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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 
list do mieszkańców

Szanowni Państwo,

od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na 
terenie całej Polski realizowany jest Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy do-
tyczy każdej osoby mieszkającej w naszej 
gminie. 

Mając świadomość powagi obecnej trudnej 
i nieprzewidywalnej sytuacji, podczas której 
na pierwszym miejscu jest troska o zdro-
wie, dołożono wszelkich starań, aby zapew-
nić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego też 
przyjęte obecnie metody udziału w spisie 
wykluczają konieczność kontaktu osobiste-
go z osobami z zewnątrz.

Podstawową i obowiązkową metodą 
spisową jest samospis internetowy po-
przez aplikację dostępną na stronie 
https://spis.gov.pl/. W ten sposób może-
my wypełnić obowiązek spisowy w domu, 
w dogodnym dla siebie terminie. Do elek-
tronicznego formularza zalogujemy się ko-
rzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji 
Elektronicznej lub podając numer PESEL 
wraz z nazwiskiem rodowym matki. 

Osoby, które nie mają komputera lub Inter-
netu, mogą zgłosić się do Urzędu Gminy, 
gdzie będzie czekać specjalnie przygotowa-
ne stanowisko z komputerem i przeszkolony 
pracownik naszego Urzędu. Drugą wygodną 
i bezpieczną opcją jest spis przez telefon. 
Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową − 
pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa od 
poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. 

Rachmistrzowie włączą się do prac spiso-
wych w późniejszym terminie i w pierwszej 
kolejności, ze względu na sytuację epide-
miczną, będą się kontaktować z niespisany-
mi osobami telefonicznie.

Narzędzia oraz procedury w zakresie bez-
pieczeństwa stosowane przez statystykę 
publiczną gwarantują pełną ochronę gro-
madzonych informacji. Wszystkie dane ze-
brane od respondentów są objęte tajemni-
cą statystyczną − będą należycie i starannie 
zabezpieczone.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących 
NSP 2021 należy kontaktować się z Gmin-
nym Biurem Spisowym (tel. 22 722 89 77, 
e-mail: statystyka@izabelin.pl).

Więcej informacji znajdą Państwo na stro-
nie https://spis.gov.pl/.

Przypominając o wspólnej odpowiedzialno-
ści za naszą gminę, apeluję o udział w Na-
rodowym Spisie Powszechnym 2021. 

     
Gminny Komisarz Spisowy

  Wójt Gminy Izabelin
 /-/ Dorota Zmarzlak

Z ŻYCIA GMINY

http://www.centrum.izabelin.pl
https://spis.gov.pl/
https://spis.gov.pl/
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ZMIANA TERMINU 
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin 

i wyborów sołeckich w Truskawiu
Na podstawie Zarządzenia nr 164 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2021 r., oraz 
Zarządzenia nr 304/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 kwietnia 2021 r., zgodnie z zalece-
niami Głównego Inspektora Sanitarnego wybory uzupełniające do Rady Gminy Izabelin jak 
również wybory sołeckie w Truskawiu, zarządzone na 18 kwietnia zostały przeniesione na 
dzień 9 maja 2021 r.
Więcej informacji na stronie www.bip.izabelin w zakładce „Wybory”
oraz www.gmina.izabelin.pl w zakładce „Sołectwa”.

Z ŻYCIA GMINY

1. Samodzielny Gminny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie, 
ul. Tetmajera 3a, 05-080 Izabelin C
tel. 22 722 63 21

2. Poradnia Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej „Juniperus”
ul. Kościuszki 41, 05-080 Izabelin C 
tel. 22 722 62 46

3. Towarzystwo Opieki 
nad Ociemniałymi Stowarzyszenie 
ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski
tel. 22 752 32 74

 

Bezpłatny transport dla osób 
starszych, niepełnosprawnych i niemobilnych 
na szczepienia można zamawiać dzwoniąc 
pod  numer: 504 819 007

PUNKTY SZCZEPIEŃ 
PRZECIWKO COVID-19 
W NASZEJ GMINIE

WYPOŻYCZ 
PULSOKSYMETR

W  przychodni SPZOZ Izabelin dostępne są pulsoksymetry, 
które mogą zostać użyczone mieszkańcom wymagającym 
kontroli saturacji krwi w przebiegu choroby COVID-19.

Zainteresowanych użyczeniem prosimy o kontakt z przychodnią: 
tel. 22 722 63 21/22 722 61 14 / mail: przychodnia@spzozizabelin.pl.
Pulsoksymetry będą wypożyczane mieszkańcom na czas choroby.
Wyżej wymieniony sprzęt został zakupiony przez Gminę Izabelin 
ze środków zarządzania kryzysowego, w ramach przeciwdziałania 
COVID-19.

fot. arch. UGI

http://www.bip.izabelin
http://www.gmina.izabelin.pl
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Jednostkowe zmiany planów miejscowych
Na terenie Hornówka obowiązuje obecnie 8 planów miejscowych.  
Dodatkowo mamy 3 plany miejscowe, obejmujące grunty na po-
graniczu Hornówka i Truskawia (na zachód od ul. Fedorowicza).  
Plany uchwalane były w latach 2003 – 2018. Na przełomie tych 
15 lat zmieniały się, i nadal zmieniają, przepisy prawa. Wiele usta-
leń planów zdezaktualizowało się. Wiele wymaga też uzupełnienia, 
a niektóre usunięcia, jako niezgodne z prawem. 
Na wniosek Rady Sołeckiej rozpoczynamy prace nad aktualizacją 
zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego 
dla Hornówka. Zmiany wprowadzone zostaną w 4 planach, obejmu-
jących główny kompleks wsi. Stosowne uchwały intencyjne zostały 
podjęte przez Radę Gminy w marcu br. Zmiany obejmują tylko część 
tekstową planów – rysunki obowiązujących planów nie zmienią się.
Celem jednostkowych zmian jest zapobieganie rozwojowi intensyw-
nej zabudowy, poprzez:
• dostosowanie zapisów do obowiązujących przepisów prawa oraz 
oczekiwań mieszkańców w zakresie: intensywności zabudowy, spo-
sobów kształtowania nowej zabudowy, wskaźników parkingowych, 
form i kształtowania połaci dachowych, maksymalnych wysokości 
budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych;
• ujednolicenie zapisów wszystkich planów (dziś występują rozbież-
ności).

Nowy plan miejscowy dla rejonu Zakładu INCO 
Na wniosek Grupy INCO sporządzony zostanie nowy plan miejsco-
wy, obejmujący teren firmy przy ul. Kurowskiego. Dzisiejszą funkcję 
usługowo-produkcyjną zastąpić ma docelowo ekstensywna zabudo-
wa jednorodzinna. W granice opracowania włączone zostały także 
działki sąsiednie (położone na zachód od zakładu). W procedurze 
planistycznej chcemy także uporządkować kwestię przebiegu drogi 
ul. XVI Poprzecznej, zaprojektowanej obecnie na działkach KPN-u.
Dodatkowo w granice opracowania włączono działki Nr 264/1 
i 264/2 położne u zbiegu ulic Kampinoskiej i Kurowskiego. W obo-
wiązującym planie miejscowym wsi Hornówek, część A z 2003 r., na 
działce 264/1 oraz częściowo na działce 264/2 wyznaczono frag-
ment pasa drogowego – zatoki postojowej, której utrzymanie nie 
znajduje dziś uzasadnienia.
Działki Nr 92/20 oraz 99/1 stanowią własność gminy. Planowane 
jest ich przeznaczenie na cele publiczne, służące zaspokajaniu po-
trzeb mieszkańców gminy.

Porozmawiajmy o tym!
Jakie powinny być nowe plany dla Hornówka? Jaka powinna być 
maksymalna wysokość nowych budynków, powierzchnia zabudo-
wy działki, powierzchnia biologicznie czynna (wolna od zabudowy 
i utwardzeń)? 

Zapraszamy na spotkanie otwarte 
18 maja 2021 r. o godz. 19.00                                         

Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiczną, miejsce 
i formę spotkania podamy na kilka dni przed spotkaniem. 

Prosimy o śledzenie strony: www.gmina.izabelin.pl 
oraz naszych profili na Facebooku: 

https://www.facebook.com/ugizabelin, 
https://www.facebook.com/konsultacjeizabelin 

Izabelin, dnia 21 kwietnia 2021 r.

WAP.6721.8.2.2021.AI

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2020 r., poz. 713 
ze zm.)  oraz  art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 23 marca 2021 r. 
uchwały Nr XXXIX/312/21 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu wsi Hornówek, Gmina Izabelin – część A zatwierdzonego 
uchwałą Nr V/25/2003 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 lutego 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 79/2003 z dn. 21 marca 2003 r. 
poz. 2064).

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 247) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany 
planu.
Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie wyłącznie 
zapisy tekstu obowiązującego planu w następujących paragrafach:

MASZ NA TO WPŁYW

AKTUALIZACJA PLANÓW MIEJSCOWYCH 
DLA HORNÓWKA

Na wnioski czekamy do 31 maja 2021 r. 
Wzór wniosku udostępnimy w Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://www.bip.izabelin.pl/p,133,dot-planow-zagospodarowania. 
Szczegóły dotyczące obszarów i zakresów zmian znajdują się w po-
niższych ogłoszeniach.

 Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

http://www.gmina.izabelin.pl 
https://www.facebook.com/ugizabelin
https://www.facebook.com/konsultacjeizabelin  
http://www.bip.izabelin.pl/p,133,dot-planow-zagospodarowania
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1) Rozdział 1 §2
2) Rozdział 1 §4
3) Rozdział 1 §6
4) Rozdział 2 „Ustalenia ogólne – programowe dotyczące całego ob-
szaru objętego Planem”
5) Rozdział 4 „Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania 
środowiska”
6) Rozdział 8 „Ustalenia ogólne dotyczące terenów zabudowy eks-
tensywnej jednorodzinnej – MN”
7) Rozdział 9 „Ustalenia ogólne dotyczące zabudowy mieszkaniowej 
ekstensywnej jednorodzinnej na gruntach leśnych lasów ochron-
nych – MNRL”
8) Rozdział 10 „Ustalenia ogólne dotyczące terenów usług oświaty – 
UO i usług publicznych – UP”
9) Rozdział 13 „Ustalenia ogólne w zakresie usuwania odpadów sta-
łych, utrzymania porządku oraz ochrony przeciwpożarowej”
10) Rozdział 14 „Ustalenia ogólne komunikacyjne”
11) Rozdział 15 „Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych 
wydzielonych terenów”

rys. Granice obszarów objętych projektem zmiany planu oznaczone zostały 
kolorem zielonym.

