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W tym roku celebrowanie Wielkanocy trochę się
przedłużyło. Tydzień po nas świętowali bowiem nasi
przyjaciele z Ukrainy. Zaczęło się tradycyjnie – od
wielkiego pieczenia, a skończyło – również zgodnie
ze zwyczajem – radosnym biesiadowaniem.

C

hoć przygotowywanie wielkanocnych kulinariów zaplanowano
na piątek 22 kwietnia, już w czwartek w kuchni Willi Europa
zapachniało świętami. Podczas wspólnego pieczenia panie z Ukrainy przygotowały ponad sto pasek, tym razem według tradycyjnego
przepisu z Zaporoża. Apetycznie udekorowane baby wielkanocne
trafiły na sobotni Ryneczek po Sąsiedzku, gdzie każdy mógł się nimi
poczęstować.
W niedzielę za to było spacerowo. Nasi goście z Ukrainy zebrali się
pod Centrum Kultury Izabelin i wyruszyli na szlaki Puszczy Kampinoskiej. Niektórzy wzięli nawet ze sobą kijki do nordic walking.
Zapowiadane na poniedziałek biesiadowanie w Willi niespodziewanie
przeniosło się do CKI. Panie z Ukrainy przyniosły świąteczne paski
i dały się namówić na chwilę rozmowy przy kawie. Opowiadaliśmy
sobie o naszych zwyczajach wielkanocnych, a nawet pokusiliśmy się
o porównanie, jak przez lata zmieniała się (i zmienia!) tradycja świętowania w Polsce i w Ukrainie.
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Okładka: Izabelińska Gala Sportu zdjęcie główne – arch. Dominika Seroki, trzy zdjęcia na dole – fot. Artur Biszczan
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Z ŻYCIA GMINY

JAK OBCHODZILIŚMY 3 MAJA
Święto Narodowe Trzeciego Maja można celebrować na różne sposoby. Tego dnia często organizowane są koncerty, uroczystości, apele,
odczyty. My w Izabelinie świętowaliśmy nieco inaczej.
ukraińskie minipaski
wspólne gotowanie

W

231. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji goście z Ukrainy i nasi
mieszkańcy wraz z wójt Dorotą Zmarzlak udali się na spacer w okolicach ulicy 3 Maja.
Biało-czerwonym korowodem dotarli do Willi Europa, gdzie wspólnie z Małgorzatą Romańską-Zwierz śpiewali piosenki patriotyczne do akompaniamentu akordeonu, na którym zagrał Przemysław Wojciechowski. Wspólne międzypokoleniowe muzykowanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnów Polski i Unii Europejskiej. Jakże inaczej brzmiały słowa tych utworów
w kontekście wojny w Ukrainie… Nie obyło się bez łez. Wójt gminy odczytała także preambułę
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Na koniec spotkania mieszkające obecnie w Izabelinie Ukrainki poczęstowały zgromadzonych
wspaniałymi ciastami z dodatkiem wiśni, jabłek i orzechów.
Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury Izabelin.

Karolina Dubaniewicz
fot. Michał Starnowski

Małgorzata Romańska-Zwierz
i Przemysław Wojciechowski

poczęstunek na Ryneczku po Sąsiedzku

biesiadowanie w CKI
wspólne śpiewanie w Willi Europa
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Z ŻYCIA GMINY

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

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
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Z ŻYCIA GMINY

Wspomnienie o doktorze
Mironie Szulczewskim
23 kwietnia odszedł nagle Miron Szulczewski − nasz sąsiad, lekarz, dobry i serdeczny człowiek.

D

oktor Miron Szulczewski urodził się w Poznaniu, gdzie mieszkał
z rodzicami i starszym bratem Jerzym. Ojciec był właścicielem
Fabryki Czekolady i Cukierków „Mascotte”. W 1940 roku został zabrany przez Gestapo do obozu koncentracyjnego FORT VII w Poznaniu, a pół roku później − rozstrzelany przez Niemców. Po śmierci
ojca 7-letnim Jerzym i 5,5-letnim Mironem zajmowała się matka.
Brakowało środków do życia, bo fabrykę zniszczono, więc mama
musiała zacząć pracować. Domem dla dzieci stała się ulica. Jerzy
w wieku 10 lat zaczął pracę jako chłopiec na posyłki. Miron musiał
radzić sobie sam. Dzięki zabawom na ulicy nauczył się płynnie mówić po niemiecku (posługiwanie się językiem polskim było wtedy
zabronione).

W czasie okupacji w weekendy obaj bracia uczęszczali na tajne
komplety. Po wojnie Miron poszedł do 5 klasy, a po podstawówce i gimnazjum trafił do liceum handlowego. Dodatkowe egzaminy
z chemii pozwoliły mu dostać się na Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Edukację ukończył z dyplomem lekarza, a po egzaminach
specjalizacyjnych – z tytułem specjalisty chirurga II stopnia.
Jego życie zawodowe w okresie poznańskim toczyło się w różnych
salach operacyjnych (głównie w Szpitalu im. Józefa Strusia w Poznaniu). Zarządzał też Stacjami Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
Był również lekarzem w wojsku. Wykonywał tam badania pilotom
myśliwców wojskowych w czasie odbywania lotów testowych.
W międzyczasie pracował też w charakterze lekarza okrętowego
na statku „Chopin”. Podczas rejsu po portach azjatyckich uratował
marynarza poszkodowanego w wypadku na okręcie brytyjskim, za
co został uhonorowany listem od królowej Elżbiety II.
Wujek Mirona, również lekarz (po studiach w Szwajcarii), zainteresował młodego medyka ziołolecznictwem, które potem doktor Szulczewski wykorzystywał przy leczeniu swoich pacjentów.
Miron ożenił się z Jadwigą, która pochodziła z Warszawy. Z tego
związku urodziła się córka Kasia. Dalsze losy doktora to wyjazd do
Leszna Wielkopolskiego, gdzie zamieszkał w wybudowanym dla
swojej rodziny domu. Tam również pracował jako lekarz. Żona tęskniła jednak za rodziną i nalegała na powrót do Warszawy.

W 1990 roku Szulczewscy osiedli w Izabelinie. Początki nie były łatwe, ale z czasem zadomowili się tutaj. Jako lekarz z dużą praktyką
zawodową doktor szybko pozyskał sympatię sąsiadów, a z biegiem
czasu także zaufanie pacjentów. Również niektórzy pacjenci z Leszna nie zapomnieli o swoim doktorze i niejednokrotnie przyjeżdżali
do Izabelina z odległych miast i wiosek.
Był człowiekiem o ogromnej dobroci i otwartym sercu, zawsze gotowym do niesienia pomocy. Troszczył się też o zwierzęta. Łatwo nawiązywał relacje z ludźmi. Przez wiele lat prowadził swoją prywatną
praktykę w Izabelinie przy ulicy 3 Maja 37. Często leczył pacjentów
za darmo.
Myślał o wszystkich, ale nie o sobie. Odszedł nagle 23 kwietnia
2022 roku. Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały, empatyczny
i bezinteresowny człowiek, a także lekarz z powołania − z ogromną
pasją do niesienia pomocy potrzebującym.
Z wielkim smutkiem żegnamy naszego doktora, sąsiada, przyjaciela, ojca, dziadka i brata.
Spoczywaj w spokoju.
Iwona Mazurek
fot. arch. rodziny
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WYNIKI WYBORÓW DO
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY
24 i 25 kwietnia odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin. Lokal wyborczy mieścił się w szkole
podstawowej w Izabelinie, a głosować (i kandydować) mogli mieszkańcy gminy w wieku od 13 do 21 lat.

W

wyniku wyborów mandat do Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin II kadencji otrzymali:

1. Alicja Karolina Borowska
2. Maria Dziewicka
3. Mateusz Majcher
4. Stanisław Pawlaczyk
5. Aleksander Bogusław Ziemiecki
6. Kuba Kądzielski
7. Aleksandra Jagoda Kowalczewska
8. Maksymilian Maciej Łukasiewicz
9. Julia Alicja Piołun-Noyszewska

misje tematyczne, wybrane prezydium MRG, zaopiniowane pierwsze projekty. Jednak, nie czekając na oficjalne nominacje, młodzieżowi radni już działają. Przygotowują dla rówieśników ankiety
i konsultują pomysły, by pierwsze działania Młodzieżowej Rady
Gminy widać było już w wakacje. Młodzi radni gościli chociażby na
spotkaniu połączonych komisji Oświaty i Zdrowia „dorosłej” Rady
Gminy, na którym omawiano między innymi plany na wakacje oraz
dyskutowano, jak przygotować program wakacyjnych wydarzeń, by
młodzież chętnie w nich uczestniczyła.
Ponieważ w wyniku wyborów jedno miejsce zostało nieobsadzone,
na jesień planowane są wybory uzupełniające.
Wszystkim wybranym życzymy sukcesów i wytrwałości w niełatwej
pracy społecznej.
Osoby zainteresowane tym, co dzieje się w MRG oraz wśród izabelińskiej młodzieży, zapraszamy do śledzenia profili MRG na Instagramie i Facebooku:
www.facebook.com/mrgizabelin oraz www.instagram.com/mrgizabelin.

10. Mikołaj Piołun-Noyszewski

Waldemar Szatanek
fot. Katarzyna Stempkowska

11. Antoni Tomasz Starczynowski
12. Anna Jadwiga Turczyńska
13. Marlena Natasza Wojciechowska
14. Nina Aleksandra Ziemiecka
Warto pamiętać, że wyróżnikiem naszej Rady spośród innych młodzieżowych rad gmin, powiatów czy sejmików jest między innymi
posiadanie wyodrębnionego budżetu oraz udział młodzieży w tworzeniu statutu, ordynacji wyborczej i samych wyborów. Większość
działań przed wyborami była inicjowana i przygotowywana samodzielnie przez młodych ludzi, którzy spotykali się, dyskutowali i konsultowali swoje pomysły. Odbyło się łącznie kilkanaście spotkań,
pierwsze już w 2019 roku. Niestety ze względu na pandemię cały
proces rozciągnął się na kilka lat.
Co ważne, również komisja wyborcza składała się z młodzieży. Nad
prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały też dwie niezawodne radne: panie Małgorzata Wiśniewska z Hornówka i Eliza Daniel
z Truskawia.
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Inauguracyjna sesja, wraz z rozdaniem pamiątkowych dyplomów,
przewidziana jest na koniec maja. Wtedy też zostaną powołane ko-

wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

IRK-a!

27 kwietnia w Willi Europa odbyło się pierwsze spotkanie Izabelińskiej Rady Kobiet. To nowe przedsięwzięcie stowarzyszające kobiety z gminy Izabelin, którym zależy na budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego oraz większym udziale kobiet w życiu publicznym,
na rozwoju osobistym, wzajemnym wsparciu i kreowaniu równych
szans. Izabelińska Rada Kobiet to platforma dla spotkań, wymiany doświadczeń i idei, pomysłów i działań na rzecz rodzin i kobiet
w Izabelinie – zapraszamy do współpracy.

Anna Sztolcman-Karwacka – koordynatorka ds. kobiet w Urzędzie Gminy Izabelin
i Anna Raczyńska – przewodnicząca Izabelińskiej Rady Kobiet

M

isją Izabelińskiej Rady Kobiet jest
wspieranie kobiet w zrównoważonym rozwoju osobistym i zawodowym,
ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego oraz współpraca międzypokoleniowa.
Celem spotkań Rady jest wypracowanie
wspólnych działań na rzecz kobiet i rodzin
w Izabelinie, czerpiąc z talentów, doświadczeń i chęci innych kobiet, którym na sercu leży rozwój naszej społeczności. Skład
Izabelińskiej Rady Kobiet to różnorodność:
weszły do niej panie w każdym wieku, różnego pochodzenia, o różnym wykształceniu
i doświadczeniu zawodowym. Mamy więc
w Radzie zarówno uczennicę liceum – tegoroczną maturzystkę, jak i emerytowaną

panią z długim stażem pracy. Rada pełni
funkcje konsultacyjno-doradcze wobec
Wójta Gminy Izabelin, a jej kadencja trwa
3 lata. Za współpracę Rady z Urzędem
Gminy odpowiada koordynatorka ds. kobiet w Urzędzie Gminy Izabelin – Anna
Sztolcman-Karwacka. Podczas pierwszego posiedzenia ustalono wstępnie ramy
działania, wybrana została przewodnicząca Rady oraz wiceprzewodniczące. Rada
działać będzie na posiedzeniach, podczas
spotkań zespołów tematycznych oraz
w formie indywidualnej pracy członkiń.
Członkinie Rady pełnią funkcje społecznie. Jeśli jesteś mieszkanką gminy Izabelin i chciałabyś zgłosić ważny dla Ciebie

temat, możesz napisać do nas na adres:
radakobiet@izabelin.pl.
W sobotę 7 maja w Centrum Kultury Izabelin
odbył się koncert otwarcia Izabelińskiej Rady
Kobiet – Przemyk Akustik Kwartet. Renata
Przemyk jest artystką niezwykłą, która od lat
konsekwentnie podąża własną drogą, a koncert ten stanowił wyjątkowy projekt z okazji
30-lecia pracy artystycznej. Izabelińskiej Radzie Kobiet również życzymy wielu wspaniałych lat efektywnego funkcjonowania!
Powodzenia!
tekst i fot. Anna Raczyńska
przewodnicząca Izabelińskiej Rady Kobiet
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KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO
DLA GŁÓWNEGO KOMPLEKSU HORNÓWKA
W dniach 26.05–20.06.2022 r. odbędą się ustawowe konsultacje społeczne projektu zmiany części
A planu miejscowego wsi Hornówek. Na wniosek Sołectwa Hornówek, opierając się na uchwale Rady
Gminy z marca 2021 r., pracujemy nad zmianami 4 części planu miejscowego dla Hornówka: A, B, D i E.

Z

miany od początku miały na celu ograniczenie rozwoju zbyt intensywnej zabudowy. Modyfikacjom podlegają wyłącznie
wybrane zapisy tekstów planu. Projekty
zmian części B i D planu Hornówka przeszły
już proces konsultacji społecznych. W maju
planowane jest skierowanie ich pod obrady
Rady Gminy Izabelin.
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Projekt zmiany części A planu miejscowego wsi
Hornówek uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia instytucji i możliwe jest jego wyłożenie do
publicznego wglądu.

Jakie zmiany?

Najważniejsze zmiany proponowane w konsultowanym planie:

• dopuszczenie wyłącznie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (rezygnacja z nowej zabudowy bliźniaczej);
• ograniczenie liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej – 1 budynek
jednorodzinny na 1 działce (dziś nie ma
ograniczeń);

Obszary objęte zmianami planu oznaczone zostały kolorem zielonym

WÓJT GMINY IZABELIN
• minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych – 900 m2;
• obniżenie maksymalnej wysokości
zabudowy budynków jednorodzinnych
z obowiązujących dziś 10,5 m do 7 m
(dla dachów płaskich) i 9 m (dla dachów stromych);
• określenie maksymalnej wysokości
zabudowy dla garaży (do 5 m) i wiat
(do 3 m);
• określenie wskaźników parkingowych
– minimum 3 miejsca postojowe na
każdy lokal mieszkalny;

Izabelin, dnia 18 maja 2022 r.
WAP.6721.8.3.2022.AI

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, Gmina Izabelin – część A
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Hornówek, Gmina Izabelin – część A, opracowanej na podstawie uchwały Nr
XXXIX/312/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 marca 2021 r.
Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawia załącznik graficzny:

• określenie wskaźników intensywności
zabudowy (minimalny: 0,05, maksymalny: 0,4);
• określenie maksymalnego wskaźnika
powierzchni zabudowy – 20% (przy
zachowaniu obowiązującego wskaźnika
powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 70%).

Porozmawiajmy o tym!

Zachęcamy do udziału w dyskusji publicznej dotyczącej proponowanych
zmian. Spotkanie, w którym wezmą
udział przedstawiciele Urzędu Gminy i projektant, odbędzie się w dniu
6.06.2022 r. (poniedziałek) w Centrum
Kultury Izabelin o godzinie 18:00.

