któregoś z hałaśliwych przypadków z naszego
izabelińskiego podwórka można znaleźć
inne rozwiązanie.
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Weźmy na przykład:
• koszenie trawników o każdej porze dnia
i w każdym dniu tygodnia, bez zważania na
to, że letnie sobotnie oraz niedzielne popołudnia i wieczory są porami, gdy miło jest
zjeść w spokoju rodzinny obiad czy przyjąć
gości;
• jeżdżenie pozbawionymi tłumików quadami po ulicach i po okolicznym lesie;
• wykaszanie porosłych trawą poboczy spalinowymi dokaszarkami (teren całej gminy),
których jękliwy dźwięk, jak udowodniono
naukowo, jest podobny do płaczu niemowlęcia, co automatycznie stawia większość
kobiet w stan alarmu;
• budowanie ulic z kostki betonowej, podczas którego przez wiele tygodni okolicę poraża huk ciętego betonu (ul. Polna w Hornówku);
• wykorzystywanie przemysłowych rębarek
do usunięcia gałęzi i konarów, m.in. z gmin-

nej działki położonej na terenie mieszkaniowym (skrzyżowanie ulic Zakątnej i Działkowej w Hornówku), a także do usuwania
gałęzi z otaczających nasze miejscowości
terenów leśnych (okolice wsi Hornówek).
Można powiedzieć, że każde z wyżej opisanych hałaśliwych działań ma charakter
odosobniony − raz jest, a raz go nie ma.
Problem w tym, że wraz z gęstnieniem
zabudowy mieszkaniowej zagęszczają się
również owe hałaśliwe zdarzenia. A to spra-

wia, że w zasadzie toniemy w permanentnym, mniejszym lub większym, hałasie.
Co my − obywatele robimy, żeby się przed
owym niechcianym stresem bronić? Na ogół:
A. zgrzytamy zębami i cierpimy w milczeniu
(większość);
B. najpierw zgrzytamy, a potem łapiemy za
telefon i dzwonimy (albo w wersji hardcorowej – biegniemy) już to do sąsiada, już to
do Urzędu i wygarniamy od serca, co o tym
wizganiu czy cięciu myślimy (desperaci);
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C. teraz przemilczamy (patrz punkt A), ale
przy pierwszej sposobności odwdzięczamy
się sąsiadowi, urozmaicając z kolei jego
proszony obiad na tarasie kakofonią spalinowych atrakcji, a Gminie − za pomocą
wpisów w mediach społecznościowych
i przy okazji kolejnych wyborów (cierpliwi);
D. łapiemy za klawiaturę i piszemy na jakimkolwiek portalu siarczysty obywatelski
donos na kogokolwiek, byle sobie ulżyć
(cholerycy).
Doświadczenie uczy, że powyższe działania
dają mierne rezultaty – sąsiedzi reagują
różnie, Gmina wcale lub zaledwie pobłażliwie, a hałas trwa. Efektem jest pomnażanie stresu i napięć w relacjach sąsiedzkich
i obywatelsko-gminnych. Mimo to nie można sprawy zostawić bez reakcji, bo zafundujemy sobie opresyjne środowisko, a z pewnością owo tytułowe hałaśliwe dożywocie.
Wszak znam wielu, którzy by się nigdy dobrowolnie z naszej gminy nie wyprowadzili.
Zacznijmy od problemu sąsiedzkiego. Jakie
działania okazałyby się efektywne? Powiem
szczerze – nie wiem. I tu zwracam się do
wszystkich zainteresowanych: może znają
Państwo miejscowości i gminy, w których
poradzono sobie z „odsąsiedzkim” hałasem? Zebrawszy pulę dobrych praktyk,
może udałoby się nam wspólnie temu problemowi zaradzić.
Hałas generowany przez działanie służb
komunalnych naszej gminy to już nieco
inna sprawa. W odpowiedzi na interwencję w sprawie hałasu wytwarzanego przez
spalinowe podkaszarki i rębarki do drewna
usłyszeliśmy od Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania Gminy Izabelin, że za te
działania odpowiedzialne jest GPWiK „Mokre Łąki”. Na pytanie, kto był zleceniodawcą, odpowiedziano nam, że Urząd Gminy
Izabelin. Zarząd Kampinoskiego Parku Narodowego na zapytanie o hałaśliwą „rzeźnię
leśną”, stwierdził, że to nie oni, to zleceniobiorca. Ale kto zlecił tę pracę i ją odgórnie
nadzorował? Dyrekcja Parku.
Proszę Szanownych Państwa Zleceniodawców – dla nas, mieszkańców męczonych
hałasem generowanym za Państwa przyzwoleniem, jest mało ważne, czy faktycznie prace wykonują te czy inne instytucje.
Wszyscy Państwo należą do służb administracyjnych – samorządowych bądź państwowych, stojących na straży porządku
publicznego i naszego dobrostanu. Naszego, czyli mieszkańców Hornówka, Truskawia, Lasek, Sierakowa, Izabelina B i C oraz
Mościsk. Utrzymują się Państwo z naszych