Wnioski do zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny od-
działywania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii 
Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać 
na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub 
drogą mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl.
We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 
Termin składania wniosków: do dnia 31 maja 2021 r. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 

                      Wójt Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak

Sprawę prowadzi: Aneta Iwan
Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
tel. 22 722 89 36, e-mail: a.iwan@izabelin.pl

Izabelin, dnia 21 kwietnia 2021 r.
WAP.6721.9.2.2021.AI

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2020 r., poz. 713 
ze zm.)  oraz  art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) 

z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 23 marca 2021 r. 
uchwały Nr XXXIX/313/21 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu wsi Hornówek, Gmina Izabelin – część B zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXXIX/331/2006 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 61/2006 z dn. 29 marca 
2006r. poz. 1944).
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) 
zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie wyłącznie 
zapisy tekstu obowiązującego planu w następujących paragrafach:
1) Rozdział 1 §4 i §6
2) Rozdział 4 „Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania 
środowiska”.
3) Rozdział 7 „Ustalenia ogólne dotyczące terenów zabudowy eks-
tensywnej jednorodzinnej - MN”.
4) Rozdział 9 „Ustalenia ogólne w zakresie usuwania odpadów sta-
łych, utrzymania porządku oraz ochrony przeciwpożarowej”.
5) Rozdział 10 „Ustalenia ogólne komunikacyjne”.
6) Rozdział 11 „Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych 
wydzielonych terenów”. 

rys. Granice obszarów objętych projektem zmiany planu oznaczone zostały 
kolorem zielonym.
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MASZ NA TO WPŁYW

Wnioski do zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny od-
działywania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii 
Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać 
na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub 
drogą mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl.  
We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 
Termin składania wniosków: do dnia 31 maja 2021 r. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.    

                      Wójt Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak

Sprawę prowadzi: Aneta Iwan

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

tel. 22 722 89 36, e-mail: a.iwan@izabelin.pl

Izabelin, dnia 21 kwietnia 2021 r.
WAP.6721.10.2.2021.AI

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 
2020 r., poz. 713 ze zm.)  oraz  art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 23 marca 2021 r. 
uchwały Nr XXXIX/314/21 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu wsi Hornówek, część D zatwierdzonego 
uchwałą XXXI/285/2009 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 paź-
dziernika 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 12/2010, z dn. 16 stycznia 
2010  r., poz. 177).
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o wszczęciu procedury stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
ustaleń ww. zmiany planu.
Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie wyłącznie 
zapisy tekstu obowiązującego planu w następujących paragra-
fach:
1) Dział I §3
2) Dział II §5
3) Dział III Rozdział 1 §7
4) Dział III Rozdział 1 §8
5) Dział III Rozdział 1 §9
6) Dział III Rozdział 1 §10

rys. Granice obszarów objętych projektem zmiany planu oznaczone zostały 
kolorem zielonym.

Wnioski do zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kan-
celarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabe-
lin, przesyłać na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl.                                               
We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. 
Termin składania wniosków: do dnia 31 maja 2021 r. Organem 
właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.    

 Wójt Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak
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Izabelin, dnia 21 kwietnia 2021 r.
WAP.6721.11.2.2021.AI

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2020 r., 
poz. 713 ze zm.)  oraz  art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 247) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 23 marca 2021 r. 
uchwały Nr XXXIX/315/21 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu wsi Hornówek, część E zatwierdzonego 
uchwałą XXXIV/298/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2481 z dn. 13 marca 2018  r.).

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o wszczęciu procedury stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
ustaleń ww. zmiany planu.
Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie wyłącznie 
zapisy tekstu obowiązującego planu w następujących paragra-
fach:

1) Rozdział 1 §3
2) Rozdział 7 §13 pkt 3 lit c
3) Rozdział 9 §15
4) Rozdział 9 §16
5) Rozdział 9 §17
6) Rozdział 9 §18

rys. Granice obszaru objętego projektem planu, oznaczone zostały ko-
lorem zielonym.

Wnioski do zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kan-
celarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabe-
lin, przesyłać na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl.   

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-

skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. 
Termin składania wniosków: do dnia 31 maja 2021 r. Organem 
właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.    

                         Wójt Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak

Izabelin, dnia 21 kwietnia 2021 r.
WAP.6721.13.2.2021.AI

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2020 r., 
poz. 713 ze zm.)  oraz  art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 247) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 23 marca 2021 r. 
uchwały Nr XXXIX/316/21 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu wsi Hornówek, część F.
Projekt planu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych Nr: 
92/20, 99/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145/1, 146/2, 146/3, 148/2, 
148/3, 148/4, 148/5, 201/3, 201/5, 201/6, 201/7, 201/8, 264/1 
i 264/2 położone w obrębie Hornówek.
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o wszczęciu procedury stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
ustaleń ww. planu.
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rys. Granice obszarów objętych projektem planu, oznaczone zostały kolorem zielonym.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, 
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres: Urząd Gminy Izabelin, 
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: 
kancelaria@izabelin.pl.  
We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 31 maja 2021 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.    

                         Wójt Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak

Sprawę prowadzi: Aneta Iwan

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

tel. 22 722 89 36, e-mail: a.iwan@izabelin.pl

Do 28 kwietnia 2021 r. trwa wyłożenie do pu-
blicznego wglądu projektu izabelińskiej uchwały 
krajobrazowej.

Do 17 maja 2021 r. czekamy na uwagi do pro-
jektu uchwały. Uwagi można składać lub przesyłać 
pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Izabelin 
lub drogą elektroniczną: krajobraz@izabelin.pl .

Wzór formularza uwagi dostępny jest na stronie 
projektu: www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl.

Uprzejmie przypominamy, że uchwała krajobrazo-
wa to nie tylko szyldy i reklamy, ale także zasady 
i warunki sytuowania ogrodzeń oraz materiałów, 
z jakich mogą być one wykonane. Zachęcamy 
do zapoznania się z broszurą informacyjną, którą 
znajdą Państwo na stronie projektu, jak również 
w punktach usługowych na terenie gminy.
                                                                      

                                                                                            Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

TRWAJĄ KONSULTACJE IZABELIŃSKIEJ 
UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

http:// www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
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MAL MIEJSCA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

W Polsce pierwsze tego typu miejsca powstały około 10 lat temu i jest ich już kilkaset. W Warszawie pierw-
szy MAL „3 pokoje z kuchnią” powstał w 2014 roku przy Białołęckim Ośrodku Kultury. Na czym polega 
działalność MAL-i i co to w ogóle jest?

Człowiek jest zwierzęciem stadnym – to 
wiemy wszyscy nie od dziś. Nawet w do-

bie wysokich ogrodzeń chroniących nasze 
domy czy strzeżonych osiedli w dużych 
miastach potrzebujemy kontaktów między-
ludzkich. Szczególnie w okresie  pandemii ta 
potrzeba daje o sobie znać. Chcemy się spo-
tykać, rozmawiać i robić coś razem. Wcze-
śniej, biorąc przykład z zachodu Europy, 
w myśl zasady „mój dom, moja twierdza”, 
spotykaliśmy się na zewnątrz - w kawiar-
niach i restauracjach. Czasem jednak po-
trzebujemy bardziej intymnej przestrzeni, 
by rozwijać swoje pasje czy dzielić się nimi. 
Z pewnością część z nich można kształto-
wać na zajęciach w ośrodkach kultury czy 
miejscach branżowych do tego przeznaczo-
nych, ale za to trzeba zapłacić i to często 
niemałe pieniądze. Jak więc się rozwijać, 
kiedy brak nam funduszy? Na rozwiązanie 
tego problemu wpadli Brytyjczycy, którzy już 
w latach 60. dziewiętnastego wieku stwo-
rzyli MAL-e, czyli Miejsca Aktywności Lokal-
nej. W Polsce pierwsze tego typu miejsca 
powstały około 10 lat temu i jest ich już 
kilkaset. W Warszawie pierwszy MAL „3 po-
koje z kuchnią” powstał w 2014 roku przy 
Białołęckim Ośrodku Kultury.

Na czym polega działalność MAL-i 
i co to w ogóle jest? 

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) to miejsca, 
które w miarę swoich możliwości bezpłatnie 
udostępniają przestrzeń i sprzęt (np. rzutnik, 
nagłośnienie, wyposażenie kuchenne) oraz 

dzielą się wiedzą – jak zrealizować własny 
pomysł. Osoby prywatne lub reprezentujące 
nieformalną grupę, organizację pozarządową 
czy podmiot działający na rzecz sąsiedztwa – 
wszyscy są mile widziani. Działania w ramach 
MAL-u prowadzą pasjonaci. Możesz wziąć 
w nich udział, kiedy masz na to czas i ochotę. 

Drodzy Mieszkańcy,

podczas konsultacji przestrzeni publicznej przeprowadzonych w 2019 i 2020 roku, wyrażali Państwo potrzebę wypracowania rozwiązań 
zachęcających mieszkańców do odwiedzania centrum gminy nie tylko w celu załatwienia spraw urzędowych lub zakupów, ale również 
jako miejsca spotkań, relaksu i pewnej formy aktywności kulturalnej, sportowej czy sąsiedzkiej. Temat „świetlicy” − miejsca spotkań 
czy warsztatów − regularnie powraca w Państwa zapytaniach, i taką formułę w sposób naturalny zaczęła pełnić tzw. willa Europa, czyli 
budynek gminny przy ulicy Matejki 25. Spotkania seniorów, kół gospodyń wiejskich, rad sołeckich, harcerzy, organizacji pozarządo-
wych czy innych nieformalnych grup, które odbywały się przed pandemią, pokazały, że stworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej w na-
szej gminie ma duży potencjał.  Po przebudowach i zmianie MPZP dla centrum Izabelina będzie możliwość nadania temu budynkowi 
pełnego wymiaru takiego właśnie funkcjonowania dla lokalnej społeczności.  