Uwagi do projektów

Na wszelkie uwagi do proponowanych
zmian czekamy do 4.07.2022 r. Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójt
Gminy w terminie do 21 dni. Uwagi nieuwzględnione przez Wójt Gminy rozpatruje Rada Gminy na sesji poświęconej
uchwaleniu zmian planów.
Szczegółowe informacje wraz z granicami obszarów, których dotyczą zmiany,
znajdują się obok, w stosownym obwieszczeniu.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony zostanie w dniach od 26.05.2022 r. do 20.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja
42, 05-080 Izabelin, Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego (pokój nr 1) w godzinach
pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej: http://www.bip.izabelin.pl/p,108,dokumenty-w-trakcie-sporzadzania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.06.2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Centrum Kultury
Izabelin, Sala 124, I piętro.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05080 Izabelin, Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania
na środowisko wraz z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych należy składać:
1) w formie papierowej do Wójta Gminy Izabelin w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42,
05-080 Izabelin, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin;
2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@izabelin.pl lub za pomocą platformy ePUAP.
Termin składania uwag upływa w dniu 04.07.2022 r. Wnoszący uwagę zobowiązany
jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie

zespół Wydziału Architektury
i Planowania Przestrzennego
Urzędu Gminy Izabelin

nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wzór formularza uwagi wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępny jest na ww. stronie internetowej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Izabelin. Rozpatrzenie nastąpi w terminie do
21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak
Informacje dodatkowe:
1. Zmiana planu dotyczy wyłącznie wybranych zapisów tekstu obowiązującego planu miejscowego.
Rysunek planu nie podlega zmianom.
2. Obowiązujący plan miejscowy wsi Hornówek, cz. A z 2003 r. dostępny jest pod adresem:
http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminyizabelin-wg-daty-uchwalania, poz. Nr 11 w Tabeli.
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Ekologia i przyroda
Na zakończenie kwietnia, który w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie upłynął pod hasłem „Ekologia i przyroda”, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin przeprowadzili zajęcia podsumowujące tematykę szeroko pojętej ekologii. Wiedza przedszkolaków jest na bardzo wysokim poziomie,
co było widać po zaangażowaniu i prawidłowych odpowiedziach na naprawdę trudne pytania.

T

ematy, które zostały poruszone, to
m.in. ochrona wód, powietrza, zwierząt
i roślin, segregacja odpadów oraz bioróżnorodność. Dobrych nawyków warto uczyć
już od najmłodszych lat – dotyczy to także
codziennych czynności.
Dzieci zapytane o pomysły na poprawę stanu środowiska naturalnego wymieniły wiele
propozycji, wśród nich choćby segregację
odpadów, niespalanie śmieci w piecach
i wymianę „kopciuchów”, wyłączanie prądu, zbieranie deszczówki, używanie toreb
wielokrotnego użytku czy przesiadkę na rower. Na koniec uczestnicy zajęć zasiali łąkę
kwietną, która już w czerwcu będzie kolorowo ozdabiać przedszkolny ogród.
Edukacja wśród najmłodszych przynosi największe efekty, ponieważ dzieci nie tylko
same stosują się do proponowanych zasad,
lecz także pilnują rodziców i dziadków, by postępowali właściwie w trosce o środowisko.
Wychowawcom gratulujemy sukcesu pedagogicznego, a dzieciom i ich rodzicom
– ogromnej wiedzy, jaką wykazują się nasi
mali mieszkańcy.
zespół Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin
fot. Sylwia Majcher

ODBIÓR I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Ruszył kolejny nabór wniosków
Zachęcamy mieszkańców gminy Izabelin, którzy posiadają na swojej posesji zeskładowane wyroby zawierające azbest, do złożenia
w Urzędzie Gminy wniosku o sfinansowanie odbioru (pakowania i załadunku), transportu oraz utylizacji (unieszkodliwienia) tych
odpadów. W 2022 roku wnioski będą przyjmowane do 30 listopada lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel – jeżeli
zostaną one wyczerpane przed podaną datą. Przypominamy! Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.
Wniosek w wersji do druku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy (zakładka Dla Mieszkańca > Ochrona Środowiska > Odpady >
Azbest). Wersję papierową można pobrać w Urzędzie Gminy. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska (pokój nr 3) w godzinach: pon. 9:00–18:00, wt.–pt. 8:00–16:00; tel. 22 722 89 31.
Dorota Michalak-Zaręba
inspektor ds. ochrony środowiska
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin
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WARSZTATY KULINARNE zero waste
Gmina Izabelin została laureatem konkursu Fundusz Naturalnej Energii organizowanego przez
GAZ-SYSTEM i wygrała 10 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych zero waste*. XII edycja Funduszu Naturalnej
Energii odbyła się pod patronatem honorowym
Ministra Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Partnerem społecznym wydarzenia została Fundacja Nasza Ziemia.

W

bieżącej edycji konkursu najwięcej projektów − aż 84 –
złożono z województwa mazowieckiego. Tym bardziej cieszy fakt, że przy tylu zgłoszeniach znaleźliśmy się w zwycięskiej
siódemce.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 16 warsztatów
kulinarnych poświęconych niemarnowaniu żywności – dla uczniów
klas IV, V i VII izabelińskiej szkoły. Pierwsze warsztaty już za nami.
Podczas kwietniowych zajęć dzieci miały możliwość przygotowania
bułeczek śniadaniowych, musu z marchwi, zielonego pesto z ziół,
tart − słodkiej i wytrawnej, placuszków bananowo-twarogowych,
domowej granoli oraz jabłek pod kruszonką.

Warsztaty prowadzone są przez Sylwię Majcher − edukatorkę ekologiczną, dziennikarkę, autorkę kilku książek, w tym bestsellera Gotuję, nie marnuję. Kuchnia zero waste po polsku.
Dodatkowym elementem projektu jest przygotowanie wirtualnej miniksiążki kucharskiej z przepisami na potrawy zero waste.
W książce znajdą się również zwycięskie przepisy zgłoszone w lokalnym konkursie.
tekst i fot. zespół Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu
z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A., a partnerem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.
*zero waste polega na dążeniu do wyeliminowania lub ograniczenia odpadów produkowanych przez ludzi, w szczególności odpadów niepodlegających
recyklingowi i biodegradacji. Jednym z założeń zero waste jest też niemarnowanie żywności (przyp. red.).
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UWAGA! Powiat warszawski zachodni zagrożony wścieklizną!
W związku z kolejnymi przypadkami wścieklizny u wolno żyjących zwierząt Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2022 r. poz. 4604), które określa obszar zagrożenia wścieklizną, obejmujący m.in. powiat warszawski zachodni.
Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje zakaz:
● organizowania targów, wystaw, konkursów,
pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych
zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
● organizowania polowań i odłowów zwierząt
łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych
dzików oraz polowań indywidualnych na dziki
bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego dla danego terytorium powiatowego lekarza weterynarii.
Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz:
● trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
● pozostawienia zwierząt gospodarskich
w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.
Ponadto obowiązuje nakaz oznakowania obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA! OBSZAR
ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.

Apelujemy o zachowanie
czujności i ostrożności
oraz o szczepienie swoich pupili.

dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

W Polsce obowiązkowemu ochronnemu
szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, następnie należy je szczepić nie rzadziej niż co 12
miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Anna Madanowska
inspektor ds. ochrony środowiska
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin

Powyższe rozporządzenie wprowadza nowy
obowiązek, a mianowicie: na obszarze
zagrożonym nakazuje się szczepienia
kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota
3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż
co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie

Plakaty pobrane z następujących stron:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kolejneprzypadki-wscieklizny-u-lisow-wolno-zyjacych-naterenie-wojewodztwa-mazowieckiego
https://gemini.pl/poradnik/wp-content/uploads/2019/07/infografika-wscieklizna-poradnik-gemini.pdf

Co powinniśmy wiedzieć

o wściekliźnie?

Co przenosi wściekliznę?

Jak atakuje wirus wścieklizny?

Wściekliznę mogą przenosić dzikie zwierzęta leśne,
gryzonie, czy nietoperze. W Polsce rezerwuarem
wścieklizny jest lis rudy.

Chore zwierzę
agresja

Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt, objawiająca się m.in. agresywnym zachowaniem,
ślinotokiem, spożywaniem niejadalnych przedmiotów, wodowstrętem, porażeniem kończyn.
Wirus przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia. Do zakażenia dochodzi poprzez ugryzienie przez zwierzę lub poprzez bezpośredni
kontakt (zwykle śluzówek, uszkodzonej skóry)
ze śliną zakażonych zwierząt. Wirusy wścieklizny początkowo atakują zakończenia nerwowe
uszkodzonych miejsc, a następnie poprzez
nerwy obwodowe – także mózg, co prowadzi
do zgonu.
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Zachowajmy ostrożność w przypadku
spotkania na swojej drodze dzikiego,
również rannego, zwierzęcia. Ono
także może być zarażone wścieklizną.
Nawet w przypadku chęci pomocy nie
należy go dotykać ani podejmować
działań na własną rękę, tylko zawiadomić odpowiednie służby.

wyczulenie
na bodźcie

Wirus rozmnaża się
w układzie nerwowym
i atakuje jego komórki.

Objawy zakażenia wścieklizną
niepokój

gorączka

drgawki
utrata
lękliwości

ślinotok

Zakażenie wścieklizną
Zakażenie występuje najczęściej
w wyniku zetknięcia śliny chorego
zwierzęcia z raną po ukąszeniu.

drażliwość

trudności
w mówieniu

mrowienie

słabość

pieczenie
rany
wodowstręt

drgawki

bezsenność
nadmierne
ślinienie

W pierwszej fazie
objawy podobne
są do grypy. W drugiej
fazie występuje seria
zaburzeń
prowadzących
do zgonu.

Jak uniknąć zakażenia?
Po ugryzieniu nie należy
od razu tamować krwawienia,
ale oczyścić ranę środkiem
antyseptycznym.

unikaj dzikich
zwierząt

Z zabezpieczoną raną
należy niezwłocznie
udać się do lekarza.

zaszczep zwierzęta
domowe

By zminimalizować zakażenie wścieklizną należy
unikać kontaktu z dzikimi zwierzętami i szczepić
zwierzęta domowe oraz dzikie. Na wściekliznę
szczepi się również osoby narażone zawodowo.
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Wścieklizna!
W województwie mazowieckim odnotowuje się
przypadki wścieklizny u zwierząt
(m.in. lisów, nietoperzy, kotów, saren)

KASTRACJA, STERYLIZACJA
ORAZ CZIPOWANIE PSÓW I KOTÓW
W 2022 ROKU
SKORZYSTAJ Z FINANSOWANIA
W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU

Zachowaj ostrożność!
Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt!
(również tych mniejszych, np. wiewiórek, jeży)
Nie dotykaj padłych, dzikich zwierząt!
W przypadku pogryzienia lub innego kontaktu,
niezwłocznie zgłoś się do lekarza!
Nie puszczaj bez opieki i kontroli zwierząt domowych!
Pamiętaj o zaszczepieniu pupila!
Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt o niezmiernie ostrym i prawie zawsze
śmiertelnym przebiegu, atakującym ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt

Zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej

#StopRABV

Zachęcamy do obserwowania kanałów informacyjnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

gov.pl/uw-mazowiecki

@MUW.Warszawa

@MUW_RP

Jak co roku Gmina Izabelin finansuje
zabiegi kastracji, sterylizacji oraz elektronicznego znakowania (czipowania)
psów i kotów, a także usypiania ślepego
miotu (dotyczy ww. zwierząt).

C

zipowanie jest skuteczną metodą zapobiegania bezdomności zwierząt. W przypadku zaginięcia czworonoga umożliwia szybką identyfikację jego właściciela.
Mikroczip jest aplikowany podskórnie na szyi lub na
grzbiecie pomiędzy łopatkami zwierzęcia, raz na całe życie. Numer czip można odczytać specjalnym czytnikiem
i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych – ustalić
właściciela. Na terenie gminy Izabelin w czytniki wyposażone są lecznice weterynaryjne.
Gmina finansuje w 100% koszt samych zabiegów (sterylizacji, kastracji, czipowania, usypiania ślepych miotów). Koszty
związane z usługami weterynaryjnymi okołozabiegowymi,
takimi jak wizyty i badania przed zabiegiem, ubrania lub kołnierze pooperacyjne czy wizyty po operacji, są już po stronie
właściciela zwierzęcia.
Warunki skorzystania z akcji:
• bycie mieszkańcem gminy Izabelin i właścicielem zwierzęcia;
• zgłoszenie się do Urzędu Gminy (Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 3; Biuro Obsługi Mieszkańca) celem
złożenia stosownego oświadczenia;
• udanie się z otrzymaną w Urzędzie kopią oświadczenia
do wskazanej lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina zawarła stosowną umowę;
• obligatoryjne zaczipowanie psa, kota – w przypadku zwierząt wcześniej nieoznakowanych (dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej
Bazy Danych SAFE-ANIMAL: www.safe-animal.eu).
Lecznica weterynaryjna wykonująca zabiegi w 2022 roku:
Gabinet Weterynaryjny „Mokry Nosek”
s.c. Marzena Stanisławska, Kamila Hoszcz-Komar
ul. Arkuszowa 73 lok. 3, 01-934 Warszawa
tel. 22 290 87 66.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 22 722 89 31 (Wydział Ochrony Środowiska).
Anna Madanowska
inspektor ds. ochrony środowiska
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin
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O ODPADACH RAZ JESZCZE
SZCZEGÓŁY USPRAWNIAJĄCE ODBIÓR

Często zmieniające się przepisy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także różne
systemy obowiązujące w poszczególnych gminach przysparzają mieszkańcom problemów.

P

oniżej kilka głównych wskazówek ułatwiających segregację i przygotowanie odpadów do odbioru. Najbardziej problematyczne są bioodpady kuchenne – frakcja wydzielona przez ustawodawcę w 2019 roku z odpadów zmieszanych. Kłopotliwe bywają też odpady zielone
pochodzące z ogrodów.

BIOODPADY KUCHENNE

to frakcja wydzielona z odpadów zmieszanych!
Zbieramy je do brązowego worka!

fusy po kawie i
herbacie
zwiędłe kwiaty

WRZUCAMY

ODPADY ZIELONE
zbieramy w dowolnych workach (max 120 l), ale nie
w tych do selektywnej zbiórki odpadów!

skoszona trawa

odpadki warzywne i
owocowe
kwiaty

liście

WRZUCAMY
kora drzew

skorupki jajek
obierki owoców i
warzyw

trociny
drobne gałęzie

NIE WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY
odchody
zwierzęce

kości

ziemia

mięso

olej jadalny

Mieszkaniec, który chce się pozbyć gałęzi, powinien je powiązać w trwałe wiązki, nie dłuższe niż 1,5 m.
Pamiętajmy, że najlepszym sposobem zagospodarowania bioodpadów
jest ich kompostowanie. W ramach programu kompostowania można
otrzymać kompostownik, a dodatkowo udzielana jest zniżka (w wysokości 6 zł na mieszkańca) od opłaty za gospodarowanie odpadami.
Mieszkańcy nieruchomości, na których zadeklarowano kompostowanie
bioodpadów, tracą możliwość korzystania z usługi odbioru bioodpadów sprzed posesji. Dotyczy to zarówno bioodpadów kuchennych, jak
i ogrodowych.
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Odbiór odpadów sprzed posesji następuje z jednego miejsca, wyznaczonego przez mieszkańca – mogą one być wystawione przed posesją

darnina

karpy drzew i
krzewów

lub gromadzone w altance śmietnikowej (nie dotyczy bioodpadów, które zawsze należy wystawić przed posesję). Warto pamiętać, żeby nie
dzielić odpadów – wystawianie tylko części z nich myli obsługę, która,
widząc pojemnik czy worki na zewnątrz, nie zagląda do altanki. Przypominamy, że pracownicy odpowiedzialni za odbiór śmieci nie wchodzą na
teren prywatnych posesji mieszkańców.
Prosimy o niewystawianie worków z wyprzedzeniem. Należy to zrobić najwcześniej w dniu poprzedzającym odbiór wskazany w harmonogramie.