podatków. Wszyscy Państwo, jako zleceniodawcy, obowiązani są do nadzorowania, czy
wykonywane prace odbywają się zgodnie
z polskimi i europejskimi normami. Tymczasem na apel mieszkanki, która – atakowana hałasem rębarki przerabiającej gałęzie
na gminnej działce obok – zmuszona była
odwołać zajęcia online ze studentami, indagowany urzędnik odpowiedział, że specjalnie podjechał, żeby sprawdzić, czy jest
za głośno. I otóż doszedł do wniosku, że
jest OK. Tu przychodzi na myśl stary dowcip
z odmętów PRL-u, o milicjancie tłumaczącym kierowcy, dlaczego za przekroczenie
prędkości ma zapłacić słony mandat:
– Kapralu, powiedzcie obywatelowi, jak jechał.
– WIUU!!!
– A jak powinien?
– Wiuuuuuuuuuuuuuu….
Oczywiście możemy i dzisiaj określać na
oko, czy urządzenie, którym się posługujemy, jest głośne czy jeszcze nie. Bo to
i taniej, i poręczniej. Ale, do licha, jest coś
takiego, jak polskie i unijne dyrektywy dotyczące dopuszczalnych norm hałasu na
terenach zamieszkania. Zapewniam, że
przemysłowa rębarka do drewna się w nich
nie mieści. A to oznacza, że w ogóle nie
powinna się ona pod naszymi oknami znaleźć, ponieważ organa samorządowe muszą
działać w granicach i na podstawie prawa.
Na pytanie o męczenie nas hałasem generowanym przez spalinowe podkaszarki
przy koszeniu przydrożnych trawników jeden z pracowników gminy odpowiedział,
że to są rozwiązania tańsze. Aha, tańsze.
Bardziej hałaśliwe, ale tańsze. Dlaczego
w takim razie nie wylewamy ścieków na
środek ulicy, żeby sobie tanio spłynęło na
pobliskie trawniki? Jest to zdecydowanie
przyjemniejsza finansowo opcja niż kotłowanie się z nietanią kanalizacją. Prawdopodobnie usłyszałabym odpowiedź, że poza
przymusem, jaki w tej kwestii narzucają
przepisy z rozporządzenia Ministra Budownictwa, jest to niezgodne z cywilizacyjnym
i kulturowym postępem. Czy w takim razie
atakowanie nas hałasem na terenie Puszczy
Kampinoskiej wpisuje się w ów kulturowy
i cywilizacyjny postęp? ZDECYDOWANIE
NIE. Świadczy o tym ponadto kolejny akt
prawny – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Zwracam się więc z obywatelskim apelem
do władz Gminy Izabelin, a szczególnie do
Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
Gminy Izabelin. Rozumiem, że starają się-

Państwo jak najlepiej wykonywać swoje
obowiązki. Proszę jednak pamiętać, że rozwiązania wygodniejsze dla wykonawcy nie
zawsze oznaczają wygodę dla mieszkańców
(np. dowiezienie rębarki i postawienie jej
pod naszymi oknami zamiast wywiezienia gałęzi do bazy komunalnej, by tam się
z nimi uporać). Nie zawsze też należy brać
pod uwagę rozwiązania najtańsze – kto
z nas chodzi do najtańszego dentysty?
Konkludując – rozumiem, że pewne hałaśliwe zdarzenia są nieuniknione. Trzeba z ulic sprzątać śnieg, usuwać zwalone
drzewa, przycinać pasy przydrożnej zieleni, budować drogi. Można jednak używać
urządzeń, które generują mniejszy hałas
(warto to sprawdzić na tabliczce znamionowej) lub decydować się na rozwiązania
komunalne być może droższe, ale za to generujące mniej decybeli – jak na przykład
używanie ciągników z kosiarkami na wysięgniku. Wówczas dokaszarka jest stosowana wyłącznie w miejscach tzw. trudnych.
Można też zdecydować się na obsadzenie
przydrożnych pasów zieleni roślinami okrywowymi lub miejską łąką. W niektórych
przypadkach, proszę się nie śmiać, można
zastąpić dokaszarkę kosą (starsi mieszkańcy zapytani o ten rodzaj usługi dla gminy
wyrazili przychylność i chęć współpracy).
Na warszawskim Ursynowie jeszcze parę
lat temu chodzili dozorcy z dmuchawami
do liści (jeszcze jeden hałaśliwy wynalazek,
z którego nasza gmina na szczęście zrezygnowała). Dziś zamiast dmuchaw – miotła,
bo na takie rozwiązanie postawił zarząd
osiedla. I pewnie też się początkowo ktoś
z tego śmiał. Propozycji może być wiele.
Ważne, by za każdym razem rozważyć nie
tylko rozwiązania najprostsze, lecz także
te bardziej pracochłonne, które co prawda
dadzą efekt w dłuższej perspektywie, za to
będą zgodne z niepowtarzalnym charakterem naszego miejsca zamieszkania – blisko
Puszczy Kampinoskiej.
Pamiętajmy – wielu z nas mieszka w gminie Izabelin, bo kocha przyrodę i las. Jedni
sprowadzili się tu z wielkiego miasta, inni
żyją tu od pokoleń. Łączy nas to, że wybraliśmy ciszę, zieleń, łosie, śpiew ptaków
i szum drzew. Cieszą nas sąsiedzkie spotkania i sąsiedzka wspólnota. Nie niszczmy
tego, nie zatruwajmy uciążliwym hałasem
życia sobie i innym, a także naszym braciom
mniejszym. Tego z całego serca Państwu
i sobie życzę.
żona sołtysa
grafika nadesłana przez autorkę
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Czy pomagamy Putinowi?
Widzę wokół siebie powszechne potępienie dla działań Rosji i niemal równie powszechną gotowość pomocy napadniętej Ukrainie. Serce rośnie, gdy patrzę na ogrom dobra, które dzieje się wokół mnie. Być może
są tacy, którzy kibicują Rosji, ale nie słychać ich w przestrzeni publicznej. A czy są wśród nas osoby realnie
wspierające agresora? Świadomie może nikt z nas tego nie robi, ale musimy pamiętać, że nasze codzienne
wybory, pozornie bardzo odległe od tamtej wojny, mają wymierne konsekwencje.

