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MASZ NA TO WPŁYW

GRANT NA 25-LECIE GMINY 

Do świętowania i współtworzenia obchodów 25-lecia gminy Izabelin zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców. Rada Gminy Izabelin uchwaliła w tegorocznym budżecie możliwość 

przyznania aż 25 grantów, każdy po 5 tysięcy złotych, na inicjatywy związane z jubileuszem. 
Mogą to być imprezy, wystawy, publikacje i wszystko, co Państwu przychodzi do głowy, a będzie 
związane z 25-leciem naszej gminy. 

Zachęcamy do zgłaszania swoich inicjatyw oraz dzielenia się swoimi pomysłami, na które będzie 
można uzyskać finansowanie z budżetu Gminy. 

Formularz jest dostępny pod adresem:www.formularze.izabelin.pl/25-lat-gminy/ 

Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym dla naszej małej ojczyzny. W 1995 roku z gminy Stare Ba-
bice, rozporządzeniem Rady Ministrów podpisanym przez ówczesnego premiera Waldemara 
Pawlaka, wyłączono 7 sołectw: Mościska, Laski, Izabelin B, Izabelin C, Hornówek, Sieraków 
i Truskaw. Z nich powstała gmina Izabelin. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
na logo i hasło akcji zbierania deszczówki

20 maja  Komisja w składzie: Małgo-
rzata Piekarska – Przewodnicząca 

Komisji, Patrycja Bykowska – członek Komisji 
oraz Bogdan Szczesiak – członek Komisji, wy-
łoniła zwycięzców Konkursu na logo i hasło 
dla gminnego projektu promującego zbiera-
nie wód opadowych. Oto oni:

W kategorii logo:

I miejsce – ANNA SIELCZAK

II miejsce – MAREK SŁOŃ

III Miejsce – ANNA SEKUŁA

Wyróżnienia: Natalia Malarowska, Justyna 
Pałczyńska-Janiak, Piotr Urbański, Hubert 
Borkowski

W kategorii hasło:

I miejsce – JAROSŁAW ZARĘBA

II miejsce – RYSZARD URBANOWICZ

III Miejsce – ADAM URBANOWICZ

Wyróżnienia: Iwona Milej, Lilly Orly

Nadesłano  57 prac. Podczas ich oceniania 
Komisja brała pod uwagę: pomysłowość, 
kreatywność, tematykę logo i hasła, orygi-
nalność, walory użytkowe pomysłu oraz es-
tetykę. 

Konkurs miał na celu pogłębianie wiedzy na 
temat efektywnego gospodarowania wodą 
opadową, rozwijanie świadomości ekologicz-
nej, pobudzanie zainteresowania gospodaro-
waniem wodami opadowymi, a także rozwi-
janie wyobraźni i zdolności graficznych.

Karolina Dubaniewicz

 (na podstawie protokołu Komisji)

ZWYCIĘSKIE HASŁO: 

KROPLE ZBIERAM – ZIEMIĘ WSPIERAM

ZWYCIĘSKIE LOGO: 

http://www.centrum.izabelin.pl
http://www.formularze.izabelin.pl/25-lat-gminy/ 
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Ostatnie lata były czasem, gdy staraliśmy się edukować społeczeństwo 
w zakresie ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Program kom-

postowania, punkt dzielenia się żywnością czy sąsiedzka wymienialnia 
„Puść ciuch w ruch” to jedne z naszych małych sukcesów.

Czas pandemii niestety zniweczył nasze plany poszerzania działań. Poje-
dynczo pakowane w folię pieczywo w sklepach, masa tektury dostarczana 
przez kurierów, tysiące jednorazowych maseczek i rękawiczek – owszem, 
chronią nasze zdrowie, ale jednocześnie zaburzają proces ograniczania 
odpadów.

Nie zapominamy jednak o tym problemie. Jest to czas, gdy możemy szu-
kać nowych, jeszcze lepszych rozwiązań. Obiecujemy, że jak tylko będą 
możliwości, wrócimy do Państwa i wspólnie przeciwdziałać będziemy 
wciąż rosnącej masie odpadów.

Marta Merchel

MASZ NA TO WPŁYW

www.fototeka.izabelin.pl

ZŁÓŻ WNIOSEK 
I ODDAJ AZBEST ZA DARMO 

Trwa nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawie-
rających azbest w 2020 r.

Mieszkańcy gminy, posiadający na swojej posesji zeskłado-
wane wyroby zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie 
Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i za-
ładunek), transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) tych 
odpadów. 

UWAGA! Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej 
Gminy w zakładce: Dla mieszkańca – Ochrona Środowiska – Odpady.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Śro-
dowiska w Urzędzie Gminy Izabelin, pokój nr 3 w godzinach: 
pon. 9.00-18.00, wt.- pt. 8.00 - 16.00, tel. (22) 722 89 31.
 

Wydział Ochrony Środowiska

Gwarantujemy, 
że otrzymasz tylko ważne

informacje związane z naszą gminą!

Wejdź na www.gmina.izabelin.pl
i wypełnij formularz.

Mieszkańcu, zapisz się!

Wypełnij formularz i bądź na bieżąco.

wpisz swój adres e-mail

POTWIERDZAM

Newsletter

CIĘŻKIE CZASY 
DLA LESS WASTE

www.gmina.izabelin.pl

www.fototeka.izabelin.pl

http://www.fototeka.izabelin.pl
http://www.gmina.izabelin.pl
http://www.fototeka.izabelin.pl
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Zakładano, że uchwały krajobrazowe 
będą podejmowane na masową skalę. 

Jednak, jak pokazała praktyka, podjęto do-
tąd niecałe 40 uchwał. Tymczasem uchwa-
ły krajobrazowe są skuteczne! Pokazuje to 
przykład Nysy, Gdańska i Sopotu, gdzie re-
gulacje przynoszą realne efekty w przestrze-
ni miejskiej – jeśli tylko jest wola polityczna 
do realizacji uchwały. Zatem podjęcie i eg-
zekwowanie uchwał krajobrazowych zależy 
od indywidualnego podejścia konkretnych 
gmin. Oczekiwania mieszkańców są jednak 
jednoznaczne – średnio powyżej ¾ bada-
nych przyznaje, że problem reklamowy na-
leży rozwiązać – pytaniem jest jednak: „w 
jakim stopniu?”, czyli jak będzie wyglądał 
konsensus społeczny wprowadzonych ure-
gulowań.

Uchwała krajobrazowa, mimo szerokiego 
spektrum tego pojęcia, dotyczy w rzeczywi-
stości jedynie kilku elementów zagospoda-
rowania przestrzennego, takich jak tablice 
reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym 
szyldy, obiekty małej architektury i ogro-
dzenia. Ponadto musi ona dotyczyć obszaru 
całej gminy, może wprowadzać różne regu-
lacje dla różnych obszarów, i musi nakładać 
obowiązek dostosowania istniejących w dniu 
jej wejścia w życie reklam w czasie mini-
mum roku.

Krajobraz naturalny Izabelina to przede 
wszystkim teren Kampinoskiego Parku Na-
rodowego oraz jego otulina, które obejmu-
ją cały obszar gminy. W strefie zurbanizo-
wanej, krajobraz antropogeniczny stanowi 
zabudowa wiejska, małomiasteczkowa i re-
zydencjonalna, z niewielką strefą przemy-
słową. Na tę warstwę zagospodarowania 
przestrzennego nakłada się między innymi 

Gdy 11 września 2015 roku weszła w życie tzw. „ustawa krajobrazowa”, czyli ustawa z dnia 
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochro-
ny krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688.), zostały zaspokojone nadzieje wielu osób – 
miejskich aktywistów, planistów i mieszkańców. Samorządy otrzymały długo wyczekiwane 
narzędzie do walki z nieopanowanym chaosem reklamowym. 

Założenie do uchwały krajobrazowej gminy Izabelin 

l.p. sekcja dokumentu treść/idea/problematyka do uwzględnienia źródło/ uzasadnienie 

0 

cel uchwały Poprawa wizerunku Izabelina jako gminy czystej wizualnie, uporządkowanej, leśnej, 
ekologicznej, wolnej od reklam wielkoformatowych i świetlnych wnioski społeczne 

preambuła 
Uchwała krajobrazowa realizuje założenia dokumentów strategicznych, 
wypracowanych społecznie oraz spełniała oczekiwania mieszkańców w zakresie 
harmonii walorów przyrodniczych i architektonicznych. 

wnioski społeczne, analizy własne 

1 definicje 

pojęcia architektoniczne, niezdefiniowane w ustawach – np. elewacja, osie 
kompozycyjne doświadczenie własne 

typy reklam - maksymalne ograniczenie do pojęć typu baner, pylon – dla 
ujednoznacznienia zakazów lub dopuszczeń (ograniczony katalog form) doświadczenie własne 

2 postanowienia 
ogólne 

Brak podziału na obszary, kształtowanie zapisów w oparciu o występowanie 
zabudowy i jej stylistykę. Krajobraz naturalny jako wartość nadrzędna 

wszystkie uwarunkowania i 
doświadczenie własne, analizy własne 

Określenie sposobu dokonywania pomiarów gabarytowych i odległościowych doświadczenie własne 

3 szyldy 

Ograniczenie liczby szyldów – dla każdej działalności maksymalnie 3, tj.: 1 szyld na 
budynku, 1 szyld w witrynie, 1 szyld wolnostojący 

oczekiwania społeczne, doświadczenie 
własne 

Szyldy wolnostojące jako preferowana forma – wskazanie form i gabarytów 
(tabliczka 0,7m2 na słupku, pylon do 3m2, pylon zbiorczy do 6m2) doświadczenie własne, analizy własne 

Lepsze dopasowanie szyldów na budynkach – wprowadzenie wytycznych 
kompozycyjnych, graniczenie dopuszczonych miejsc sytuowania, co określi 
gabaryty szyldów na budynku w zależności od kompozycji elewacji, bez podawania 
sztywnych gabarytów 

doświadczenie własne, analizy własne 

4 reklamy 

Poprawa standardu jakościowego reklam – zakaz banerów i reklamy wyświetlanej, 
nakaz utrzymania w dobrym stanie technicznym 

wszystkie uwarunkowania i 
doświadczenie własne, analizy własne 

Usunięcie nadmiaru reklam i dominacja krajobrazu – ograniczenia powierzchni 
reklam do 6 m2 jako łącznej i maksymalnej powierzchni na pojedynczej 
nieruchomości 

wnioski społeczne, doświadczenie 
własne, analizy własne 

Zakaz reklam w Kampinoskim Parku Narodowym wnioski społeczne, wytyczne KPN 

Walka z koncentracją reklam przy skrzyżowaniach – zakaz sytuowania w promieniu 
30 m od skrzyżowania doświadczenie własne, analizy 

5 ogrodzenia 

Zakaz przęseł z prefabrykatów betonowych. wszystkie uwarunkowania i 
doświadczenie własne, analizy własne 

Zapewnienie możliwości migracji zwierząt – wg wytycznych KPN wytyczne KPN, wnioski 

Zakaz ogrodzeń pełnych od strony przestrzeni publicznych doświadczenie własne, analizy 

Ograniczenie wysokości cokołu do 40 cm wytyczne KPN, wnioski 

6 obiekty małej 
architektury 

Trwałe materiały budowlane, utrzymanie odległości komfortowych dla ruchu 
pieszego wnioski społeczne 

Temat wart rozwinięcia w oddzielnym opracowaniu. wszystkie uwarunkowania  

7 warunki 
dostosowania 

Tablice i urządzenia reklamowe, w tym szyldy – 1 rok doświadczenie własne, analizy 

Ogrodzenia i obiekty małej architektury – zwolnienie doświadczenie własne, analizy 
 

 

 

 

 

 

 

MASZ NA TO WPŁYW

fot. Bartosz Poniatowski

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA DLA IZABELINA
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nieład przestrzenny wywołany chaotycz-
nym sytuowaniem tablic i urządzeń rekla-
mowych. Koncentruje się on na niewielkim 
obszarze gminy, równocześnie najbardziej 
uczęszczanym przez mieszkańców na co 
dzień.

Tymczasem rozwiązań problemu chaosu 

Przedstawienie graficzne stanu istniejącego

Przedstawienie graficzne proponowanych ograniczeń szyldów

fot. Bartosz Poniatowski

przestrzennego może być wiele. Należy 
wybrać taki model, który będzie rozwią-
zywał maksymalną liczb problemów przy 
minimalnej liczbie środków. O ostatecz-
nym kształcie uchwały będą decydowali 
Radni Gminy, jednak szczegółowe za-
pisy będą poddawane w pełni otwartej 

i transparentnej dyskusji publicznej i to 
mieszkańcy będą mieli najistotniejszy wpływ 
na kształt postanowień uchwały krajobrazo-
wej Izabelina.

Bartosz Poniatowski

autor uchwały krajobrazowej 

dla gminy Izabelin
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Gdzie znajdę więcej informacji o projekcie uchwały?

Wszelkie informacje i dokumenty związane z tworzeniem uchwały 
krajobrazowej będą zamieszczane i aktualizowane na stronie inter-
netowej: http://www.bip.izabelin.pl/art,799,uchwala-krajobrazowa. 
Informacje będą także dystrybuowane poprzez pozostałe gminne 
kanały informacyjne (facebook, strona internetowa: www.gmina.
izabelin.pl), cotygodniowy newsletter oraz „Listy do Sąsiada”. Pla-
nujemy także dotarcie z informacją do przedsiębiorców działających 
na terenie gminy.    

W pierwszej połowie czerwca udostępnimy projekt uchwały oraz 
dodatkowo folder informacyjny wyjaśniający najważniejsze zało-
żenia uchwały w sposób zrozumiały dla mieszkańców i przedsię-
biorców. 

 Jak wygląda terminarz prac nad dokumentem?

• czerwiec: spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami;

• lipiec-sierpień: uzgodnienia zewnętrzne projektu uchwały;

• wrzesień - październik: wyłożenie projektu uchwały do pu-
blicznego wglądu, w tym dyskusja publiczna, zbieranie uwag;

• grudzień: skierowanie projektu uchwały pod obrady Rady Gminy

Jak mogę przekazać swoje uwagi do projektu uchwały krajobrazowej ?

Uwagi mogą być składane na piśmie w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin (parter)

przesyłane na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

lub drogą mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

                                Aneta Iwan

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Jest aktem prawa miejscowego – obowiązuje na terenie gminy, która 
zdecydowała o jej przyjęciu; Jest dokumentem mającym na celu 
ustalenia zasad i warunków sytuowania: 

• tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (maksymalne 
wielkości powierzchni reklamowych dla danej działki budowlanej, 
dopuszczalne miejsca sytuowania reklam/szyldów, rodzaje nośników 
reklamowych; 

• ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych (np. mak-
symalna wysokość ogrodzeń i wysokość cokołów, dopuszczalność 
wycofania ogrodzeń na wysokości bramy wjazdowej, przezierność 
ogrodzeń);

• obiektów małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci i inne 
obiekty służące rekreacji codziennej i utrzymaniu czystości); 

oraz kolorystyki rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane.

Czym jest uchwała krajobrazowa?

Jakie są podstawy prawne sporządzenia uchwały krajobrazowej 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27.03.2003 r. Na podstawie tej ustawy Rada Gminy Izabelin uchwa-
łą Nr XV/112/19 z dnia 26.09.2019 r. przystąpiła do sporządzenia 
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z 
których mogą być wykonane. Potocznie używana nazwa tej uchwały 
to „uchwała krajobrazowa”.

Jaki jest cel sporządzenia uchwały dla naszej gminy ?

Głównym celem naszej uchwały jest zapanowanie nad nośnikami 
reklamowymi, które dziś w wielu przypadkach szpecą architekturę, 
a ich nadmierna ilość wprowadza chaos w krajobrazie. Ograniczenie 
ilości reklam i uspójnienie szyldów jest szczególnie ważne ze wzglę-
du na charakter gminy i jej położenie w granicach Kampinoskiego 
Parku Narodowego i jego otuliny.

Kogo dotyczy uchwała krajobrazowa?