W maju i czerwcu będą się odbywać akcje odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, natomiast na jesień planowany jest odbiór opon. Poniżej na
grafice przedstawiono zasady odbioru oraz oznaczenie terminu
w harmonogramie.

ZABIERAMY

NIE ZABIERAMY
ODPADY WIELKOGABARYTOWE

meble
łóżka
fotele
sofy

stolarka okienna i drzwiowa
odpady remontowe i budowlane
sanitariaty
palety drewniane
części samochodowe

materace
dywany
chodniki
wykładziny

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
lodówki
pralki
zmywarki
kuchenki gazowe, elektryczne,
mikrofalowe
suszarki, prostownice, lokówki
tostery
blendery, miksery, czajniki

telewizory, video, dvd
wieże, magnetofony,
sprzęt muzyczny
komputery, laptopy

elektryczne elementy samochodowe
niekompletny sprzęt elektryczny i
elektroniczny np. bez agregatu, kineskopu
lodówki bez agregatu
telewizory bez kineskopu

OPONY
od samochodów osobowych
od rowerów
od skuterów
od motorów

od samochodów ciężarowych
od traktorów
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Z ŻYCIA
GMINY
W TROSCE O
ŚRODOWISKO

Tekstylia, w tym zużyta odzież, pościel oraz koce, na terenie gminy
Izabelin zbierane są wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Niezniszczone ubrania można oddać do Wymienialni „Puść ciuch w ruch”, zlokalizowanej w Willi Europa (Izabelin,
ul. Matejki 25).
Kartony wystawiane „luzem” (bez worka) powinny być złożone i powiązane w trwałe wiązki lub włożone do jednego dużego kartonu.

NIE ZBIERAMY

ZBIERAMY

PRZETERMINOWANE LEKI
tabletki, kapsułki, czopki – w blistrach lub
opakowaniach zbiorczych, syropy w
butelkach, maści, żele, kremy w tubach,
roztwory w opakowaniach

zużyte igły, strzykawki,
opatrunki, aerozole,
termometry, glukometry
TYLKO W

PSZOK-u

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Izabelin C ul. 3 Maja 42,
SPZOZ Izabelin, Izabelin C ul. Tetmajera 3a,
Przychodnia Juniperus, Izabelin C ul. Kościuszki 41,
Apteka, Izabelin C ul. Tetmajera 2,
Apteka, Laski ul. 3 Maja 61,
Apteka, Laski ul. Trenów 51.

Więcej informacji dotyczących selektywnej zbiórki oraz zasad obowiązujących w gminie Izabelin można znaleźć w poradniku Jak prawidłowo segregować odpady?, który trafił niedawno do mieszkańców.
Deklaracje i opłaty
Przypominamy o konieczności dokonywania zmian w deklaracji.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć
nową deklarację do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w który nastąpiła zmiana.
Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą opłatę w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Niezłożenie deklaracji w odpowiednim czasie będzie skutkowało
koniecznością naliczenia opłaty według danych zawartych na poprzednio złożonej deklaracji. Przykład: syn wyjechał na studia we
wrześniu ubiegłego roku, rodzic zgłasza ten fakt np. 15 marca.
Zmiana zostanie naniesiona od marca br.
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O każdym przypadku sprzedaży nieruchomości lub zakończenia
umowy najmu należy niezwłocznie poinformować Urząd Gminy
poprzez złożenie deklaracji „zerowej”. Na jej podstawie wygaśnie
zobowiązanie z tytułu gospodarowania odpadami.

zespół Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Izabelin
grafiki nadesłane przez autorów

Z ŻYCIA
GMINY
W TROSCE O
ŚRODOWISKO

To już ostatni moment na złożenie deklaracji!
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Z ŻYCIA GMINY

LIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY IZABELIN
8 kwietnia 2022 roku odbyła się w trybie zdalnym LIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Izabelin. Transmisja sesji dostępna jest na stronie: www.gmina.izabelin.pl.

Radni podjęli następujące uchwały:
• uchwała LIV/424/22 w sprawie
zmiany Uchwały budżetowej na rok 2022
Gminy Izabelin (ZA: 14, PRZECIW: 0,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1,
NIEOBECNI: 0)
• uchwała LIV/425/22 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Izabelinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej w zakresie przyznawania świadczenia pieniężnego przy-

sługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ma na celu szybkie
reagowanie i udzielanie szybkiej pomocy
wobec kryzysu uchodźczego wywołanego
konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Celem
świadczenia przyznawanego na podstawie
art. 13 ww. ustawy jest zachęcenie obywa-

teli Rzeczpospolitej Polskiej do udzielania
spontanicznej pomocy obywatelom Ukrainy,
którzy od dnia 24 lutego 2022 r. masowo
przekraczają granicę ukraińsko-polską, ratując swoje życie i zdrowie. Realizacja tego
celu wymaga udzielania sprawnej i niezwłocznej pomocy finansowej osobom, które
pomagają uchodźcom, dając im zakwaterowanie i wyżywienie, co wiąże się z dodatkowym obciążeniem – również finansowym.
oprac. Iwona Mazurek

LV SESJA RADY GMINY IZABELIN
26 kwietnia 2022 roku odbyła się LV sesja Rady Gminy Izabelin. Transmisja sesji jest dostępna na stronie: www.gmina.izabelin.pl. Podczas sesji przedstawiono raport o stanie gminy oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Radni rozpatrzyli też projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Podjęto następujące uchwały:
● uchwała LV/426/22 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Izabelin. (ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
Wójt przekazała Radzie Gminy Izabelin Raport o stanie Gminy Izabelin w 2021 roku,
który podsumowuje działalność Wójta Gminy Izabelin. W raporcie nie odniesiono się
do realizacji budżetu obywatelskiego, bowiem w 2021 roku w gminie Izabelin nie
wydzielono wspomnianego budżetu i tym
samym nie wydatkowano jakichkolwiek
środków na ten cel.
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● uchwała LV/427/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (ZA: 11, PRZECIW: 0,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Do zadań Rady Gminy należy rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania budżetu, natomiast na podstawie art. 270 ust. 4 Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia
30 czerwca roku następującego po roku
budżetowym, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu.
● uchwała LV/428/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021
rok (ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1)
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
o samorządzie gminnym do właściwości
rady gminy należy podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia

absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za ubiegły rok, natomiast na podstawie
art. 271 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego, nie
później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, podejmuje
uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu tej jednostki. Po zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w treści uchwały zasadnym jest udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Izabelin z tytułu wykonania
budżetu za 2021 rok.
● uchwała LV/429/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Izabelin na lata 2022–2039 (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
● uchwała LV/430/22 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy

Izabelin. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
● uchwała LV/431/22 w sprawie zmiany
Uchwały nr LIII/423/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2022 r. 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)
Zmiana Uchwały nr LIII/423/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Izabelin obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa jest konsekwencją nowelizacji
Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa.
W dniu 26 marca 2022 r. z mocą wsteczną
od dnia 24 lutego 2022 r. weszła w życie
ustawa zmieniająca ww. ustawę o pomocy
obywatelom Ukrainy, która m.in. rozszerzyła zakres podmiotowy stosowania specustawy.
Pierwotnie art. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy obejmował pomocą przewidzianą w tej ustawie wyłącznie obywateli
Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego
państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą
rodziną z powodu tych działań wojennych
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowelizacja zlikwidowała przesłankę „bezpośredniego przybycia z terytorium Ukrainy”, a więc rozszerzyła zakres podmiotowy
pomocy o obywateli Ukrainy, którzy przybyli
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niebezpośrednio z terytorium Ukrainy, czyli np.
przedostając się najpierw na terytorium
innego państwa, a dopiero w następnej

Drodzy Czytelnicy,
po ukazaniu się kwietniowych Listów do
Sąsiada poproszono nas o zamieszczenie
wyjaśnienia dotyczącego pseudonimu,
którym podpisywane są felietony pani
Agnieszki Kępkowicz. W związku z tym
obok publikujemy sprostowanie od autorki.
Redakcja Listów do Sąsiada

kolejności na terytorium Polski. Wobec powyższego uzasadnione jest również rozszerzenie pomocy świadczonej przez Gminę
Izabelin w oparciu o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.
● uchwała LV/432/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad w sprawie przejęcia dróg gminnych realizowanych w ramach budowy
drogi ekspresowej S7 (ZA: 14, PRZECIW:
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 1)
● uchwała LV/433/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu (ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa osób pieszych oraz osób kierujących
pojazdami na głównych drogach na terenie
gminy Izabelin, będących drogami powiatowymi, Gmina Izabelin zamierza zrealizować
inwestycję w zakresie przebudowy dwóch
przejść dla pieszych. W związku z powyższym konieczne jest zawarcie stosownej
umowy, która określi szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Warszawskiemu Zachodniemu.
● uchwała LV/434/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na
podstawie analizy lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Izabelin (ZA:
14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,

BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)
Ocena zasobów pomocy społecznej umożliwia samorządom uzyskanie wiedzy na
temat funkcjonowania społeczności lokalnych i ich potrzeb w zakresie rozwoju usług
społecznych. Wskazuje kierunki rozwoju
działań pomocowych aktywizujących osoby
i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz pomaga w planowaniu budżetu
w zakresie polityki społecznej na następny
rok. Ocena zasobów pomocy społecznej
jest także pomocna w procesie monitoringu
i aktualizacji gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
● uchwała LV/435/22 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/274/20 Rady Gminy
Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa (ZA: 14, PRZECIW: 0,
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 1)
Ustawa o opłacie skarbowej z dniem 1 stycznia 2007 roku wprowadza w miejsce dotychczasowych znaków skarbowych opłatę
skarbową wnoszoną w pieniądzu. Dopuszcza
następującą formę wnoszenia ww. opłaty:
przelewem bankowym lub gotówką w kasie
Urzędu Gminy. Zezwala także na wyznaczenie przez Radę Gminy inkasentów do poboru
opłaty. Z uwagi na zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy Izabelin niezbędne jest powołanie
nowych pracowników do poboru opłaty skarbowej.
oprac. Iwona Mazurek

SPROSTOWANIE
Wychodząc naprzeciw prośbom moich najzagorzalszych czytelników, chciałabym poinformować, że autorką felietonów OBYWATELSKOŚĆ STOSOWANA podpisanych „żona
sołtysa” jestem ja, czyli żona sołtysa HORNÓWKA. I takim też mianem od dziś będę
sygnować ww. felietony.
Z poważaniem
żona sołtysa HORNÓWKA
PS Pragnę dodać, że autorką rysunku zamieszczonego w felietonie HAŁAŚLIWE DOŻYWOCIE jest Małgorzata Sosnowska.
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KULTURA

Mamy najlepszych fanów na świecie
Charyzmatyczny frontman zespołu Nocny Kochanek, z zawodu tłumacz, były wychowawca w jednej
ze szkół na warszawskiej Woli, który przyciąga rzesze fanów z całej Polski. Czy heavymetalowy kochanek jest wierny? O tych i innych sprawach z Krzyśkiem Sokołowskim rozmawia Daria Kuźniecow-Dudko.

zespół Nocny Kochanek, fot. Albert Gula
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DKD: Krzysiek, obserwując Cię na
scenie Centrum Kultury Izabelin podczas występu zespołu Nocny Kochanek, miałam wrażenie, że całkowicie
zawładnąłeś publicznością. Twoje
teksty, żarty i znakomite wykonania
wokalne połączone z fantastycznymi
dźwiękami gitar i perkusji pozostałych członków zespołu powodowały,
że fani dosłownie wpadali w ekstazę.
Jak Ty to robisz? Ile w tym jest Twojego prawdziwego „ja”, a ile wyreżyserowanego przedstawienia?

naszego sznytu. Najważniejsze to być naturalnym. Publika prędzej czy później wyczuje, że robisz coś sztucznie, wbrew sobie.
Oczywiście musimy się również pilnować,
żeby nie przesadzić, za bardzo nie popłynąć
(śmiech), aby to jednak cały czas był koncert, a nie pijacka domówka. Zdajemy sobie sprawę, że publiczność oczekuje od nas
czegoś pomiędzy rockowym/metalowym
koncertem a imprezą ze znajomymi, a ponieważ nam taki miks również odpowiada,
staramy się go zapewniać uczestnikom naszych występów.

KS: Wychodząc na scenę, po prostu staramy się z chłopakami jak najlepiej robić
to, co lubimy, a że Nocny Kochanek nie
gra muzyki poważnej, to próbujemy stworzyć atmosferę, która będzie pasować do

DKD: Każdy z Waszych koncertów
robi wrażenie od strony technicznej.
Dosadna scenografia – olbrzymi baner
z napisem „Nocny Kochanek”, majestatycznie wzniesiona ku górze perku-

sja, podesty dla gitarzystów, na których muzycy szaleją z gitarami, efekty
świetlne – pełna moc i wygaszanie…
Całość znakomicie się komponuje. To
najwyższy poziom. Kto decyduje, jak
ma wyglądać ostateczny efekt?
KS: Właściwie to każdy z nas, zarówno
członkowie zespołu, menadżer, jak i nasza
obsługa techniczna, ma coś do powiedzenia, jakieś pomysły do zaoferowania. Zawsze wzajemnie je konsultujemy, oceniamy, które z nich spodobają się publiczności
i nam samym. Przywiązujemy dużą wagę
nie tylko do samej muzyki i wykonawstwa,
ale też do oprawy dźwiękowej i świetlnej,
aby zapewnić fanom występ, który będzie
dla nich atrakcyjny.

KULTURA

DKD: W jednym z wywiadów wspomniałeś, że Nocnego Kochanka albo
się lubi, albo nienawidzi. Dlaczego?
KS: Nocny Kochanek to zespół sprzeczności.
Z jednej strony gramy muzykę heavymetalową, czerpiąc garściami z klasyki gatunku,
z drugiej – nasze teksty są przepełnione
specyficznym poczuciem humoru, czasem
abstrakcyjnym, często pokazują subkulturę
metalową w krzywym zwierciadle. Nasze
stroje sceniczne są typowe dla wykonawców
metalowych, ale żaden z nas nie nosi długich
włosów i, mówiąc wprost, wyglądamy trochę
jak metalowy boysband. Trudno, co zrobić
(śmiech). Ze względu na te sprzeczności
wielu ludzi z miejsca odrzuca Nocnego Kochanka. Innym nie odpowiada nasz humor.
Jednak jeśli ktoś utożsamia się z nami, zazwyczaj jest z nami na 100 procent. Dlatego
też zawsze powtarzamy, że mamy najlepszych fanów na świecie.
DKD: Teksty utworów, które wykonujecie, przepełnione są erotyką. Szczególnie te z płyty Stosunki Międzynarodowe. Przetłumaczyłeś w żartobliwy
sposób – zachowując klimat zespołu
Nocny Kochanek – oryginalne teksty
piosenek, m.in. zespołów rockowych
i heavymetalowych, takich jak AC/
DC, Aerosmith, Guns N’ Roses czy Iron
Maiden. Potrafisz bawić się słowem.
Czy studiując lingwistykę stosowaną

na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, przypuszczałeś, że
Twoje umiejętności językowe tak dobrze sprawdzą się w świecie muzycznym?

metoda tworzenia jest całkiem efektywna.
Gdy piszesz samodzielnie, nigdy nie masz
pewności, jak zareagują na tekst koledzy
z zespołu, a gdy piszemy coś wspólnie, możemy na bieżąco wzajemnie się korygować.

KS: Będąc na studiach, lubiłem tłumaczenia
artystyczne. W wolnych chwilach przekładałem anglojęzyczne teksty utworów, które
lubiłem, na język polski. Tak po prostu, dla
frajdy. Nie przypuszczałem wtedy, że wiele
lat później będę miał okazję wykonać takie
tłumaczenia na płytę, na której zaśpiewam.
Tak czy inaczej, gdyby nie studia lingwistyczne, prawdopodobnie płyta Stosunki
Międzynarodowe nigdy by nie powstała.