O

koło 30% budżetu państwa rosyjskiego pochodzi ze sprzedaży paliw kopalnych: ropy, gazu, węgla. To dzięki tej
sprzedaży Rosja mogła się zbroić i nadal
to robi, bo strumień pieniędzy wciąż płynie do kieszeni Putina. Wśród tych trzech
surowców energetycznych największą rolę
odgrywa ropa, bo to ona daje bezwzględną większość przychodów. Na gaz przypada
niemal trzykrotnie mniej, węgiel ma jeszcze
mniejsze znaczenie. Do Europy płynie trzy
czwarte rosyjskiego eksportu tamtejszego
gazu. W przypadku ropy ten udział jest
mniejszy, ale również bardzo wysoki, sięga
połowy. Każdy z sześciu krajów Unii Europejskiej przedstawionych w tabeli obok płaci Putinowi za surowce energetyczne ponad
10 miliardów euro rocznie.
Więcej ropy niż Polska kupują jedynie Niemcy i Holandia, a w przeliczeniu na mieszkańca za ropę płacimy więcej nawet od naszych
zachodnich sąsiadów. Jednocześnie w kontekście porównania z Holandią należy pamiętać, że jest ona europejskim oknem na
świat dla handlu morskiego, a Rotterdam
stanowi trzeci co do wielkości punkt tankowania statków na świecie. Od dekady Holendrzy mają w przeliczeniu na mieszkańca
mniej samochodów niż Polacy.
Polskie opłaty za ropę to około 1% przychodów państwa rosyjskiego. To dużo czy mało?
Pamiętajmy, że my mamy się teraz intensywnie zbroić i wydawać na ten cel 3% PKB.
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Jak widać, 87% naszych płatności na rzecz
Rosji pochłania ropa. Co więcej, import gazu
ma się skończyć w tym roku: wygasa umowa
na gaz sprowadzany ze wschodu i planowane jest uruchomienie gazociągu Baltic Pipe
z Norwegii. Gaz to surowiec wykorzystywany głównie przez przemysł. Od węgla,
używanego do produkcji prądu oraz do
ogrzewania domów i wody, mamy odchodzić. 70% ropy pochłania transport. Nie
widać perspektyw na zaspokojenie naszego aktualnego zapotrzebowania dostawami

spoza Rosji. Polska dywersyfikacja źródeł
pozyskiwania ropy pozornie nie wygląda
najgorzej, bo pod tym względem od 2000 r.
udział Rosji spadł z 93% do 65%. Tyle tylko, że wciąż kupujemy stamtąd tyle samo,
z innych źródeł pokryliśmy jedynie wzrost
naszych potrzeb. To ostatnie słowo mam
ochotę wziąć w cudzysłów, ponieważ chodzi
nie o coś niezbędnego, lecz o to, ile zdecydowaliśmy się zużyć. Kołem zamachowym
tego wzrostu są samochody osobowe. Ich
liczba w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
wzrosła w Polsce w ciągu dekady z 470 do
662. W 2011 r. byliśmy na poziomie takich
państw jak Francja (483), Hiszpania (476),
Holandia (486), Belgia (483), Szwecja (466)
czy Finlandia (469). Więcej samochodów
miał statystyczny Niemiec (534), Austriak
(537) i szczególnie Włoch (625), natomiast
zdecydowanie mniej Duńczyk (395). Dla
ekspertów wzorem już wtedy była Dania,
a nie Włochy. W kolejnych latach wzrost
liczby samochodów, także w przeliczeniu na
mieszkańca, był w Europie Zachodniej bardzo niski. Po części wyjątkiem były Niemcy, gdzie wciąż nie wygasł motoryzacyjny
entuzjazm w byłym NRD. Jednak również
tam w ciągu dziesięciolecia przybyło około
4 milionów samochodów, a w Polsce, kraju
o ponaddwukrotnie mniejszej liczbie ludności – niemal 6 milionów. W Hiszpanii, najbardziej zbliżonej do Polski pod względem
potencjału demograficznego, ten wzrost nie
przekroczył ćwierć miliona.