Uchwała dotyczy w szczególności właścicieli nośników reklamowych. 
Wielu z nich po wejściu w życie uchwały będzie musiało dostoso-
wać, w tym też często ograniczyć liczbę dotychczasowych reklam 
i szyldów.

Uchwała dotyczy także wszystkich mieszańców gminy – krajobraz 
jest dobrem publicznym, wspólnym, a naszym obowiązkiem jest 
dbanie o wygląd miejsca w którym żyjemy i pracujemy.

Kto ma wpływ na ostateczny kształt dokumentu ?

• Mieszkańcy gminy, Przedsiębiorcy (składają wnioski i uwagi);

• Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków (uzgadnia projekt uchwa-
ły);

• Marszałek Województwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej (opiniują projekt uchwały);

• Wójt (rozpatruje uwagi);

• Rada Gminy (rozpatruje uwagi nieuwzględnione przez Wójta i uchwala 
dokument;

http://www.bip.izabelin.pl/art,799,uchwala-krajobrazowa
http://www.gmina.izabelin.pl
http://www.gmina.izabelin.pl
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OGRÓDEK

KUCHNIA

ŁAZIENKA

DOM

GMINA IZABELIN

?WODĘ W DOMU I POZA NIM
JAK OSZCZĘDZAĆ

Jak ograniczyć zużycie WODY

Każda motywacja jest dobra i przyniesie 
korzyści Tobie oraz całemu społeczeństwu 

i środowisku. Jak to zrobić? Podczas codzien-
nych zajęć, w gospodarstwie domowym, wyko-
nuj proste czynności:

Kuchnia
• Zainstaluj perlator wody w kranie – napowie-
trzy wodę, zwiększając jej objętość, i zredukuje 
jej przepływ.
• Płucz warzywa w misce, a potem podlewaj tą 
wodą drzewka albo kompost,
• Używaj zmywarki (zużywa ona ok 15 l wody, 
a zmywanie ręczne ok. 50 l). Stosuj program 
ekonomiczny. Nastawiaj tylko pełną zmywarkę 
– oszczędzi to kilka litrów wody, które pochło-
nęłoby kolejne zmywanie.
• Gotuj potrawy pod przykrywką – woda nie 
będzie tak szybko odparowywać.
• Zawsze zakręcaj kran, jeśli nie musisz ko-
rzystać z bieżącej wody. Myte naczynia naj-

pierw zmyj gąbką z płynem do 
mycia naczyń, a dopiero potem 
opłucz pod bieżącą wodą. Ni-
gdy nie zostawiaj odkręconego 
kranu na czas zmywania. Takie 
mycie może powodować straty 
sięgające nawet 7-8 litrów na 
minutę.
• Zadbaj, by uszczelnić kran. 
Z kapiącej baterii może wyciekać 
nawet 15 litrów wody dziennie, co 
w skali roku daje ogromne ilości. 
Przy okazji może ona powodować 
nieestetyczne zacieki i ślady ka-
mienia na zlewozmywaku.
• Kupując baterię zlewozmywa-
kową dobrze jest wybrać model 
jednouchwytowy, który auto-
matycznie miesza wodę zimną 
i ciepłą, dzięki czemu nie musimy 
tracić czasu (i wody) by ustawić 
pożądaną temperaturę.

Łazienka
• Zamień kąpiel w wannie na 
szybki prysznic.
• Jeśli już musisz korzystać z ką-
pieli, napełnij wannę do połowy.
• Napraw nieszczelne krany. 
Regularnie wymieniaj zużyte 
uszczelki. Podobnie sprawdzaj 
wszystkie węże, złącza i baterie 
pod kątem wycieków. Nie zapo-

mnij sprawdzić kranów, rur i węży na zewnątrz, 
jeśli mieszkasz w domu.
• Zamontuj oszczędne spłuczki.
• Zainstaluj perlatory wody w kranach.
• Uruchamiaj tylko pełną pralkę,
• Poprzez pranie ciemnych ubrań w chłod-
niejszej wodzie oszczędzisz i wodę i energię, 
a ubrania zachowają kolor na dłużej. Współ-
czesne detergenty poradzą sobie już w 30°C
• Płucz zęby wodą z kubka.
• Pamiętasz o wodzie z garnków, w których 
płukane i myte były naczynia? Użyj jej do spłu-
kiwania toalety.
• Nie wyrzucaj do toalety resztek żywności, 
ręczników papierowych, odpadów higienicz-
nych, soczewek kontaktowych. Nie tylko są 
problematyczne w oczyszczalniach ścieków. 
Mogą również zmniejszyć drożność w rurach 
odpływowych, a tym samym zmusić Cię do zu-
życia większej ilości wody, by spłukać zawar-
tość miski klozetowej.

Niezależnie od tego, czy wierzysz w postępujące zmiany klimatu i deficyt wody zdatnej do 
picia, czy też po prostu chcesz zadbać o zasobność swojego portfela i zredukować wysokie 
rachunki – zacznij oszczędzać wodę!

Dom
• Zamiast kupować butelkowaną wodę źródla-
ną, korzystaj z wody z kranu. Wyjdzie taniej 
i z korzyścią dla przyrody. Produkcja wody 
butelkowanej wymaga zużycia… hektolitrów 
wody do produkcji butelek. Do oczyszczenia 
wody kranowej używaj dzbanków filtrujących.
• Co miesiąc monitoruj rachunek za wodę i od-
czytuj wskazania wodomierza. Rachunek i wo-
domierz to narzędzia, które pomogą Ci wykryć 
wycieki, oszacować rzeczywiste potrzeby zuży-
cia wody oraz zaplanować działania naprawcze.
• Poszerzaj wiedzę dotyczącą oszczędzania 
wody.
• Sprawdzaj szczelność instalacji wodnej i CO.
• W domu lub podczas pobytu na urlopie po-
nownie używaj ręczników. Nie ma konieczności 
wymieniać i prać ich codziennie! Staraj się je 
suszyć w pełnym rozwieszeniu, w przewiew-
nym miejscu.
• Jeśli posiadasz czworonoga, to kiedy dajesz 
mu świeżą wodę, nie wylewaj starej do kanali-
zacji. Użyj jej do podlewania roślin.
• Zainstaluj tzw. oszczędne spłuczki. Warto 
zwrócić uwagę na to, z jakich spłuczek ko-
rzystamy w domu. Te, które dbają o niższe 
zużycie, to spłuczki z funkcją „stop” oraz te 
z podziałem na spłukiwanie oszczędnościowe 
(w zależności od potrzeb możemy zużyć 3 litry 
lub 6 litrów wody).
• Kupuj świadomie. Pralki i zmywarki po-
bierają wodę w różnych ilościach. Kupując 
nowe urządzenia AGD wybieraj klasę ener-
getyczną A;
• Spójrz przychylnym okiem na nowoczesne 
technologie. Jeśli w Twoim domu łazienka to 
jedno z „najpopularniejszych” miejsc, przemyśl 
czy nie warto zastosować baterii bezdotykowej 
wyposażonej w czujnik ruchu.
• Naucz swoje dzieci właściwych nawyków 
i wytłumacz im, dlaczego warto być oszczęd-
nym.

Ogród
• Sadź rośliny odporne na suszę.
• Podlewaj ogród rano lub wieczorem.
• Rozsyp ściółkę! Rozrzuć obfitą warstwę ściółki 
dokoła roślin, by zamknąć wilgoć w glebie i za-
pobiec wyparowaniu jej z powierzchni.
• Podlewaj ziemię, nie rośliny.
• Zbieraj deszczówkę. Woda opadowa jest dar-
mowa, warto ją magazynować, by ograniczyć 
rachunki.

Marta Merchel
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XXII
Izabelińskie Spotkania z Książką (5-7 

czerwca) wypadły w czasie trudnym. Dla 
nas – mieszkańców, dla gminy, dla kultury. 
Rygory stanu pandemicznego, rygory admi-
nistracyjne, sanitarne, zakaz gromadzenia 
się, wychodzenia z domów, przemieszcza-

nia, spowodowały, że ostatnią sprawą, o 
której w praktyce myślą nasze władze, są 
potrzeby kulturalne obywateli. Sami jednak 
możemy się zorganizować, aby przymuso-
wy pobyt w domu, zdalna praca i nauka czy 
brak bezpośrednich kontaktów, nie wyjało-

Postanowiliśmy nie przekładać wizytówki naszej gminy – XXII Izabelińskich Spotkań z Książką – 

na bliżej nieokreślony czas, ale spotkać się z Państwem w planowanym terminie (5-7 czerwca), 

w każdy możliwy sposób.

wiły nas emocjonalnie i właśnie – kultural-
nie. Nie możemy na zawsze pozostać tylko 
na łasce seriali i oferty telewizji. Dlatego 
postanowiliśmy nie przekładać wizytówki 
naszej gminy – XXII Izabelińskich Spotkań 
z Książką – na bliżej nieokreślony czas, ale 
spotkać się z Państwem w planowanym 
terminie, w każdy możliwy sposób: za po-
średnictwem Internetu i być może podczas 
ograniczonych liczbowo wydarzeń literac-
kich, rozmów z pisarzami, debat na ważne 
dla nas kulturowo tematy.

Przygotowujemy specjalną platformę ko-
munikacyjną – maksymalnie uproszczoną 
stronę internetową, która współpracując z 
popularnymi portalami społecznościowymi, 
każdemu posiadaczowi smartfona lub kom-
putera z dostępem do Internetu pozwoli 
uczestniczyć w naszym wydarzeniu. Już 
niebawem pod adresem www.planetaizabe-
lin.pl znajdą Państwo informacje o Spotka-
niach. Będzie to ro rodzaj medialnej gazety 

w tym roku online

fot. Wacław Piekarski FOTOPIEKARNIK

http://www.planetaizabelin.pl
http://www.planetaizabelin.pl
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festiwalowej z filmami, książkami, spotka-

niami autorskimi.

Na początek: Dzień Kultury Obrazkowej 

(piątek, 5 czerwca). Czołówka polskich 

twórców komiksu i animacji poprowadzi w 

paśmie dziecięcym lekcje online dla dzieci z 

izabelińskiej szkoły podstawowej, a potem 

Siedzą od lewej: Cezary Harasimowicz, 
Piotr Niemczyk, Vincent Severski, 
Stoi: Bogdan Szczesiak
fot. Michał Jóźwiak

spotka się z dorosłymi, aby porozmawiać o 
tym, czym komiks był kiedyś, a czym jest 
dzisiaj – jak opowiada rzeczywistość i jak 
do niej pasuje.

Tego samego dnia wieczorem zmierzymy 
się z legendą Leopolda Tyrmanda. W roku 
tyrmandowskim, ogłoszonym przez polski 
Sejm, spotkamy trzech biografów niepo-
kornego pisarza, z którymi o jego zawiłych 
polskich i amerykańskich losach będzie roz-
mawiał Jerzy Kisielewski. 

Drugiego dnia (sobota, 6 czerwca) spo-
tkamy się z literaturą szpiegowską. Su-
permocny tercet: Piotr Niemczyk – autor 
„Krótkiego kursku szpiegowania”, Cezary 
Harasimowicz – scenarzysta, m.in.  filmów 
„300 mil do nieba”, „Bandyta” oraz autor 
książek szpiegowskich i zupełnie nieszpie-
gowskich. A wreszcie sam Vincent Severski 
– klasyk gatunku i rzeczywisty as wywiadu. 
W końcowej debacie zastanowimy się, czy 
zgoda na powszechną inwigilację to cywili-
zacyjna konieczność, czy utrata prywatności 
i zagrożenie. Miłośnicy gatunku będą mogli 
obejrzeć po pobraniu kodu film „Szpieg” na 
podstawie powieści Johna le Carre.

Finałowy dzień (niedziela, 7 czerwca) to 
wielkie pytania cywilizacyjne. Edwin Ben-
dyk, który jest opiekunem tego dnia, od-

powie na przykładzie swojej książki „czy w 
tym świecie Polska przetrwa do 2030 roku.”  
Spotkamy się też z ekologią – świetna Ur-
szula Zajączkowska i Arkadiusz Szaraniec. 
Towarzyszyć im będzie w dyskursie o końcu 
antropocenu, czyli epoki człowieka na Zie-
mi, głos ekonomisty profesora Witolda M. 
Orłowskiego z jego nową książką: „Świat, 
który zachorował. Co nam przyniesie pan-
demia?”.

Szczegółowy plan wydarzeń będzie dostęp-
ny na stronie internetowej i naszym fanpa-
ge’u. Wszystkie wydarzenia będzie można 
oglądać w czasie rzeczywistym oraz – zapi-
sane – odtworzyć w dogodnej chwili. Warto 
do nas zajrzeć i…pozostać na naszym iza-
belińskim Festiwalu Literackim. Zapraszamy.

Bogdan Szczesiak

www.planetaizabelin.pl
FB: @planeta.izabelin

mat. graficzne nadesłane 
przez organizatorów

KULTURA

http://www.planetaizabelin.pl
http://@planeta.izabelin 
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Z ŻYCIA GMINY

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 4 do 25, natomiast 
w soboty od 14 do 22.

W kwietniu największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezio-
nych odpadów, ponownie cieszyły się odpady poremontowe. Mieszkań-
cy pozbyli się w ten sposób ponad 10.000 kilogramów. Pozostałe ilości 
kształtowały się następująco:

Papier – 237 worków

Szkło – 54 worki

Tworzywa sztuczne – 342 worki

Zużyty sprzęt elektroniczny – 99 worków (odpady większe gabarytowo 
zostały przeliczone według objętości)

Bioodpady – 465 worków

Odpady wielkogabarytowe – 133,50 m3

Opony – 356 szt.

Świetlówki – 4,4 kg

Baterie i akumulatorki – 7,9 kg

Przeterminowane leki – 6 kg

Chemikalia – 32 kg

Tekstylia – 46 worków

Po odbiór odpadów przyjechały 22 hakowce firmy BYŚ, z czego 18 za-
brało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 50 
kontenerów KP-7. Po tekstylia, świetlówki i baterie wykonane były do-
datkowe podjazdy śmieciarek o mniejszej kubaturze. 

Przy użyciu stacji kontroli jakości powietrza SmartCity, zainstalowanej 
na PSZOK-u, odbywa się stały monitoring jakości powietrza w zakresie 
siarkowodoru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych.
Wszystkie bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej do-
puszczalnych norm.

Marta Merchel

PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W KWIETNIU 2020

W kwietniu punkt odwiedziło w sumie 337 mieszkańców. Odwie-
dziny mieszkańców z poszczególnych miejscowości przedstawia-

ją się następująco:

Izabelin C  112

Hornówek  63

Truskaw  66

Laski  45

Izabelin B  25

Mościska  18

Sieraków   8

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W trzy soboty na 24 dni ro-
bocze marca przywieziono aż 14 % odpadów. 

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się 
w Izabelinie C przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy). 
Godziny otwarcia PSZOK: pon. – pt. 7:00 - 10:00 oraz 14:00 - 18:00; soboty 10:00 -14:00.
Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer abonencki. 
Więcej informacji: https://tiny.pl/ts68d

https://tiny.pl/ts68d 
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ZDROWIE

Dostałam drugie życie
Z osobą, która przeszła COVID-19 rozmawia Iwona Mazurek 

(dane bohaterki znane są redakcji) 

Od kilku miesięcy żyjemy w strachu o ży-
cie i zdrowie. Wielu z nas panicznie boi się 
koronawirusa. Jak to się stało, że Pani za-
chorowała?
Kiedy na początku roku 2020 w Chinach zro-
biło się głośno o tej strasznej chorobie, chy-
ba nikt nie przypuszczał, że rozprzestrzeni się 
ona na cały świat i dotrze również do Europy. 
Szybko mogliśmy się przekonać, że to nie za-
bawa. Żniwa, jakie zbierała we Włoszech czy 
Hiszpanii, mnie osobiście przerażały. Moje 
ukochane wakacyjne miejsca były na wojnie 
z wirusem. Jednak mimo to, nie dotykało mnie 
to osobiście, więc przeżywałam wszystko jak 
za szklaną szybą. W styczniu i w lutym cho-
dziłam normalnie do pracy, spotykałam się ze 
znajomymi. Pracuję w banku, gdzie na open 
space codziennie przebywa kilkanaście osób. 
Pod koniec lutego syn koleżanki wrócił z obozu 
narciarskiego we Włoszech. Mówiła, że złapał 
jakieś przeziębienie, bo kicha, prycha i ma wy-
soką gorączkę. Po dwóch tygodniach poszła 
na zwolnienie lekarskie, bo – jak mówiła – nie 
czuła się najlepiej. Trzy dni potem, po powro-
cie z pracy poczułam, że bolą mnie wszystkie 
mięśnie. Pomyślałam, że stres mnie dopadł i to 
są jego efekty. Jednak kolejnego dnia doszedł 
suchy duszący kaszel i potworny ból głowy. 
Wzięłam jednak tabletki i poszłam do pracy, 
bo kończyłam ważny projekt. Kolejnego dnia 
rano nie byłam w stanie podnieść się z łóżka. 
Gorączka, duszności, zimne poty i ból wszyst-
kiego. Myślałam, że umieram. 