Zanim zaczniemy pracę nad MAL-em w Izabelinie, spójrzmy jak funkcjonują takie miejsca u sąsiadów. Zapraszam do lektury!
 

Dorota Zmarzlak
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W MAL-u możesz: 

• poszerzać swoje pasje, inspirować się, 
uczyć nowych rzeczy,   
• pobyć z ludźmi o podobnych zaintereso-
waniach,   
• ciekawie spędzić rodzinny czas, 
• realizować swoje pomysły, 
• spotkać i poznać swoich sąsiadów. 

MAL-e mogą być prowadzone przez: instytu-
cje publiczne (np. domy kultury, biblioteki),  
organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, 
fundacje), spółdzielnie mieszkaniowe i rady 
osiedli (np. kluby osiedlowe), lokalnych 
przedsiębiorców (np. klubokawiarnie). 

Jak takie miejsce funkcjonuje w praktyce, 
zapytałam Dyrektor Białołęckiego Ośrod-
ka Kultury – Karolinę Adelt-Paprocką 
oraz byłą koordynatorkę MAL-u „3 pokoje 
z kuchnią”, a obecnie zastepcę kierownika 
działu Wydarzenia Kulturalne BOK – Annę 
Skłodowską. 

IM: Skąd się wziął pomysł stworzenia 
MAL-u na Waszym terenie?

K.A-P.: To była inicjatywa poprzedniego 
dyrektora BOK-u. Wskazaniem do powstania 
tego miejsca był fakt, że w ostatnich latach 
Białołęka bardzo prężnie się rozwija. Mamy 
największy wskaźnik nowo zamieszkałych 
warszawiaków oraz największy wskaźnik 
przyrostu naturalnego. Potrzeba wsparcia 
„sąsiedzkości” i poznania się jest ogrom-
na. Pamiętam, że gdy poprzedni dyrektor 
otwierał ten MAL, to idea była taka, żeby ci 
wszyscy przyjezdni ludzie, z różnych stron 
Polski, o różnych preferencjach, poglądach 
i potrzebach mogli się po prostu spotkać 
w jednym miejscu. Nasz MAL, otwarty dla 
wszystkich, jest umiejscowiony na zielonej 

Białołęce, gdzie jest najwięcej zamkniętych 
osiedli, gdzie ludzie się izolują. 

A.S.: Dodam, że inicjatywa domów sąsiedz-
kich przy ośrodkach kultury jest o tyle fajna, 
że działa jako sonda pokazująca potrzeby 
lokalnej społeczności. Mieszkańcy przy-
chodzą do nas z oddolnymi inicjatywami 
i własnymi pomysłami, a my dzięki temu 
wiemy czego potrzebują. Zupełnie inaczej 
niż w ośrodku kultury, gdzie czeka na nich 
gotowa oferta. 

„3 pokoje z kuchnią” to MAL zarządza-
ny przez Białołęcki Ośrodek Kultury. 
Powiedzcie, ilu ludzi przed pandemią  
korzystało miesięcznie z tej przestrze-
ni?

A.S.: To jest uzależnione od miesięcy 
w roku. W okresie letnim przychodzi trochę 
mniej, ale średnio przewija się do 100 osób.

K.A-P: Miejsca Aktywności Lokalnej to 
nie jest działalność, którą można mie-
rzyć w liczbach. Szczególnie organizatorzy 
mają potrzebę sprawozdawczości i mierze-
nia efektów, co jest zupełnie zrozumiałe, 
gdyż przyznają instytucjom środki. A licz-

ba jest największym efektem. Instytucja 
lubi się “wyspowiadać” ile było koncer-
tów, ilu uczestników sekcji itd. Natomiast 
w MAL-u nie można mierzyć w liczbach, bo 
tam jest duża powtarzalność osób, które 
przychodzą. MAL-e to nie są wielkie ośrodki, 
tylko małe miejsca. MAL służy zbudowaniu 
wspólnoty, w związku z tym te liczby nie są 
duże. Jeśli do tego przeliczymy poniesio-
ne przez instytucję koszty w stosunku do 
korzystających osób, to okazuje się, że to 
jest często  zupełnie nieopłacalne, w sen-
sie czysto finansowym. MAL trzeba mierzyć 
przez procesy, a nie przez to, ilu ludzi tam 
zagląda. Po paru latach prowadzenia takich 
miejsc widać wyraźnie, że warszawski sa-
morząd traktuje ten rodzaj działania zupeł-
nie inaczej i ocenia  przy pomocy innych 
wskaźników, nadając domom sąsiedzkim 
wysoki priorytet i duże wsparcie. 

A.S: Trzeba też dodać, że łatwiej zbudować 
więź w mniejszej grupie, a w MAL-u chodzi 
właśnie o relacje międzyludzkie, sąsiedzkie.

Jaki jest przekrój wiekowy osób korzy-
stających z tego miejsca?

A.S.: Wiek naszych sąsiadów jest bardzo 
zróżnicowany. Są takie zajęcia, które łączą 
różne grupy wiekowe np. warsztaty kulinar-
ne, ale są też takie spotkania, na które przy-
chodzą tylko młode osoby lub sami seniorzy. 
My oczywiście nie stawiamy żadnych barier, 
to się dzieje naturalnie.

Czy Wasz MAL to jest miejsce, gdzie 
ludzie mogą przychodzić tylko na 
konkretne wydarzenia organizowane 
przez sąsiadów,  czy jest też miejscem 
towarzyskich spotkań, gdzie można 
wypić kawę i porozmawiać?

A.S: Nasza przestrzeń jest otwarta dla 
wszystkich. Jednak jeśli chodzi o spotkania 
towarzyskie, to dbamy o to, by były to oso-
by znane we wspólnocie. My nie wynajmujemy 
przestrzeni na prywatne wydarzenia, staramy 
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się unikać prywatnych spotkań, w których po-
zostałe osoby, pojawiające  się w MAL-u nie 
mogłyby partycypować. 

Jak zatem wygląda proces poznawczy 
w stosunku do mieszkańca, który przy-
chodzi do Was czasem z pomysłem, a cza-
sem bez, a Wy go jeszcze nie znacie?

A.S: W MAL-ach jest koordynator, który zapo-
znaje się z nowym sąsiadem, opowiada o ideach 
tego miejsca, rozmawia, pyta o pasje i ewentu-
alne podzielenie się nimi z innymi uczestnikami 
tego miejsca. 

Widziałam na Waszej stronie, że w czasie 
pandemii jesteście zamknięci, ale prowa-
dzicie różne zajęcia online m.in. jogę, szy-
dełkowanie itp. Jakie zajęcia, warsztaty 
czy spotkania najbardziej zapadły Wam 
w pamięć podczas prowadzenia domu 
jeszcze przed zamknięciem?

A.S: My mamy bardzo dużo spotkań cyklicz-
nych, ale taki cykl, który najbardziej się wy-
różnia to spotkania Białołęckiego Klubu Fo-
tograficznego, który zrzesza ludzi młodych 
i starszych, amatorów, a także profesjo-
nalistów, którzy organizują lekcje pokazo-
we, wystawy, opowiadają o tym zawodzie. 
Składają wnioski o granty, chcą się rozwijać. 
I to się dzieje nawet teraz, w lockdownie.  
Dzięki temu widać, jak bardzo ta grupa jest 
zintegrowana.

K.A-P: Mnie wciąż zaskakuje fakt, że ludzi 
interesują takie zwykłe tematy. Pamiętam 

spotkanie dotyczące psów czy zdrowego 
odżywiania, na które przyszło bardzo dużo 
sąsiadów, bo chcieli się czegoś dowiedzieć, 
a przy okazji  po prostu poznać. 

Na czym polega zarządzanie MAL-em?

K.A-P: Zarządzanie MAL-em  i związanymi 
z tym oczekiwaniami wymaga bardzo dużej 
dojrzałości, zarówno od instytucji jak i or-
ganizatora. My przed otwarciem tego miej-
sca zrobiliśmy konsultacje społeczne. Dzięki 
temu mieszkańcy mogli zastanowić się, co 
by chcieli robić w tym miejscu. Trzeba mieć 

do tego dużo pokory, bo to, co się będzie 
działo w MAL-u nie zależy od dyrektora czy 
władz. To mieszkańcy decydują, a instytucja 
ma zapewnić ciągłość finansową, organiza-
cyjną i administracyjną. To jest bardzo waż-
ne i tego się trzeba nauczyć.

Kolejną istotną kwestią jest odpowiedni do-
bór koordynatora, bo to nie może być przy-
padkowa osoba. Wbrew pozorom bardzo 
trudno jest pracować z mieszkańcami, bo 
nie jest łatwo o zachowanie granic. Często 
mieszkańcy przychodzą ze swoimi proble-
mami, opowiadają o nich, a to wszystko 
wpływa na psychikę osoby, która tam pra-
cuje. Dlatego tak ważne jest, by wspólnie 
z mieszkańcami nakreślić granice, zastano-
wić się, co chcemy tam robić, czy to jest 
miejsce dla dzieci, czy młodzieży, a jeśli tak, 
to w jakim wieku. To wszystko później uła-
twi zarządzanie tym miejscem. My po 7 la-
tach prowadzenia tego domu wiemy, że nie 
zawsze jest łatwo, bo nie każdy mieszkaniec 
stosuje te same zasady dobrego wychowa-
nia. I mówię tu o bardzo prostych kwestiach  
m.in. sprzątania po sobie, wzajemnego sza-
cunku do innych użytkowników tego miejsca 
czy koordynatora. Dlatego dobrze jest stwo-
rzyć taką społeczną umowę z mieszkańcami 
już na początku działalności. 

A co z pomysłami mieszkańców, które 
nie nadają się do zrealizowania nawet 
dla małej grupki ludzi?
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Izabelin C, dnia 8 marca 2021 r.

Wyciąg ogłoszenia o Drugim Przetargu 
Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwały Rady Gminy 
Izabelin Nr XXVI/216/20 z dnia 28 lipca 2020 r. i Uchwały 

Nr V/25/15 z dnia 25 marca 2015 r.

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości: 

Ustalone w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U.2020.106 ze zm.) są cenami brutto.

• dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokoto-
wa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: Nr 
WA1M/00262535/7 (działka nr ew. 2583 - nr hipoteczny działki to 
1801 i  Nr WA1M/00518957/1 (działka nr ew. 572/3). 

• Gmina Izabelin stała się właścicielem ww. działek w drodze komu-
nalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.
• Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowych 
nieruchomości został przeprowadzony w dniu 8 grudnia 2020 r. i za-
kończył się wynikiem negatywnym. 

• Drugi przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 12:00 
s. 124 w budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. J. Matejki 21 
w Izabelinie C.

• W razie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.

• Oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu.

• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gminy Izabelin II 
Oddział PKO BP S.A. w Warszawie Nr konta 32 1020 1026 0000 
1502 0023 6208.

• Termin wpłaty wadium: do dnia 10 maja 2021 r. (włącznie).

• Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia 
się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

• Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Izabelin oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Gminy Izabelin.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Izabelin, pok. nr 2 
(tel. 22 722 89 62, e-mail: geodezja@izabelin.pl). Materiały przetar-
gowe można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 
Maja 42, 05-080 Izabelin C, w godzinach pracy (pon. 9:00-18:00, 
wt.-pt. 8:00-16:00).

Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak 

l.p. nr ew. 
działki

powierzchnia 
(ha)

miejscowość cena 
wywoławcza  
w PLN

wadium 
w PLN

1. 2583 0,1466 Laski 704 000 36 000 

2. 572/3 0,1203 Izabelin C 662 000 34 000 

K.A-P: Ja, jako dyrektor instytucji, stoję na straży, by nasz MAL nie 
służył do celów propagowania idei politycznych, religijnych, a także 
reklamowych, bo ktoś przy okazji pogadanki o zdrowiu może chcieć 
sprzedawać np. jakieś leki. Ważna jest też rola koordynatora, który 
będzie asertywny i będzie umiał odmówić, w jasny sposób uzasad-
nić, dlaczego dany pomysł nie jest możliwy do zrealizowania, by 
utrzymać charakter tego miejsca. 

A.S.: Myślę, że koordynator musi być odporny na manipulacje, bo 
to się dosyć często zdarza, że mieszkaniec próbuje go przekonać do 
swoich racji. Czasami bywa też tak, że do naszego domu przychodzą 
osoby, które nie powinny się tam znaleźć. Były to incydentalne przy-
padki np. osób pod wpływem alkoholu czy nieuprzejmego zachowa-
nia. Wtedy trzeba  jasno przypomnieć o zasadach. Rola koordynatora 
jest tu na tyle istotna, by dać ludziom swobodę w działaniu, a z dru-
giej strony mieć kontrolę, by to nie przekraczało granic wzajemnej 
współpracy. 

Jakie są koszty prowadzenia takiej działalności?

K.A-P: Nasze koszty są dosyć wysokie, bo nie mamy swojego lo-
kalu, tylko wynajmujemy go od prywatnego właściciela. W ramach 
odpowiedzi na to pytanie mogę opowiedzieć pewną anegdotę. 
Otóż, przed prowadzeniem domu sąsiedzkiego nasza instytucja 
kultury ponosiła koszty koncertów, nagłośnienia, oświetlenia, zle-
ceń, techników, wyświetlania filmów itp. Do tego typu wydatków 
była przyzwyczajona nasza księgowość. Jakie było ich zdziwienie, 
kiedy zaczęły napływać faktury za marchewkę, pietruszkę, olej (na 
warsztaty kulinarne) czy śrubki i młotki (na warsztaty majsterkowa-
nia). Nasza księgowość musiała zmienić podejście do tych nowych 
wydatków publicznych, bo one stały się elementem naszej nowej 
działalności. 

A.S: Tu jest też taka kwestia, że nasza działalność generuje koszty, 
ale nie przynosi dochodu. Tu nie ma mowy o finansowym zwrocie. 
Są natomiast plusy w wymiarze np. artystycznym, bo ludzie orga-
nizują nieodpłatnie profesjonalne warsztaty, wykłady czy spotkania  
zarówno z dziedziny sztuki jak i zdrowia lub rękodzieła, między in-
nymi jogę, taniec R’n’R, czy fitness, a także spotkania artystyczne 
z pisarzami, poetami czy muzykami.

K.A-P: Dlatego jeszcze raz podkreślę  fakt, iż nie należy przeliczać 
ponoszonych kosztów w stosunku do ludzi, którzy korzystają z tego 
miejsca. Bo tu chodzi o zupełnie inny rodzaj działań i zupełnie inny 
rodzaj satysfakcji. 

To podobnie jak z wychowywaniem dzieci. Łożymy na ich 
wykształcenie, na wszystkie dobra, którymi są otoczone, by 
nie czuły się wykluczone ze społeczeństwa, poświęcamy im 
swój czas, dajemy miłość i mamy nadzieję, że to nam się 
zwróci w postaci dobrych relacji rodzinnych czy między-
ludzkich. W relacjach sąsiedzkich też istotne jest, by lu-
dzie się poznali, polubili, mieli do siebie zaufanie, a w razie 
potrzeby mogli na siebie liczyć. To jest ważne w rozwoju 
człowieczeństwa i ogólnie nas jako ludzi w rozwoju emo-
cjonalnym czy duchowym. 

Dziękuję za rozmowę

Iwona Mazurek

fot. T. Kaczor
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Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 7 do 20, natomiast 
w soboty od 19 do 43.

 

W marcu największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezionych 
odpadów, ponownie  cieszyły się odpady poremontowe, budowlane oraz 
gruz. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 28140 kilogramów. 
Pozostałe ilości kształtowały się następująco:
tworzywa sztuczne – 2700 kg
szkło – 1400 kg
zużyty sprzęt elektroniczny – 1460 kg
bioodpady – 7840 kg
odpady wielkogabarytowe – 16280 kg
świetlówki – 65 kg
przeterminowane leki – 128 kg
chemikalia – 30 kg
tekstylia – 820 kg
opony – 1600 kg
baterie – 45 kg

Przyjęta w PSZOK-u makulatura została przekazana w ramach akcji cha-
rytatywnej na leczenie Leosia.

Po odbiór odpadów przyjechało 35 hakowców firmy BYŚ, z czego 13 
zabrało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 58 
kontenerów KP-7. Po odbiór świetlówek i chemikaliów wykonane były 
dodatkowe podjazdy śmieciarek o mniejszej kubaturze. 

Przy użyciu stacji kontroli jakości powietrza SmartCity, zainstalowanej 
na PSZOK-u, odbywa się stały monitoring jakości powietrza w zakresie 
siarkowodoru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych.

Wszystkie bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej do-
puszczalnych norm.

Żaden mieszkaniec nie skorzystał z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W MARCU 2021

Punkt odwiedziło w sumie 400 mieszkańców.  Odwiedziny mieszkańców 
z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C  136
Hornówek    96
Truskaw    61
Laski    58
Izabelin B    38
Mościska    10
Sieraków      1

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 19 dni 
powszednich pracy PSZOK w marcu przywieziono 30% odpadów. 

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

Z ŻYCIA GMINY

https://tiny.pl/ts68d 
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DRUGIE ŻYCIE BATERII
Żyjemy w czasach, gdy co chwila następuje nowy przełom technologiczny. Nikt z nas nie wyobraża sobie 
obecnie życia bez smartfonów czy smartwatcha. Dzieci uznają głównie te zabawki, które grają, chodzą, 
wydają dźwięki − a wszystkie one napędzane są bateriami.  Nie do końca zdajemy sobie sprawę, że więk-
szość nowinek technologicznych, których używamy na co dzień, działa dzięki różnego rodzaju bateriom 
i akumulatorom, stwarzając tym samym duże zagrożenie dla środowiska. 

Ogromny wzrost popytu na baterie i aku-
mulatory wynika z faktu, iż miliardy ludzi 

używają elektroniki wykorzystującej energię 
elektryczną. Zasilają one wiele popularnych 
urządzeń, takich jak telefony komórkowe, lap-
topy, aparaty fotograficzne, zabawki, zegarki, 
latarki czy urządzenia medyczne. Ich użytecz-
ność jest niezaprzeczalna, począwszy od po-
rannego uruchomienia auta, a skończywszy 
na włączeniu latarki podczas niespodziewanej 
przerwy w dostawie prądu. 

Baterie i akumulatory zaliczane są do odpa-
dów niebezpiecznych, które stanowią coraz 
większy udział w strumieniu odpadów komu-
nalnych. Baterie, często bezmyślnie wyrzuca-
ne do kosza na odpady zmieszane (niestety 
tylko niewielka ich część trafia do specjalnych 
punktów zbiórki), zawierają niebezpieczne, 

toksyczne lub żrące substancje. Szczególnie 
niebezpieczne dla środowiska i zdrowia czło-
wieka są zawarte w bateriach metale ciężkie 
takie jak: ołów, kadm czy rtęć. Nieprawidłowe 
postępowanie z odpadami niebezpiecznymi 
bardzo często wynika z naszej niewiedzy. Wielu 
z nas może wydawać się to nieszkodliwe, ale 
w efekcie ma tragiczny wpływ na środowisko, 
w którym żyjemy. Zużyte baterie wyrzucane 
do kosza na odpady zmieszane mogą trafić na 
składowisko, gdzie rozpadają się i przeciekają, 
w konsekwencji zanieczyszczając glebę i wody 
gruntowe. Dla przykładu: jedna mała bateria 
guzikowa może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 
litrów wody. 

Nie możemy również zapomnieć jak niebez-
pieczne są baterie dla naszego organizmu. Na-
rażenie na działanie metali ciężkich czy silnych 

kwasów żrących występujących w bateriach 
może wywołać choroby, powodować oparze-
nia i stać się zagrożeniem dla naszych oczu 
i skóry. Dlatego bardzo ważne jest selektyw-
ne gromadzenie oraz przechowywanie baterii, 
a następnie oddanie do punktu zbiórki, z któ-
rego trafią do recyklingu. Jeżeli zadbamy o to, 
aby te niebezpieczne odpady zostały wysegre-
gowane i trafiły do punktów zbiórki, możemy 
być pewni, że odzyskane zostaną z nich cenne 
substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, ko-
balt, lit, miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz 
czy rtęć, które mogą być ponownie wykorzy-
stywane w wielu procesach produkcyjnych. 
Oszczędzimy tym samym surowce naturalne 
oraz ograniczymy zużycie wody i energii. 