Oczywiście zaparkowany samochód nie zużywa paliwa, ale też nie kupujemy go po to,
żeby stał. Istotne jest to, ile nim jeździmy.
W tym miejscu chciałbym już ograniczyć
rozważanie do naszego podwórka i do chwili
obecnej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła w latach
2020 i 2021 kolejny Generalny Pomiar Ruchu. Choć nie rozróżnia codziennych podróży wahadłowych między domem i miejscem
pracy od tych dalszych, z załączonej mapy
widać, że ruch wokół metropolii dominuje
nad pozostałym. Do samej Warszawy wjeżdża codziennie przez punkty pomiarowe pół
miliona samochodów. Wiemy, że z naszej
gminy blisko połowa samochodów dostaje
się do Warszawy innymi trasami, a dochodzi jeszcze ruch w drugą stronę i w obrębie
samej gminy. To się dzieje codziennie, przez
cały rok. Z przedstawionej wyżej tabeli jasno wynika, że statystyczny Polak sponsoruje Rosję przez zakup ropy kwotą 352 euro
rocznie. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę tylko
posiadaczy prawa jazdy (22 mln) i tylko
wykorzystanie ropy na cele transportowe
(70%), kwota ta wzrosłaby do 425 euro,
ale przecież tam się mieści także transport
towarowy i publiczny. Kwoty te są więc bardzo orientacyjne i oddają rząd wielkości.
Szacuje się, że statystyczny polski kierowca przejeżdża rocznie mniej niż 20 000 km
i wydaje na paliwo około 300 zł miesięcznie. Z tego tylko połowa trafia do rafinerii,
która też ma swój zysk. Te liczby mogą uła-
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twić każdemu określenie własnego udziału
w transferze pieniędzy na rosyjskie konta.
Codzienne korzystanie z samochodu nie jest
drugorzędnym dodatkiem do całości konsumpcji rosyjskiej ropy, lecz jedną z głównych jej części składowych (a może nawet
najważniejszą z nich) i zarazem prawdopodobnie tą najłatwiejszą do zmiany w krótkim czasie. Właśnie na ten aspekt, związany z użytkowaniem samochodów, mamy
stosunkowo najłatwiejszy wpływ. Wystarczy prosta decyzja, którą każdy może podjąć sam, bez oglądania się na władze. Nie
zawsze od razu. Jest wiele czynników, które
mogą czynić zmianę trudną: dokonany już
wybór odległego miejsca pracy lub nauki,
do którego dojeżdżamy samochodem, stan
zdrowia, wymagania pracodawcy itp. Warto jednak rozważyć, czy główną barierą
nie jest po prostu wygoda, podświadomie
ubierana w dodatkowe uzasadnienia, zbudowane w dodatku z dowolnie wybieranych
i odległych od rzeczywistości stereotypów.
Ponadto polityka nie jest jedynym argumentem za tym, żeby zastanowić się nad
nawykami transportowymi. Zajmuję się tym

od kilkunastu lat i widzę tu wielki potencjał
korzyści zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i publicznym, a dopiero w ostatnich
dniach przekonałem się o jeszcze jednym,
opisanym właśnie tutaj, aspekcie.
Nasza komunikacja publiczna jest wciąż
daleka od ideału. Ponad połowa mieszkańców ma dalej niż 400 m do przystanku ze
względnie często kursującymi autobusami.
Połączenie z Bemowem i Wolą, i tak w tej
chwili trudno dostępne dla połowy sołectw,
jest z przesiadką. Drogi rowerowe mamy
tylko wzdłuż ul. 3 Maja (ścieżka złej jakości, bez uwzględnienia Truskawia) oraz na
fragmencie ul. Sierakowskiej. Niewiele ulic
wygląda na tyle dobrze, żeby codzienny
dłuższy spacer nimi był przyjemnością.
Jednocześnie wszystkie miejscowości mają
ponad 60 połączeń dziennie i niemal każdy
mieszkaniec ma do przystanku mniej niż
kilometr. Na znakomitej większości dróg
gminnych ruch jest mały lub uspokojony, więc jeździć po nich rowerami, a tym
bardziej chodzić pieszo nie boją się nawet
dzieci i osoby starsze. Trasy rowerowe do
Warszawy mimo swoich wad nie są tak