Czy ma Pani jakieś choroby współist-
niejące?
Tak, od 9 roku życia leczę się na cukrzycę 
typu 1, czyli każdego dnia muszę przyjmować 
zastrzyki z insuliny. Kilka lat temu zapadłam 
w śpiączkę, bo trzustka nie chciała współpra-
cować. Okazało się też, że mam chorą nerkę, 
którą trzeba było usunąć. 

I co było dalej?
Zostałam w domu, wzięłam leki przeciwgrypo-
we i przeciwgorączkowe, ale one nie pomagały. 
Gorączka nie ustępowała, a kaszel się nasilał. 
Kolejnego dnia udałam się do zaprzyjaźnionego 
lekarza, który stwierdził ostre zapalenie oskrze-
li, wypisał silny antybiotyk i kazał wracać do 
domu. 

A testy Pani zrobił?
Testów nie zrobił. Stwierdził, że przy moim 
stanie zdrowia jest ogromne ryzyko zakażenia, 
jeśli trafiłabym na oddział zakaźny do szpita-

la. Przez tydzień brałam antybiotyk, który nie 
pomagał tak jak powinien. Mój stan zdrowia 
był dosyć ciężki, więc mąż zadzwonił po karet-
kę. Długo trwało zanim się dodzwonił. Zapisali 
dane, ale nie przyjeżdżali przez dwa dni. Potem 
przyjechali i pobrali mi wymaz z gardła i nosa. 
Po kilku dniach dostałam pozytywny wynik.

Jakie to było uczucie?
Straszne! Na początku nie wierzyłam, potem 
pytałam dlaczego ja, płakałam, po prostu że-
gnałam się z życiem. Pomyślałam, że w tym 
roku skończę 40 lat i nie chcę jeszcze umierać. 
Mam przed sobą tyle planów, które w jednej 
chwili pękły jak bańka mydlana. Bałam się 
o moich bliskich. Mam dwoje dzieci i męża, 
z którymi mieszkam. Patrzyłam na moich syn-
ków i zastanawiałam się, jakich sytuacji w ich 
życiu nie będzie mi dane przeżyć. 

Zajęłam naszą sypialnię, mąż przeniósł się na 
kanapę do salonu. W masce i rękawiczkach 
opiekował się mną jak mógł. Gotował, poma-
gał korzystać z toalety, mył mnie. To niewiary-
godne, jaki człowiek robi się bezradny, bezsilny 
i zależny od innych. Doświadczałam tego od 
dziecka w związku z moją chorobą, ale nigdy 
aż tak, jak teraz. 

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku prze-
szła Pani na domową kwarantannę?
Tak, ja i moja rodzina mieliśmy zakaz wycho-
dzenia z domu. Codziennie dzwonił do mnie 
lekarz z pytaniem jak się czuję. Kilka razy od-
wiedziła nas również policja.

Mieszkacie we czwórkę. Czy pozostali 
członkowie rodziny nie zachorowali?
Na szczęście nie. Mieli robione testy i ich wyniki 
były negatywne. Ich organizmy mają widocznie 
lepszą odporność niż moja. 

Dostała Pani jakieś nowe leki?
Po skończeniu antybiotyku brałam leki przeciw-
gorączkowe. Na koronawirusa nie ma dobrych 
leków. Schudłam 6 kg, bo nie byłam w stanie 
nic przełknąć. Strasznie bałam się trafić do 
szpitala. Kiedy już byłam w stanie, modliłam 
się, by przejść tę chorobę w domu. Miałam 
szczęście, że nie musiałam korzystać z respira-
tora. Byłam w swoim środowisku, wśród ludzi, 
którzy mnie kochają. Po trzech tygodniach mój 
stan zdrowia zaczął się poprawiać, wracałam 
do żywych. Powracał też apetyt i wewnętrzna 
radość. 

Minął miesiąc, odkąd jest Pani zdrowa. 
Jak Pani odbiera to doświadczenie?

Niewątpliwie było to coś bardzo mocnego, co 
pozostanie we mnie na długo. Gdy mój stan 
był ciężki, nie byłam w stanie myśleć. Pragnę-
łam tylko, by to się skończyło. Dopiero potem 
przyszły refleksje, strach, żal, złość. Wtedy 
uświadomiłam sobie, co jest w życiu napraw-
dę ważne, jak bardzo kocham moich najbliż-
szych. Zobaczyłam ile błędów popełniłam, ile 
nerwów straciłam na sprawy zupełnie nieistot-
ne. To, co zaprzątało mi głowę przed choro-
bą, po wyzdrowieniu straciło zupełnie sens. 
Uświadomiłam sobie, że dostałam drugie ży-
cie. Zobaczyłam, na kogo mogę liczyć. Bardzo 
dziękuję mojej rodzinie za ogromne wsparcie 
psychiczne, a mojemu mężowi za wszystko, co 
dla mnie zrobił. Mam wrażenie, że dzięki jego 
determinacji żyję. 

Co by Pani chciała przekazać swoim są-
siadom?
Stosujcie się do nakazów, noście maseczki, 
myjcie ręce, zachowujcie dystans. Bądźcie od-
powiedzialni! Nie przejmujcie się błahostkami. 
Kochajcie swoich bliskich i bądźcie dla siebie 
życzliwi.

A czego można życzyć Pani?
Zdrowia, tylko zdrowia pragnę.

Dziękuję, że zgodziła się Pani na rozmowę.

Wywiad był przeprowadzany internetowo.

fot. picabay.com
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XXIII SESJA RADY GMINY IZABELIN

Z ŻYCIA GMINY

XXIII sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 28 i 29 kwietnia 2020 roku. 
Radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała XXIII/181/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iza-
belin na lata 2020-2033 (ZA: 10, PRZECIW: 4, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0).

Uchwała XXIII/182/20 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2020 (ZA: 10, 
PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

Uchwała XXIII/183/20 w sprawie zwol-
nienia od podatku od nieruchomości (ZA: 15, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). W związku z epi-
demią COVID-19 ustanowione zostały czaso-
we ograniczenia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej przedsiębiorców działających 
w różnych branżach. Spowodowało to nega-
tywne skutki finansowe. Dlatego Rada Gmi-
ny Izabelin przegłosowała tę uchwałę, by 
wesprzeć naszych lokalnych przedsiębiorców 
w czasie epidemii. Uchwalono zwolnienie 
z podatku od nieruchomości od gruntów, bu-
dynków i budowli, znajdujących się na terenie 
gminy, związanych z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą, którego termin płatności 
przypada w maju, czerwcu i lipcu 2020 r. 
Zwolnienie to obejmie przedsiębiorców, któ-
rych dotyczy zakaz prowadzenia działalności 
wprowadzony w związku z epidemią, i którzy 
w związku z tym zanotowali pogorszenie swo-
jej płynności finansowej (m.in. działalność 
gastronomiczna, fryzjerzy, kosmetyczki, dzia-
łalność rozrywkowa).

Uchwała XXIII/184/20 w sprawie prze-
dłużenia terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości (ZA: 15, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0). Wsparciem dla przedsiębiorców 
jest też przedłużenie do dnia 30 września 
2020 r. terminów płatności podatku od nie-
ruchomości, przypadających w maju i czerw-
cu 2020 r. Jest to pomoc dla przedsiebior-
ców, których nie dotyczy zakaz prowadze-
nia działalności, o którym mowa w uchwale 
XXIII/183/20, ale w związku z epidemią po-
gorszyła się ich płynność finansowa.

Uchwała XXIII/185/20 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXIII/189/17 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (ZA: 
15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Kolejnym 
wsparciem oferowanym przez gminę jest 
niepobieranie tzw. opłaty prolongacyjnej na-
leżnej gminie, naliczanej przy stosowaniu ulg 
w spłacie zobowiązań podatkowych, powsta-
łych w okresie epidemii.

Uchwała XXIII/186/20 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pie-
niężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Izabelin i jej jednost-
kom organizacyjnym oraz warunków dopusz-
czalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc pu-
bliczną (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 
Uproszczono procedury przyznawania ulg 
(umorzeń i odroczeń) w należnościach cywil-
noprawnych (tj. czynsze, dzierżawy) przed-
siębiorcom, u których nastąpiło pogorszenie 
płynności finansowej w związku z epidemią, 
poprzez rezygnację z dostarczania sprawoz-
dań i zestawień księgowych.

Powyższe rozwiązania zwiększają dotychczas 
dostępne możliwości ubiegania się o ulgi 
w spłacie zobowiązań podatkowych (umo-
rzenia, przedłużenie terminu płatności, roz-
łożenie zaległości na raty) i jednocześnie, 
w okresie obowiązywania stanu epidemii, 
upraszczają dotychczasowe procedury w tym 
zakresie. W celu uzyskania ulgi należy złożyć 
jedynie oświadczenie o pogorszeniu płyn-
ności finansowej na skutek spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia 
epidemii, według wzoru określonego w zarzą-
dzeniu Wójta Gminy Izabelin. Więcej informa-
cji na temat nowych ulg mogą Państwo uzy-
skać w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy 
(tel. 22 722 89 76 oraz 22 722 89 60). Treść 
uchwał i formularze dostępne są na stronie 
https://www.gmina.izabelin.pl/pakiet4.

Uchwała XXIII/187/20 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego (ZA: 15, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0). Pomoc finansowa dla Po-

wiatu Warszawskiego Zachodniego ma być 
udzielona na realizację zadania inwestycyj-
nego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4130W ul. 3 Maja w Izabelinie C na długo-
ści ok. 1,5 km.” Zakres prac do wykonania 
obejmuje pełną przebudowę konstrukcji, na-
wierzchni jezdni wraz z odwodnieniem drogi 
oraz budowę chodników dla pieszych i ścieżki 
rowerowej.

Uchwała XXIII/188/20 w sprawie pod-
jęcia współdziałania Gminy Izabelin na rzecz 
realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci dróg 
rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Iza-
belin, Łomianki i Stare Babice” (ZA: 14, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI: 0). Uchwała reguluje zasady 
przygotowania i realizacji wspólnego Projek-
tu, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych 
w gminie Izabelin i w gminach partnerskich, 
w odpowiedzi na zapowiedziany przez Ma-
zowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów budowy ścieżek rowerowych, w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
– Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Oś 
priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę ni-
skoemisyjną” – Działanie 4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza – Podziałanie 4.3.2 
Mobilność miejska w ramach ZIT. Partnerstwo 
w powyższym projekcie zwiększa szansę na 
otrzymanie dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej, dzięki uzyskaniu maksymalnej 
możliwej liczby punktów za kryteria meryto-
ryczne określone w konkursie, a dotyczące 
m. in. oddziaływania terytorialnego i zasięgu 
przestrzennego efektów realizacji projektu, 
długości ścieżek rowerowych, wydłużenia sie-
ci tras rowerowych oraz wpływu na ciągłość 
ścieżek rowerowych w układzie międzygmin-
nym. Realizacja merytorycznego zakresu pro-
jektu planowana jest do końca 2022 r.

Uchwała XXIII/189/20 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Państwowym Gospodarstwem 
Wodnym Wody Polskie a Gminą Izabelin (ZA: 
15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Wójt Gminy Iza-
belin wystąpił do Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie z propozycją 

https://www.gmina.izabelin.pl/pakiet4
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zawarcia porozumienia dotyczącego finan-
sowania w 2020 r. zadania, polegającego na 
„Utrzymaniu śródlądowych wód powierzch-
niowych płynących, stanowiących własność 
Skarbu Państwa, polegającym na utrzymaniu 
rzeki Kanał Zaborowski od km. 24+145 do 
25+100” w granicach gminy Izabelin. W celu 
zawarcia porozumienia niezbędne jest zabez-
pieczenie w planie wydatków budżetu gminy 
środków finansowych w wysokości 20 000 zł 
brutto na realizację zadań, będących w admi-
nistracji Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie. 

Istnienie Kanału Zaborowskiego ma istotne 
znaczenie dla lokalnej społeczności, jednak 
aby spełniał swoje zadanie musi być utrzy-
mywany w należytym stanie, oczyszczany 
w taki sposób, aby zachowana była jego 
przepustowość. Mając na względzie dobro 
mieszkańców oraz z uwagi na brak realizacji 
zadania przez organy właściwe w sprawach 
gospodarowania wodami, Gmina Izabelin wy-
raziła chęć przejęcia w ramach porozumienia 
wykonywanie zadań związanych z bieżącym 
utrzymaniem Kanału Zaborowskiego.

Uchwała XXIII/190/20 w sprawie przyję-
cia Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Izabelin na 2020 rok (ZA: 

WÓJT GMINY IZABELIN

informuje o wywieszeniu wykazu 

nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy i użyczenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) 

niniejszym podaje się do publicznej wia-

domości, że w siedzibie Urzędu Gminy 

Izabelin we wsi Izabelin C przy 

ul. 3 Maja 42 w terminie od dnia 20 

maja 2020 r. do dnia 10 czerwca 2020 r. 

wywieszony będzie wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy i użycze-

nia. 

Wójt Gminy Izabelin

Dorota Zmarzlak

Izabelin C, dnia 18 maja 2020 r.

 
 

22 kwietnia w kościele pw. świętego 
Franciszka z Asyżu w Izabelinie ostat-

ni raz odbyła się msza święta z udziałem dyry-
genta Jana Królaka. 

Po czterech i pół roku w naszej parafii, pan Jan 
zakończył pracę jako organista i dyrygent chó-
ru Tibi Domine oraz scholi Kwiatki Świętego 
Franciszka.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Nabra-
liśmy doświadczenia w śpiewie oraz udzielił 
nam się upór w dążeniu do doskonałości.

Mamy nadzieję, że parafia w Łomiankach sta-
nie się miejscem rozwoju, pięknej służby i ko-
lejnych sukcesów.

parafianie oraz chórzyści – mali i duzi

14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

Uchwała XXIII/191/20 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr VI/26/19 Rady Gminy Izabe-
lin z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej 
uchwałę Nr XXXII/274/17 Rady Gminy Izabe-
lin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie za-
rządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 
Z uwagi na zmiany kadrowe w Urzędzie Gmi-
ny Izabelin niezbędne jest powołanie nowych 
pracowników do poboru opłaty skarbowej.

Uchwała XXIII/192/20 w sprawie przy-
jęcia sprawozdania kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie 
z wykonania zadań w roku 2019 (ZA: 14, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej składa 
Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzia-
łalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby 
w zakresie pomocy społecznej.

Iwona Mazurek

Parafianie dziękują organiście

fot. archiwum J. Kowalskiej
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Czy jesteśmy gotowi na zdalne nauczanie?
Od kilku tygodni z powodu pandemii koronawirusa, dzieci nie chodzą na zajęcia do szkoły. Korzystają nato-
miast ze zdalnego nauczania. Tego typu edukacja jest jedynym możliwym wyjściem w czasach, kiedy tak 
bardzo utrudnione jest spotkanie twarzą w twarz. Ma to wiele plusów, ale ma też swoje minusy. Zapytałam 
trzy grupy społeczne o ich zdanie. Rozmawiałam z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Izabelinie, uczniami 
oraz ich rodzicami, jak to wygląda z ich perspektywy.