 Agnieszka Czarnecka
Grafika – Marcin Dębowski
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Niestety, baterie i akumulatory będą nadal niezbędne, dopóki nie 
znajdziemy innego sposobu na magazynowanie energii. Obecnie 
możemy przynajmniej starać się unikać przedmiotów zasilanych 
bateriami, kiedy tylko jest to możliwe.

 
Oto kilka sugestii, jak zmniejszyć zużycie baterii:
● O ile jest to możliwe, jako źródła zasilania używaj prądu sie-
ciowego, zwłaszcza jeśli jest on wytwarzany przez energię od-
nawialną. 

● Wybierz odnawialne źródła energii, takie jak nakręcana latarka 
z dynamem lub kalkulator zasilany energią słoneczną. 

● Rozważ alternatywy inne niż baterie. Używaj akumulatorów, 
które można ładować wielokrotnie. Nie wyrzucisz ich tak szyb-
ko jak baterii jednorazowych. Stosowanie ogniw wielokrotnego 
użytku jest nie tylko bardziej ekologiczne, ale również korzyst-
niejsze z ekonomicznego punktu widzenia.

PAMIĘTAJ! 
Aby ograniczyć negatywny wpływ zużytych baterii i akumulato-
rów na środowisko, należy zbierać je selektywnie, a następnie 
wrzucać do specjalnych pojemników umieszczonych w sklepach, 
szkołach, instytucjach lub oddać do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych. Chroniąc środowisko stosuj się do 
poniższych zasad:

● Oddzielaj zużyte baterie i akumulatory od innych odpadów 
zbieranych selektywnie.

● Wyrzucając przedmioty dokładnie sprawdź, czy nie zawierają 
baterii lub akumulatorów. 

● Przynieś baterie i akumulatory do specjalnych pojemników 
w wyznaczonych punktach zbiórki.

● Nie otwieraj ani nie gnieć baterii i akumulatorów w warunkach 
domowych.

Punkty odbioru baterii i akumulatorów:
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Urzę-
dzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42;

- Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42;

- Gminne Przedszkole w Izabelinie, ul. Kościuszki 17;

- Gminne Przedszkole w Laskach, ul. 3 Maja 43;

- Szkoła Podstawowa w Hornówku, ul. Wojska Polskiego 5;

- Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49;

- GPWiK „Mokre Łąki”, Truskaw ul. Mokre Łąki 8.

ODDAJ AZBEST ZA DARMO 
Został rozpoczęty nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpa-

dów niebezpiecznych zawierających azbest.

Mieszkańcy gminy, posiadający na swojej posesji zeskładowane wyroby 
zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinanso-
wanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (unieszko-
dliwiania) tych odpadów. Nabór wniosków trwać będzie do 30 listopada 
2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

UWAGA! Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej 
Gminy w zakładce – Odpady (https://www.gmina.izabelin.pl/119,od-
pady?tresc=5038)

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środo-
wiska 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

(https://www.gmina.izabelin.pl/119,odpady?tresc=5038
(https://www.gmina.izabelin.pl/119,odpady?tresc=5038
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DEKLARACJE ODPADOWE 
 KIEDY ZŁOŻYĆ LUB ZMIENIĆ?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie 
gminy Izabelin (nawet bez zameldowania). Opłaty wnosi się w wysokości wynikającej ze złożonej dekla-
racji, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
Dla nieruchomości zamieszkałych obowią-
zek złożenia pierwszej deklaracji pojawia 
się w momencie zamieszkania pierwszego 
mieszkańca na danej nieruchomości. Na zło-
żenie deklaracji właściciel nieruchomości ma 
14 dni. Przez właściciela rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posia-
dające nieruchomości w zarządzie lub użyt-
kowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością (np. na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy itd.)

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi: 

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,1775,de-
klaracja-2020-pdf.pdf

 PAMIĘTAJ – ZMIEŃ DEKLARACJĘ!!!
W przypadku zmiany danych będących pod-
stawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za mie-
siąc, w którym nastąpiła zmiana. 

33,00 zł miesięczna stawka opłaty od osoby mieszkającej na terenie gminy Izabelin

6,00 zł zwolnienie z części opłaty dla osób kompostujących bioodpady 

15,00 zł zwolnienie z części opłaty dla osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 
pieniężnych 

169,30 zł ryczałtowa stawka opłaty za rok w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Izabelin:

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,1775,deklaracja-2020-pdf.pdf
https://www.gmina.izabelin.pl/plik,1775,deklaracja-2020-pdf.pdf
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Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji: 

• narodziny dziecka,
• zgon mieszkańca,
• wprowadzenie się nowej osoby,
• tymczasowe zamieszkanie,
• wyprowadzenie się mieszkańca,
• wynajem nieruchomości,
• chęć kompostowania bioodpadów,
• rezygnacja z kompostowania bioodpadów,

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali zmiany da-
nych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
LUB DECYZJA USTALAJĄCA WYSOKOŚĆ OPŁATY

Jeśli deklaracja jest kompletna, a dane w niej są podane w sposób 
prawidłowy, deklarująca osoba otrzyma informację o wysokości, ter-
minach i sposobie wnoszenia opłaty (numer konta bankowego) za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości.

Jeśli jednak mieszkaniec nie złożył deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub są uzasadnione wątpli-
wości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona w drodze 
decyzji, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, według danych posiadanych przez Urząd Gminy. 

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Mieszkańcy gminy Izabelin, którzy deklarują kompostowanie bio-
odpadów w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami. Obecnie zniżka ta wynosi 6,00 
zł na miesiąc na mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację.

 Agnieszka Czarnecka
Grafika – Marcin Dębowski

Serca dla Leosia
Zielone pojemniki w kształcie serca, przeznaczone do zbierania 

plastikowych nakrętek, pojawiły się na terenie gminy Izabelin 
w trzech miejscach: 
• Laski, parking przy ul. Wolffa;

• Izabelin C, przy Urzędzie Gminy;

• Truskaw, w okolicy pętli autobusowej.

Urząd Gminy zachęca do zapełniania serc nakrętkami. Pieniądze ze 
sprzedaży surowca przeznaczone zostaną na leczenie mieszkańca 
naszej gminy – Leosia Ociepki, który cierpi na siatkówczaka – no-
wotwór złośliwy.
Do pojemników można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez 
względu na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakrętki po napo-
jach, sokach, mleku, czy jogurtach, ale także po chemii gospodar-
czej i kosmetykach (po płynach do prania i płukania, szamponach, 
płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.). Ważne, aby nie wrzu-
cać nakrętek metalowych, z butelek po olejach i smarach oraz po 
środkach owadobójczych i z pojemników po farbach i lakierach. 

Wielkie serca czekają już na nakrętki!
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Z ŻYCIA GMINY

XXXIX SESJA RADY GMINY IZABELIN

XXXIX sesja  Rady Gminy Izabelin odbyła się 23 marca br. Radni podjęli następujące uchwały:

XXXIX/308/21 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Izabe-
lin na lata 2021-2039 (ZA: 11, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0)

XXXIX/309/21 w sprawie sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2021 (ZA: 12, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 0)

XXXIX/310/21 w sprawie emisji obligacji 
Gminy Izabelin (ZA: 11, PRZECIW: 2,WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek 
i podstawę prawną procedury uruchamiania 
emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. 
Uchwała określa ogólne warunki emisji, w tym 
wielkość emisji, podział na transze i serie, ter-
min wykupu poszczególnych serii, a także spo-
sób emisji. Gmina Izabelin w 2021 r. planuje 
zrealizować wydatki inwestycyjne w łącznej 
wysokości 40.300.050 zł. Na sfinansowanie 
inwestycji gmina planuje środki własne tj. do-
chody własne oraz wolne środki z lat ubiegłych 
w wysokości 12.860.150 zł, planuje pozyskać 
dotacje ze środków UE, budżetu państwa i in-
nych JST w łącznej wysokości 10.439.900 zł, 
zaciągnąć pożyczkę w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 3.000.000 zł oraz wyemitować 
obligacje w wysokości 14.000.000 zł. 

Biorąc pod uwagę zaawansowanie realizo-
wanych i planowanych w najbliższym czasie 
inwestycji zasadne jest na dzień dzisiejszy wy-
emitowanie obligacji Gminy Izabelin w wyso-
kości 10.000.000 zł. Emisja obligacji nastąpi po 
podpisaniu umowy z wybranym bankiem lub 
domem maklerskim wyłonionym w drodze kon-
kursu. Oprocentowanie obligacji będzie oparte 
na stawce WIBOR 6M i marży. Obligacje zo-
staną wykupione w latach 2022-2035. Wydatki 
z tytułu oprocentowania oraz rozchody z tytu-
łu wykupu obligacji zawarte są w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Izabelin na lata 
2021-2038. 

XXXIX/311/21 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXX/248/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 
września 2017 r. w sprawie przyjęcia Progra-
mu „Karta Izabelińczyka” (ZA: 14, PRZECIW: 
0,WSTRZYMUJĘSIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0). 

Zmiany do programu „Karta Izabelińczyka” 
podyktowane są planowanym rozszerzeniem 
jej funkcjonalności. W założeniu karta ma 
stanowić nie tylko potwierdzenie upraw-
nienia mieszkańca do uzyskania zniżek od 
partnerów programu, ale także m.in. umoż-
liwiać uzyskanie dostępu do elektronicznej 
altany śmietnikowej, dostępu do usług 
gminnej biblioteki, a także szeregu usług/ 
zadań realizowanych przez gminne placówki 
oświatowe. 

Wejście w życie niniejszej uchwały z dniem 
ogłoszenia podyktowane jest koniecznością 
jak najszybszego umożliwienia mieszkań-
com korzystania z pierwszej z planowanych 
nowych funkcjonalności karty - funkcjo-
nalności dostępu do elektronicznej altany 
śmietnikowej, w ramach nowej Karty Iza-
belińczyka, która docelowo zastąpi aktualną 
kartę. 