straszne, jak to wygląda z okien samochodu
jadącego ul. Arkuszową. Te wszystkie mankamenty możemy naprawić w dość krótkim
czasie. Presja użytkowników dróg byłaby
nie tylko najlepszym przynagleniem do
jeszcze sprawniejszej realizacji tego planu,
lecz także pomocą w negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi i w dyskusjach w samym
Urzędzie Gminy.
Na pewno nie ma możliwości, żebyśmy jako
mieszkańcy gminy z dnia na dzień zrezygnowali z korzystania z samochodów. To
byłaby katastrofa transportowa i nie tylko.
Natomiast ograniczenie tej wygody na rzecz
własnych nóg, roweru i autobusu na pewno jest możliwe i bardzo pożądane. Decyzja
o tym, kto i w jakim zakresie może zmienić
swoje codzienne przyzwyczajenia, należy
do Państwa, do każdego z osobna. Podejmując ją, warto mieć świadomość, że każdy
litr wlany do baku to cegiełka do machiny
wojennej Putina. Może dziś jeszcze muszę
ją dorzucić, a może już nie?
Marek Słoń

A resztę opowie ci wiatr
Trrrach! Strzał, potem następne, tysiące. Drżały sosny, drżały brzozy. I to drżenie zapamiętały, bo... chemia
jest potęgą. Ale o niej za chwilę.

W

roku 1992 prezydent Rosji Borys Jelcyn wręczył prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie jeden z najtajniejszych dokumentów władzy radzieckiej:
rozkaz dla NKWD z 5 marca 1940 roku wykonania zbrodni na polskich oficerach w Katyniu i w kilku innych miejscach. Na dokumencie widnieje gigantycznych rozmiarów
podpis Józefa Stalina, a także zamaszyste
podpisy członków Biura Politycznego Komunistycznej Partii (bolszewików), m.in. Wiaczesława Mołotowa. Ten sam Wiaczesław
Mołotow pisał trzy lata później w oficjalnej
nocie do rządu polskiego właśnie w sprawie
Katynia: „Popełniwszy potworną zbrodnię
przeciw polskim oficerom, władze hitlerowskie inscenizują obecnie farsę śledztwa (...)
W sprawie tego „śledztwa” oba rządy, Pol-

ski i Hitlerowski zaprosiły Międzynarodowy
Czerwony Krzyż (...) Jest jasne, że tego
rodzaju „śledztwo”, prowadzone za plecami Rządu Radzieckiego, nie może wzbudzić
zaufania u ludzi posiadających choćby najmniejsze poczucie uczciwości”.
Właśnie z myślą o tej „uczciwości” władze radzieckie wybrały specjalną komisję
złożoną z przezacnych, a nawet świątobliwych towarzyszy. Na liście znaleźli się: jako
przewodniczący profesor Nikołaj Burdenko
– członek Akademii Nauk ZSRR; dalej Aleksiej Tołstoj – pisarz radziecki; a także m.in.
metropolita kijowski i halicki Mikołaj. Widać
było wielką troskę o to, aby komisja odwoływała się do wszystkich świętości, była
bardzo naukowa, ze szczególnym ukierun-