Katarzyna Jakubaszek 
nauczyciel języka polskiego

W marcu zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach. Uczniowie 
i nauczyciele musieli odnaleźć się w nowej, nieznanej edukacyjnej sytuacji. Rozpoczęło 
się zdalne nauczanie. Było to trudne również dlatego, że nie mieliśmy czasu, by się do 
tego przygotować. Trzeba było działać szybko i wybrać takie narzędzia, by móc do-
trzeć do wszystkich uczniów, objąć ich opieką, dawać wsparcie i potrzebne wskazówki. 
Uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja naszej izabelińskiej szkoły – wszyscy musie-
liśmy stawić czoła wyzwaniu, jakim jest zdalne nauczanie. Po kilku tygodniach można 
stwierdzić, że jesteśmy gotowi na taką formę edukacji. Nauczanie zdalne sprawdza się, 
przynosi efekty. Początki nie były łatwe, szukaliśmy najkorzystniejszych rozwiązań, form 
komunikacji, zasad współpracy. Z każdym tygodniem jest łatwiej. Wiemy, jakich błędów 
unikać, jak usprawnić i uatrakcyjnić naukę. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego 
wparcia rodziców. Ich cenne wskazówki i zaangażowanie pozwalają nam na pozytywną 
ocenę naszych działań. 

Z perspektywy nauczyciela dostrzegam zalety takiej formy nauczania. Nasi uczniowie 
nie są narażeni na zachorowanie, a to był priorytet – by uczniowie byli bezpieczni. Udaje 
się realizować podstawę programową wykorzystując ciekawe zasoby multimedialne. 
Odkrywamy nowe edukacyjne platformy, uczymy się z nich korzystać. To zaprocentuje 
w przyszłości. 

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mogą uczyć się zdalnie. Potrzebujący otrzymali kom-
putery i niezbędne oprogramowanie. Dzieci mogą dowolnie wybrać czas na naukę 
i przygotowanie zagadnień. Pracują w swoim tempie, w każdym momencie mogą prze-
rwać naukę, by odpocząć (poza lekcjami online). Uczą się planowania swojej pracy, od-
powiedzialności i kreatywności. Mają czas na wykonanie dodatkowych zadań i zdobycie 
dobrych ocen. Mogą więcej czasu przeznaczyć na swoje pasje. Przekonaliśmy się, że 
możemy na siebie liczyć. Pomagamy sobie. Uczniowie nieśmiali są bardziej aktywni, 
chętnie biorą udział w dyskusjach, prezentują swoje poglądy i prace. Tęsknimy za 
szkołą i za sobą, zatem doceniliśmy naukę w tradycyjnej formie. 

Dyrekcja, nauczyciele i rodzice bardzo się starają, by nasze dzieciaki jak najmniej ucier-
piały z powodu zawieszenia nauki w szkole, niestety nie da się zniwelować wszystkich 
mankamentów nowej formy edukacji. Największą i najdotkliwszą wadą nauki zdalnej 
jest brak bezpośredniego kontaktu. Nic nie zastąpi rozmowy, uśmiechu, życzliwego 
spojrzenia. Mieliśmy wiele wspólnych planów: projekty, wycieczki, konkursy, spotkania. 
Uczniom bardzo brakuje towarzystwa rówieśników. Poza tym nie każdy temat uda się 
wytłumaczyć w nauczaniu zdalnym, nie zawsze uczeń zgłosi, że nie zrozumiał zagad-
nienia. Zdarza się, że uczniowie nie są skupieni i aktywni na lekcjach online, zajmują 
się czymś innym. Zbyt dużo czasu spędzamy przed komputerem. Pracujący rodzice nie 
mają możliwości dopilnowania, by dziecko wzięło udział w lekcjach online. Zdarza się 
celowe unikanie lekcji, spóźnienia. Mnie najbardziej martwi, choć zdarza się to rzadko, 
że otrzymuję od uczniów prace, których nie pisali samodzielnie. 

Zawsze trzeba dostrzegać to, co dobre i szukać nowych „dróg”, by pokonać trudności 
i dotrzeć do celu. Jestem dumna ze swoich uczniów, doceniam ich ciężką pracę. Słowa 
podziękowania należą się rodzicom, nauczycielom, dyrekcji, władzom gminnym. Razem 
dajemy radę! 

Magdalena Żychlińska
mama Wojtka i Jurka

Przestawienie się na naukę w domu nie było u nas 
trudne, ale wiem, że jako rodzic jestem na uprzy-
wilejowanej pozycji, bo mam tylko dwójkę dzieci, 
i to już nie maluchów (piąta i siódma klasa), dość 
samodzielnych i „ogarniętych” z technologiami. 
Mamy też wystarczającą ilość sprzętu w domu. Ale 
najważniejsze są możliwości czasowe – zawodo-
wo pracuję na pół etatu, w tej chwili zdalnie, więc 
mogę dzieciom pomóc w razie potrzeby. 

W pierwszych dniach zdaliśmy sobie sprawę, że 
naukę trzeba zacząć nie od poszczególnych przed-
miotów, tylko nauki samoorganizacji. Na lodówce, 
zamiast tradycyjnego planu lekcji, pojawiła się ty-
godniowa rozpiska lekcji online, a do tego tabelki – 
co jest na już, co na później, co zrobione, co czeka 
na swoją kolej. W telefonach dzieciaki poustawiały 
sobie przypomnienia. Muszę przyznać, że synowie 
bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli. Jakoś sami 
z siebie dążą do niekumulowania zaległości, na 
ogół się udaje. W deszczowy dzień potrafią zrobić 
lekcje z kilku dni, aby mieć luz i czas na badminto-
na, gdy wyjrzy słońce. Choć parę rozmów motywa-
cyjnych musieliśmy też odbyć (śmiech).

Największe plusy? Więcej wspólnych posiłków, 
więcej samodzielności. Możliwość elastycznego 
zaplanowania tygodnia (z wyjątkiem „onlajnów”). 
Minusy – czasem bywa ciężko, ale jak myślę o ko-
bietach, które właśnie straciły pracę, o matkach 
niepełnosprawnych dzieci, o osobach starszych lub 
chorych, o domach z przemocą, to nauka zdalna 
naprawdę przestaje być problemem.

Jurek Żychliński 
uczeń klasy 5d

Jak każde dziecko, tęsknię za swoimi przyjaciółmi 
i nauczycielami. Niełatwo uczyć się w ten sposób. 
Ale trzeba przyznać, że kwarantanna i nauka zdal-
na uczy nas odpowiedzialności i zorganizowania. 
Sami decydujemy, kiedy i czy coś zrobimy, a jak 
już zrobimy, to jak dokładnie. Szkoły i nauczyciele 
nie spodziewali się kwarantanny tak nagle, więc 
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Dominika 
Olszewska-Dąbkiewicz
nauczyciel języka polskiego

Pandemia spowodowała, że musiałam 
bardzo szybko opanować nauczanie onli-
ne. I już wiem, że będę z tego korzystała 
nawet wtedy, gdy wrócimy do szkoły. Dzie-
ci uwielbiają komputery oraz Internet, dla-
tego zamierzam wykorzystywać platformę 
Teams (której używamy w naszej szkole) 
do przygotowania różnych projektów. Wła-
śnie dzięki zdalnemu nauczaniu udało się 
mojej klasie 5c przygotować film o tęskno-
cie za przyjaciółmi, za szkołą, wspólną za-
bawą. Film pt. „Nowe czasy w szkole” miał 
swoją premierę w Izabelin TV. 

Lekcje online to nauka samodzielności dla 
uczniów. Dzieci muszą planować pracę, 
dzielić materiał na każdy dzień i kontrolo-
wać swoje szkolne zadania. Jestem prze-
konana, że to zaprocentuje w przyszłości. 
Dzięki zdalnemu nauczaniu rozkwitła część 
uczniów, którzy przez swoją nieśmiałość 
krępowali się zabierać głos na lekcjach na 
żywo. Okazało się, że tym dzieciom łatwiej 
przychodzi prezentowanie swoich umie-
jętności zza komputera. Dzieci cieszą się 
z zajęć online, bo tylko teraz mogą mieć 
lekcje, gdy np. leżą w łóżku. Wystarczy, że 
wezmą ze sobą telefon lub komputer oraz 
zeszyt i mogą się uczyć w wybranym przez 
siebie miejscu.

Jednak nie brakuje też negatywnych stron 
zdalnego nauczania. W nauczaniu chodzi 
przede wszystkim o spotkanie. Kluczem 
do dobrej relacji wychowawca-uczeń jest 
uważność. Dzięki rozmowom na żywo zwy-
kle jestem w stanie dostrzec, że dziecko ma 
jakiś problem. Wtedy od razu próbuję mu 
pomóc. Przez Internet wielu rzeczy nie wi-
dać i łatwiej przeoczyć kryzysową sytuację. 
Znikają uczniowie słabsi. Na żywo chętniej 
powiedzą, że mają problem z nowym ma-
teriałem, a ja mogę podejść do nich i jesz-
cze raz wszystko wytłumaczyć. Na lekcjach 
zdalnych dzieciom trudniej się przyznać, że 
czegoś nie zrozumiały. A przez to, że na-
raz widzę tylko czworo dzieci – nie mogę 
wychwycić tych, którzy chcieliby jeszcze raz 
wysłuchać wszystkiego od początku. 

Zmianę sposobu nauczania źle znoszą 
dzieci, które mają np. zespół Aspergera czy 
autyzm. Ci uczniowie bardzo źle przyjmu-
ją każdą zmianę planu dnia. A nauczanie 
online wywróciło do góry nogami ich po-
układany świat oraz życie ich rodzin. Gdy 
wrócimy już do szkoły, dla nich będzie to 
kolejna zmiana i wiem, że niektórzy mogą 
mieć ogromny problem, by wrócić do nor-
malnego rytmu.

Bartłomiej Kornatowski
nauczyciel przyrody

Zdalne nauczanie jest nienaturalną formą 
nauczania, tak dla nauczycieli, jak i dla 
uczniów. W pierwszym odruchu doszuku-
ję się minusów. Nie ma osobistego kon-
taktu z uczniem. To skutkuje negatywnie 
na wielu płaszczyznach, np. dzieci mogą 
się czuć „niezaopiekowane”. My, jako na-
uczyciele, nie jesteśmy w stanie w czasie 
rozmowy online (dzieci mają zazwyczaj 
wyłączone kamery), dotrzeć do wszyst-
kich uczniów, a stacjonarnie, idąc po kla-
sie, mogę w ciągu kilku minut zajrzeć do 
każdego zeszytu i stwierdzić, kto co robi. 
Online nie ma możliwości pomóc tym 
uczniom, którzy nie rozumieją, ale boją 
się o tym powiedzieć, bo są np. nieśmiali 
albo są introwertykami. Kolejnym minu-
sem jest zanikanie relacji międzyludzkich 
– coś czego nie da się zmierzyć. 

Jeśli chodzi o plusy, to dobrze, że lekcje 
się w ogóle odbywają i możemy mieć 
kontakt z uczniami. Poza tym nauczanie 
online daje możliwość poznania narzędzia 
jakim jest Platforma Teams, dzięki której 
nie tylko możemy się spotykać, widzieć 
i rozmawiać, ale także robić sprawdzia-
ny, zadawać prace domowe itp. To jest 
o tyle fajne, że gdy wróci normalność, 
to te umiejętności przydadzą się. Gdy 
uczeń będzie siedział chory w domu albo 
będzie miał nauczanie indywidualne, to 
w ten sposób będzie mógł kontaktować 
się z klasą. 

Porównanie nauczania tradycyjnego ze 
zdalnym jest trudne, bo to drugie z zało-
żenia jest gorsze. To jakby porównywać 
mercedesa do malucha – lepszy maluch 
niż nic. 

– szczególnie na początku – wiele rzeczy 
odkrywaliśmy i poznawaliśmy. 

Teraz jest nieco spokojniej, ale nadal nie 
rozwiązuje to wielu problemów. Prawdo-
podobnie po kwarantannie będzie jeszcze 
większa różnica poziomów, niż była wcze-
śniej. Teraz, gdy ucznia nie ma na lekcji, 
nauczyciel może wstawić nieobecność, i to 
wszystko. Poza tym, uczeń może dołączyć 
do spotkania i jednocześnie grać w grę. 

Dobre jest to, że obecnie naukę można do-
stosować do pogody i do własnych planów. 
Na przykład, gdy wiesz, że jutro będzie 
piękna pogoda, a chwilowo pada, możesz 
odrobić to, co byś musiał robić jutro, więc 
masz dużą niezależność. 

Karolina Dubaniewicz
mama Hani, Klary i Wojtka

Na początku było ciężko – dla nas naj-
trudniejsze było połapanie się w nowym 
systemie nauczania tak, żeby nie prze-
oczyć żadnego nowego zadania i o ni-
czym nie zapomnieć. Początkowo mu-
sieliśmy trochę pomagać córkom (piąta 
i siódma klasa), ale szybko zaczęły sobie 
dawać radę same. Nam pozostało czu-
wanie nad edukacją najmłodszej pocie-
chy, czyli syna – zerówkowicza.

Była też kwestia dostępu do laptopa. 
Mamy tylko jednego, a my z mężem czę-
ściowo pracujemy zdalnie. Ale poukłada-
liśmy to sobie. Na szczęście z platformy 
Teams dzieci mogą korzystać na smart-
fonach. 

Wcześniej problemem było też drukowa-
nie dużej ilości materiałów. Przy trójce 
dzieci zużywaliśmy sporo papieru. Teraz 
większość nauczycieli przesyła materiały, 
które można uzupełnić w programie gra-
ficznym. Tylko sześciolatkowi drukujemy.

Teraz jest już o wiele łatwiej. Dziewczy-
ny są obowiązkowe i same pilnują lekcji 
online. Młodszej trzeba czasem pomóc 
z rozplanowaniem nauki. To nie jest 
proste dla dziesięciolatków. Śmiejemy 
się czasem, że nasze dzieciaki studiują, 
bo tak de facto ta nauka teraz wygląda. 
Plusem na pewno jest to, że można się 
uczyć na przykład w ogrodzie. 

Trudność sprawia nam czasami rozdzie-
lenie czasu nauki i odpoczynku. Począt-
kowo nauka rozciągała nam się na cały 
dzień, nie było wyraźnej granicy. Nadal 
czasem tak jest. Ale bardzo staramy się 
pilnować tego, żeby był czas na zabawę, 
ruch, spacer, zainteresowania pozasz-
kolne.

Jestem pełna podziwu dla naszych na-
uczycieli. Im też nie było łatwo odnaleźć 
się w nauczaniu zdalnym, zwłaszcza tym 
starszym, mniej zaznajomionym z tech-
nologiami. Zanim ruszyła platforma Te-
ams byli zalewani mailami, a mimo to 
większość z nich znajdowała czas, żeby 
indywidualnie odpisywać uczniom i rodzi-
com – często z dobrym słowem, dodając 
dzieciakom otuchy w nowej sytuacji. Na-
uczcielka Wojtka, pani Marlena, nagra-
ła przed świętami wielkanocnymi filmik 
z życzeniami dla swoich Zajączków. To 
było bardzo miłe.

EDUKACJA
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KILKA SŁÓW O PRZEKONANIACH
To, jak bardzo kolorowe jest twoje życie, w dużej mierze zależy od ciebie. Możesz je widzieć w ciemnych 
kolorach, szarościach, czerniach i brązach, a możesz też w różach, pomarańczach czy zieleniach. To ty i twoje 
przekonania nadają twemu życiu kształt i sens. Wszystko rodzi się najpierw w twojej głowie, ona tworzy 
myśl, którą wypowiadasz, a wypowiedziane słowo tworzy twoją rzeczywistość, to kim jesteś, jak postępu-
jesz, jakich ludzi masz wokół siebie i jak ich postrzegasz. 