XXXIX/312/21 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
wsi Hornówek, Gmina Izabelin – CZĘŚĆ A” 
(ZA: 14, PRZECIW: 0,WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 

Przystąpienia do sporządzenia zmian jed-
nostkowych obowiązującego planu miejsco-
wego wsi Hornówek, część A z 2003 r., do-
konuje się na wniosek Sołectwa Hornówek. 
Zmieniany plan obejmuje główny kompleks 
wsi Hornówek. 

W toku prowadzonej procedury planistycz-
nej wskazane w uchwale intencyjnej zapisy 
zostaną zaktualizowane i dostosowane do 
obowiązujących przepisów prawa. Część 
z nich zostanie usunięta, część zmieniona 
oraz uzupełniona, np. o maksymalną licz-
bę budynków mieszkalnych na działce bu-
dowlanej, intensywność zabudowy, sposób 
kształtowania zabudowy, wskaźniki parkin-
gowe, formy dachów i kształtowania połaci 
dachowych, czy też maksymalne wysokości 
budynków garażowych  i gospodarczych. 
itp. Zmiany planistyczne będą dotyczyły ul. 
Wojska Polskiego i Polnej w Hornówku.

XXXIX/313/21 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
wsi Hornówek, Gmina Izabelin - CZĘŚĆ B” 

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Przystępując na wniosek Sołectwa Hor-
nówek, do jednostkowych zmian planów 
miejscowych dla wsi Hornówek, uznaje 
się za zasadne wprowadzenie zmian także 
w planie miejscowym wsi Hornówek część 
B z 2006 r. Zmieniany plan obejmuje tereny 
położone w rejonie ulic Kurowskiego, Szkol-
nej oraz IX i X Poprzecznej.

XXXIX/314/21 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
wsi Hornówek, Gmina Izabelin - CZĘŚĆ D” 
(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0) 

Przystępując do jednostkowych zmian pla-
nów miejscowych dla wsi Hornówek, uznaje 
się za zasadne wprowadzenie zmian także 
w planie miejscowym wsi Hornówek część 
D z 2009 r. Zmieniany plan obejmuje dwa 
kompleksy położone w rejonie ul. Piaskowej 
(Kompleks 1A) oraz pomiędzy ulicami VIII 
Poprzeczną, Kurowskiego i I Poprzeczną 
(Kompleks 2B). 

XXXIX/315/21 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany „Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Hornówek, część E” (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0)

Przystępując do jednostkowych zmian pla-
nów miejscowych dla wsi Hornówek, uznaje 
się za zasadne wprowadzenie zmian, także 
w planie miejscowym wsi Hornówek część E 
z 2018 r. W związku z Rozstrzygnięciem Nad-
zorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 
marca 2018 r., stwierdzającym nieważność 
ww. planu miejscowego w zakresie definicji 
maksymalnej powierzchni zabudowy. Analizie 
poddane zostaną także wymagania doty-
czące miejsc postojowych, w tym dla usług 
publicznych i zabudowy jednorodzinnej. 
W celu zapobiegania przedsięwzięciom in-
tensywnej zabudowy mieszkaniowej uznaje 
się za zasadne skorygowanie zapisów doty-
czących form kształtowania zabudowy jed-
norodzinnej oraz ograniczenie liczby budyn-
ków mieszkalnych na działce budowlanej. 
Zmiany dotyczyć też będą terenów usług 
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publicznych (symbol Up) w zakresie uzupeł-
nienia przeznaczenia terenu o funkcje usłu-
gowe służące zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb mieszkańców, w tym umożliwienie 
ich lokalizacji, nie tylko w lokalach usług 
publicznych ale również jako wolnostojące, 
co dziś nie jest możliwe. Na etapie proce-
dury planistycznej przeanalizowane zostaną 
także wskaźniki maksymalnej powierzchni 
zabudowy oraz wskaźniki powierzchni bio-
logicznie czynnej dla terenu Up. Ma to na 
celu większą elastyczność przy planowaniu 
inwestycji służących dobru całej wspólnoty 
gminnej. Zmiany dotyczyć będą też terenu, 
na którym zlokalizowana jest Szkoła Pod-
stawowa oraz Centrum Usług Wspólnych – 
w zakresie rozszerzenia przeznaczenia uzu-
pełniającego terenu o usługi publiczne oraz 
przeanalizowania wskaźnika maksymalnej 
powierzchni zabudowy.

XXXIX/316/21 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Hornówek, 
część F (ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Hornówek, część F w rejonie ulic Kurowskie-
go, XVI Poprzecznej i Lipkowskiej spowodo-
wane jest wnioskami Grupy INCO S.A. wła-
ściciela działek, na których znajduje się zakład 
produkcyjny, jak również wnioskami Sołectwa 
Hornówek oraz koniecznością uporządko-
wania problemu drogi ul. XVI Poprzecznej. 
Uchwała dotyczyć będzie również działki Nr 
92/20 o pow. 0,0937 ha położonej u zbiegu 
ulic Wojska Polskiego, Polnej i Działkowej, 
która została nabyta przez gminę w 2015 r. 
W obowiązującym planie miejscowym wsi 
Hornówek, część A z 2003 r. działka prze-
znaczona jest pod ekstensywną zabudowę 
jednorodzinną na działkach leśnych. Sporzą-
dzenie nowego planu miejscowego ma doce-
lowo umożliwić na działce realizację funkcji 
publicznych, służących zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców gminy. Działka Nr 99/1 o pow. 
0,1087 ha położona u zbiegu ulic Działkowej 
i Zakątnej przeznaczona jest w obowiązu-
jącym planie wsi Hornówek, część A pod 
zabudowę jednorodzinną. Ze względu na 
położenie w bezpośrednim sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej oraz planowany do re-
alizacji w rejonie Szkoły obiekt rehabilitacyj-
no – sportowy, może docelowo zasilić zasób 
gminnych nieruchomości z przeznaczeniem 
na funkcje publiczne. W takim kierunku pro-
wadzona będzie procedura planistyczna.

XXXIX/317/21 w sprawie  określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w gminie Izabelin i zagospodarowania tych 
odpadów (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)

Uchwała określa szczegółowo usługi, jakie 
świadczone będą przez gminę w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała zawiera informacje dotyczące m.in. 
ilości i rodzajów odpadów komunalnych 
odbieranych od właściciela nieruchomo-
ści, częstotliwości odbierania odpadów od 
właściciela nieruchomości, sposobu świad-
czenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.Uchwała 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych jest bezpośrednio powiązana 
z uchwałą w sprawie ustalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy, uchwałą w sprawie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, a  tak-
że w sprawie wzoru deklaracji oraz terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Ra-
zem te uchwały tworzą podstawę systemu 
do gospodarowania odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Izabelin.

XXXIX/318/21 w sprawie przyjęcia Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Izabelin na 2021 rok (ZA: 13, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)

Rada Gminy uchwala program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt corocznie, do 31 
marca. Uchwalenie programu jest obowiąz-
kowe, a program obowiązuje do końca da-
nego roku. Środki finansowe potrzebne na 
realizację zadań określonych w niniejszej 
uchwale zostały  zaplanowane i zarezerwo-
wane w budżecie gminy na rok 2021.

XXXIX/319/21 nadania nazwy drodze we-
wnętrznej we wsi Truskaw  (ZA: 13, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 1, NIEOBECNI: 0)

Współwłaściciele drogi wewnętrznej, sta-
nowiącej działkę ew. nr 1839 obręb Tru-
skaw, gmina Izabelin, wystąpili z wnioskiem 
o nadanie jej nazwy „Słoneczna” lub ,,La-
wendowa”. Na terenie gminy Izabelin znaj-
duje się ul. Słoneczna we wsi Laski i Izabe-
lin C. Ponadto Rada Sołecka wsi Truskaw 
pozytywnie zaopiniowała nazwę: ul. Lawen-
dowa. W zawiązku z powyższym została 
przyjęta propozycja nazwy: ul. Lawendowa. 

XXXIX/320/21 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie w drodze umowy sprzedaży 
nieruchomości, stanowiącej działkę ew. nr 
1882/2, położonej w obrębie Laski, gmina 
Izabelin (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0) 
Nieruchomość stanowiąca działkę ewiden-
cyjną nr 1882/2 położona w obrębie Laski 
gmina Izabelin jest własnością Skarbu Pań-
stwa reprezentowanego przez Starostę War-
szawskiego Zachodniego. Zgodnie z obowią-
zującym Miejscowym Planem Zagospodaro-
wania Przestrzennego wsi Laski część „B” 
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Iza-
belin Nr XLIV/284/2001 z dnia 7 listopada 
2001 r. ww. działka znajduje się na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkanio-
wą na działkach leśnych (ozn. symbolem 
planistycznym ME/RL).Przedmiotowa dział-
ka sąsiaduje bezpośrednio z działką nr ew. 
2732/1 (ozn. symbolem planistycznym ME/
RL), która to stanowi własność Gminy Iza-
belin. Działka nr ew. 2732/1 oraz sąsiednia 
działka nr ew. 2732/2 nabyte zostały w dro-
dze umowy sprzedaży w dniu 27 czerwca 
2018 r. od Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego. Nabycie działki nr ew. 1882/2 po-
zwoli poprawić warunki zagospodarowania 
nieruchomości przyległej tj. działki nr ew. 
2732/1 poprzez zwiększenie jej powierzch-
ni, z jednoczesną poprawą dostępu do ulicy 
Podleśnej. Dlatego też zasadne jest nabycie 
przez Gminę Izabelin przedmiotowej działki.