kowaniem na medycynę (choć na wszelki
wypadek nie medycynę sądową). Burdenko
był twórcą radzieckiej szkoły neurochirurgii,
naczelnym chirurgiem Armii Czerwonej, na
dodatek bohaterem pracy socjalistycznej
i laureatem Nagrody Stalinowskiej. Miał
konkretne zadanie – wykazać, że 2+2=59,
czyli, mówiąc już dosłownie, doprowadzić
do ustalenia przez komisję wniosków z góry
założonych, zgodnych z oficjalnym stanowiskiem władz. Dla uczonego radzieckiego
takie zadanie to łatwizna. Gdyby Burdence
coś się myliło w obliczeniach, mógł zawsze
przeczytać sobie jeszcze raz oficjalną nazwę
organu, któremu przewodniczył: „Specjalna
komisja ds. ustalenia i przeprowadzenia
śledztwa okoliczności rozstrzelania w lesie
katyńskim polskich jeńców wojennych przez
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niemiecko-faszystowskich najeźdźców”.
Cóż za zbieg okoliczności... Mija 70 lat,
a historia zdaje się powtarzać. Akademik
Burdenko prawidłowo rozwiązał zadanie
i istotnie wyszło mu to, co miało wyjść. Dopiero na łożu śmierci przyznał, że ustalenia
komisji były kłamstwem.
Polacy znali prawdę. Skąd? Najpierw zbrodnię propagandowo rozgłosili Niemcy, potem
potwierdzili biegli z Czerwonego Krzyża.
Tylko że fakty to jedno, a przełamanie muru
oficjalnego kłamstwa, powtarzanego wielokrotnie, to drugie. Ludzie dowiadywali się
prawdy od rodziny, a nawet w szkole, i to
w czasach komunizmu. Tak, byli jeszcze
wtedy przedwojenni nauczyciele, którym
kłamstwo nie mogło przejść przez usta.
Dopiero w 1994 roku zetknąłem się z inną
narracją. Utytułowana żona członka Biura
Politycznego, wbrew już wtedy powszechnej wiedzy i opublikowaniu fotokopii wspomnianego rozkazu, powiedziała mi:
– I pan dziekan wierzy w takie bzdury?
Osłupiałem. Nie był to niestety jedyny przypadek, kiedy znalazłem się w takiej sytuacji.
Gdy ważyły się losy przekazania przez Rosję Polsce wspomnianego wyżej dokumentu Stalina, gdy obradowały wspólnie dwie
komisje: rosyjska i polska, ksiądz Peszkowski zauważył, że przewodniczący rosyjskiej
komisji rozumie język polski. W przerwie
obrad podszedł więc do przewodniczącego
i zapytał wprost:
– Kto w domu modlił się po polsku?
– Mama – padła odpowiedź.
Podczas następnej przerwy w obradach
przewodniczący sam zwrócił się do księdza
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Peszkowskiego:
– Niech się ksiądz nie martwi. Będzie ksiądz
miał te dokumenty.
Ksiądz Peszkowski opowiedział tę historię
mojemu koledze doktorowi habilitowanemu Jackowi Wójcikowi, a na kilka dni przed
śmiercią, w 2007 roku, zwrócił się do niego
ponownie, gdy ten już wychodził z odwiedzin szpitalnych:
– Nie wiem, co będziesz mógł zrobić dla Katynia, ale zrób to!
Mój kolega był tymi słowami zdumiony
i zachodził w głowę: co on miałby w takiej
sprawie zrobić?!
Już w pierwszych miesiącach po katastrofie
smoleńskiej było jasne, że żadnego poważnego śledztwa nie będzie. Odpowiedzialna
komisja zajęła się czymś podobnym do
„mniemanologii stosowanej”, zagadnieniami typu: co kto według komisji myślał, co
kto rzekomo według komisji wypowiedział
itp. Tymczasem wiele tysięcy zdjęć wykonanych przez różnych obserwatorów, w różnym czasie, w różnych miejscach, przy różnym oświetleniu, pod różnym kątem – to
była kopalnia informacji dla współczesnej
fizyki. Wyniki drobiazgowego badania tego
materiału dają się streścić następująco: jakiego aspektu fizyki by nie wziąć pod uwagę, każdy wskazuje z największym prawdopodobieństwem na działanie osób trzecich.
Warto w tym kontekście zajrzeć do dokumentu pod linkiem: https://bit.ly/3zZbysQ.
A oto jak wykonał misję księdza Peszkowskiego mój kolega chemik…
Współczesna chemia analityczna wypracowała metody kryminalistyczne bardzo dla

przestępców groźne. Jedną z takich metod
jest spektrometria masowa, która pozwala
zidentyfikować chemicznie nawet śladowe
ilości substancji (etapy tego procesu to kolejno: jonizacja, stworzenie wiązki jonów
pędzących z szybkością rzędu 100 kilometrów na sekundę, a następnie precyzyjne
rozdzielenie wiązki w polach elektrycznych,
co daje identyfikację chemiczną). Substancje wybuchowe są „z definicji” nietrwałe,
zmieniają się pod wpływem czasu, zwiększenia temperatury, dostępu powietrza
itp. Kolega udowodnił jednak w szeregu
eksperymentów, że jeśli ten proces zachodzi w warunkach wybuchu, to powstaje
statystycznie unikatowy zestaw produktów
– charakterystyczny dla wybuchu i bardzo
trwały. Redakcja „Journal of Forensic Sciences” – najbardziej renomowanego czasopisma światowej kryminalistyki – zdawała
sobie sprawę, z jakim materiałem ma do
czynienia. Anonimowi recenzenci zalecali
badania dodatkowe, aby wykluczyć jakiekolwiek wątpliwości. Badania dodatkowe
zrobiono, a pierwotny wynik przetrwał tę
próbę. Jacek Wójcik udowodnił, że w kawałku tkaniny z ubrania jednej z ofiar znajduje się „odcisk palca” warunków wybuchowych, który przetrwał próbę czasu,
działanie temperatury, tlenu z powietrza.
Ślady okazały się tak trwałe, że nie niszczy
ich nawet wielokrotne pranie. W ten sposób
metoda Wójcika wzbogaciła arsenał współczesnej kryminalistyki.
Wieje wiatr, wiatr Historii. Molekuły zapamiętały. Pamiętać będą i ludzie. Bez tej
pamięci wszyscy będziemy rozpędzeni na
cztery wiatry...
Lucjan Piela