EDUKACJA

Czas próby ciągnie się od kilkunastu tygo-
dni. Ile to jeszcze potrwa, nikt z nas nie 

wie. Czy damy radę, czy przejdziemy to z na-
dzieją i uśmiechem, czy wykorzystamy ten 
czas dobrze? Czy wręcz przeciwnie – będzie-
my tylko narzekać i złościć się, dopytywać 
losu, dlaczego nas to spotkało? Jak będzie 
wyglądało nasze życie potem, po pandemii, 
w dużej mierze będzie zależało od nas i od 
naszych przekonań. Czy zechcemy się w tym 
wszystkim odnaleźć, czy sami siebie będzie-
my spowalniać? Zastanawiałaś się kiedyś, 
skąd się wzięły twoje przekonania i czym 
w ogóle są? Oto kilka prostych praw: 

Przekonanie jest subiektywnym poglądem 
na siebie i otaczający nas świat, wtłaczany 
od dzieciństwa przez osoby i sytuacje, z któ-
rymi przyszło nam wzrastać. Dlatego każdy 
z nas, przeżywając tę samą sytuację, widzi ją 
swoimi oczami – zupełnie inaczej niż druga 
osoba. Nasze postrzeganie świata kształtuje 
się już w łonie matki. Czy wiecie, że istnieje 
pamięć komórkowa? Nienarodzone dziecko 
odbiera energię mamy, wyczuwa jej emocje, 
uczucia, to czy go pragnie, czy też nosi w so-
bie dylematy. Maleństwo w brzuszku słyszy 
bicie serca matki, rozpoznaje jej głos i już 
wtedy wykształcają się pierwsze przekona-
nia. A potem, przychodzi na świat i znowu 

wypracowuje sobie swoje przekonania. Szyb-
ko zauważa np. że kiedy płacze, mama na-
tychmiast jest obok. I tak zawiązuje się nić 
komunikacji między nimi. Dziecko i matka 
wyrabiają sobie swoje nowe przekonania. Po 
kilku tygodniach rodzicielka doskonale rozpo-
znaje płacz niemowlaka. Wie kiedy dziecko 
ma mokrą pieluchę, kiedy jest głodne, a kie-
dy pragnie przytulenia. 

A potem, kiedy rośnie i uczy się chodzić, ileż 
nowych różnych przekonań zdobywa. W jed-
nym domu usłyszy, że da radę, w drugim, że 
mamusia będzie zawsze pomagać i trzymać 
za rączkę, a w jeszcze innym, że jak upad-
nie, to musi się podnieść i iść dalej. Nawet 
sobie nie zdajemy sprawy, że z tymi wszyst-
kimi pierwszymi przekonaniami wchodzimy 
w dorosłe życie i to nimi się kierujemy. Nasi 
nauczyciele w szkole, koledzy z piaskownicy, 
koleżanki od wspólnych zabaw, rodzeństwo, 
dziadkowie – to cała rzesza ludzi, którzy 
wpływają na nasze postrzeganie świata. 
Ja zawsze byłam humanistką, w szkole 
wolałam lekcje polskiego niż matematyki. 
A wiecie skąd to się wzięło? Moja pierwsza 
nauczycielka od matmy śmiała się ze mnie, 
że jestem takim matematycznym matołkiem. 
Jej żarty wyrobiły we mnie przekonanie, że 

matematyka jest trudna, niezrozumiała. Od-
puściłam więc kształcenie ścisłe myśląc, że 
i tak nic mądrego z siebie nie wykrzeszę. To 
przekonanie jest ze mną do dziś. Jak widzi-
cie, nasze przekonania kształtują nasze życie. 
Jeśli spojrzymy na to wszystko świadomie to 
zobaczymy, że nie ważne co nas spotyka, 
ale co my o tym myślimy i jak myślimy. Czy 
jest to samo zło, czy jednak jest w tym coś 
dobrego. 

Na nasze przekonania wpływa też czas, 
w którym przyszło nam żyć. Przypomina mi 
się szafa mojej ukochanej babci. Była ona 
przedzielona na pół. Po lewej stronie były 
ubrania codzienne, a po prawej te do ko-
ścioła i od święta. Tak było do końca jej dni, 
nawet wtedy, kiedy stać ją było na to, by 
ubierać się na co dzień w odświętne ubra-
nia. Jej przekonanie z dzieciństwa, w którym 
doświadczyła wojny, głodu i biedy, a także 
tego, że trzeba maksymalnie oszczędzać, nie 
pozwoliło jej żyć inaczej. Mam przyjaciółkę, 
która miała czworo rodzeństwa i zawsze 
wszystkim musiała się z nimi dzielić. Wyrobi-
ło się w niej przekonanie, że nic w całości do 
niej nie należy – tak jest do dziś. Jej młodszy 
brat, wyrobił sobie zupełnie inny światopo-
gląd, a mianowicie, że jeśli chcesz coś mieć, 

Lenka 
uczennica klasy 5c

Zdalne nauczanie jest OK, ale to nie to 
samo, co nauka w szkole. Na zdalnym na-
uczaniu jestem bardziej skryta, obawiam 
się przerwać nauczycielowi. Przeszkadza mi 
też to, że nie można fizycznie zobaczyć na-
uczyciela. Brak mi kontaktu bezpośredniego 
z nauczycielem i koleżankami.

Marta
mama Lenki

Lenka jest samodzielna, nie muszę jej pomagać, ani w sprawach technicznych, ani edukacyj-
nych. Sprawuję oczywiście kontrolę nad postępami w nauce i bieżącymi sprawami związanymi 
z jej wykształceniem, ale w codziennych sytuacjach radzi sobie sama. Zdaję sobie jednak 
sprawę, że zdalna nauka to nie to samo, co lekcja szkolna. Dziecko jest rozproszone. Słucha 
i notuje, ale brak jej dyscypliny. Ograniczony kontakt z rówieśnikami, również negatywnie 
wpływa na zachowanie Lenki – jest znudzona i apatyczna. Mam nadzieję, że wkrótce obostrze-
nia zostaną zniesione i kontakty koleżeńskie będą możliwe, bo chyba tego nam wszystkim 
najbardziej brakuje. 

Zebrała: Iwona Mazurek
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to musisz o to zawalczyć. Nie możesz stać 
jak sierota i czekać, aż manna spadnie ci 
z nieba. Najmłodszy z rodzeństwa twierdził 
zaś, że wszystko mu się należy. Jak widzicie, 
są to zupełnie inne przekonania, wyniesione 
z tego samego domu, od tych samych ro-
dziców. Można, więc powiedzieć, że nasze 
poglądy są również zależne od naszego in-
dywidualnego charakteru. 

Ogromne znaczenie ma też społeczeń-
stwo, w którym się wychowaliśmy, normy 
społeczne – co wolno a czego nie wolno, 
co wypada a co nie. Bardzo dużą rolę od-
grywa nasz dom rodzinny i to, jaki on był. 
Czy była w nim miłość, dobro, zrozumienie, 
wiara w drugiego człowieka, podanie wędki 
czy ryby, czy wręcz przeciwnie – był strach, 
agresja i zamknięte serca. Od tego wszyst-
kiego zależy nasze „tu i teraz”. Jeśli mały Jaś 
był pozytywnie dopingowany, motywowa-
ny, chwalony za inicjatywę i działania – to 
w jego sercu i umyśle powstał schemat, że 
jest kimś, kto może zmieniać świat, i ten 

swój i ten, który go otacza. W dorosłym ży-
ciu Jan nie boi się piąć po szczeblach kariery, 
każdą porażkę traktuje jak wyzwanie, nie boi 
się kochać swojej rodziny, umie okazywać 
uczucia i nazywać swoje emocje. Nieobce 
jest mu słowo przepraszam, bo Jan ma po-
czucie własnej wartości i drugi człowiek nie 
jest w stanie tego zmienić. Gdyby jednak ro-
dzina Jasia w zupełnie dobrej wierze wciąż 
mu pomagała, odciążała, nie nakładała żad-
nych obowiązków, użalała się nad nim i trak-
towała go jak małego chłopca wtedy, gdy 
był już dorosły, to efektem tego będzie Jan, 
który nie radzi sobie w życiu. To będzie też 
Jan, który nie chce wziąć za siebie odpowie-
dzialności, który całe zło swojego dorosłego 
życia widzi w innych ludziach i to ich obarcza 
winą. Taki dorosły Jan chce dostać wszystko 
na talerzu, tylko jego zdanie się liczy i jest 
prawidłowe. Taki Jan jest surowy i wymaga 
dużo od innych, szybko ocenia, szybko się 
złości. Jeszcze inaczej będzie reagował na 
życie Jan, który w domu doświadczył prze-

EDUKACJA

mocy, agresji czy wychował się w rodzinie 
alkoholowej. Albo też Jan, który wiódł bardzo 
dostatnie życie, miał wszystko co materialne, 
ale brakowało mu miłości najbliższych, któ-
rzy ciężko pracowali, a zatem nie byli obecni 
w życiu małego Jasia. 

Oczywiście nie można generalizować przy-
padków, ponieważ ilu ludzi, tyle charakterów, 
jednak w psychologii od dawna wiadomo, że 
nasze podejście do życia bierze się już z dzie-
ciństwa.

W kolejnym odcinku dowiecie się co zrobić 
z przekonaniami, które was blokują i chcecie 
je zmienić.

Iwona Mazurek

Iwona Mazurek – trener rozwoju osobi-
stego i coach, założycielka Akademii 
Rozwoju Osobistego BIAŁA RÓŻA, przez 
wiele lat prowadziła grupy wsparcia 
dla kobiet.

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m



18

Czy zdalne nauczanie to ściema?
Edukacja to relacja

Obecna sytuacja związana z koronawi-
rusem zaskoczyła nas wszystkich. Są 

jednak obszary, w których nie możemy so-
bie pozwolić na przedłużający się stan utraty 
kontroli i spowolnienie. W edukacji ważne są 
przepisy, programy, paragrafy, ustawy, meto-
dy i doświadczenie, ale najważniejsze zawsze 
będą dzieci i czas im dany.

Wiele problemów przyniosła nam wszystkim 
konieczność wdrożenia i realizowania zdalne-
go nauczania. Głosów o tym świadczących 
było w opinii publicznej tak wiele, że myśl 
o nieskuteczności, czy niewydolności takie-
go systemu, ugruntowała się w społecznej 
świadomości dość szybko. Powstało wiele 
artykułów, żartów, internetowych memów 
opowiadających o trudach wszystkich trzech 
grup uciemiężonych zdalną nauką – nauczy-
cieli, uczniów i rodziców.

Czy to się może udać?

Wierzymy, że edukacja to relacja. Dlatego 
w naszej szkole postawiliśmy na podtrzyma-
nie kontaktu i bliskości. Od pierwszych dni 
kwarantanny spotykamy się z uczniami na 
lekcjach online codziennie, według specjal-
nie stworzonego planu. Dbamy także o czas 
na zwykłą rozmowę z uczniami o niełatwej 
codzienności, jesteśmy w stałym kontakcie 

online z rodzicami. Docierają do nas głosy, 
że nie jest to częsta praktyka w polskich 
szkołach.

Z opublikowanych w kwietniu badań pod 
kierunkiem pani Magdaleny Biernat pt. „Edu-
kacja zdalna w czasie pandemii” wynika, że 
zaledwie 15% nauczycieli miało wcześniej 
kontakt z taką formą pracy. Można więc po-
wiedzieć, że w marcu prawie wszyscy stanęli-
śmy w tej samej sytuacji. Trudności technicz-
ne były zapewne powodem wielu zmagań 
i problemów. Jako dyrektor szkoły jestem 
przekonana, że umiejętność stawiania czo-
ła trudnościom i rozwiązywania problemów 
jest jedną z najcenniejszych sprawności, któ-
re dzieci powinny wynieść ze szkoły. W ta-
kim razie my – nauczyciele, dający przykład 
– musimy także dzielnie pokonywać swoje 
przeszkody.

Niekompetencje techniczne nasze i uczniów 
były niczym, wobec naszej budowanej 
w długim procesie relacji, naszej kompeten-
cji komunikacyjnej, naszej bliskości – nad 
tym pracujemy na co dzień w naszej szkole. 
W naszym podstawowym programie dzieci 
mają zajęcia komunikacji z psychologiem. 
Wszyscy nauczyciele jako nadrzędny cel sta-
wiają sobie poczucie bezpieczeństwa naszych 

uczniów. Podstawą i kluczem do sukcesu 
w edukacji jest komunikacja i dobra relacja. 
Dzieci uczą się chętnie od ludzi, których lu-
bią. Wiemy, że jest to podstawą wszelkich 
działań edukacyjnych.

Dziś, postawieni w takiej sytuacji, patrzymy 
przez ekrany w oczy naszych dzieci i wiem, 
że są bezpieczne. Cieszą się ze wspólnych 
spotkań. Nie tracą cennego czasu. Kiedy 
dzieci czerpią przyjemność z bycia z nami i ze 
sobą nawzajem, program sam się realizuje, 
niepostrzeżenie wykraczając znacznie ponad 
podstawę programową. 

Spokojni o tu i teraz, z nadzieją oczekuje-
my czasu, kiedy będziemy mogli się spotkać 
w szkole i dalej niezmiennie budować nasze 
relacje. Nasi uczniowie też na to czekają. 
Uśmiechamy się do siebie codziennie z myślą 
o tym. Nasze dzieci lubią chodzić do szkoły!

Jolanta Buczyńska

Dyrektor BIG BEN 

Niepublicznej Polsko-Brytyjskiej 

Szkoły Podstawowej im. W. Gen. Andersa
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KULTURA

Wspólne śpiewanie łączy ludzi
Z Karoliną Dubaniewicz – dyrygentką zespołu Wokaliza działającego przy Centrum Kultury Izabelin – 

rozmawiała Iwona Mazurek

Prowadzisz zespół wokalny Wokaliza od 
13 lat. Co Cię motywuje, by robić to cały 
czas z takim zaangażowaniem?
Motywują mnie ludzie śpiewający w moim 
zespole – ich pasja, energia, chęci do dzia-
łania. Widzę, ile radości daje im wspólne 
śpiewanie, jak czekają na próby i kolejne 
wspólne projekty.  Przyznaję – bywa, że mój 
zapał spada, że mi się trochę nie chce, ale 
kiedy odwołuję próbę i dostaję SMS-y peł-
ne smutnych minek, widzę, że to co robię 
jest potrzebne. Motywują nas też miłe opinie 
słuchaczy po występach i zaproszenia na ko-
lejne koncerty. A tych od początku naszego 
istnienia było już… prawie 100!

Ostatnie tygodnie pokazały, że Wasza 
energia nie słabnie nawet w obliczu 
pandemii. Wasze nagranie piosenki „All 
you need is love” podbiło serca  miesz-
kańców gminy Izabelin.  Jak wyglądała 
praca przy teledysku?
Podstawą był podkład fortepianowy, który 
już jakiś czas temu nagrał dla nas Krzysztof 
Rakowski – współpracujący z nami pianista. 
Podkład nagrywaliśmy w zupełnie innym 
celu, ale teraz znowu się przydał. Nagranie 
wysłałam do wszystkich chórzystów. Każdy 
musiał nagrać swój głos na kamerę, jedno-
cześnie słuchając podkładu na słuchawkach. 
Nie było to łatwe zadanie – to coś zupełnie 
innego niż śpiewanie w grupie. Ale chórzyści 

dali sobie świetnie radę. Gotowymi filmikami 
zajął się Janek Kieniewicz – nasz lokalny har-
cerz-wolontariusz, który angażuje się w wiele 
gminnych wydarzeń i robi to bardzo dobrze. 
Złożył wszystko w jeden obraz i zsynchroni-
zował dźwięk. Nie obyło się bez problemów 
technicznych, ale wszystkie pokonaliśmy 
i udało się. Dla nas to była frajda, ale też 
ogromne wzruszenie, kiedy zobaczyliśmy się 
znowu razem na ekranie. Chociaż tyle… Poza 
tym zaprosiłam też kilka osób, które śpiewały 
z nami kiedyś, ale teraz mieszkają poza Iza-
belinem i nie mogą pojawiać się na próbach. 
W ten sposób dołączyła do nas Natalia, któ-
ra aktualnie mieszka w Bostonie. A już teraz 
pracujemy nad kolejnym nagraniem.