DKD: Wydaliście kilka albumów. Płyta Zdrajcy Metalu zdobyła status platynowej, Randka w Ciemność – jako
album roku w kategorii metal – otrzymała prestiżową nagrodę muzyczną
FRYDERYK. Zdobyliście popularność
bez udziału mediów, ze względu na
„ostre” teksty, jesteście na topie list
sprzedaży płyt, gracie wiele koncertów, macie fanów jeżdżących za
Wami po całej Polsce. Dwukrotnie
zagraliście na Dużej Scenie Przystanku Woodstock, a także jako support
przed występem zespołu Scorpions.
Koncertujecie też za granicą. Zagraniczne rockowe i heavymetalowe
utwory także mają odważne teksty
i są bez przeszkód popularyzowane
w mediach. Czy po angielsku „brzmi
to inaczej” niż po polsku? Jak to jest,
że jedni artyści są promowani w mediach, a inni nie?

DKD: A jak powstają Wasze autorskie
utwory? Piszesz je wspólnie z Arkadiuszem Majstrakiem. Co Was inspiruje przy tworzeniu danego utworu?
KS: Jeśli chodzi o muzykę, to prawie zawsze Kazon i Arek piszą akompaniament,
do którego ja układam linie melodyczne.
W większości przypadków najpierw tworzymy muzykę, a następnie słowa. Większość
tekstów piszę sam. Jednak z każdym kolejnym albumem coraz częściej mogę liczyć
na Arka. Jest samodzielnym autorem wielu
naszych tekstów. Czasem zdarza się też tak,
że pokazuje mi niemal gotowy tekst i razem
dopracowujemy szczegóły. Mamy też na
swoim koncie kilka wspólnych tekstów. Ta

KS: Gdy zaczynaliśmy nagrywać pod szyldem Nocny Kochanek, naszym głównym
medium był YouTube. Z czasem coraz częściej mogliśmy liczyć na Antyradio, w którym dziś pojawiamy się dość regularnie.

koncert Nocnego Kochanka w Centrum Kultury Izabelin
fot. Daria Kuźniecow-Dudko
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Jednak w rozgłośniach bardziej komercyjnych czy w telewizji można nas usłyszeć
i zobaczyć bardzo rzadko. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. W popularnych
środkach przekazu nie uświadczysz muzyki
metalowej. W naszym przypadku problematyczne są także teksty, które może nie
są jakoś wybitnie wulgarne, ale ze względu
choćby na samą tematykę nie pojawią się
w RMF-ie czy ZET-ce. Nasz menadżer podczas rozmowy z dyrektorem programowym
jednej z wiodących stacji radiowych w Polsce usłyszał, że Nocny Kochanek nie nagrał
jeszcze na tyle popowego numeru, żeby
mógł zagościć na ich antenie. Nasz menadżer odpowiedział: „Nie nagrał. I dobrze”.
Fajnie byłoby, gdyby media były bardziej
otwarte, ale cóż, wiadomo, jak jest. Nie ma
co narzekać i warto szukać innych kanałów,
dzięki którym można dotrzeć do odbiorców.
DKD: Nie masz wykształcenia muzycznego i tylko kilka razy w swoim życiu
brałeś lekcje śpiewu. Jak to jest możliwe, że wypadasz tak profesjonalnie?
Wypracowałeś nową metodę? Jak się
przygotowujesz do koncertów?
KS: Rzeczywiście w życiu byłem w sumie może na 10 lekcjach śpiewu, u kilku
nauczycieli. Z każdego z tych spotkań coś
wyniosłem. Oprócz tego próbowałem uczyć
się na własną rękę – czytałem o wokalu,
oglądałem i słuchałem specjalistów prezentujących techniki śpiewu, ćwiczenia rozwijające głos czy tak zwane rozśpiewki. Poza
tym staram się dbać o głos – szczególnie
przed koncertem i po nim unikam jedzenia
i picia, które może niekorzystnie wpłynąć
na struny głosowe. Jeśli chodzi o przygotowanie do każdego koncertu, to przede
wszystkim muszę mieć dobrze ustawiony
odsłuch – tak, żebym dobrze słyszał siebie
i kolegów z zespołu i żeby śpiewało mi się
po prostu przyjemnie. Na scenę nie wchodzę bez uprzedniego rozśpiewania się.
DKD: Jaki jesteś prywatnie, bez blasku fleszy? Skromny? Wstajesz rano
i… ? A może nie rano (śmiech)? Czy
chciałbyś wieść życie rodzinne u boku
żony, zmieniając pieluchy dzieciom?
Czy to mógłby być model życia wiernego nocnego kochanka – męża? Czy
na takie życie masz jeszcze czas?
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KS: Przede wszystkim staram się wysypiać.
Chłopaki z zespołu śmieją się ze mnie, że
zawsze liczę, ile godzin snu zostało mi do
rana. Jeśli jest mniej niż 8, to jest płacz
(śmiech). Co do czasu wolnego, to gramy
zazwyczaj weekendowo i do domów wraca-

my w poniedziałki, więc dni w całości niepracujące to u nas wtorek, środa i czwartek. A i to nie zawsze, bo czasem mam wywiad, spotkanie, próbę, nagranie w studiu,
itd. A gdy już mam czas dla siebie, gram na
pianinie, gitarze, spaceruję, trochę czytam,
rozwiązuję krzyżówki, czasem obejrzę jakiś
film lub serial, spotykam się z bliskimi. A czy
chciałbym wieść typowe życie rodzinne?
Niekoniecznie. W tym momencie jakoś nie
czuję potrzeby bycia ojcem i głową rodziny.
DKD: Czy masz rodzeństwo?
KS: Tak, mam dwie siostry. Agnieszka jest
ode mnie młodsza o dwa lata, a Gosia –
starsza o trzy.
DKD: Przez kilka lat byłeś wychowawcą w jednym z gimnazjów na warszawskiej Woli. Uczyłeś angielskiego.
Czy było Ci trudno pogodzić pracę
w szkole z licznymi występami scenicznymi?
KS: Tamten czas wspominam bardzo dobrze,
z uśmiechem na twarzy i z sentymentem.
Uważam, że miałem fajne relacje zarówno
z gronem pedagogicznym, jak i z uczniami
oraz ich rodzicami. Z niektórymi nauczycielami utrzymuję kontakt do dziś. Chyba
całkiem nieźle odnalazłem się w roli nauczyciela i lubiłem tę pracę, ale z biegiem
czasu graliśmy z „Kochankami” coraz więcej
i w pewnym momencie byłem już mocno
przemęczony, praktycznie bez czasu dla
siebie, bez czasu na odpoczynek. W piątek
po moich lekcjach chłopaki podjeżdżali po
mnie naszym busem pod szkołę i jechaliśmy
na koncerty. Do Warszawy wracaliśmy często o 2:00 czy 3:00 w nocy, czasem później,
więc zostawało mi kilka godzin snu, żeby

w poniedziałek o 8:00 zacząć lekcje. W pewnym momencie łączenie tych dwóch zajęć
stało się niemal niemożliwe, dlatego musiałem
zrezygnować ze szkoły.
DKD: Czy sądzisz, że mogłeś mieć większy autorytet wśród swoich uczniów
przez to, że byłeś dla nich gwiazdą estrady? Nauczyciele przychodzili na Twoje koncerty?
KS: Chyba rzeczywiście tak było. Przez to, że
uczniowie znali mnie również jako gościa, który co weekend koncertuje, a co za tym idzie
– imprezuje, chyba uznawali mnie poniekąd za
„swojego człowieka”. Zdarzało się, że opowiadali mi o swoich przygodach pozalekcyjnych,
jakby chcąc się popisać, pokazać mi, jak to oni
potrafią się bawić. Cieszyło mnie, że darzyli
mnie takim zaufaniem. Grono pedagogiczne
mnie wspierało. Najbliżsi mi nauczyciele zawsze przychodzili na warszawskie koncerty.
DKD: Trudno jest utrzymać pozycję lidera na rynku. Trzeba dbać, by nie osiąść
na laurach. Co dalej? Jakie plany ma
Nocny Kochanek?
KS: We wrześniu wydajemy kolejną płytę. Wypuściliśmy już dwa klipy: Cudzesy oraz Wampir, które ją zapowiadają. Jeszcze przed wakacjami planujemy wrzucić do sieci kolejny teledysk, a po nim jeszcze jeden. Wakacje mamy
wypełnione licznymi występami. Wśród nich
pojawi się kilka koncertów niecodziennych, jak
ten przed Sabatonem w Krakowie w sierpniu,
ale i parę innych, o które raczej nikt by nas nie
posądził (śmiech). Wraz z początkiem jesieni
wyruszymy też w kolejną klubową trasę koncertową, na którą już teraz zapraszam!
Dziękuję za rozmowę.

Krzysiek Sokołowski daje fanom autografy po koncercie w Centrum Kultury Izabelin
fot. Daria Kuźniecow-Dudko
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JAK NIE DAĆ SIĘ FAKE NEWSOM?
Lekcja Obywatelska z prof. Marcinem Napiórkowskim

Im bardziej komplikuje się sytuacja geopolityczna, szczególnie teraz, kiedy z niepokojem śledzimy wydarzenia w ogarniętej wojną Ukrainie, tym większą wartość zyskują sprawdzone źródła informacji. Jednak czy
mamy szansę rozpoznać te naprawdę wartościowe? Jak obronić się przed kłamstwami i nierzetelnymi
newsami? Na te i inne pytania odpowiadał profesor Marcin Napiórkowski, który 12 kwietnia w ramach
kolejnej Lekcji Obywatelskiej w Centrum Kultury Izabelin poprowadził wykład Wojna na informacje. Jak
rozpoznać fake newsy. Partnerem wydarzenia był Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

stereotypach, których ogólne założenia pozostają od pokoleń niezmienne. Odwołują się do dawnych antagonizmów, naszych lęków
i uprzedzeń. I właśnie dlatego trafiają na podatny grunt.
Prowadzący nazwał dezinformację problemem trójwymiarowym.
Możemy weryfikować kanały informacji, możemy analizować newsy, żeby zdemaskować pojedyncze, ewidentne kłamstwa, ale niekiedy dezinformacja przejawia się w manipulowaniu naszym odbiorem poprzez jedną metaforę czy jedno słowo wplecione w tekst.
Dzięki konkretnym przykładom prezentowanym podczas spotkania
dowiedzieliśmy się, że użycie nawet pojedynczych, określonych
sformułowań może całkowicie zmienić sposób, w jaki odbiorcy interpretują przekaz medialny.

prof. Marcin Napiórkowski, fot. mat. promocyjne

Jak radzić sobie z dezinformacją? Potrzebne są rozwiązania systemowe, przede wszystkim solidna edukacja. Mamy m.in. prawo żądać transparentności – wymagać każdorazowego podawania źródeł
informacji.
Podczas spotkania publiczność miała także okazję obejrzeć film
wyprodukowany przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. To instytucja, która zajmuje się historią Europy w XX wieku,
wspiera dialog międzynarodowy i rozwój europejskiej kultury pamięci. W ubiegłym roku Instytut opracował pakiet edukacyjny pod
nazwą Nie dla dezinformacji.
Kwestie poruszone podczas wykładu sprowokowały długą dyskusję. Pytania padały zarówno z sali, jak i od internautów, którzy
uczestniczyli w transmisji online.
Katarzyna Konczarek-Strzałkowska

W

ykład profesora Napiórkowskiego, który na co dzień prowadzi
badania nad pamięcią zbiorową, kulturą popularną i współczesnymi mitami, rozpoczął się od prowokacji – prowadzący przedstawił się publiczności, używając fikcyjnej biografii. Wszystko po
to, żeby przejść do zasadniczego pytania: Dlaczego pewne kłamstwa od razu rozpoznajemy, a inne narastają wokół nas, tworząc
kolejne mity, w które zaczynamy bezrefleksyjnie wierzyć? Niestety
jako odbiorcy mediów mimowolnie stajemy się także odbiorcami
fake newsów, specjalnie spreparowanych przekazów, które mają
pogłębiać chaos informacyjny i czynić nas bardziej podatnymi na
manipulację. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować każdego słowa,
które do nas dociera, ale możemy podchodzić do informacji krytyczniej i uważniej. Fake newsy charakteryzują się tym, że bazują na

wykład w CKI, fot. K. Dubaniewicz
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Wystawa
Metamorfozy 4.0
S

taram się szukać piękna tam, gdzie nie zawsze jest ono
oczywiste – mówi Janusz Kowalski, autor wystawy Metamorfozy 4.0, którą do końca kwietnia można było oglądać
w Centrum Kultury Izabelin. To „nieoczywiste” piękno ukryte
w fotografiach mieli okazję podziwiać goście wernisażu, który
odbył się w CKI 8 kwietnia.
Artysta fotografuje głównie przyrodę i architekturę, a potem,
za pomocą programu graficznego, poddaje swoje zdjęcia niezwykłym przemianom. Rezultat często jest zaskakujący – na
obrazie końcowym dostrzegamy coś więcej niż na fotografii
źródłowej.
Karolina Dubaniewicz
fot. Daria Kuźniecow-Dudko

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ
AKCJA ŻONKILE W CKI

W tym roku po raz pierwszy Centrum Kultury Izabelin włączyło się
w akcję Żonkile. Jest to akcja społeczno-edukacyjna, którą co
roku 19 kwietnia organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
– jako upamiętnienie wybuchu powstania w getcie warszawskim.

D

laczego żonkile? Muzeum POLIN tak
wyjaśnia ten symbol na swojej stronie
internetowej: Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman,
(...) do końca życia w rocznicę powstania
przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom.
Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi
z żółtymi kwiatami. (...) Akcji od początku
towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które
podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.
W dniu rocznicy powstania obejrzeliśmy
w CKI przygotowany przez Muzeum POLIN
film pt. Czy w getcie była miłość? (scenariusz i prowadzenie: Franciszek Bojańczyk,
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela
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Ringelbluma), opowiadający m.in. o relacji
Marka Edelmana i Aliny Margolis-Edelman
czy o Poli Lifszyc, która pobiegła za swoją
matką, pędzoną na Umschlagplatz, żeby
zginąć razem z nią. Miłość jest tematem
przewodnim tegorocznej edycji akcji Żonkile. To właśnie miłość w trudnych chwilach
pozwalała zachować godność, człowieczeństwo, czasem nawet życie. To ona często
skłania ludzi do heroicznych czynów, daje
determinację i siłę do działania.
W ten temat doskonale wpisała się czarna
komedia Jana Hřebejka Musimy sobie pomagać, którą obejrzeliśmy w dalszej części
spotkania, w ramach cyklu „Czeski Film”.
Jest to historia bezdzietnego małżeństwa,
które postanawia przyjąć pod swój dach

Żyda, uciekiniera z obozu koncentracyjnego, narażając się w ten sposób na ogromne
niebezpieczeństwo. Heroizm i kolaboracja,
wielkoduszność i tchórzostwo przeplatają
się ze sobą, sprawiając, że osąd bohaterów
staje się praktycznie niemożliwy. Film zdobył m.in. pięć Czeskich Lwów w 2001 roku.
Był też prezentowany na festiwalu w Montrealu, gdzie odniósł olbrzymi sukces.
Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście
papierowych żonkili – przygotowanych
przez wolontariuszy z izabelińskiej szkoły
podstawowej. Każdy z uczestników mógł
przykleić sobie żółty kwiat i w ten symboliczny sposób oddać hołd poległym powstańcom z warszawskiego getta.
tekst i fot. Karolina Dubaniewicz
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O spełnianiu
marzeń
czyli High School Musical
na scenie CKI
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kwietnia scena Centrum Kultury Izabelin iskrzyła energią, entuzjazmem i talentem młodych ludzi. Grupy Małe
Musicale i Broadway Dance z Pałacu Młodzieży w Warszawie zaprezentowały kultowy High School Musical na podstawie pierwszej
części serii amerykańskich filmów telewizyjnych z 2006 r. wyświetlanych w Disney Channel. Tańcem i śpiewem młodzież opowiadała o pierwszej miłości, spełnianiu marzeń i poszukiwaniu swojej
życiowej drogi. Na pozytywny odbiór ze strony publiczności wpłynęły z pewnością kolorowe stroje młodych artystów, dopracowana
scenografia i ciekawe układy choreograficzne. Libretto do przedstawienia napisał David Simpatico, a całość przetłumaczył Jacek Mikołajczyk. Autorką scenariusza i reżyserką musicalu jest Magdalena
Ciechańska.
tekst i fot. Karolina Dubaniewicz

nadchodzące
wydarzenia
czerwiec 2022

4.06

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

7.06

g. 18:30 / Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny

CZAS NA TANIEC WIDOWISKO TANECZNE
CZESKI FILM - IX SPOTKANIE
BRACIA KARAMAZOW reż. P. Zelenka

10-12.06 Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny

IZABELIŃSKIE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ
FESTIWAL LITERACKI

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

19.06 g. 12:00 / Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny
WESOŁE FORTEPIANY
KONCERT UCZNIÓW

Wystąpią uczniowie Swietłany Politowskiej uczęszczający
na zajęcia w Centrum Kultury Izabelin.