CZYTELNICTWO
wiersz czytelniczki
Las Katyński

KLUB PUZZLI

Cisza…
Towarzyszył im tylko szum drzew,
ziemia ukryła morze polskich łez.
Pod osłoną nocy i leśnego cienia
pozbawiono tysięcy ludzi ostatniego tchnienia
Tu za Ojczyznę, Wiarę i Prawdę
– Bohaterowie umarli.
Każdy z nich w wojnie z najeźdźcą zaczynał,

Masz w domu układankę?
Lubisz puzzle?
Wszystkich fanów zapraszamy
do wymiany puzzli
w naszej bibliotece.

a gorycz historii położyła w ciemnych mogiłach.
Zakneblowano im usta, związano ramiona,
ale prawda tajemnicza została ujawniona.
Tylko drzewa szumiące nad ogromnym grobem
znają tamtej wiosny prawdziwą żałobę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie
ul. Matejki 21
05-080 Izabelin
tel. 22 752 68 21
www.bibliotekaizabelin.pl

Nie ma większego dowodu złości
i wroga podłości
niż owe mogiły pełne prochów i kości.
Bohaterowie, co w ojczyzny potrzebie
legli tu, a zasługi ich są w niebie.
W tym lesie umarła Wolność,
Prawda i Sprawiedliwość,
została tylko Pamięć, która nigdy nie przeminie.
Złóżmy hołd w ciszy i milczeniu,
zaufajmy, że ta zbrodnia nie ulegnie
zapomnieniu.
Głośmy chwałę polskich żołnierzy,
piszących krwią własną historię Macierzy.
Sabina Cygan
kwiecień 2018
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KARDIOLOGIA WETERYNARYJNA
Weronika Małkowska, studentka weterynarii

Kardiologia weterynaryjna to dziedzina zajmująca się chorobami
serca, które są częstym problemem u psów i kotów w podeszłym
wieku. Na wizytę u kardiologa powinniśmy zabrać zwierzę po rozpoznaniu charakterystycznych objawów. Te, które możemy sami
zaobserwować, to nietolerancja wysiłkowa, duszności i wyczuwalne kołatanie serca. Na kontrolę kardiologiczną kierowani są także
pacjenci ze szmerem serca lub arytmią.

C

hoć zwierzęta dopiero po 7.–8. roku życia są bardziej narażone na choroby kardiologiczne, trzeba pamiętać o przebadaniu
także młodszych osobników, zwłaszcza przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym czy
stomatologicznym lub gdy wystąpi konieczność zastosowania znieczulenia ogólnego.
Niektóre rasy zwierząt, takie jak owczarek
niemiecki, golden retriever, maine coon czy
kot norweski leśny, mogą mieć szczególne
predyspozycje do problemów z sercem.

Wczesne wykrycie tego typu dolegliwości
wpływa na spowolnienie rozwoju choroby
i umożliwia wdrożenie odpowiedniego leczenia. Popularne badania kardiologiczne
u zwierząt to echo serca, EKG i pomiar
obwodowego ciśnienia krwi. Pomagają
one dbać o serca naszych czworonożnych
przyjaciół.

REKLAMA

Wyprzedaż wzorów
ekspozycyjnych oraz końcówek
kolekcji europejskich marek na
sezon wiosna-lato 2022
Ceny do -75%
Zapraszamy do nowego
showroomu AG2M Fashion
od 19 do 29 kwietnia 2022,
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do 19.00
ul. Sasanki 7, 05-080 MOŚCISKA

www.ag2m.pl
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Marnowanie żywności
jak temu zaradzić

Jedzenie marnuje się każdego dnia, niestety także w szkołach – na stołówkach i w plecakach
uczniów. Naszym celem jako Gminnej Stołówki, oprócz nauki zdrowego odżywiania i nawyków z tym
związanych, jest ograniczenie marnowania żywności.