W waszych głosach słychać, że kocha-
cie to co robicie. Jesteście tacy profe-
sjonalni. 
Profesjonalizm to duże słowo. Miło mi, że 
tak nas odbierasz, mimo że Wokaliza składa 
się tak naprawdę w większości z amatorów. 
Co oczywiście nie oznacza, że nie możemy 
robić fajnych, przyjemnych do słuchania 
rzeczy. Udowadniamy, że nawet osoby bez 
wykształcenia muzycznego mogą śpiewać 
na głosy, a także w pewnym stopniu po-
sługiwać się nutami. Oczywiście staramy się 
zawsze, żeby wszystko brzmiało i wyglądało 
jak najlepiej, ale najważniejsza jest radość 
ze wspólnego śpiewania i przekazywanie jej 
innym. Cieszę się, że to słychać.

Czy dla Ciebie spotkania na próbach są 
tylko wspólnym śpiewaniem czy czymś 
więcej?
Wspólne śpiewanie mocno łączy ludzi. My 
już jesteśmy trochę jak rodzina. Uczestni-
czymy nawzajem w ważnych życiowych wy-
darzeniach – ślubach, chrztach, komuniach, 
pomagamy sobie w trudnych chwilach, 
współpracujemy w różnych projektach poza 
Wokalizą. Na każdej próbie jest też czas 
na pogaduchy – opowiadamy sobie wtedy, 
co się przez cały tydzień wydarzyło. Taka 
trochę grupa wsparcia (śmiech). Czasem 
aż trudno mi się przez te rozmowy przebić 
i zmotywować ludzi do pracy. Ale wiem, że 
to ważne. Bo te relacje przekładają się po-
tem na muzykę.

 Dziękuję za rozmowę.

Wokaliza na ostatnim przed pandemią koncercie „w realu” 
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Dlaczego właśnie pszczelarstwo? Skąd 
się u Pana wzięło zamiłowanie do 
pszczół?
To jest dosyć skomplikowane. Pszczelarstwo 
jest moim piętnastym zawodem, który wy-
konywałem w życiu. Żałuję, że tak późno go 
odkryłem.

Od ilu lat zajmuje się Pan pszczołami?
Od siedemnastu. Wcześniej zajmowałem się  
wieloma  innymi  rzeczami, mam wykształce-
nie techniczne. Z perspektywy czasu myślę, 
że gdybym mógł cofnąć czas, to zarzuciłbym 
wszystkie zawody, które wykonywałem i od 
razu zajął się pszczołami. Te owady są bar-
dzo ciekawe, intrygujące i skomplikowane. 
Nie można się przy nich nudzić, codziennie 
jest coś nowego. Zupełnie inaczej pracuje się 
z pszczołami, a zupełnie inaczej z ludźmi.

Czy pszczoły to był jakiś przypadek, czy 
ktoś Panu zaszczepił tę pasję?
Trudno powiedzieć. Myślę, że gdzieś to we 
mnie drzemało. Już wcześniej zbierałem 
książki o tej tematyce, z myślą o emeryturze 
i hodowaniu pszczół na swoje potrzeby. Na-
wet nie pamiętam jak to się stało, ale razem 
z żoną zajęliśmy się tym wcześniej. I teraz 
mamy pod swoją opieką 12 pasiek w różnych 
regionach Polski m.in. pod Płockiem, na Lu-
belszczyźnie, a także tu, w Izabelinie. To jest 
o tyle skomplikowane, że w  różnych zakąt-
kach kraju  jest inna gospodarka pasiekami, 
trzeba się tego nauczyć, ale póki co daję radę. 

Dlaczego tak ważne jest, by pszczoły 
przetrwały?
Pszczoły są bardzo ważnym elementem eko-

Jako cywilizacja jesteśmy bardzo rozwinięci, nie zastanawiamy się jednak, że  zależymy tak napraw-
dę od małych owadów, których na co dzień nie zauważamy. W samej Europie od zapylania przez 
owady uzależnionych jest ponad 4 tysiące odmian warzyw i tyleż samo owoców. Ocenia się, że co 
trzecia łyżka spożywanego przez nas jedzenia zależy właśnie od procesu zapylania. Najczęściej za 
zapylenie jednej rośliny odpowiada kilka gatunków owadów.  Dlatego tak ważne jest utrzymywanie 
różnorodności gatunkowej w przyrodzie. Pszczołom zawdzięczamy też kawę, bawełnę i len, czyli to, 
czym otaczamy się na co dzień, co sprawia nam przyjemność i jest dla nas bardzo ważne. 

systemu i bardzo wiele od nich zależy. One 
zapylają całą naturę.

Czyli jeśli pszczoły nie zapylą np. drzewek 
owocowych, to nie będzie jabłek, wiśni 
czy śliwek?
Oczywiście. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, 
że oprócz Apis mellifera, czyli pszczół, które 
hodujemy, są jeszcze dzikie owady zapylają-
ce. Jedne i drugie wykonują tę samą robotę. 
Oglądałem program o pszczołach, w którym 
naukowcy mówili, że grubo ponad 50%, 
wszystkiego co zjadamy, a co pochodzi od ro-
ślin, jest zapylane przez owady. Niektóre rośliny 
są modyfikowane genetycznie i przez to stają 
się wiatropylne. Nie licząc zbóż, bo one zawsze 
były wiatropylne. 

Kiedy kupujemy słoik miodu, rzadko za-
stanawiamy się, ile pracy jest w niego wło-
żonej, ile czasu, pasji i użądleń. Co trzeba 
zrobić, by uzyskać litr miodu?
Na litr miodu pszczelarz powinien pracować 
cały rok opiekując się pszczołami, a także dba-
jąc o ich dobrą kondycję i zdrowie. Według 
danych książkowych, pszczoły muszą odwie-
dzić około 4 milionów kwiatów, aby zebrać 
nektar na 1 kg miodu. Podczas jednego kursu 
po nektar pszczoła odwiedza 50-100 kwiatów. 
Pszczoły zbieraczki pobierają nektar z kwiatów, 
dodają pierwsze enzymy i przynoszą do ula, 
gdzie muszą go jeszcze odparować. Litr miodu 
to ogrom pracy, zarówno ze strony pszczelarza 
jak i pszczół. 

Ostatnio bardzo modne stało się pszcze-

PSZCZOŁA 
MAŁY LECZ WIELKI OWAD…

O tym, jak istotne są pszczoły w naszym życiu, z pszczelarzem Marianem Piotrowiczem, 
naszym sąsiadem, rozmawiała Iwona Mazurek

Marian Piotrowicz przy pracy, fot. archiwum domowe M. Piotrowicza



21

larstwo miejskie. Pasieki są tworzone na 
dachach budynków. Co Pan o tym sądzi?
Bardzo to pochwalam i namawiam, żeby 
pszczoły osiedlać wszędzie tam, gdzie miesz-
kają przychylni im ludzie. Wielu ludzi bowiem 
boi się pszczół i pała do nich niechęcią. 

A co z zanieczyszczeniem powietrza, 
czy nie jest to szkodliwe dla tych małych 
owadów i czy miód z miasta nie traci na 
jakości?
Na pewno trochę szkodzi. Jednak jeśli udaje 
się taką pszczołę utrzymać przy życiu, to zna-
czy, że daje sobie radę. Zanieczyszczony nektar 
jest przez pszczołę czyszczony, więc w ulu nie 
ma już zanieczyszczeń. Robiono badania miodu 
pobranego z uli miejskich i okazało się, że on 
się nie różni pod kątem sprawdzanych parame-
trów i składu chemicznego od tego  z wiejskiej  
pasieki. Gorzej jest z pyłkiem, który pszczoła 
zbiera, ale nie od razu zjada, bo  jest on prze-
twarzany na pierzgę, którą karmione są larwy. 
Jednak nie wiem czy tak szczegółowe badania 
były robione.

Ponoć pszczelarstwem można się zarazić. 
Coraz więcej młodych ludzi chce zajmo-
wać się pszczołami. Jakie dałby im Pan 
rady i skąd powinni czerpać wiedzę?
Pierwsza podstawowa rada to kontakt z do-
brym lokalnym pszczelarzem, który ma facho-
wą wiedzę oraz doświadczenie i chciałby się 
tym podzielić. Moim zdaniem wiedza oparta 
na doświadczeniu jest najbardziej cenna, bo 
daje nam 90% sukcesu. Oczywiście z książek 
i czasopism też możemy się czegoś ciekawe-
go dowiedzieć, choć czasem wiadomości tam 
zawarte są nieaktualne lub nietrafione. A spe-
cyfika hodowli pszczół wiąże się z konkretnym 
miejscem. Inna gospodarka będzie na Kuja-
wach czy Podhalu, a zupełnie inna na Mazow-
szu. Wpływa na to wiele czynników.

Jest bardzo wiele linii pszczół. Jaka linia  
przeważa w Pana pasiece?

W moich pasiekach na terenie naszej gminy 
przeważają pszczoły kampinoskie. To jest ro-
dzima pszczoła, która najlepiej się przystoso-
wała do panujących na tym obszarze warun-
ków, ponieważ współistnieje z tymi borami od 
milionów lat.

Pszczoły, podobnie jak ludzie, chorują. Co 
im szkodzi i jak sobie Pan z tym radzi?
Pszczoła kampinoska bardzo dużą wagę przy-
kłada do czystości, dlatego choroby nie są tu 
takie częste. Obowiązkiem pszczelarza jest 
traktowanie pszczół z szacunkiem, nie naraża-
nie ich na stres i regularne przeprowadzanie 
szczegółowych przeglądów. Ważne jest też 
zapewnienie im dobrego miejsca do rozwoju. 
To wszystko ma wpływ na kondycję rodzin 
pszczelich w moich pasiekach i pozwala wy-
kryć ewentualne choroby lub nieprawidłowości 
w zarodku. To są podstawy, ale bardzo ważne. 

Jaki miód produkują pszczoły w naszej 
gminie?
Głównym pożytkiem, jaki pszczelarz może 
w naszej gminie pozyskać jest miód akacjowy. 
Jest też mniszek czy drzewka owocowe, ale to 
jest tzw. pożytek rozwojowy, który przeważnie 
pszczoły zjadają czy przetwarzają na nowe 
pokolenia. Od kilkunastu lat w gminie Izabelin 
bardzo rozsiała się nawłoć. Ona też jest bardzo 
dobrym pożytkiem, tylko późniejszym, bo kwit-
nie nawet do września. 

Nasza gmina obfituje w miody akacjowe, na-
włociowe, czasami lipowe, a także ze spadzi  
liściastej i rozmaite wielokwiatowe.

Dużo starych miododajnych drzew np. lip zo-
stało w ostatnich czasach wyciętych. Zachęcam 
mieszkańców naszej gminy do sadzenia roślin 
miododajnych, aby wspomóc wszystkie owady 
zapylające. Park prowadzi też wycinkę akacji, 
gdyż nie jest to nasz rodzimy gatunek. Nie 
będzie drzew akacjowych, nie będzie miodu 
akacjowego. Aby pszczoły przeżyły, trzeba je 
będzie dokarmiać cukrem. 

Czy prawdą jest, że parametry miodu na-
włociowego są porównywalne do miodu 
manuka z Nowej Zelandii, który jest jed-
nym z najdroższych miodów świata?
Rzeczywiście były robione badania, które wy-
kazały, że ma on nawet wyższe parametry, 
niż miód manuka. Czyli można powiedzieć, że 
miód nawłociowy jest bardzo zdrowy. 

Co Pan może uznać za swój największy 
pszczelarski sukces?
Myślę, że najważniejszą rzeczą jest zmniejsze-
nie normy dotyczącej śmierci rodzin pszczelich 
podczas zimy. Mówi się, że średnio zimą może 
osypać się, czyli umrzeć, około 10% rodzin 
pszczelich. Ja tę normę zmniejszyłem o 80%. 
Jeśli stracę 2% wszystkich uli, to jest wszyst-
ko. Czasami nie tracę żadnej rodziny. I to jest 
moim największym sukcesem. Wielokrotnie 
rozmawiałem z innymi pszczelarzami, którzy 
podczas jednej zimy tracili 30%, a nawet poło-
wę swoich pszczół. Gdy się pytałem o przyczy-
ny, to rzadko który wiedział, dlaczego tak się 
stało. Ja jestem dociekliwy i zawsze szukam 
przyczyn tych strat. I właśnie to utrzymanie 
pszczół przy życiu, jest moim największym  
sukcesem w pszczelarstwie. 

Jakie miody można u Pana kupić? 
Przede wszystkim  akacjowy, nawłociowy, lipo-
wy, wielokwiatowy, rzepakowy, gryczany. Miód 
z mleczkiem pszczelim i miód z pierzgą. Mio-
dy z terenu naszej gminy są bardzo zdrowe, 
ponieważ tu nie ma upraw, które się nawozi, 
spryskuje, więc nie ma też chemii. 

Dziękuję Panu za rozmowę i życzę bardzo 
miodnych pszczół

fot. Marian Piotrowicz
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Miód spadziowy – zawiera najwięcej mikro 
i makroelementów, dzięki czemu jest najbar-
dziej wartościowym miodem. Najczęściej miód 
spadziowy jest stosowany w chorobach układu 
oddechowego.

Miód gryczany – ma właściwości wzmacnia-
jące naczynia krwionośne. Takie działanie miód 
gryczany zawdzięcza zawartości rutyny. Miód 
gryczany ma również dużo magnezu, żelaza, 
wapnia i wysoką liczbę distazową

Miód rzepakowy  – delikatny i kremowy, po-
lecany dla alergików jako miód nieuczuląjacy.

Miód akacjowy – wykorzystywany do łago-
dzenia dolegliwości żołądkowych.

Miód nawłociowy – może być stosowany 
w leczeniu dróg moczowych i przeziębień.

Miód lipowy – pomoże zwalczyć przeziębienie 
i inne choroby, które wiążą się z wysoką gorącz-
ką, złagodzimy nim również kaszel.

Miód wielokwiatowy – jest najpopularniej-
szym rodzajem miodu. Ma on bardzo wszech-
stronne zastosowanie. 

KULTURAPRZYRODA

Konkurs na najładniejszy ogród w Truskawiu
W numerze świątecznym Listów do Sąsiada inaugurowaliśmy (organizowany przez Radę So-
łecką) Konkurs na „Najładniejszy ogród przydomowy we wsi Truskaw”. Z końcem kwietnia 
zakończył się proces zgłaszania kandydatów do uczestnictwa w tym konkursie.

Z dużą satysfakcją chcielibyśmy Państwa 
poinformować, iż do udziału w naszym 

konkursie zgłosiło się 19 właścicieli – miło-
śników ogrodów w naszej wsi. Tak szeroka, 
pozytywna reakcja mieszkańców Truskawia 
na nasze zaproszenie cieszy – tym bardziej, 
że wszyscy przeżywamy teraz szczególne 
chwile w związku z zagrożeniami wynikają-
cymi z epidemii. Odbieramy przyjęcie zapro-
szenia do naszego konkursu jako wolę do 
powrotu do ,,normalnego życia”, ale także 
jako chęć uczestnictwa w inicjatywach naszej 
wiejskiej społeczności, co cieszy szczególnie.

Celem naszego konkursu jest budowanie 
dobrych relacji sąsiedzkich i integrujących 
naszą społeczność. Oczywiście nagrody i wy-
różnienia są istotne, dlatego też postaramy 
się, by uzyskali je wszyscy, którzy wyrazili 
ochotę na udział w konkursie.
Pula nagród jest znacząca, bo łącznie przewi-
dzieliśmy je na równowartość kwoty 11 tysięcy 
złotych. Jak pisaliśmy wcześniej, fundatorami 
nagród są Urząd Gminy Izabelin oraz prowa-
dzący działalność gospodarczą mieszkańcy 
naszej gminy. I tak, gotowość ufundowania 
nagród potwierdzili: Korporacja KGL SA i fir-
ma DMD Inwestycje, a także Klinika Sanno-
bello, Wydawnictwo Rosikon Press i restau-
racja Kampinówka. 