19.06 g. 16:00 / Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny
O MIŁOŚCI
KONCERT UCZNIÓW STUDIA PIOSENKI

Wystąpią uczniowie Patrycji Modlińskiej uczęszczający na
zajęcia w Centrum Kultury Izabelin.

24.06 g. 19:00 / Centrum Kultury Izabelin
SWING CLUB NA MAZOWSZU
GARY GUTHMAN QUARTET

Bilety: 24 zł z Kartą Izabelińczyka (dostępne tylko w sekretariacie CKI) oraz 30 zł (dostępne w CKI oraz na www.biletyna.pl).

25.06 g. 10:00-15:00 / Mokre Łąki, Truskaw / wstęp wolny
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JOGI

W programie m.in. joga klasyczna, jogalates, joga dla
dzieci, gongi, strefa relaksu, stoiska sprzedażowe.

26.06 g. 19:30 / Centrum Kultury Izabelin
ANIOŁKI HANKEGO KABARET
Centrum Kultury Izabelin i Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zapraszają na spektakl teatralny

ADHD i inne cudowne zjawiska
wykład nieprzewidywalny

reż. Joanna Szczepkowska
występują: Joanna Szczepkowska i Hanna Konarowska

23.05 (poniedziałek) godz. 19:00
Centrum Kultury izabelin / wstęp wolny

Bilety: 72 zł z Kartą Izabelińczyka (dostępne tylko w sekretariacie CKI) oraz 90 zł (dostępne w CKI oraz na www.biletyna.pl).

28.06

g. 18:30 / Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny

CZESKI FILM - X SPOTKANIE
MIŁOŚĆ BLONDYNKI reż. M. Forman

Więcej informacji:www.centrum.izabelin.pl

f

/Centrum.Izabelin
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WESOŁE
FORTEPIANY
KONCERT W WYKONANIU UCZNIÓW
SWIETŁANY POLITOWSKIEJ

O MIŁOŚCI
KONCERT UCZNIÓW STUDIA PIOSENKI
CENTRUM KULTURY IZABELIN

19.06

NIEDZIELA
GODZ. 16:00
WSTĘP WOLNY

PRZYGOTOWANIE
UCZNIÓW
I PROWADZENIE
KONCERTU
PATRYCJA
MODLIŃSKA

19 CZERWCA 2022 GODZ. 12:00
CENTRUM KULTURY IZABELIN
WSTĘP WOLNY

Kabaret Seniorów TREMA
prezentuje

„Wariacje z Panem Tadeuszem,
czyli żart sceniczny
na poważnie”
Widowisko ubarwione tańcem, śpiewem
i piękną muzyką

28 maja
godz. 18:00
sala widowiskowa CKI

w najbliższym czasie:

ROK DIABŁA

reż. P. Zelenka, komediodramat, Czechy 2002, 88 min

31.05

Wydarzenie współorganizowane
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

BRACIA KARAMAZOW

7.06

MIŁOŚĆ BLONDYNKI

28.06

reż. P. Zelenka, dramat, Czechy/Polska 2008, 110 min
reż. M. Forman, dramat/komedia/romans,
Czechosłowacja 1965, 90 min

scenariusz i reżyseria: Ewa Musiałowicz

WSTĘP WOLNY
W widowisku wykorzystano fragmenty Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza oraz fragmenty muzyki filmowej Wojciecha Kilara.
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choreografia: Dorota Bielawska
scenografia: Alicja Trusz
przy fortepianie: Elżbieta Olejnik
oprawa techniczna: Daniel Domagała, Grzegorz Nowicki

KULTURA

Czas na Taniec

2 TURNUSY
27.06-1.07
4.07-8.07

wracamy po trzech latach!

2022

4.06

dla dzieci w wieku 7-10 lat (klasy I-IV)

sobota
18:00
wstęp wolny

zajęcia sportowe i artystyczne
aktywności na świeżym powietrzu
wycieczki

prowadzenie:
Łukasz Prochacki

RAZEM Z UKRAINĄ

nowe przyjaźnie

PÓŁKOLONIE
Z CKI
SZCZEGÓŁY WKRÓTCE NA:
WWW.CENTRUM.IZABELIN.PL
TEL. 22 752 68 00

Po widowisku, o godz. 20:00
POTAŃCÓWKA
na Ryneczku po Sąsiedzku

CENA
Centrum Kultury
Izabelin
ul. Matejki 21

350 zł
za 1 turnus

JOGA

NA MOKRYCH ŁĄKACH
Międzynarodowy Dzień Jogi

25 czerwca

polana Mokre Łąki
PROGRAM:

11:00
12:00
12:45
13:30
14:15
12:45

wykład eksperta
joga na powitanie
joga klasyczna
jogalates
relaksacja i gongi
joga dla dzieci

DODATKOWE ATRAKCJE:

26.06
godz. 19:30

niedziela

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21
bilety: 72 zł (z Kartą Izabelińczyka) i 90 zł

animacje dla dzieci #sielankowewakacje
strefa relaksu (leżaki)
stoisko z odzieżą indyjską
sklep z akcesoriami do jogi
kolorowanki/mandale
sprzedaż smakołyków z KRAM-u
lemoniada/woda gratis bądź eko - weź własny kubek
losowanie atrakcyjnych nagród

Jeśli masz matę, weź ją ze sobą i ćwicz z nami!
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„Dom kultury dla domu kultury” to akcja, którą właśnie zainicjowało
Centrum Kultury Izabelin. Nawiązaliśmy współpracę z lwowskim domem
kultury (Палац Гната Хоткевича), którego dyrektorka, Oleksandra
Onyshkevych, odwiedziła nas w kwietniu na zaproszenie pani dyrektor
Joanny Orłoś-Supeł z CKI. Lwowska placówka prowadzi podobną działalność do naszej. Mimo wojny cały czas organizują zajęcia dla dzieci,
także dla uciekinierów z niebezpiecznych w tej chwili rejonów Ukrainy.
Robią, co mogą, jednak wielu rzeczy im brakuje. I tu możemy pomóc
my – mieszkańcy Izabelina. Ogłaszamy zbiórkę materiałów potrzebnych
do prowadzenia zajęć. Jeśli możecie, przynoście je do Centrum Kultury
Izabelin (pokój 128), a my zorganizujemy transport do Lwowa. Wśród
uczęszczających na zajęcia we Lwowie są niezwykle uzdolnione osoby,
które – aby się rozwijać – potrzebują profesjonalnych materiałów plastycznych. Lista potrzebnych rzeczy znajduje się obok.
Warto zwrócić uwagę na siedzibę Палацy Гната Хоткевича. To historyczny budynek, zaprojektowany przez znanych architektów: Tadeusza
Wróbla i Leopolda Karasińskiego. Dom kultury funkcjonuje w nim od
1934 roku.
Палац Гната Хоткевича będzie także naszym partnerem podczas Izabelińskich Spotkań z Książką.
Karolina Dubaniewicz
fot. arch. CKI

Joanna Orłoś-Supeł – dyrektorka CKI oraz Oleksandra Onyshkevych
– dyrektorka domu kultury Палац Гната Хоткевича we Lwowie

dom kultury Палац Гната Хоткевича we Lwowie

DOM KULTURY
dla
DOMU KULTURY
Co jest potrzebne?
• decoupage: ekotorby, klej, kolorowe serwetki,
pędzle płaskie, foremki piankowe;
• malowanie na szkle: farby akrylowe, pędzle
- 2, 3 sztuki (wiewiórka/kucyk), krąg, szkło;
• malowanie na tkaninie: cienka tkanina,
pędzle nr 3, 5, 6, syntetyki, okrągłe;
• gorący klej oraz pistolet, karton kolorowy, papier
kolorowy - A3, pastele suche, farba gwaszowa,
flamastry wielokolorowe, markery wodoodporne
do konturowania, kolorowe kredki, farby olejne
oraz rozpuszczalnik, płótno, karton, blejtram;
• quilling: paski, klej;
• wycinanka: maty gumowe, noże do wycinanek,
ostre nożyczki, klej, duży zszywacz (do tkanin);
• farby do body artu (dla dzieci);
• linijki - 50 cm;
• mastechiny do malowania farbami olejnymi;
• noże biurowe;
• teczki plastikowe czarne na papier A3;
• formularze do pobierania próbek;
• kręcone ciosy;
• lakier akrylowy, kolorowy, metaliczny (srebrny,
złoty, miedziany);
• sizal biały, beżowy, wielobarwny;
• papier Whatman - od A1 do A4;
• tektury biznesowe wielokolorowe - od A1 do A3;
• ramy drewniane A3, A4;
• albumy na szkice czarne A3, A4.
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24. Izabelińskie Spotkania z Książką
10−12 czerwca 2022 r.
• plenerowy kiermasz książki
• pasmo dziecięce i Gala Młodzieżowych Spotkań z Książką
• finał 4. konkursu Planeta Izabelin
• pasmo ukraińskie – Dziedzictwo romantyzmu – Wyzwania cywilizacyjne

J

uż za niespełna miesiąc otworzymy 24. Izabelińskie Spotkania z Książką − po raz
czwarty w nowej formule kilkudniowego festiwalu literackiego. Zapraszamy dużych i małych
czytelników, wszystkich miłośników książek
i kontaktu z ich autorami.
Festiwal zaistniał już na mapie liczących się
polskich wydarzeń literackich i powoli ugruntowuje swoją pozycję na własnym „podwórku”.
Od trzech lat Izabelińskie Spotkania z Książką
należą do Koalicji Letnich Festiwali Literackich, która w czasie pandemii przeprowadziła
wszystkie swoje imprezy, tworząc w ten sposób największy w Polsce wirtualny festiwal literacki. Było to możliwe dzięki uruchomieniu
platform hybrydowych. Wszystkie wydarzenia
festiwalowe odbyły się stacjonarnie, z publicznością, która mogła bezpośrednio spotkać się
z autorami książek, ale była też możliwość wirtualnego uczestnictwa. Izabelin był tu zresztą
prekursorem, organizując swoje Spotkania
z Książką w formule zarówno tradycyjnej, jak
i online.
Co nas czeka w tym roku? Będą spotkania
autorskie, film, kiermasz książki, koncerty, turnieje poetyckie oraz odsłonięcie rzeźby Józefa
Wilkonia – nowego symbolu naszej gminy, czyli Izabelińskiego Łosia. Szczegółowy program
pojawi się wkrótce na stronach:
www.planetaizabelin.pl
www.centrum.izabelin.pl.
W niedzielę 12 czerwca na Ryneczku po Sąsiedzku zorganizujemy dla dorosłych i dzieci
plenerowy kiermasz książki. Będą namioty
z sektorami poświęconymi książce dziecięcej,
nowościom literackim, książkom kryminalnym,
publikacjom izabelińskich autorów i książkom
o tematyce ekologicznej, czyli prezentacja
laureatów naszego konkursu Planeta Izabelin. Będą autorzy podpisujący swoje książki
i czytający na głos ich fragmenty, będzie także
scena najciekawszych aktualnych debiutów
literackich. Poza kiermaszem, jak w ubiegłym

roku, odbędzie się Gala Młodzieżowych Spotkań z Książką. Młodsi autorzy i miłośnicy książek przedstawią na scenie Centrum Kultury
Izabelin efekty warsztatów, prac i konkursów
organizowanych we współpracy z naszą szkołą. Najmłodsi i ich bliscy będą mogli spotkać
się z dorosłymi pisarzami podczas czwartej
edycji konkursu Planeta Izabelin. To konkurs
na książkę o szeroko pojętej tematyce ekologicznej, nad którym patronat sprawuje Wójt
Gminy Izabelin. Nagrodzeni autorzy przedstawią fragmenty swoich książek.

tkamy się z wybitnymi przedstawicielami
ukraińskiej kultury.
W ramach pasma literatury polskiej, poza prezentacją nowości, zastanowimy się nad dziedzictwem romantyzmu. Czy (i jak mocno?)
wiążą nas mentalnie romantyczne schematy? Jak wpływają na nas osobiście i w jakim
stopniu filtrują relacje społeczne? Czy znowu
„czucie i wiara silniej mówi do nas niż mędrca
szkiełko i oko” – i co dzisiaj z tego wynika?
Czy renesans teorii spiskowych, łatwych ludowych mądrości, chwytliwych populizmów jest
pokłosiem epoki ballad i romansów? I do czego nam dzisiaj w ogóle jest potrzebna kultura
i literatura?
Pasmo „Wyzwania cywilizacyjne” to rozmowy
o wpływie człowieka na otoczenie i wynikających z tego problemach środowiska. Dzisiaj te
sprawy wydają się blednąć wobec toczącej się
niedaleko wojny. Ludzkość wielokrotnie podnosiła się ze zgliszcz wojennych. Czy podniesiemy się ze skutków cichej wojny z naturą?

fot. Freepik

Od ubiegłego roku podczas festiwalu prezentujemy literaturę i kulturę sąsiadów. Po
Białorusi przyszła pora na Ukrainę. Chcielibyśmy wyjść poza oczywisty kontekst wojenny i sięgnąć trochę głębiej, aby lepiej
zrozumieć ludzi, którzy są tak blisko, a tak
niewiele o nich wiemy. 25 lutego, w drugim dniu wojny, spotkaliśmy się w Izabelinie z Oksaną Zabużko – wybitną ukraińską
pisarką. Jej ostatnia książka Planeta Piołun
będzie wyznaczała ramy pasma ukraińskiego na tegorocznym festiwalu. Planujemy
spotkania autorskie, film, a nawet formy
teatralne. Jeśli okoliczności pozwolą, spo-

W festiwalu będzie można uczestniczyć podczas wydarzeń plenerowych, spacerów przyrodniczo-ekologicznych, oglądając filmy i spektakle w sali widowiskowej Centrum Kultury
Izabelin, a nawet przy ognisku, gdzie odbędzie
się poetycki turniej limeryków. Każdy znajdzie
dla siebie i swoich bliskich ciekawą propozycję.
Trzeba tylko zarezerwować czas od piątku do
niedzieli: 10, 11 i 12 czerwca. Jeśli ktoś jednak
będzie w tym czasie poza Izabelinem, zapraszamy do udziału w transmisjach online (na
Facebooku i YouTube), które będzie można,
podobnie jak w ubiegłych latach, odtworzyć
z naszej strony internetowej. Zainteresowanych odsyłamy też do materiałów archiwalnych
z pełnym przeglądem festiwalowych wydarzeń
z ostatnich dwóch lat. Wszystko to znajduje się
na stronie: www.planetaizabelin.pl.
Do zobaczenia na Spotkaniach.
Bogdan Szczesiak
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VII IZABELIŃSKA GALA SPORTU
10 maja sala widowiskowa Centrum Kultury Izabelin prezentowała się zjawiskowo. Wrażenie robił długi czerwony dywan, od wejścia aż do samej sceny, rozwinięty specjalnie dla naszych sportowców,
którzy tego dnia, podczas uroczystej Gali Sportu, odebrali stypendia i nagrody Wójta Gminy Izabelin.