XXXIX/321/21 w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej działki ew. nr nr 1883/1 i 1883/2 
położonej w obrębie Laski, gmina Izabelin (ZA: 
13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘSIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0) Działki ew. nr nr 
1883/1 i 1883/2 w Laskach stanowią własność 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgod-
nie z obowiązującym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski 
część „B” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy 
Izabelin Nr XLIV/284/2001 z dnia 7 listopada 
2001 r.  ww. działki znajdują się na terenie 
przeznaczonym pod drogę gminną – ulicę 
Podleśną (ozn. symbolem planistycznym KUD). 
Ulica Podleśna w Laskach została zaliczona do 
kategorii drogi publicznej gminnej - zgodnie 
z uchwałą Nr XXXIV/220/2001 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie: 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Ww. działki przez Gminę Izabelin są obec-
nie są wykorzystane na cel publiczny, co jest 
zgodne z ww. ustaleniami  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Przedmio-
towe działki drogowe zapewniają również do-
jazd do działek nr ew. 2732/1 i 2732/1, które 
to Gmina Izabelin nabyła w dniu 27 czerwca 
2018 r. w drodze umowy sprzedaży od Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego.  
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XXXIX/322/21 w sprawie przyjęcia pro-
tokołu kontroli Komisji Rewizyjnej (ZA: 10, 
PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0). Zgodnie z §83 
ust.2 Statutu Gminy Izabelin (Uchwała nr 
XXII/175/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 
8 lutego 2017 r.), protokół kontroli jest 
przedstawiany Radzie, która podejmuje 
uchwałę o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

XXXIX/323/21 w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie w drodze umowy sprzedaży nie-
ruchomości stanowiącej działkę ew. nr 264/2, 
położonej w obrębie Hornówek, gmina Izabelin” 
(ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK 
GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0). Nieruchomość 
stanowiąca działkę ewidencyjną nr 264/2 
położona w obrębie Hornówek gmina Izabe-
lin jest własnością osób fizycznych. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania 
wsi Hornówek – część „A” zatwierdzonym 
uchwałą Nr V/25/2003 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 26 lutego 2003 r. działka nr ew. 264/2 
położona w Hornówku znajduje się na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
ekstensywną jednorodzinną oraz w części 
południowej działki jako teren drogi gminnej 
lokalnej. Działka jest położona u zbiegu ulic 
ks. Wacława Kurowskiego i Kampinoskiej. Nie-
ruchomość wskazana została przez Sołectwo 
Hornówek do nabycia na realizację potrzeb 
sołectwa. Przedmiotowa nieruchomość zosta-
nie nabyta z przeznaczeniem na  zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez realiza-
cję zadań własnych gminy z wykorzystaniem  
na urządzoną zieleń gminną.  

 Iwona Mazurek
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Partner
Agencyjny

Z ŻYCIA GMINY

WWW.FACEBOOK.COM/CENTRUM.IZABELIN

24 kwietnia 2021 | 17:00
 

pomagamy
śpiewająco

KONCERT CHARYTATYWNY 
ONLINE

chór TIBI DOMINE
zespół WOKALIZA
Mikołaj Grudziński
Emilia Strzelecka
Julia Piołun-Noyszewska
Doobie Duo

DLA PATRYCJI WYSTĄPIĄ:

oprawa instrumentalna: 
ludzie o dobrych sercach

PIENIĄDZE ZBIERAMY NA WWW.ZRZUTKA.PL/GDRV4R
"POMAGAMY PATRYCJI" 
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Gminna Stołówka w Izabelinie
Gminna Stołówka w Izabelinie rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 2021 roku i  jest odpowiedzią na 
potrzeby naszej gminnej społeczności dotyczące świadczenia usług zbiorowego żywienia. Stołówka za-
pewnia smaczne, tanie, codziennie świeże i przede wszystkim zdrowe, zrównoważone posiłki. 

Obiad na wynos można zakupić za po-
średnictwem aplikacji Zamów Posiłek 

www.zamowposilek.pl. Od poniedziałku do 
piątku możemy zjeść zupę w cenie 4 zł, dru-
gie danie w cenie 8 zł lub zamówić zestaw 
obiadowy, czyli zupa i drugie danie w cenie 
12 zł.  

Zamówienia są przyjmowane do godziny 
18.00 w aplikacji Zamów Posiłek, w dniu 
poprzedzającym wydanie obiadu. 

Pod numerem telefonu 22 722 89 85 do go-
dziny 10.00 istnieje możliwość zamówienia 
obiadu w danym dniu (ilość obiadów zama-
wianych telefonicznie ograniczona). 

Obiady można odbierać w stołówce Szko-
ły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 
w Hornówku, w godzinach 14.15-17.00. 

Na stronie www.gminna.stolowka.izabelin.pl 
w zakładce Aktualności znajdą Państwo 
informacje, jak zainstalować aplikację, jak 
założyć konto nowego użytkownika oraz jak 
zapłacić za posiłki. 

Zachęcamy do obserwowania strony, aby na 
bieżąco śledzić rozwój naszej jednostki. 

W przypadku problemów z rejestracją lub 
samą aplikacją, prosimy o kontakt z Biu-
rem Obsługi Klienta bok@zamowposilek.pl 
lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę 
Pomoc > Wyślij wiadomość.

Jeśli pojawią się pytania lub sugestie, za-
chęcamy do kontaktu mailowego: 
stolowka@izabelin.pl

Zespół Gminnej Stołówki w Izabelinie

PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS: 
Zupa szczawiowa z ziemniakami, 

makaron penne ze szpinakiem, suszonymi pomidorami, pestkami słonecznika, 

surówka z ogórka kwaszonego i kapusty białej.

http://www.zamowposilek.pl
http://www.gminna.stolowka.izabelin.pl
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W sezonie zimowym 2020/21 stwierdzono 
dokładnie 1468 osobników z 8 gatun-

ków nietoperzy. Najliczniejszym gatunkiem był 
gacek brunatny − 521 osobników (35,5%). Na 
drugim miejscu uplasował się mopek − 498 os. 
(34,0%), a na trzecim nocek Natterera − 253 
os. (17,2%). Tuż za podium były nocek rudy 
− 165 os. (11,2%) i gacek szary − 16 os. 
(1,1%). Łączna liczba osobników pozostałych 
trzech gatunków (nocek duży, mroczek póź-
ny i nocek Brandta/wąsatek) stanowiła mniej 
niż 1% całego zespołu zimujących nietoperzy 
w KPN.

Tak dobry wynik jest pokłosiem szeroko zakro-
jonych działań aktywnej ochrony nietoperzy 
w Kampinoskim Parku. Te latające nocą ssaki 
są u nas kompleksowo chronione: przysposo-
biono dla nich prawie 200 zimowisk oraz za-
montowano ponad 500 skrzynek wykorzysty-
wanych przez te zwierzęta od lata do jesieni. 
Należy tu wspomnieć o przystosowaniu na 
hibernakula nietoperzy prawie 180 piwniczek 
ziemnych z gospodarstw wykupionych przez 
Park oraz bunkru w kompleksie budowli daw-
nego zapasowego punktu dowodzenia Układu 
Warszawskiego na Łużowej Górze. Poza wy-
mienionymi piwniczkami i bunkrem nietoperze 

liczono także w trzech Fortach Modlińskich, 
które znajdują się na terenie KPN. Należy pod-
kreślić, że nie kontrolowano kilkuset piwniczek 
ziemnych użytkowanych przez mieszkańców 
kampinoskich wsi, gdzie także spodziewać się 
można sporej ilości nietoperzy.

Warto wspomnieć, że rozpoczęta w 2010 r. 
adaptacja małych piwniczek ziemnych na zi-
mowiska nietoperzy w Kampinoskim Parku 
Narodowym została uznana przez niezależ-

nych ekspertów za jedną z naj-
lepszych praktyk ochrony tych 
wyjątkowych ssaków w Polsce 
(https://tiny.pl/r8tnf).

Dzięki odpowiedniej ochronie 
nietoperzy Puszcza Kampinoska 
jest obecnie ich największym 
zimowiskiem wśród polskich 
parków narodowych. Niewątpli-
wie Forty Modlińskie, które sta-
nowią dwa pierścienie umocnień 
Twierdzy Modlin (niewielka część 
z nich znajduje się w KPN), wraz 
z Puszczą Kampinoską stanowią 
największe zimowisko nietoperzy 
w centralnej Polsce.

Dlaczego nietoperze wymagają ochrony? Po 
pierwsze należą do najbardziej zagrożonych 
wyginięciem ssaków na Ziemi. Po wtóre są 
ważnymi regulatorami liczebności owadów 
wykazujących tendencję do masowych poja-
wów, a więc są pożyteczne. Po trzecie „pracują 
na nocną zmianę”, czyli polują na owady, któ-
re są niedostępne dla ptaków owadożernych, 
aktywnych w dzień. Dlatego ważną sprawą 
jest tworzenie dla nich sztucznych schronień 
w miejscach, gdzie brakuje ich naturalnych 
odpowiedników. A szczególnie istotna jest ich 
ochrona w okresie zimowym, ponieważ wyma-
gają 5-6 miesięcy głębokiego snu bez dostępu 
do pożywienia.

Wszystkie krajowe gatunki nietoperzy pod-
legają w Polsce ochronie gatunkowej, a dwa 
z wyżej wymienionych (nocek duży i mopek) 
chronione są także w ramach Dyrektywy Sie-
dliskowej Unii Europejskiej.

Tekst i zdjęcia: Adam Olszewski

Na fotografowanie nietoperzy potrzebna jest 
zgoda na odstępstwa od zakazów wynikających 
z przepisów Ustawy o ochronie przyrody, którą 
autor artykułu posiada.

Nocek duży w piwniczce ziemnej

PUSZCZA KAMPINOSKA 
 ZNACZĄCE ZIMOWISKO NIETOPERZY

Właśnie zakończyło się ostatnie w sezonie zimowym 2020/2021 liczenie nietoperzy zimujących w Kam-
pinoskim Parku Narodowym. Doliczono się rekordowej liczby − prawie półtora tysiąca. Od kilku już lat 
sumaryczna liczba hibernujących nietoperzy na naszym terenie przekracza tysiąc osobników, czyli 
ten trudny okres w ich życiu spędza u nas znacznie więcej osobników niż w najbardziej kojarzonym 
z nietoperzami Ojcowskim Parku Narodowym. 

Mroczek późny pod płachtą w bunkrze na Łużowej Górze

PRZYRODA

https://tiny.pl/r8tnf
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Tomografia komputerowa to metoda dia-
gnostyczna pozwalająca na powstawanie 

obrazów w trzech wymiarach. Maszyna skła-
da się ze stołu, na którym leży pacjent, oraz 
otworu Gantry, do którego wsuwa się stół. 
Kiedy pacjent przesuwa się w otworze Gantry, 
umieszczona tam lampa rentgenowska wysy-
ła promieniowanie, które jest odbierane przez 
sieć detektorów. Pozwala to na powstanie wie-
lu zdjęć pod różnymi kątami, z dokładnością 
do 1 mm. Uzyskany obraz jest odtwarzany 
w projekcji 3D poprzez sumowanie poszcze-
gólnych zdjęć. Umożliwia to ocenę wszystkich 
struktur anatomicznych ciała.