Obecnie Komisja Konkursowa przygotowu-
je się do wizytacji ogrodów zgłoszonych do 
Konkursu. Pierwszą z tych wizyt (jeśli sytuacja 
epidemiczna to pozwoli) zaplanowaliśmy na 
końcowe dni maja. Kolejne pod koniec lipca 
oraz września. Postaramy się w następnych 
numerach Listów do Sąsiada przekazywać 
Państwu relacje z naszych wizyt w ogrodach 
zgłoszonych do konkursu, a także (o ile wła-

ściciele ogrodów wyrażą na to zgodę) bę-
dziemy prezentować ich zdjęcia.

Jeszcze raz dziękujemy za tak liczne zgłosze-
nia do udziału w konkursie.

W imieniu Komisji Konkursowej
Dagmara Molga i Tadeusz Rzeszutek

grafika nadesłana przez organizatorów konkursu

PASIEKA POD ŁOSIEM
Marian Piotrowicz
ul. Krasińskiego 54

05-080 Izabelin

Mały przewodnik po najlepszych miodach

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Bogdana Kędzie i Elżbietę Hołder-
na-Kędzie („Pasieka” nr 2/2020 str. 56-58) wśród krajowych miodów odmianowych naj-
wyższą aktywnością antybiotyczną wyróżniają się miody: gryczany, nektarowo-spadziowy, 
nawłociowy, spadziowy, lipowy i wrzosowy. 
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Bogactwa naszych łąk
Przełom kwietnia i maja to prawdziwe żniwa dla zielarzy i fanów natury. Nasze babcie często wyko-
rzystywały zioła i rośliny z łąk dla zdrowia, urody, a także dla zapełnienia żołądka. Tendencja korzysta-
nia z naturalnych „leków” i zdrowej żywności od wielu lat ma charakter wzrostowy. My, mieszkańcy 
gminy Izabelin, mamy dostęp do wielu zdrowych roślin, które śmiało możemy wykorzystać w kuchni, 
a także w podreperowaniu zdrowia. 

Zacznijmy od czegoś smacznego. Co byście 
powiedzieli na zupę z pokrzywy? Zdrowa, 

zawiera dużo witamin i żelaza, a do tego oczysz-
cza, odtruwa, wspomaga trawienie i zapobiega 
anemii. 

ZUPA Z POKRZYWY

Składniki: 2 małe ząbki czosnku (lub 1 duży), 
pół białej części pora, pół cebuli, 4 niewielkie 
ziemniaki, ok. 40 g umytych liści pokrzywy (to 
mniej więcej dwie garście umytych liści, czyli 
jakieś 4-5 razy więcej suchych), 1 łyżka oleju 
rzepakowego lub masła klarowanego, łyżecz-
ka lubczyku, pół łyżeczki gałki muszkatołowej, 
opcjonalnie 1 łyżka czosnku niedźwiedziego, 
świeżo zmielone sól morska i pieprz do smaku, 
350 ml bulionu warzywnego.

Przygotowanie: Na patelni rozgrzewamy olej 
lub masło, na którym podsmażamy do zeszkle-
nia pokrojonego w plastry pora, cebulę i czo-
snek. Po chwili dodajemy pokrzywę i przyprawy,  
smażymy przez kilka minut, od czasu do czasu 
mieszając. Następnie przekładamy wszystko do 
garnka, dodajemy pokrojone w kostkę ziemnia-
ki, całość zalewamy bulionem i gotujemy ok. 15-
20 minut. Na końcu kontrolujemy smak. Jeśli 
zajdzie taka potrzeba, doprawiamy jeszcze solą 
i pieprzem. Zupę można także delikatnie zabie-
lić  jogurtem lub śmietaną albo zmiksować na 
krem. Dobrze komponuje się również z ugoto-
wanym na twardo jajkiem.

Na drugie danie proponujemy sałatkę z po-
krzywy. 

SAŁATKA Z POKRZYWY

Składniki: liście pokrzywy (dużo) – najlepiej 
zbierać około 30-centymetrowe wierzchołki 
przed kwitnieniem pokrzyw, natka pietruszki, 
jogurt naturalny, sok z cytryny, sól/cukier.

Przygotowanie: Mniej więcej 100 g liści po-
krzywy zalewamy po umyciu szklanką przego-
towanej, chłodnej wody i moczymy przez 15 
minut. Następnie pokrzywę odcedzamy i kroimy 
drobno na małe kawałki. Do posiekanych liści 
pokrzywy dodajemy łyżkę stołową posiekanej 
zielonej pietruszki. Tak powstaje baza dla naszej 
wiosennej sałatki z pokrzywy. Teraz czas na sos. 
Przyrządzamy go z dwóch łyżek jogurtu natural-
nego i jednej łyżeczki świeżo wyciśniętego soku 
z cytryny – do smaku sos możemy posłodzić 
lub posolić. Na koniec zalewamy sałatkę sosem 
i całość mieszamy. 

A dla zdrowia… Ostatnio bardzo modny zrobił 
się syrop z mniszka lekarskiego, który potocznie 
nazywany jest mleczem, ale to dwie różne rośli-
ny. Mniszek lekarski jest rośliną jadalną, często 
wykorzystywaną w kuchni jako dodatek do sała-
tek. Możemy zrobić z niego także  sok czy napar. 
Do użytku zewnętrznego można stosować go 
w postaci okładów, kompresów oraz jako doda-
tek do kąpieli. Ma działanie przeciwbakteryjne 

i przeciwzapalne, wyksztuśne – przy infekcjach 
górnych dróg oddechowych i kaszlu. Najlepszy 
wtedy jest syrop z tej rośliny. 

SYROP Z MNISZKA LEKARSKIEGO

Przygotowanie go jest bardzo proste. Na jedną 
porcję (2-3 słoiki) trzeba zebrać ok. 500 sztuk 
samych kwiatów (bez zielonego). Potrzebny 
będzie również 1 litr wody, 1 kg cukru, sok 
z 2 cytryn, ewentualnie – 2 gałązki świeżego 
tymianku, który sprawi, że syrop będzie miał 
lepsze właściwości wykrztuśne i dezynfekujące 
drogi oddechowe. Po zebraniu kwiaty rozkła-

damy w przewiewnym miejscu na 2-3 godzi-
ny, żeby wyszły robaczki. Następnie zalewamy 
kwiaty wodą, możemy (ale nie musimy) dodać 
tymianek, gotujemy 20 minut. Po wystudzeniu 
odstawiamy na 24 godziny do lodówki, żeby od-
war „nabrał mocy”. Po 24 godzinach gotujemy 
całość jeszcze raz i po wystudzeniu odciskamy 
sok przez gazę apteczną. Do klarownego soku 
dodajemy cukier i cytrynę. Ponownie gotujemy, 
ciągle mieszając do uzyskania konsystencji leją-
cego/gęstego miodu przez ok. 1 godzinę. Go-
rący syrop przelewamy do słoików. Ze względu 
na dużą zawartość cukru powinien się ładnie 
trzymać około 12 miesięcy. Można go używać 
do polewania naleśników oraz jako słodzik do 
kawy i herbaty. 

Smacznego!

Iwona Mazurek, fot. pixabay.com
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Gdzie nie prowadzi utarty szlak
„W poszukiwaniu wrażeń i pięknych widoków zwiedzamy zazwyczaj miejscowości bardziej 
oddalone, bez zaprzeczenia piękne i ciekawe, ale też nie staramy się tak dalece pozna-
wać tego, co mamy pod bokiem, w tem przekonaniu, że nie znajdziemy nic, co by mogło 
wzbogacić nasze wiadomości, dostarczyć jakichkolwiek wrażeń, rozbudzić wspomnienia.”

[Stanisław Czepieliński, „Ziemia” 1913 r.]

Na starych mapach Puszczy Kampino-
skiej, tych sprzed 70 lat, nie ma drogi 

wojewódzkiej łączącej Leszno z Kazuniem. 
Nim zuchwała myśl technika nakreśliła nowy 
scenariusz na lepszą jakość połączenia mię-
dzy tymi osadami, trakty wiły się nieśpiesz-
nie. Część z tych dawnych duktów ginie dziś 
w plątaninie zieleni, a połączone nimi nie-
gdyś wioski istnieją na mapach już jedynie 
z nazwy.

Wspomnianą drogą, rozdzierającą na pół 
Kampinoski Park Narodowy, przemierzamy 
z prędkością 60 kilometrów na godzinę – co 
najmniej, gdyż w praktyce mało kto prze-
strzega dozwolonej „sześćdziesiątki”. A gdy-
by tak nie pędzić „wojewódzką’” i zjechać 
na podziurawiony trakt, który zmusza by 
zwolnić? Można byłoby wtedy dostrzec to, 
co nie przytłacza wielkością, nie krzyczy zło-
ceniami balustrad, nie emanuje jaskrawo-
ścią elewacji, nie oślepia świąteczną ilumi-
nacją. Nie jest tym, do czego przywykły już 
nasze oczy, obserwujące krajobraz wzdłuż 
polskich dróg. Porzucając utarty szlak moż-
na byłoby dotrzeć tam, gdzie nie prowadzą 
mapy i przewodniki, gdzie drogowskazem 
jest przydrożny krzyż i kapliczka – ginąca 
wśród rozplenionego współcześnie pro-
fanum namiastka sacrum. Miejsc tych nie 
zaproponuje nam popularne czasopismo 
w artykule o dziesięciu najwspanialszych 
miejscach na udany weekend. Musimy od-
naleźć je sami. Bo gdzieś, między bylejako-
ścią a oczywistością, chowa się stary drew-

niany dom, a jego zamknięta – wydaję się, 
że już na zawsze – furtka nie zaprasza prze-
chodnia w przestrzeń podwórka. I choć nie 
jest obwarowaną i niezdobytą twierdzą – nie 
otacza jej wysoki mur, ogrodzenie straszące 
grotami balustrad – to zdaje się być bardziej 
tajemniczym miejscem niż niejedna z nich. 
Trzeba się zatrzymać, zuchwale zajrzeć za 
sztachety murszejącego płotu, podpatrzeć, 
co kryje się w miejscu pozornie bez znacze-
nia, w miejscu, gdzie wydawałoby się, że 
nie dzieje się nic.

Za płotem stoi zapomniana chałupa – po-
rzucona, zaniedbana, niechciana. Podchodzi 

się do niej po cichu, bez pukania, bez „dzień 
dobry”. Chyląca cię ku ziemi, rozbierana 
przez czas, z pięknem ukrytym w detalu 
klamek, kłódek, deseczek. Gdzie jeszcze stoi 
oparty o ścianę porzucony w sieni święty 
obrazek, a wyszczerbiony kubek pokrył się 
kurzem na mocno sfatygowanym i chwiej-
nym kredensie. Gdzie do rdzewiejącej na 
płocie skrzynki listonosz nie wrzuca nic od 
lat. Trochę tak, jakby ktoś miał zaraz wrócić, 
wyszedł tylko na chwilę, ale dziury w da-
chu i powybijane szyby w oknach zdradza-
ją, że ta chwila trwa latami. Świadomość, 
że to są te ostatnie chwile, by na tę chatę 
spojrzeć, sprawia, że może trochę nadto 
emocjonalnie patrzymy na tę pozostałość 
ludzkiej codzienności. Zachwycamy się ci-
szą i idealizujemy przestrzeń. Wychwalamy 
prostotę i odrobinę zakłamujemy rzeczywi-
stość. Podoba nam się powierzchowność, 
którą znamy z detali wypaczonych własnym 
wyobrażeniem o tym miejscu i życiu, jakie 
niegdyś oferowało. Można zapomnieć, że 
przecież Puszcza Kampinoska była trudnym, 
wymagającym kawałkiem świata, gdzie 
nieurodzajny piach i zdradzieckie bagna 
pochłaniały czas i siły osadników, nie dając 
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PROBLEMY SKÓRNE U ZWIERZĄT DOMOWYCH
dr Justyna Grochowiecka
Jednymi z najczęstszych przypadków 

w gabinetach weterynaryjnych są pa-
cjenci z problemami skórnymi. Główną przy-
czyną tej frekwencji jest przede wszystkim 
obserwacja właścicieli, którzy widzą zmiany 
skórne.

Problemy dermatologiczne objawiają się 
w różny sposób. Do najczęściej spotykanych 
należą: świąd, łysienie, zmiany barwnikowe, 
strupienie, łojotok i guzki.

Choroby przebiegające ze świądem są 
z całą pewnością najpowszechniejszymi 
wśród pacjentów dermatologicznych. Świąd 
może manifestować się poprzez drapanie, 
ocieranie, a nawet nadmierne wylizywanie. 
Najczęściej dochodzi wtedy do wtórnych in-
fekcji bakteryjnych i grzybiczych. 

Przyczynami świądu u psa mogą być między 
innymi choroby alergiczne (alergia pokar-
mowa, atopowe zapalenie skóry, alergiczne 
pchle zapalenie skóry), choroby pasożytni-
cze (inwazja świerzbowca drążącego Sar-
coptes Scabei) czy choroby grzybicze (droż-

dżakowe zapalenie kanałów słuchowych).

Aktualnie w sezonie wiosenno-letnim jest 
więcej przypadków zaostrzenia problemów 
alergicznych – atopowego zapalenia, APZS 
i alergii pokarmowej. Pylenie drzew, krze-
wów, traw, ślina pcheł, dokarmianie „ze 
stołu” sprzyjają ostrej fazie atopii. 

Czasami objawy skórne dają wskazówkę, że 

problem istnieje „w środ-
ku” psa. Przykładami są ły-
sienie symetryczne i krwia-
ki małżowiny usznej, które 
mogą sugerować chorobę 
tła hormonalnego – niedoczynność tarczy-
cy. Zmiany guzowate na skórze mogą da-
wać przerzuty do organów wewnętrznych. 
Tak się dzieje w często występującym no-
wotworze z komórek tucznych.

Skóra może być naszą diagnostyczną mapą, 
dlatego nie warto bagatelizować objawów 
skórnych. Dzięki nim możemy dostać wska-
zówkę, na jaką jednostkę chorobową cierpi 
pies i jak mu pomóc.

się ujarzmić do końca. I takie też są miejsca 
po dawnych gospodarstwach – ich pragma-
tyczna surowość nie ułatwia poszukiwania 
w nich wartości estetycznych. Wymagają 
od nas dogłębnego spojrzenia, by w tym 
szczególe, drobnym detalu dostrzec mocno 
zaśniedziałe już piękno, pozwolić wyobraźni 
pokazać zwykłych ludzi w ich codzienności. 

Starych gospodarstw nie zostało tu wiele. 
Kampinoski Park Narodowy prowadzi wy-
kupy gruntów od lat 70. XX wieku. Po wy-
kupionych gospodarstwach zostają jedynie 
piwniczki z przeznaczeniem dla znajdują-
cych w nich schronienie nietoperzy. Wielu 
mieszkańcom Puszczy Kampinoskiej uda-
ło się sprzedać ziemię administracji Parku 
i wyprowadzić w miejsca, gdzie łatwiej się 
zestarzeć. Puszczańska przyroda odzyskuje 
sobie należne tereny i zaciera ślady po jej 
niedawnych osadnikach.

Tekst i fot. Dorota Matuszyk
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KWIETNE PEJZAŻE
Większość z nas uznaje trawnik za niezbędny element ogrodu. Aby prezentował się okazale i efek-
townie, wymaga pracochłonnych zabiegów, takich jak nawożenie, koszenie i – przede wszystkim 
– podlewanie. Wszystkie te czynności niekorzystnie wpływają na naturalne środowisko. 

Dla tych, którzy w trosce o dobro natural-
nego środowiska chcieliby zaniechać ko-

szenia, w czasie którego giną tysiące owadów 
mieszkających w trawie lub ograniczyć zużywa-
nie wody, której jak wiemy zaczyna globalnie 
brakować, alternatywą są kwietne łąki. Bogate 
w formy i kolory – tworzą dynamiczne obrazy, 
zmieniające się co kilka tygodni, a nawet dni. 
Tam, gdzie niełatwo utrzymać ładny trawnik, 
czyli na glebach piaszczystych, kamienistych 
lub podmokłych, a nawet w miejscach częścio-
wo zacienionych, z odpowiednio dobranych ro-
ślin mogą powstać obszary zachwycające swą 
formą, kolorem i zapachem.