G

ala Sportu rozpoczęła się występem Emilii Strzeleckiej, która wykonała utwór
Rzeka marzeń pochodzący ze ścieżki dźwiękowej filmu W pustyni i w puszczy
z 2001 roku. Następnie oficjalnie powitano gości. Atrakcją wieczoru był pokaz walk
pt. „Geneza walki sportowej w karate (kumite)” w wykonaniu Szkoły Walk KUMA-DE.
Publiczność zobaczyła trzy równoległe prezentacje – sumo w wykonaniu dzieci, kodachi w wykonaniu młodzieży i kumite w wykonaniu dorosłych – opatrzone opowieścią
Dominika Seroki o sztukach walki.
Kulminacyjnym punktem Gali Sportu było wręczenie stypendiów i nagród sportowych
za rok 2021 przez wójt Dorotę Zmarzlak.
Stypendyści:
• Kosma Pacan-Milej – szachy, UKS Rodło Opole,
• Stefan Mandes – kolarstwo górskie, Warszawski Klub Kolarski,
• Tomasz Zawadzki – lekka atletyka, Klub Sportowy AZS AWF Warszawa,
• Daria Skowrońska – lekka atletyka, Klub Sportowy AZS AWF Warszawa,
• Dorota Niewiadomska – goalball, Uczniowski Klub Sportowy Laski,
• Wiktoria Kawka – goalball, Uczniowski Klub Sportowy Laski,
• Aleksandra Browarek – goalball, Uczniowski Klub Sportowy Laski,
• Marcin Czerwiński – goalball, Uczniowski Klub Sportowy Laski,
• Kamil Pawłowski – goalball, Uczniowski Klub Sportowy Laski,
• Dawid Nowakowski – goalball, Uczniowski Klub Sportowy Laski,
• Alex Kozłowski – pływanie, Uczniowski Klub Sportowy Laski,
• Bartosz Wróbel – pływanie, Uczniowski Klub Sportowy Laski,
• Maciej Wójcik – pływanie, Uczniowski Klub Sportowy Laski,
• Agata Russek – pływanie, Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany Warszawa,
• Karolina Krzykwo – taekwondo, AZS AWF Warszawa,
• Karol Karczmarek – kick boxing, Ożarowska Szkoła Kickboxingu,
• Nikola Zaręba – judo, klub sportowy KUMA JUDO,
• Michał Książek – karate, Szkoła Walk KUMA-DE,
• Anna Piec – karate, Szkoła Walk KUMA-DE,
• Paweł Gizmajer – karate, Szkoła Walk KUMA-DE,
• Marcin Kozikowski – karate, Szkoła Walk KUMA-DE,
• Aneta Górska – narciarstwo biegowe, Uczniowski Klub Sportowy Laski.
Aneta Górska jest członkiem reprezentacji Polski osób niewidomych i niedowidzących w narciarstwie biegowym. Kilkukrotnie brała udział w Mistrzostwach
Świata w narciarstwie biegowym. W tym roku razem z trenerem Janem Kobryniem reprezentowała Polskę na igrzyskach paraolimpijskich w Pekinie.
Nagrody sportowe przewidziano dla zawodników (za wysokie wyniki sportowe),
trenerów (za wysokie wyniki sportowe szkolonych zawodników i/lub inne wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej dla gminy Izabelin) oraz dla działaczy sportowych (za wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej dla gminy
Izabelin).
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Nagrodzeni:
• Jan Kobryń – trener i przewodnik niewidomych narciarzy biegowych, UKS Laski,
• Robert Mazurek – trener UKS Laski, TOnOS,
• Dominik Seroka – trener karate, Szkoła Walk KUMA-DE,
• Piotr Słaby – trener karate, Szkoła Walk KUMA-DE,
• Igor Chociszewski – zawodnik klubu Szkoła Walk KUMA-DE,
• Adam Kusiak – zawodnik klubu Szkoła Walk KUMA-DE,

• Dominika Mróz – zawodniczka Uczniowskiego Klubu JUDO DRAKO
Warszawa,
• Marek Stusiński – (społeczny) działacz sportowy, zawodnik sekcji
tenisa stołowego LKS „RYŚ” Laski.
Podczas Gali wystąpiła również grupa taneczna LOFF CREW z Akademii Tańca LOFF Magdaleny Krasowskiej. Było także wspólne zdjęcie, a na gości czekał poczęstunek.
Tegoroczną Galę Sportu poprowadzili Michał Postek – zastępca wójt
i Piotr Dziewicki – wiceprzewodniczący Rady Gminy Izabelin.
oprac. Katarzyna Konczarek-Strzałkowska
fot. Artur Biszczan

TRWA ROWEROWY MAJ
Z

przyjemnością ogłaszamy, że Rowerowy Maj w Izabelinie wystartował! Blisko 900 uczniów i 30 pracowników izabelińskiej
szkoły podstawowej od 4 maja dociera na zajęcia szkolne i do pracy
aktywnie, czyli na rowerze, rolkach lub hulajnodze. Poranna aktywność wpływa pozytywnie na zdrowie i koncentrację oraz kształtuje
ekologiczne nawyki transportowe. Ten czas zabawy, radości i zdrowej rywalizacji trwa u nas już od kilku dni. Szkolne i przedszkolne
stojaki rowerowe są zapełnione jednośladami i hulajnogami. Dzienniczki aktywności i plakaty klasowe szybko wypełniają się zebranymi
naklejkami. Rowerowy Maj to nie tylko konkurs z nagrodami. Kampania przede wszystkim wspiera samodzielność dzieci, uczy zasad
fair play, wzmacnia koleżeństwo i umiejętności pracy zespołowej.
Codzienne przejazdy wpływają pozytywnie na kondycję fizyczną
i psychiczną dzieci. Uczymy najmłodszych, że rower, hulajnoga, rolki
czy deskorolka nie służą tylko do zabawy, ale są to środki transportu,
z których można korzystać na co dzień. Rowerowy Maj pokazuje także rodzicom i opiekunom, że wspólna droga do szkoły bez korzystania z auta może być bezpieczna i przyjemna. Wsparcie od uczestników poprzednich edycji pozwoliło również dzieciom z Ukrainy wziąć
aktywny udział w akcji. Przekazany sprzęt szybko znalazł nowych
właścicieli. Rowerowy Maj w gminie Izabelin z roku na rok cieszy się
coraz większą popularnością. Tegoroczna edycja notuje rekordową
frekwencję uczestników we wszystkich grupach wiekowych. Trzymamy kciuki za wytrwałość i zachęcamy wszystkich do przesiadki na
rowery, hulajnogi, deskorolki czy rolki, nie tylko w maju. Szerokiej
drogi!
Paulina Wiśniewska
koordynatorka szkolna akcji Rowerowy Maj
fot. arch. izabelińskiej szkoły podstawowej

R

uszyła 8. edycja kampanii Rowerowy Maj, a razem z nią wystartowały dzieci z Gminnego Przedszkola w Laskach. Kolejny
rok kampanii uświadamia naszym przedszkolakom, że zdrowy styl
życia to przede wszystkim ruch. Wybór roweru, hulajnogi czy rolek
jako środka transportu to okazja do tego, by drogę do przedszkola i innych miejsc zamienić w prawdziwą przygodę. To możliwość
zdobycia nowych doświadczeń i spojrzenia inaczej na najbliższe otoczenie, a także okazja do poprawy kondycji i zyskania pozytywnej
energii, która procentuje dobrymi wynikami w nauce. Zachęcamy
dzieci i rodziców do aktywnego spędzania czasu.
Karolina Krzosa
koordynatorka przedszkolna akcji Rowerowy Maj
fot. arch. Gminnego Przedszkola w Laskach
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DLACZEGO WARTO TRENOWAĆ

LEKKOATLETYKĘ

Od października 2021 roku, w ramach współpracy RK Athletics i CKI, działa w Izabelinie grupa lekkoatletyczna. Należące do niej dzieci mogą rozwijać się w aktywny sposób na wszystkich płaszczyznach i znaleźć ujście dla swojej niespożytej energii. Lekkoatletyka jako królowa sportu łączy kilka
dyscyplin – biegi, rzuty, skoki i chód. Dzięki temu każdy, nawet najmłodszy sportowiec, znajdzie w tej
dziedzinie coś dla siebie.

T

rening lekkoatletyczny opiera się na dotychczasowych zdolnościach motorycznych dziecka. Pomaga doskonalić konkretne
schematy ruchowe, a wiadomo, że indywidualne predyspozycje warto odkrywać już od najmłodszych lat i kształtować przyszłe pokolenia w pełnej sprawności i zdrowiu. Dodatkowo praca w grupie oraz
zdrowa rywalizacja buduje więzi i tworzy atmosferę przyjaźni. Głównym celem treningu lekkoatletycznego dla dziecka jest poprawa jego
siły i wytrzymałości, przez co zwiększa się szybkość i koordynacja
ruchowa małego sportowca. Dziecko, podnosząc swoje umiejętności, nabywa pewności siebie. Sam trening i podejmowanie kolejnych
wyzwań sportowych to dobra nauka radzenia sobie z trudnościami.
Lekkoatletyka korzystnie wpływa na zdrowie dzieci. Rozwija zręczność, świetne wzmacnia serce oraz płuca. Usprawnia dopływ krwi
do wszystkich części ciała, obniżając ryzyko różnych chorób, i sprzyja
koncentracji, co przydaje się choćby podczas wieczornego odrabiania lekcji. W trakcie uprawiania sportu organizm wytwarza hormony
szczęścia – endorfiny, dlatego o dobry humor nie trzeba się martwić.
Doświadczona kadra trenerska RK Athletics to zespół zaangażowanych ludzi, których głównym celem jest zainspirowanie najmłodszych
– tak, aby pokochali oni aktywność fizyczną i odkryli drzemiący w sobie sportowy potencjał. Trenerzy służą dobrą radą i mnóstwem pomysłów. Wszystko po to, żeby dzieci i młodzież nie tylko zdobywały
doświadczenie, lecz także czerpały radość ze wspólnych treningów.
Lekkoatletyka w Izabelinie rozkręca się z miesiąca na miesiąc. Młodzi
zawodnicy mogą pochwalić się już pierwszymi sukcesami. Na Praskim
Mityngu Lekkoatletycznym dwoje z nich zajęło w chodzie na 1000
metrów następujące miejsca:
Emilia Szuder – I miejsce w kategorii KU10
Michał Żmuda – II miejsce w kategorii MU10

Iwona Wicha
Specjalista ds. Żywienia Człowieka i Konsumpcji
Instruktor Lekkiej Atletyki i Biegów na Orientację
Dietetyka z Pasją
fot. arch. RK Athletics
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KOLEJNY SUKCES GRUP
AKADEMII TAŃCA

LOFF
Z IZABELINA

M

iło mi poinformować, że dwie formacje
Akademii Tańca LOFF reprezentowały gminę na Ogólnopolskim Turnieju Tańca
„Zakręceni na Taniec” i zdobyły:
• 2 miejsce − LOFF CREW
kategoria miniformacja hip-hop 16+
• 2 miejsce − LOFF FRESH
kategoria formacja hip-hop 12−15 lat
Magdalena Krasowska
fot. arch. Akademii Tańca LOFF

bezpłatne
zajęcia
безкоштовні
заняття

NORDIC WALKING
СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА
Ludmiła Poliszczuk – trenerka Pierwszej
Ukraińskiej Szkoły Nordic Walking, członkini
Federacji Ukraińskiej, uczestniczka mistrzostw
Ukrainy, zwyciężczyni zawodów regionalnych
– zaprasza.

poniedziałek, środa, piątek
godz. 8.00-10.00
czwartek godz. 17.00-18.30
Zbiórka na polanie Jakubów przy dyrekcji KPN,
ul. Tetmajera 38 / Zapisy: 736 405 002

нструкторка - тренерка Першо Української
Школи Скандинавсько ходьби, член
Укра нсько Федерац ї , учасниця чемп онату
Укра ни, призерка обласних змагань Людмила Пол щук запрошує вс х охочих на
безкоштовн заняття оздоровчо групи.

понед лок, середа, п'ятниця 8.00-10.00
четвер 17.00-18.30.
Зб р на полян Якуб в кер вництвом КПН,
вул. Tetmajera 38 / Записи: 736 405 002
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Jarmarczne tradycje
na pierwszą rocznicę

50 sobotnich poranków temu – 5 czerwca 2021 – pojawiło się nowe miejsce na zakupowej mapie
Izabelina. Regularnie o godzinie 5:45 w każdą sobotę plac przy ul. 3 Maja 47 ożywa i wypełnia się
najpierw śmiechem, odgłosami urządzania stanowisk sprzedażowych, a potem muzyką, gwarem sąsiedzkich rozmów, zapachem marchewki i buraczków, świeżego chleba, wędzonej kiełbasy, karmelu,
wina i lawendy. Niezależnie od pogody i pory roku zmierzają tu „sznureczki” kupujących, a miejsce to
emanuje dobrą energią od setek, a nawet tysięcy odwiedzających je osób. Ryneczek po Sąsiedzku –
„centrum grawitacji” lokalnego życia w naszej gminie obchodzi swoją pierwszą rocznicę działalności.
Świętujmy ją zatem wspólnie w iście jarmarcznym stylu, jak na szanujący się ryneczek przystało.

R

yneczki, czyli jarmarki, sięgają swoją
historią początków XII wieku, bo już
w średniowieczu była to jedna z podstawowych form wolnego handlu, głównie hurtowego. Jarmarki organizowano corocznie
w stałych terminach, najczęściej przy okazji święta kościelnego. Wydarzenia
takie
trwały od 1–2 dni do 2 tygodni i służyły wymianie towarów z Bliskiego Wschodu oraz
zachodniej i północnej części Europy.

W Polsce pierwsze jarmarki pojawiły się
w XIII wieku w Gdańsku i we Wrocławiu. W wiekach późniejszych rozwinęły się
we Lwowie, Łucku, Grodnie, Wilnie (głównie produkty leśne), Jarosławiu, Kłecku (sukna), Przemyślu, Przeworsku (woły), Krakowie, Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym, Płocku, Toruniu (zboża) i Lublinie (wina węgierskie, zboża, woły)… a w gminie Izabelin – w
trzeciej dekadzie XXI w. (warzywa i owoce
prosto od rolnika oraz świeża żywność wytwarzana w naturalnych procesach według
tradycyjnych receptur z małych, lokalnych
wytwórni).
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Masowy napływ kupców i klientów na jarmarki przyczyniał się do rozkwitu miast jarmarcznych. Jarmarki pełniły również
rolę wystaw i giełd towarowych, a z czasem także festynów. Taki jarmark stanowił nie lada atrakcję dla mieszkańców, bo
dawał dostęp do unikalnych towarów oraz
niecodziennych rozrywek. Pojedynki rycerskie na miecze, zamorskie tańce, pokazy
i sztuczki podróżnych kuglarzy, przeróżne
cuda i dziwy, a wśród nich człowiek guma,
baba z brodą, połykacz ognia – na to czekało się i o tym mówiło się przez cały rok, aż
do następnego takiego wydarzenia.