W

edług raportu Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa na świecie marnuje się 1,3 mld ton
jedzenia rocznie. Oczywiście wiele osób
mówi i myśli, że to ich nie dotyczy. Tymczasem ponad 30% społeczeństwa w naszym
kraju marnuje żywność, a co czwarty Polak
wyrzucił jedzenie w ciągu ostatnich 7 dni.
Niektórzy badani przyznają, że zdarza się
im wyrzucać żywność regularnie. Skoro tak
duża część społeczeństwa nie szanuje jedzenia, to nie dziwi fakt, że jest ono marnowane
również w szkołach. Aby zmniejszyć ilość wyrzucanej żywności, warto zacząć od edukacji
najmłodszych.
Problem marnowania jedzenia dotyczy już
szkół podstawowych (w przedszkolach mamy
większy wpływ na porcje i zdecydowanie
łatwiej jest paniom nauczycielkom zachęcić przedszkolaki do próbowania posiłków).
Każdy z nas ma w pamięci sytuacje, których
byliśmy świadkami w szkole: ukrywanie drugiego śniadania w plecaku, aż nie będzie
się nadawało do zjedzenia, pozostawianie
niemal nietkniętych posiłków na stołówce,
wyrzucanie jabłek spakowanych przez rodziców. Niezjedzone kanapki i owoce lądowały
w koszu.
W izabelińskiej szkole nie można kupić słodkich przekąsek lub batoników, ale nierzadko
widzimy tego typu produkty wśród uczniów.
Jeśli dziecko będzie miało do wyboru batonik lub kanapkę, możemy domyślić się, co
z tego wróci nietknięte do domu lub wyląduje w koszu. Innym powodem wyrzucania jedzenia są za duże porcje lub niezbyt smaczne (z perspektywy ucznia) posiłki pakowane
do szkoły. Co możemy zrobić, aby dziecko
nie wyrzucało w szkole kanapki czy innych
produktów przynoszonych z domu? Najlepiej
byłoby porozmawiać z nim o tym, co lubi,
a czego nie lubi, na jakie jedzenie ma czas
i ochotę w szkole. Oczywiście nie negujmy
jego wyborów żywieniowych, ewentualnie
przedstawmy zdrowszą alternatywę. O tym,
co mogą zabierać dzieci do szkoły, rozmawiamy w naszym cyklu edukacyjnym. W planach

mamy też wykład dotyczący lepszych wyborów
w zakresie gotowych przekąsek i produktów –
to pomysł jednej z pań nauczycielek, za który
dziękujemy.
Drugie śniadanie zabierane do szkoły to jedno.
Kolejną kwestią są szkolne obiady. W rozmowach z dziećmi, nauczycielami i pracownikami
stołówki pojawia się wiele podobnych głosów.
Często dzieci nie starają się chociażby spróbować obiadu i wyrzucają całą porcję do śmieci. Rozwiązanie jest proste – można poprosić
panią kucharkę o nałożenie mniejszej porcji,
a jeśli posmakuje, nic nie stoi na przeszkodzie,
by pójść po dokładkę.
Jako Gminna Stołówka obserwujemy, co
uczniom smakuje, wprowadzamy nowe smaki,
zachęcamy do próbowania. Trzeba pamiętać,
że pomidorowa nie może być serwowana codziennie. Wybieranie różnorodnych produktów
korzystnie wpływa nie tylko na smak potraw,
lecz także na odpowiedni poziom dostarczanych wraz z nimi witamin i minerałów. Ważną
kwestią jest organizacja dzieci na stołówce,
ponieważ wpływa to bezpośrednio na ilość
czasu, który pozostaje uczniom na zjedzenie
posiłku. Rozmowy, szukanie ulubionego miejsca, miliony spraw do załatwienia w tym właśnie momencie – to skraca czas przeznaczony
na jedzenie.
Obserwując panie kucharki, można usłyszeć,

jak zwracają się do dzieci: „Czy tyle starczy?”,
„Czy więcej mięsa?”, „Mniej ziemniaków?”, „Bez
surówki, a może spróbujesz?”. Takie rozmowy
też przyczyniają się do mniejszego marnowania
żywności. Przecież porcja nie zawsze musi wypadać z talerza i panie kucharki świetnie zdają
sobie z tego sprawę.
Na początku roku szkolnego czas trwania
jednej z przerw został wydłużony z 15 do 20
minut, dzięki czemu mogliśmy dać uczniom
dodatkowe 5 minut na zjedzenie obiadu.
Oczywiście nadal zdajemy sobie sprawę
z tego, jak wiele wspólnej pracy musimy wykonać, aby jeszcze bardziej ograniczyć marnowanie żywności, i na ten temat będziemy
rozmawiać z uczniami oraz nauczycielami.
Co możemy zabrać „na wynos” z tego artykułu? Sześć zasad, dzięki którym ograniczymy marnowanie żywności w domu:
1. Róbmy przemyślane zakupy spożywcze.
2. Prawidłowo przechowujmy żywność.
3. Sprawdzajmy daty przydatności.
4. Dbajmy o porządek w lodówce i szafkach
z jedzeniem.
5. Wykorzystujmy jedzenie, które mamy, zanim kupimy nowe.
6. Pamiętajmy, że resztki z obiadu nie zawsze
nadają się tylko do wyrzucenia.
Marcin Michalski
gminny dietetyk

35

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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REKLAMY

MALOWANIE
malowanie wnętrz,
gładzie gipsowe,
malowanie elewacji

tel. 501 647 354

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

22 101 04 56

www.kampinos.com.pl
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