Kwitnącą łąkę możemy stworzyć na już ist-
niejącym trawniku. Wystarczy tylko rzadko go 
kosić, najwyżej raz lub dwa w ciągu sezonu. 
Nie musi to być cała jego powierzchnia, równie 
pięknie wyglądają niewielkie obszary, wydzie-
lone w określonych miejscach, którym należy 
pozwolić rozwijać się w naturalny sposób. Po 
jakimś czasie zaczną się pojawiać dzikie kwia-
ty, takie jak stokrotki, koniczyny, przetaczni-
ki, bluszczyk kurdybanek, krwawniki i wiele 
innych, które ciągle koszone nie miały szans 
urosnąć i zakwitnąć.

Taką łąkę możemy też stworzyć od począt-
ku, kierując się przy wyborze nasion zasadą 

wysiewania i sadzenia gatunków rodzimych. 
Gotowe mieszanki nasion przeznaczone na 
konkretne warunki glebowe możemy ku-
pić w sklepach ogrodniczych. Możemy także 
skomponować własną mieszankę, najlepiej 
z zebranych w ciągu sezonu nasion. Wystarczy 
zapoznać się w czasie spacerów z miejscową 
florą, by zaobserwować jakie rośliny rosły od 
zawsze w naszej najbliższej okolicy i są najle-
piej przygotowane do radzenia sobie w danych 
warunkach. Często wśród roślin, na których 
nam zależy, wschodzą też te, które wysiały się 
przypadkowo, większości z nich nie musimy 
się pozbywać, usunąć należy tylko najbardziej 
uciążliwe chwasty. 

Początkowo wysiane rośliny należy podlewać, 
przynajmniej do chwili, gdy się dobrze ukorze-
nią. Po rozrośnięciu doskonale sobie poradzą 
bez naszej pomocy, a po pewnym czasie wy-
sypujące się nasiona rozprzestrzenią się, po-
krywając całą powierzchnię gruntu. W ciągu 
pierwszego sezonu łąkę kwietną należy jesie-
nią skosić na wysokość około 5 cm, aby trawy 
i inne niepożądane rośliny nie stłumiły wzrostu 
gatunków, na których szczególnie nam zależy. 
W następnych sezonach na dobrze założonej 
kwietnej łące prace pielęgnacyjne będziemy 
mogli ograniczyć do minimum. W przypadku 
zaniku roślin, przemarznięciu lub wysuszeniu, 
dosiewamy następną porcję nasion, unika-
jąc tych, które sobie nie poradziły na naszej 
działce. Dla urozmaicenia, część gatunków 
rodzimych możemy po prostu przenieść z po-
bliskich łąk, nieużytków i rowów. Rozejrzyjmy 
się – wokół jest wiele roślin, które w trudnych 
warunkach bujnie rosną i, co najważniejsze, 
kolorowo kwitną. 

Nie zapominajmy też o wabiącej roli łąki kwiet-
nej. Rzesze zapylających owadów, niezbędnych 
do zapewnienia odpowiedniej kondycji naszym 
roślinom, chętnie goszczą w takiej stołówce, 
a dla wielu z nich jest ona naturalnym schro-
nieniem.

Łąki kwietne mają wiele innych zalet. Dzię-
ki bardzo rozwiniętemu systemowi korzeni 

magazynują dużo więcej wody opadowej niż 
trawa, wpływają na lokalne obniżenie zawar-
tości drobnych pyłów i zanieczyszczeń w po-
wietrzu. Wiele gatunków łąkowych roślin ma 
właściwości jonizujące, niektóre nazywane są 
fitosanitarnymi, gdyż działają grzybobójczo, 
pierwotniakobójczo i antybakteryjnie. Takie 
właściwości mają rośliny zielarskie: szałwia, 
macierzanka, tymianek, piołun, bodziszek 
i przepiękna dziewanna, chętnie wędrująca 
po naszych działkach. Łąki kwietne to również 
siedlisko licznych roślin zawierających w sobie 
olejki eteryczne nielubiane przez kleszcze, dla-
tego niekoszone łąki będą ograniczały liczbę 
występowania tych niebezpiecznych pajęcza-

ków. Z bardzo pospolitej na naszych dzikich 
łąkach lnianki siewnej, popularnie zwanej ry-
dzówką, wytwarza się olej, który stosowany 
w formie oprysku zapobiega rozprzestrzenianiu 
się kleszczy. Spróbujmy zaadaptować tę roślin-
kę w naszym ogrodzie.

Chociaż łąki kwietne nie u wszystkich cieszą się 
uznaniem, warto spróbować stworzyć własną 
– urozmaica ogród oszałamiającymi formami, 
kolorami i zapachami. I daje satysfakcję.

Tekst i fot. Małgorzata Piekarska

firletka
jaskier

kwiaty jednoroczne
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SZANOWNI  CZYTELNICY! 
 

Do czasu znaczącego zmniejszenia liczby zakażeń                       
lub odwołania stanu epidemii praca biblioteki  

będzie wyglądała inaczej niż dotychczas:  
 

  Nie będzie wolnego dostępu do książek 
i czasopism, kawiarenka internetowa  

będzie nieczynna. 
 

  Książki oddajemy do wrzutni lub do kartonu „Zwroty” 
 

  Książki oddane muszą przechodzić  
kilkudniowy okres kwarantanny. 

 

  Bardzo prosimy o wcześniejsze  
umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną 
godzinę, osoby takie będą miały pierwszeństwo obsługi. 
 

  Konieczne jest stosowanie środków ochronnych 
(maseczka) . 

 

  Prosimy także o zachowanie bezpiecznych odległości 
od siebie w kolejce. 

 
 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

UWAGA! 
W związku z pandemią COVID-19 następuje zmiana godzin 

pracy Biblioteki w Izabelinie

poniedziałek 12.00 -17.30     
wtorek - piątek 10.00 -15.30

sobota nieczynne

tel: 22 752-68-21 

nowości w naszej bibliotece 

dla dzieci

audiobooki
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NOWA SPORTOWA RZECZYWISTOŚĆ
W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu przywracania aktywności sportowej Centrum 
Kultury Izabelin Czas na Sport otworzyło obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej, ul. 3 Maja 
49 oraz w Laskach ul. Wieczorka 50, na których obowiązują szczególne środki ostrożności.

Epidemia COVID-19 spowodowała, że od marca cały rozpędzo-
ny świat gwałtownie zwolnił. Dla ochrony zdrowia i życia każ-

dy z nas musiał dostosować się wymogów sanitarno-epidemio-
logicznych i pewnej izolacji. Większa część dziedzin życia została 
wstrzymana. Musieliśmy nauczyć się żyć inaczej, a kontakt z in-
nymi, oprócz najbliższej rodziny, stał się możliwy jedynie przez In-
ternet. Nasze życie w czasie epidemii praktycznie przeniosło się do 
sieci. Wszyscy znaleźliśmy się w wirtualnym świecie, a sportowa 
aktywność stała się jego częścią. Stosowanie nowych rozwiązań 
technologicznych pozwoliło, by kontakt bezpośredni na żywo został 
zamieniony na kontakt bezpośredni online. Dlatego też zaczęliśmy 

organizować internetowe meetingi z uprawianiem sportu i rekre-
acji dla zachowania kondycji, zdrowia i kontaktu z innymi. W sieci 
zahuczało od różnorodnych propozycji treningów i aktywności. My, 
lokalnie, również zaczęliśmy działać online. Centrum Kultury Izabelin 
przedstawiło sportowo-kulturalną ofertę zajęć w sieci. Wystartowało 
kilkanaście sekcji.

W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu przywracania ak-
tywności sportowej, Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport 
otworzyło obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej  – ul. 3 Maja 
49 oraz w Laskach – ul. Wieczorka 50, na których obowiązują szcze-
gólne środki ostrożności.

Boiska przy Szkole Podstawowej w Izabelinie, ul. 3 Maja 49

1. boisko do piłki nożnej/ręcznej

2. bieżnia/boisko do siatkówki

3. boisko do koszykówki/tenisa ziemnego 

4. sale gimnastyczne (duża, mała, z lustrami)                                                                                                              

Otwarte: 

poniedziałek – niedziela 14:00 - 21:30

Boiska w Laskach, ul. Wieczorka 50 

1. boisko B do piłki nożnej, 

2. Orlik: boisko do piłki nożnej

3. Orlik: boisko do koszykówki/siatkówki                                                                                                                               

Otwarte: 

poniedziałek – piątek   10:00 - 15:45 

soboty i niedziele         12:00 - 19:45   

GODZINY OTWARCIA
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• 18 maja zmieniła się liczba osób, mogących przebywać na 
otwartych obiektach sportowych:

BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W IZABELINIE: 

1. boisko do piłki nożnej/ręcznej, 14 osób i 2 trenerów,          

2. bieżnia/boisko do siatkówki, 14 osób i 2 trenerów,         

3. boisko do koszykówki/tenisa ziemnego, 14 osób i 2 trenerów,         

Boiska są czynne: poniedziałek – niedziela     14:00 - 21:30.                

BOISKA W LASKACH: 

1. boisko B do piłki nożnej, 22 osoby i 4 trenerów (boisko może 
zostać podzielone na 2 części, z zachowaniem 5-metrowej strefy bu-
forowej pośrodku. Wtedy na każdej części może przebywać 16 osób 
i 3 trenerów.

2. Orlik: boisko do piłki nożnej, 14 osób i 2 trenerów,          

3. Orlik: boisko do koszykówki, 14 osób i 2 trenerów,          

Boiska są czynne: poniedziałek – piątek    10:00 - 15:45, 
sobota i niedziela    12:00 - 19:45.                                                                             

• 18 maja zostały też otwarte sale sportowe przy szkole, 
ul. 3 Maja 49, sala gimnastyczna duża, sala gimnastyczna mała, sala 
gimnastyczna z lustrami. Wejście na sale – od strony boisk i bieżni.

Wraz z otwarciem sal gimnastycznych zmieniają się zasady ich funkcjo-
nowania:

- Sale są czynne: poniedziałek - niedziela 14:00-21:30.

- W salach realizowane są sportowe szkolenia klubowe lub zajęcia spor-
towe.

- W dużej sali gimnastycznej może przebywać 16 osób i 2 trenerów.

- W małej sali oraz sali gimnastycznej z lustrami może przebywać 12 
osób i 1 trener.

• Na wszystkich obiektach sportowych: boiskach i salach gim-
nastycznych obowiązują następujące zasady:

- Na terenie obiektów mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe oraz 
takie, które nie miały bezpośrednich kontaktów z osobami zarażonymi 
koronawirusem.

- W razie wątpliwości dotyczących własnego stanu zdrowia prosimy o po-
zostanie w domach. 

- Przed wejściem na obiekt sportowy uczestnicy zgłaszają się do obsługi 
boiska w celu weryfikacji liczby osób.

- Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących 
z obiektów.

- Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu, minimum 2-metrowe-
go, między osobami przebywającymi na obiektach. 

- Obowiązują 15-minutowe przerwy po 45 minutach ćwiczeń lub po 
jednostce treningowej, między wchodzącymi i wychodzącymi grupami.                                                                 

- Osoby przebywające na obiektach nie mają obowiązku zakrywania 
ust i nosa.

- Szatnie są niedostępne. Można korzystać z toalet.

- Obsługa obiektów zapewnia dezynfekcję m.in. sprzętu sportowego, 
klamek, toalet.

- Ćwiczący korzystają z osobistego lub klubowego sprzętu do ćwiczeń.

W przypadku niestosowania się do zasad oraz przepisów Roz-
porządzenia Rady Ministrów zarządca obiektu zobowiązany 
jest powiadomić odpowiednie służby.                         

KONTAKT I REZERWACJE: 

tel. 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Rezerwacji można dokonać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem 
od poniedziałku do piątku w godzinach  9:00 - 15:00

Zapisy na zajęcia: www.strefazajec.pl

INFORMACJE: 

www.centrum.izabelin.pl

fb czasnasport

www.gov.pl/web/sport

Informacje o obiektach przy ul. 3 Maja 49, 

bezpośrednio pod tel. 732 537 500 w godz. 15:00-21:00

Tekst i fot. Bronisława Bieńkowska

IZABELIŃSKIE WŁÓCZYKIJE NA TROPIE ŁOSIA
Nordic walking to sport dla wszystkich grup wiekowych. Ostatnio staje się coraz bardziej popularny. 
Jego zaletą jest to, że sposób uprawiania można dostosować do możliwości uczestnika – od stylu 
rekreacyjnego po sportowy. 

Prawidłowa technika angażuje aż do 90% mięśni odciążając przy 
tym najbardziej narażone stawy kolanowe, biodrowe i odcinek 

lędźwiowy. Poprawia też wydolność krążeniowo-oddechową, a tym 
samym nasze samopoczucie. Naładowani taką energią pozytywnie 
podchodzimy do naszych codziennych obowiązków. Marsz z kijkami 
dla jednych jest sposobem na niedzielny spacer bądź wycieczkę, dla 
innych – na poprawę sylwetki i kondycji, a dla jeszcze innych – na 
sprawdzenie się w rywalizacji. W nordic walking każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Izabelińskie Włóczykije to grupa pozytywnie „nakręconych” osób. 
Razem maszerujemy, ćwiczymy i trenujemy pełną parą. Stale dołą-
czają do nas nowe osoby, które chcą uczyć się i doskonalić technikę 

http://www.strefazajec.pl
http://www.centrum.izabelin.pl
https://www.facebook.com/sportIzabelin
http://www.gov.pl/web/sport
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Zapraszamy na gruzińskie pieczywo, 
świeże i pachnące.

 
Nasze wypieki przygotowujemy 

i pieczemy na miejscu 
w oryginalnym piecu tone. 

Używamy gruzińskich receptur.
Nasz adres: Stare Babice, ul. Pocztowa 2
Otwarte:   Pon. – Piąt. 8.00 – 19.00, Sobota 8.00 – 15.00

www.penovani.eu, znajdź nas na facebooku: Piekarnia Gruzińska Penovani Stare Babice

DOM DO WYNAJĘCIA

150 m2

4 pokoje
Izabelin C

tel. 796 871 704

chodzenia z kijami oraz spędzić aktywnie czas. Każdy z nas ma swój 
cel, ale przede wszystkim pamiętamy o systematycznych trenin-
gach. W tym sezonie Włóczykije miały swój debiut w dwóch biegach 
charytatywnych – Zabiegaj o zdrowie w Izabelinie i Biegu Zmarźlaka 
w Laskach. Pokonane kilometry dały nam ogromną radość i dodat-
kową motywację do dalszych spotkań!

Izabelińskie Włóczykije serdecznie zapraszają na bezpłatne 
zajęcia z nordic walking w każdą sobotę o godz. 9:00. Start 
– parking przy dyrekcji KPN, Izabelin, ul. Tetmajera 38. 

Uwaga! Obecnie z powodu epidemii koronawirusa za-
jęcia są wstrzymane. Kiedy przepisy pozwolą na orga-
nizację zajęć, od razu ruszamy w puszczę. Informacje 
znajdziecie Państwo na stronie www.centrum.izabelin.pl
oraz na Facebooku Czas na Sport Centrum Kultury Izabelin.

Regularne ćwiczenia i treningi dają świetne efekty, a spotkania 
w grupie pozytywnie uzależniają! Do zobaczenia w terenie!

Marzena Berkowska – instruktor
fot. Bronisława Bieńkowska 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

http://www.centrum.izabelin.pl 
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

Z A D Z W O Ń  T E R A Z !

SIERAKOWSKA 6, 05-080 IZABELIN

NUMER TELEFONU: +48 22 101 78 55

EMAIL: BIURO@KAMPINOS.COM.PL
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KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice www.kampinosport.pl 
www.facebook.com/kampinosport              www.instagram.com/_kampinosport

Zapraszamy do 
nas po przerwie!
Bezpieczny tenis i kosmetyka! 

Zarezerwuj termin już teraz! 606 122 322 

www.kampinosport.pl 
www.facebook.com/kampinosport              www.instagram.com/_kampinosport

 tenis i kosmetyka!  tenis i kosmetyka! 

Zarezerwuj termin już teraz! 606 122 322 

www.wmf.edu.pl