Izabeliński Ryneczek ma za sobą wprawdzie dopiero rok, ale odbył się już ponad 50
razy, co według tradycji średniowiecznych
stanowi ekwiwalent 50 lat. Warto zatem
pokusić się o urodzinowy „jarmarczny” bilans.
W kategorii „Dane statystyczne”
W ciągu roku potroiliśmy liczbę sprzedawców, dziś to ponad 40 producentów
i rolników. Odwiedza nas 1600–2000 osób
w przeciętną sobotę, a w przypadku eventów znacznie więcej. Fanpage na Facebooku ma dziś ponad 1450 polubień i ponad
1530 obserwujących.
W kategorii „Nietypowe / unikalne towary i produkty”
Pieczone kasztany, wafle holenderskie na
ciepło, francuskie crepes, oksymel, płatki
drożdżowe, herbatka z lawendy, ser kozi
z nagietkiem, francuskie wino spod Sando-

mierza, tatarskie czebureki, świeżo tłoczony
olej rzepakowy, suszona morwa, kurpiowskie fafernuchy, wyroby spożywcze i kosmetyczne z konopi, świece sojowe, czarna
malina, jaja kur rasy araucana, wędzone
krewetki, azjatyckie jabłka Mutsu…
W kategorii „Nietypowe wydarzenia”
• 5 koncertów muzyki na żywo: dzień francuski „Pod Dachami Paryża”, jarmark bożonarodzeniowy „Świętujmy po Sąsiedzku”,
„Wiosenne Debiuty” oraz „Evergreen” w ramach ryneczkowej Otwartej Sceny Młodych
Talentów Muzycznych;
• 3 potańcówki, w tym plaża na Ryneczku;
• zbiórka żywności i giełda pracy dla
uchodźców z Ukrainy;
• 2 spotkania w formie warsztatów i pokazów kulinarnych: Pomysłowy Lunchbox, Jesień w Kuchni Mistrzów;
• wystawy malarstwa i sesje portretowe artysty P. Romanowskiego;
• wyprzedaż garażowa;
• dyżur wójta na Ryneczku.
W kategorii „Niecodzienni klienci
Ryneczku”
Juror MasterChef M. Moran, konsul honorowy Francji M. Marbot, gwiazda tańca R. Maserak, świetny Mikołaj
W kategorii „Nietypowi goście
Ryneczku”
Łoś, pies, koziołek Wacek, dron TVP.
W kategorii „Ciekawostki i nietypowe
praktyki sprzedawców”
• przyjaźnie, zastępstwa i wzajemna pomoc

wśród sprzedawców;
• handel wymienny, np. kiełbasa za kiszonki
i oferty łączone typu „combo”;
• najbardziej skuteczna technika sprzedaży:
„sprzedawca gawędziarz”;
• wiek najmłodszego sprzedawcy: 10 lat;
• barometr ruchu kupujących: kiełbasa.
W kategorii „Jest, a nie było”
• Ryneczek jako izabelińskie sobotnie „Centrum Wszechświata”;
• ogródek do konsumpcji pod parasolem,
ze stolikami i dwudziestoma miejscami siedzącymi;
• plac zabaw dla dzieci;
• regał na opakowania wielokrotnego użytku;
• nowe formy wsparcia kupujących: usługa cashback (wypłaty gotówki) oraz pomoc
w transporcie zakupów (udostępniamy wózeczki do przewozu ciężkich toreb i dużych
gabarytów, można też skorzystać z pomocy
wolontariuszy).
W kategorii „Było, a nie ma”
Wątpliwości, czy Ryneczek przetrwa zimę,
czy nie wpadnie w rutynę i nie straci rozpędu, czy organizatorom będzie się dalej
chciało…
W kategorii „Nietypowe określenia na
temat Ryneczku”
„Ryneczek to stan umysłu”
„Miejsce, gdzie każdy się uśmiecha”
„Kocham to miejsce”
„Izabelińskie Centrum Wszechświata”
„Ryneczki Europy mogą się od Was uczyć”
Tym właśnie – serdeczną atmosferą i dobrą

energią – miejsce to przyciąga coraz więcej
odwiedzających i integruje naszą lokalną
społeczność. Rozwijając różnorodne formy
i pola aktywności oraz realizując kolejne
inicjatywy, Ryneczek po Sąsiedzku wchodzi w udane partnerskie relacje z wieloma
instytucjami i podmiotami z naszej gminy.
Są wśród nich: Centrum Kultury Izabelin,
Urząd Gminy, GOPS, Ochotnicza Straż Pożarna, GPWiK Mokre Łąki, Gminna Stołówka, wolontariat szkolny i gminny, rady sołeckie i sołtysi, środowiska artystów…
Relacje udane, bo oparte na efektywnym
łączeniu wysiłku organizacyjnego, na wzajemnej wymianie przysług, na zgodnym
współużytkowaniu niektórych gminnych zasobów w duchu „less waste”. I tak po ludzku serdeczne.

Ryneczek po Sąsiedzku w Izabelinie zaprasza do wspólnego świętowania pierwszej rocznicy działalności w sobotę 4 czerwca.
Wszystkich, którzy mogą się pochwalić
nietypowymi
umiejętnościami lub ciekawostkami, zachęcamy do współtworzenia „jarmarcznych” atrakcji.

Kontakt:
Dlanas.stowarzyszenie@gmail.com
Facebook / Messenger: „Ryneczek po sąsiedzku”
lub wizyta na sobotnim Ryneczku
tekst i fot. Anna Rychlik
Stowarzyszenie dla Nas /
Ryneczek po Sąsiedzku
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WSZYSCY TO WSZYSCY

KONFERENCJA PROMUJĄCA IDEĘ EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
Przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach im. Róży Czackiej powstało Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW). Z tej okazji 29 marca
w Centrum Kultury Izabelin odbyła się konferencja inaugurująca pod hasłem „Wszyscy to wszyscy”.

O

środek w Laskach (jako jedna z dwudziestu trzech placówek specjalnych w Polsce)
uzyskał grant w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację
Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zadaniem Centrów jest wspieranie nauczycieli oraz specjalistów z ogólnodostępnych
szkół i przedszkoli – tak, aby mogli realizować
zadania edukacji włączającej, która polega
w szczególności na organizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy uczniom
ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy
z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
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Nowe Centrum wspiera Gminne Przedszkole
w Laskach „Akademia pod Dębowym Liściem”
i Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie oraz pięć innych placówek
spoza gminy Izabelin.

Gościem konferencji inaugurującej powstanie
SCWEW-u w Laskach był Paweł Wdówik
– sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny
i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu
ds. osób niepełnosprawnych, absolwent
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Laskach. W swoim
wystąpieniu przypomniał, że w Polsce to rodzice decydują o tym, gdzie ma się kształcić ich dziecko, i w związku z tym powinni
być uprzywilejowani w debacie dotyczącej
edukacji włączającej. Muszą znać wszystkie
argumenty za i przeciw w zakresie proponowanych rozwiązań. Minister przybliżył też
prawne uwarunkowania edukacji włączającej zawarte w Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych.
Doktor Danuta Al-Khamisy wygłosiła wykład
na temat: „Edukacja włączająca edukacją
dla wszystkich – fakty i mity”.
O działaniach SCWEW-u w Laskach opowiedziała jego liderka Dorota Gronowska. Zaprezentowała zespół i omówiła realizowane

EDUKACJA
Warto zaznaczyć, że Specjalistyczne Centrum
Wspierające Edukację Włączającą w Laskach
prężnie działa i może się pochwalić:
• wypożyczalnią sprzętu wspomagającego i pomocy dydaktycznych, które już trafiły do
placówek i służą dzieciom,
• wieloma konsultacjami z nauczycielami,
specjalistami i dyrektorami placówek objętych
wsparciem,

zadania w kontekście „Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.
Marek Tarwacki i Justyna Niegierysz ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach podzieli się swoimi doświadczeniami we
wdrażaniu edukacji włączającej i zaprosili do
współpracy.
Natomiast o zindywidualizowanym podejściu
do ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną
na podstawie studium przypadku opowiedziała Kalina Lichtorowicz-Kozera, ekspertka
SCWEW-u.

„Nie byłbym tym, kim jestem, gdybym widział” – powiedział autor wykładu, wskazując
tym samym, że drogą do szczęścia jest przede
wszystkim akceptacja siebie i swoich niedoskonałości oraz pracowitość i realizacja marzeń.
Z kolei Agnieszka Kosowicz, założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, zaprezentowała doświadczenia organizacji pozarządowej we wspieraniu niepełnosprawnych
dzieci migrantów.

• warsztatami dla dzieci, m.in. o funkcjonowaniu osób niewidomych,
• warsztatami dla nauczycieli, dotyczącymi
m.in. ortoptyki czy pracy z grupą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
Iwona Blanc
koordynatorka SCWEW-u
Gminne Przedszkole w Laskach
fot. arch. Gminnego Przedszkola w Laskach

Sebastian Grzywacz – założyciel Fundacji Ponad Słowami, trener i nauczyciel – w wystąpieniu pt. „Niewidomy – nie widzę problemu”
wskazał na ważne aspekty funkcjonowania
osób z niepełnosprawnością. Jego zdaniem
bardzo ważna jest „socjalizacja pełna”, czyli
m.in. wyposażenie w umiejętności niezbędne
w codziennym życiu i umiejętności społeczne.

„
Nie byłbym tym, kim jestem,

EDYCJA 2023

CO TO TAKIEGO?
Izabeliński Budżet Partycypacyjny jest demokratycznym mechanizmem, w którym
mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych, jakie będą realizowane
w ramach budżetu Gminy w kolejnym roku. W skrócie oznacza to, że:

gdybym widział – powiedział
autor wykładu, wskazując
tym samym, że drogą
do szczęścia jest przede

POMYSŁY

GŁOSOWANIE

REALIZACJA

mieszkańcy zgłaszają propozycje
projektów do budżetu, które
następnie są analizowane pod
kątem możliwości ich realizacji

propozycje projektów, które
pomyślnie przeszły weryfikację
poddaje się pod powszechne
głosowanie

w efekcie, najwyżej ocenione lub
najczęściej wskazywane
propozycje projektów przeznacza
się do realizacji – wpisując je
do projektu budżetu gminy

i swoich niedoskonałości

Pieniądze, które zostały przeznaczone na IBP 2023
to wydzielona część budżetu Gminy Izabelin.
Do dyspozycji w ramach IBP 2023 jest 200 tys. złotych.
Zgłaszanie propozycji rozpoczyna się 30 maja!

oraz pracowitość i realizacja

22 722 89 42

wszystkim akceptacja siebie

marzeń.

izabelin.konsultacjejst.pl

ibp@izabelin.pl
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Rajd 424 Szczepu „Kampinos”
do Jury Krakowsko-Częstochowskiej
22 kwietnia prawie cały Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Kampinos” z Izabelina
(bez maturzystów) wybrał się na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wyzwanie duże, bo dwoma autokarami jechało łącznie ponad siedemdziesiąt osób. Rajd nie byłby możliwy, gdyby nie dotacja i wsparcie ze strony władz naszej gminy. Cieszy nas, że Szczep się rozrasta i angażuje coraz więcej
izabelińskiej młodzieży.

W

piątek o świcie wyjechaliśmy spod
szkoły w Izabelinie. Harcerze i zuchy dotarli do zamku w Ogrodzieńcu. Tam
po krótkim wstępie harcerze, podzieleni na
10 patroli rajdowych w mieszanych składach, wyruszyli eksplorować zamek. Musieli
odnaleźć aż 15 punktów topografii zamkowej. Zadanie nie było łatwe, ale nasi harcerze dali radę. Następnie pieszo udaliśmy się
pod Gród na Górze Birów. Tam druh Bartek
opowiedział historię miejsca i przedstawił
dzieje najciekawszych odkryć archeologicznych. Opowieści snuł także druh Jacek.
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Potem wyruszyliśmy do ośrodka w Morsku.
Po sprawnym zakwaterowaniu w domkach
zorganizowaliśmy ognisko nieopodal ruin
zamku Bąkowiec z XIV wieku. Harcerze sami
przygotowali sobie ogniskowy posiłek – kiełbaski i produkty wege. Wspólne śpiewanie
i opowieści trwały do późna.

zły nas pod ruiny zamku w Mirowie. Tam
harcerze mieli kolejne zadania, między innymi mierzenie wieży zamkowej, badanie
materiałów użytych do budowy zamku czy
porównywanie jego obecnego stanu z rysunkiem rekonstrukcji. Następnie przeszliśmy po Grzędzie Mirowskiej (około 2 km) do
zamku w Bobolicach. Tam czekała nas kolejna opowieść druha Bartka i kolejna porcja zadań rajdowych. Harcerze szybko się
z nimi uwinęli i ruszyliśmy dalej w kierunku
rezerwatu Góra Zborów. Pogoda dopisała
i wszyscy zgodnie maszerowali. Po dotarciu na miejsce harcerze wysłuchali gawędy
o powstaniu góry i warstwach osadowych,
otrzymali też kolejne zadanie: musieli poszukać odcisków amonitów. Zabawa była
przednia – harcerze i zuchy ostro zabrali się
do pracy. Dzięki temu zadaniu mogli zobaczyć, jak trudne jest szukanie śladów geologicznych i paleontologicznych.

Sobota 23 kwietnia rozpoczęła się pobudką
o 7:30. Następnie był obrzędowy krąg na
powitanie dnia i samodzielnie przygotowane śniadanie. Po posiłku autokary podwio-

Tego dnia po kolacji przygotowaliśmy ognisko obrzędowe. Druh Jacek mówił o dramacie wojny w Ukrainie, a druh Bartek wygłosił
gawędę o losach zamku w Olsztynie koło

Częstochowy i bohaterskiej postawie Kaspra
Karlińskiego, który w 1587 roku w obronie
ojczyzny i twierdzy olsztyńskiej musiał poświęcić życie własnego syna. Po części obrzędowej harcerze mieli kolejne zadanie:
w zainscenizowanych prezentacjach patroli
opowiadali legendy jurajskie. Śmiechu i zabawy było co niemiara. Nasi harcerze mają
niezwykłe talenty aktorskie!
W nocy kadra zarządziła alarm mundurowy
dla drużyny Puszcza. Rozbudzeni harcerze
z pochodniami udali się pod zamek Bąkowiec. Tam, w scenerii skał i ruin zamkowych, druhny Klara, Lena, Blanka i Basia
Ch. złożyły uroczyste przyrzeczenie harcerskie, które odebrał druh Bartek. Po krótkiej
gawędzie, uściskach i gratulacjach harcerze
udali się na zasłużony odpoczynek.
W niedzielę 24 kwietnia zawiązaliśmy poranny krąg powitalny i po śniadaniu wyjechaliśmy szukać ruin zamku Ostrężnik. Harcerze
odnaleźli w bukowym lesie Jaskinię Ostrężnicką, a nad nią nagle pojawił się duch
strzegący tajemnic zamkowych! Przeraźliwe

Z ŻYCIA GMINY

pomoc w organizacji wydarzenia. Szczególne podziękowania należą się druhnom
i druhom: Jarkowi Chormańskiemu, Jackowi
Smurze, Małgorzacie Skrzypczak, Jakubowi
Ziemieckiemu, Monice Berkowskiej, Marysi
Skrzypczak, Piotrowi Piórkowskiemu, Jakubowi Kaliszowi, Zosi Grohman, Zosi Chormańskiej, Ali Gawryle, Konradowi Szostakowi, Dianie Kulikovej oraz wszystkim, którzy
pomagali i angażowali się w organizację tak
skomplikowanego logistycznie przedsięwzięcia. Pomysłodawcą rajdu i jego komendantem był druh Bartek Grohman.

okrzyki ducha wskazywały, że nie był on zadowolony z zakłócania mu spokoju…
Harcerze dzielnie wykonali kolejne zadanie.
Musieli wśród ruin zamku odszukać punkty
orientacyjne z mapy. Zadanie miało rozwinąć ich orientację w terenie i znajomość
topografii.
Kolejnym punktem wycieczki były majestatyczne ruiny zamku w Olsztynie. Harcerze
wysłuchali mrocznej opowieści druha Bartka o losach Maćka Borkowica, który zginął
śmiercią głodową w lochach zamku. Następ-

ne zadanie patroli wprost nawiązywało do
postaci Maćka i Kaspra Karlińskiego. Harcerze otrzymali kopie dwóch dzieł malarskich
( Maćko Borkowic Jana Matejki i Obrona
Olsztyna 1587 Kazimierza Alchimowicza),
a potem musieli odtworzyć scenki z tych
obrazów w plenerach zamkowych. Trzeba
przyznać, że wykazali się dużą pomysłowością.
W Izabelinie byliśmy około 18:30. Druh Bartek podziękował w kręgu wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie, a kadrze – za

Na koniec druh Bartek podsumował jeszcze punktację rajdową. Okazało się, że po
wykonaniu wszystkich zadań pierwsze miejsce zajęły ex aequo patrole z numerami 3
i 5. W nagrodę harcerze i zuchy otrzymali
pamiątkowe plakietki rajdowe (projektu
druhny Zosi Grohman) oraz zaproszenie na
warsztaty pieczenia szarlotki.
Rajd zakończyliśmy w tradycyjnym kręgu
z rodzicami. A kolejne przygody czekają!
Jeszcze raz składamy podziękowania władzom gminy Izabelin. Dziękujemy za nieustające wsparcie i życzliwość. Pamiętamy,
doceniamy i jesteśmy zawsze chętni do
służby! Fajnie mieć tylu przyjaciół.
Czuwaj!
oprac. pwd. Bartosz Grohman
fot. arch. 424 Szczepu „Kampinos”
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Z ŻYCIA GMINY

Dołącz do Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej
Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 12–18 lat
z gminy Izabelin do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP).

D

la MDP przewidziane są regularne zbiórki – w piątki co dwa tygodnie – podczas których starsi strażacy postarają się
zainteresować młodych adeptów pożarnictwem, przekazując im wiedzę z tego zakresu i dzieląc się swoimi doświadczeniami.
Strażacy z OSP w Laskach współpracują
również z jednostkami spoza gminy, dzięki
czemu mogą organizować w różnych lokalizacjach wspólne ćwiczenia z sąsiednimi
drużynami.
Udział w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej
to nie tylko zdobywanie wiedzy, lecz także integracja poprzez inne, pozastrażackie
aktywności. Członkowie MDP będą mieli
okazję spędzać razem czas, m.in. podczas
wspólnych meczów piłki nożnej i wyjść do
kina.

Zainteresowani proszeni są o kontakt
przez Facebook: https://tiny.pl/96w5d
(wystarczy napisać wiadomość).
Formalności związanych z zapisami należy dopełnić osobiście na zbiórkach
MDP (w piątki od 17:00 do 19:00) lub
na zbiórkach starszych członków OSP
(w czwartki od 17:00 do 19:00).
Numery kontaktowe do opiekunów MDP:
druh Krystian – 505 484 903
druhna Kasia – 796 601 122

Już 29 maja odbędzie się dzień otwarty w strażnicy w Laskach. Ideą tego
wydarzenia jest zapoznanie mieszkańców
z jednostką, przedstawienie zadań realizowanych przez OSP na terenie gminy i zademonstrowanie sprzętu pożarniczego. Tego
dnia strażaków odwiedzić mogą wszyscy
mieszkańcy – nie tylko młodzież.
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Szymon Pergał
fot. arch. OSP Laski

ZDROWIE

Warsztaty kulinarne
„Zdrowe drugie śniadanie”
28 kwietnia w Willi Europa odbyły się warsztaty kulinarne pod nazwą „Zdrowe drugie śniadanie” – dla
uczniów klas szóstych. Jednak zanim doszło do tego spotkania, w poprzednich miesiącach dzieci ze
wszystkich klas wzięły udział w zajęciach z dietetykiem dotyczących podstaw zdrowego odżywiania
i dobrych nawyków żywieniowych na co dzień. Godziny rozmów, setki uczniów – przedsięwzięcie na
taką skalę na pewno przyniesie dobre efekty w przyszłości.

P

rzygotowanie do warsztatów zaczęło się
od rozmów z uczniami – o tym, co chcieliby na takich warsztatach robić i co według
nich jest największym problemem żywieniowym. Brak czasu na śniadanie, gotowe przekąski czy niezdrowe substytuty pełnowartościowych posiłków zabieranych do szkoły
nie wpływają pozytywnie na zdrowie. Dzieci
wykazały się zdolnościami matematycznymi
i oszacowały ilość cukru spożywanego przez
cały rok szkolny, hipotetycznie uznając, że
w wielu śniadaniówkach znajduje się od 10
do 15 łyżeczek cukru (w różnych produktach). Jeśli pomnoży się to przez liczbę dni
spędzonych w szkole, można uzyskać oszałamiający wynik. Dlatego też kwietniowe
warsztaty musiały dotyczyć zdrowej alternatywy dla drugiego śniadania.
W warsztatach wzięło udział łącznie 53
uczniów z klas szóstych wraz z nauczycielem.
Uczestnicy mieli do przygotowania rozmaite
potrawy:
• chleb z mąki orkiszowej,
• słodkie kulki jaglane,
• naleśniki w dwóch wersjach – szpinakowe
i zwykłe,

• sałatkę z ciecierzycy z suszonymi pomidorami,
• sałatkę z makaronem i szynką,
• pastę z brokuła i migdałów,
• czekoladowy krem z awokado,
• placki z kaszy manny.
Do zrobienia były także napoje: lemoniada
i koktajl bananowy.
Miło było obserwować, z jakim zaangażowaniem dzieci przyrządzały potrawy. Zdarzało
się, że ktoś wykorzystał nawet więcej niż jeden przepis. Całe jedzenie trafiło oczywiście
na stół, a uczniowie zabrali się do wspólnego próbowania przygotowanych przez siebie
specjałów. W plebiscycie na najlepsze danie, przeprowadzonym podczas warsztatów,
pierwsze miejsce przypadło plackom z kaszy
manny, za nimi uplasowały się naleśniki oraz
sałatka z makaronem i szynką (na miejscu
trzecim). Po warsztatach niektórzy uczestnicy zabrali do domu przepisy, a nawet samo
jedzenie do degustacji, choć – jak można
się domyślać – dużo go nie zostało. To daje
nadzieję, że niektóre potrawy na stałe wejdą także do domowego jadłospisu uczniów.
Być może dania, które przyrządzały dzieci,
pojawią się również w szkolnej stołówce.

Dzięki warsztatom kulinarnym najmłodsi
uczą się czerpać radość ze wspólnego przygotowywania potraw. Oczywiście nie obyło
się bez kilku nieudanych prób smażenia naleśników. Jednak od tego jest dzieciństwo,
żeby uczyć się i eksperymentować, nawet
z jedzeniem. Takie spotkania zachęcają
uczniów do zdrowego odżywiania, a także
pokazują, że wartościowe posiłki mogą ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować. Poza
tym, aby zjeść zdrowo, wcale nie trzeba poświęcić połowy dnia na gotowanie.
W planach jest teraz przygotowanie Szkolnej Książki Kucharskiej , którą chcemy
stworzyć razem z uczniami klas 4–8. Każda
z klas prześle nam swoją propozycję zestawu złożonego z trzech dań, który następnie
znajdzie się w ebooku (będzie dostępny
do pobrania na stronie Gminnej Stołówki).
Klasowe zestawy potraw pojawią się też
w szkolnej stołówce.
Tekst i fot. Marcin Michalski
gminny dietetyk
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ZWIERZAKOWO

NEFROLOGIA

Weronika Małkowska, studentka weterynarii

Nefrologia jest dziedziną skupiającą się na rozpoznawaniu i leczeniu chorób nerek – także w weterynarii. Ważne jest wykonywanie
badań mających na celu monitorowanie pracy nerek u zwierząt,
ponieważ objawy ewentualnej choroby zazwyczaj występują na
bardzo późnym etapie jej rozwoju.

D

o głównych funkcji nerek należy usuwanie produktów metabolizmu, utrzymywanie równowagi elektrolitowej – m.in.
odpowiedniego poziomu sodu oraz potasu
– produkowanie erytropoetyny (hormonu pobudzającego produkcję czerwonych
krwinek przez szpik kostny) czy reniny
(hormonu regulującego ciśnienie krwi

i wchłanianie zwrotne sodu). Nerki odpowiadają również za metabolizm witaminy D.
Diagnostyka nerek u zwierzęcia jest możliwa po wykonaniu morfologii i biochemii
krwi z uwzględnieniem wielu czynników
– kreatyniny czy mocznika, a także obecności białek. Ważne jest również badanie

moczu określające stosunek poziomu białka do
kreatyniny.
W celu dalszej diagnostyki lekarz może zalecić
badanie USG jamy brzusznej, badanie radiologiczne i cystoskopowe. Należy pamiętać, że do
tego typu badań konieczne jest utrzymywanie
zwierzęcia na czczo przez około 10–12 godzin
przed wizytą u specjalisty.

Dlaczego niektórzy nie lubią ropuch
Niektórzy nie lubią ropuch. W zasadzie nie tylko ropuch. Wszystkich płazów nie lubią. No bo jak tu lubić
stworzenia, które wygląd mają nieciekawy i których spotkanie wróży nadejście kłopotów, oszczerstw
oraz smutków?

C
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iało ropuchy, zamiast miłego futerka,
które tak lubimy głaskać, pokryte jest
nagą skórą, najeżoną brodawkami i gruczołami jadowymi, a zabobon mówi, że zawarta
w nich trucizna odbiera wzrok. Na domiar
złego ropuchy poruszają się niezgrabnie,
kroczą chwiejnie, czasem chyłkiem przemykają, szukając schronienia w zgniliźnie albo
jakiejś wilgoci, jakby chciały swoją brzydotę
czym prędzej ukryć przed światem. Spojrzenie ropuch też jest nieciekawe. Oczy ma ten
stwór wielkie i wyłupiaste, a jego wąskie,
poziome źrenice patrzą na nas przenikliwie
i hipnotyzująco. A nuż rzuca ropucha uroki,
więc lepiej jej w ślepia nie zaglądać. Odgłosy tego zwierzęcia wcale do przyzwoitych
nie należą. Rechot złowieszczy z siebie to to
wydaje i słuchać tego się nie godzi. To nie
słowik czy skowronek przecież.

REKLAMY

Od zarania dziejów spotkanie ropuchy odczytywano jako bardzo zły znak. Utożsamiano ją
bowiem z czarną magią i siłami nieczystymi.
I słusznie! W końcu wszystkie przyzwoite czarownice w swoich zestawach do produkcji trucizn posiadały jad ropuszy, oko albo kończynę
onego płaza. Często używano także języka.
Zdarzały się również rozmaite preparaty ze
sproszkowanej ropuchy, której szczypta dodana do pożywienia powodować miała senność
i halucynacje, pianę z ust, wreszcie paraliż
i śmierć w męczarniach. Chociaż nie zawsze.
Są podania mówiące o tym, że eliksir z ropuchy miał u spożywającego wywoływać uzależnienie miłosne, czyli po prostu zakochanie.
Jak widać – co czarownica, to inna receptura.
Na szczęście czasy czarownic skończyły się
dawno. Wszak ostatnią w Europie spalono na
stosie w Reszlu, w 1811 roku. Uf…
Najgorsza jest jednak ropucha, która wiedziona ciekawością znajdzie się w naszym
mieszkaniu. Na nic mycie podłóg, odkażanie
i gromnica. Nieszczęście gotowe. Tak więc na
wszelki wypadek, jak wiele osób uważa, płaza
tego tępić trzeba z należytą starannością, bo
albo zatruje śmiertelnie, albo spowoduje zakochanie, co w zasadzie także uznać można za
zatrucie. A że dbałość o zdrowie jest niezwykle
ważną sprawą – to wydaje się oczywiste.
Giną więc ropuchy masowo, giną inne płazy.
Wypędzane są z ogrodów, z naszych wysterylizowanych mikroświatów. Giną na drogach,
gdy wędrują do miejsc rozrodu. Giną, bo znikają oczka wodne, stawy i sadzawki. Milknie
wiosenna, przedwieczorna przestrzeń. Coraz
mniej słychać odgłosów innych niż ludzkie. Są
miejsca, gdzie usłyszeć można tylko szum kół
na asfalcie i huk przelatujących samolotów.
Jest jednak iskierka nadziei. Niektórzy wierzą,
że spotkanie ropuchy siedzącej na drodze
zwiastuje pieniądze! I to jest argument!

STREFA OKA

Okulistyka I OPTYK

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

Pomagamy widzieć lepiej!
Badanie okulistyczne dorosłych
i dzieci
Komputerowe badanie wzroku
najnowszymi urządzeniami
Pomiar ciśnienia
wewnątrzgałkowego
Obszerne badanie dna oka
Dobór korekcji okularowej
Dobór soczewek kontaktowych

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

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

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

A tak naprawdę…
Jad wytwarzany w gruczołach rozmieszczonych w ciele ropuch to bufotenina i bufotalina.
Wydostaje się z tychże gruczołów jedynie po
ich mechanicznym uszkodzeniu, na przykład
w wyniku ugryzienia lub innego uszkodzenia
skóry, czasem przy bardzo silnym potarciu.
Jad ma piekący, ostry smak, wywołuje ślinotok i zmusza intruza do porzucenia ofiary.
Bufotenina powoduje między innymi halucynacje, przez co od bardzo dawna używana jest
do produkcji m.in. tabaki. Z kolei bufotalina
w określonych dawkach bywa śmiertelna dla
kotów i psów.
tekst i fot. Maciej Szajowski
Kampinoski Park Narodowy
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Centrum Kultury
Izabelin

SPZOZ Izabelin

22 299 35 75
AJW-Nieruchomości

Kampinos
Nieruchomości

KAMPINOS TELCO

DUODENT S.C.

Asiana

Sylwia Szuder
Fotograf

Fotograf
Foto Piekarnik

Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Juniperus s.c.

GABINET LEKARSKI
Marek Szkiłłądź
chirurgia naczyniowa i
ogólna
Wiesława PawłowskaJenerowicz

BSK Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe
"Przyjazna Księgowość"

PLUTON DYSTRYBUCJA
Sp. z o.o.

Gospoda Kampinówka

MAD MEALS
catering dietetyczny

Hayashi Sushi

KAWIARNIA Bon Appétit

Campo Restauracja

KRAM
Kawiarnia i Cukiernia

SOSNOWA SZPILKA

ANTYKWARIAT
PIOTRUŚ PAN

WRÓŻKI CHRZESTNE animacje dla dzieci

Usługi Hydrauliczne
Cezary Jabłoński

Usługi hydrauliczne
i gazowe
Włodzimierz
Kucharski

ArtMax B.M. Cieplińscy

ACS-Elektro
naprawiotor.pl

PIES NA URLOPIE.PL

Gabinet Weterynaryjny
"Mokry Nosek"

DOKTOR SZELKA
psycholog zwierząt

KWIACIARNIA IZABELLA

KWIATY W DRODZE

GAMMA SERVICE
(środki czystości)

Wideodomofony
Sprzedaż, Serwis,
Montaż

A. S. PILAR

JKR GROMADKA &
GROMADKA SJ

KPG
INSTYTUT WNĘTRZ

Shower And Towel

VIVAT Sp.j.

Gminne Koło
Miłośników
Wędkarstwa
w Izabelinie

PPHU DOBEK
Dobiesław Derbich

COZMO-BIKE

Pensjonat
Martiany 21

SH Rowery
Sklep-Serwis

VIA VERDE
Wyjazdy rowerowe

INSTAL-KAN
Łukasz Sałata

TEO PV

SENSOTEKA
STREFA ROZWOJU
DZIECKA

Fotowoltaika
Pompy ciepła
Magazyny energii
Elektromobilność

Pracownia Formatka

Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl/karta
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CZYTELNICTWO

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie
ul. Matejki 21
05-080 Izabelin
tel. 22 752 68 21
www.bibliotekaizabelin.pl
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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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11:00-15:00
• gra terenowa

Poznaj gminę Izabelin

(zbiórka przed Urzędem Gminy Izabelin)

13:00-16:00
• piknik „Pod Sosnami”
obok Centrum Kultury Izabelin

29.05

•konkursy
•turnieje sportowe
•warsztaty
•występy
•pokaz iluzjonisty

niedziela

Gra terenowa przygotowana
we współpracy

z Izabelińską Radą Kobiet
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ul. Matejki 21

tel. 22 752 68 00

05-080 Izabelin

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Honorujemy Kartę Izabelińczyka
www.centrum.izabelin.pl

f /Centrum.Izabelin

oraz Kartę Rodzina 3+
Wydarzenia są fotografowane
i nagrywane