Dzięki badaniu tomograficznemu możliwe jest 
bardzo dokładne badanie pacjenta w przy-
padku szeregu nieprawidłowości − tkanek 
miękkich, oczodołów, przysadki mózgowej, 
zatok, stawów czy kości, a także poszczegól-
nych narządów np. serca lub wątroby. Jest to 

bardzo ważne, także przy ciężkich przypadkach 
onkologicznych, ortopedycznych oraz neurolo-
gicznych. 

Przed wykonaniem badania należy przygo-
tować zwierzę – obowiązkowo musi być na 
czczo. Zaleca się także wykonanie badań krwi, 
a w przypadku starszych pacjentów badanie 
kardiologiczne. Całe badanie jest bezbolesne 
i nieinwazyjne. 

Zapraszamy na badanie tomograficzne 
w Klinice Vetriver. 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA U ZWIERZĄT 
lek. wet. Andrzej Małkowski

ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE 
Gmina sfinansuje zabiegi kastracji/sterylizacji oraz elektronicznego 

znakowania (czipowania) psów i kotów, a także uśpienia ślepego 
miotu (dot. psów i kotów).

Warunkiem skorzystania z akcji jest:

- bycie mieszkańcem gminy i właścicielem zwierzęcia;

- zgłoszenie się do Urzędu Gminy Izabelin (Wydział Ochrony Środo-
wiska, pokój nr 3; Biuro Obsługi Mieszkańca) w celu złożenia stosow-
nego oświadczenia;

- udanie się z otrzymaną w Urzędzie Gminy kopią oświadczenia do 
wskazanej lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina zawarła stosowną 
umowę;

- obligatoryjne zaczipowanie psa, kota – w przypadku zwierząt 
wcześniej nieoznakowanych (dane dotyczące zwierzęcia i jego 
właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych 
SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu).

Lecznica weterynaryjna wykonująca zabiegi: Pod Centaurem s.c. lek. 
wet. Grzegorz Pęczek, lek. wet. Ewa Gliszczyńska Pęczek, ul. 3 Maja 49, 
Mościska, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 26 27,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 722 89 31 
(Wydział Ochrony Środowiska).

Czipowanie jest skuteczną metodą zapobiegania bezdomności zwie-
rząt. W przypadku zaginięcia zwierzęcia umożliwia szybką identyfi-
kację jego właściciela. Mikroczip jest aplikowany podskórnie na szyi 
lub na grzbiecie pomiędzy łopatkami zwierzęcia - raz na całe życie. 
Numer czip można odczytać specjalnym czytnikiem i po sprawdzeniu 
w elektronicznej bazie danych ustalić właściciela. Na terenie gminy 
Izabelin w czytniki wyposażone są lecznice weterynaryjne.

Wydział Ochrony Środowiska UGI

http://www.safe-animal.eu
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OBEDIENCE posłuszeństwo sportowe psów
Pies od wieków stanowił dla ludzi swoistą „oś życia”. Chronił zarówno ludzi, jak i stada zwierząt ho-
dowlanych, wspomagał człowieka w zdobywaniu pożywienia, a z czasem stał się również salonowym 
pupilem i najlepszym przyjacielem człowieka. Także w sporcie psy okazały się doskonałymi partnerami 
dla ludzi.

Z biegiem lat ludzie zaczęli koncentrować się 
na specyficznych dla danych osobników 

cechach i prowadzić dobór zwierząt w taki 
sposób, aby maksymalnie wykorzystać wyka-
zywane przez psie jednostki zdolności. Niektóre 
psy przez swoją energiczność nie nadawały się 
na domowych pupili, jednak doskonale spraw-
dzały się przy zaganianiu stada w trudnych 
warunkach, zaś w innych rasach doceniano 
niezwykle czułe nosy. Jeszcze inne psy oka-
zywały się wytrwałymi ratownikami górskimi. 
Takich przykładów jest bardzo wiele – znamy 
je z telewizji, książek i życia codziennego. Kto 
nie słyszał o wiernej Lassie albo dzielnym ber-
nardynie Barrym? Współcześnie wciąż docenia 
się rasy myśliwskie przy polowaniach, korzysta 
się z umiejętności psiego nosa zarówno przy 
wyszukiwaniu ofiar kataklizmów, jak również 
w pracy służb mundurowych czy nawet przy 
poszukiwaniu trufli!

Istnieje jeszcze jedna sfera, w której psy 
okazały się doskonałymi partnerami dla ludzi 
– sport. Tak jak w wymienionych powyżej wy-
padkach, skupiono się na naturalnych predys-
pozycjach ras – energiczności, inteligencji, sile, 
wytrzymałości. Od kilkunastu lat niemal każdy 
posiadacz psa przy odrobinie chęci może spró-
bować swoich sił (a właściwie sił psa) w takich 
dyscyplinach jak obedience (sportowe posłu-

szeństwo), frisbee, bądź agility. Wielu ludzi 
uprawia dogtrekking i canicrossing. Jeszcze inni 
decydują się na skijoring, czyli wyścigi z psami 
na nartach. Psy mogą brać udział w zawodach 
w tropieniu, zaganianiu owiec czy psiej szta-
fecie – flyballu. Mało? W Polsce w ostatnich 
latach właściciele psów profesjonalnie tańczą 
ze swoimi pupilami (dogdancing).

Jeżeli wciąż czujecie niedosyt, wystarczy sko-
rzystać z dowolnej wyszukiwarki internetowej 
i zagłębić się w świat różnorodnych psich spor-
tów. „Dla każdego coś miłego” – to slogan, 
który w kwestii psich sportów doskonale od-
daje wachlarz możliwości otwierający się przed 
zainteresowanymi.  

Obedience, nazywane również w skrócie „obi” 
lub niekiedy posłuszeństwem sportowym, na-
leży do najpopularniejszych, jak również sto-
sunkowo młodych psich sportów. Wywodzi się 
z Wysp Brytyjskich, jednak obecnie najwięk-
szym zainteresowaniem cieszy się w kontynen-
talnej części Europy. Obedience zostało uznane 
za oficjalną dyscyplinę sportową w 1996 roku 
i od tamtego czasu zdobywa kolejnych zwo-
lenników.

Obedience obejmuje cztery klasy trudności 
i koncentruje się wokół więzi pomiędzy psem 

a jego przewodnikiem, na podstawie której 
buduje się umiejętności szybkiego i precyzyj-
nego wykonywania zestawu zadań przewidzia-
nych regulaminem – od klasy 0, która składa 
się z najprostszych kombinacji ćwiczeń, aż do 
klasy 3 – w której doświadczone psy oraz ich 
przewodnicy prezentują około 15-minutowe 
przebiegi, składające się z sekwencji ćwiczeń. 
Pies musi wykonywać każde ćwiczenie bez 
pomocy przewodnika, nie jest również nagra-
dzany jedzeniem ani zabawką za prawidłowe 
wykonanie komend. Dozwolone są wyłącznie 
krótkie nagrody socjalne – głaskanie lub po-
chwała głosem pomiędzy ćwiczeniami. To za-
równo ćwiczenia statyczne – takie jak komendy 
„siad”, „waruj” i „stój” wykonywane na odle-
głość, jak i dynamiczne – np. wysyłanie psa do 
stojącego w odległości 15 metrów pachołka, 
okrążenie go przez psa, a następnie, po wska-
zaniu przez przewodnika aportu, podjęcie go 
z ziemi i bezbłędne przeskoczenie przeszkody. 
W profesjonalnych zawodach są oczywiście 
sędziowie, którzy surowo oceniają każde ćwi-
czenie – przyglądając się zarówno zachowaniu 
przewodnika, jak i psa. Aby przejść z klasy niż-
szej do wyższej, należy zdobyć odpowiednią 
punktację i ocenę całego przebiegu.

Obedience to sport jak każdy inny, więc co 
roku w kolejnym państwie Europy odbywają 
się Mistrzostwa Świata w Obedience. Należy 
wspomnieć, że reprezentanci Polski z roku na 
rok radzą sobie coraz lepiej, zdobywając coraz 
wyższe miejsca w klasyfikacji indywidualnej 
oraz drużynowej i pokonując tym samym bar-
dziej doświadczonych zawodników ze Szwecji, 
Niemiec, czy Holandii.

Jeżeli jednak uznaliście, że „obi” nie jest dla 
Was, gdyż wydaje się zbyt trudne albo cza-
sochłonne, to śpieszę z dobrą wiadomością 
– obedience nie jest sportem tylko dla pro-
fesjonalistów i zapaleńców. Największą jego 
zaletą jest możliwość ćwiczenia go właściwie 
przez każdego właściciela psa. Do pierwszych 
treningów wystarczy pies, pełen chęci i zapału 
przewodnik oraz woreczek smaków dla pupila. 
Oczywiście niezbędny jest również odpowied-
ni teren – początkującym wystarczy fragment 
trawnika lub boiska. Na wyższych etapach tre-
ningu przydają się również rekwizyty, takie jak 

KULTURASPORT
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Sportowe wyzwanie trzecioklasistów
W dniach od 24 marca do 9 kwietnia uczniowie klas trzecich wzięli udział w sportowym wyzwaniu 
„Zbieramy kilometry z aplikacją MapMyRun”. Celem akcji było promowanie aktywności fizycznej 
i wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego, z dala od komputera, telefonu i na świeżym po-
wietrzu, wzmacniając tym samym odporność najmłodszych mieszkańców gminy Izabelin. Zwłaszcza 
w obecnych czasach pandemii, w których często wszelkie formy aktywności fizycznej są odstawiane 
na boczny tor, takie inicjatywy są bardzo istotne. A dzieci są szczególnie narażone na negatywne 
konsekwencje braku ruchu.

Dołączenie do wyzwania było bardzo pro-
ste. Należało pobrać aplikację telefonicz-

ną, dołączyć do wyzwania utworzonego przez 
Paulinę Wiśniewską, nauczycielkę wychowania 
fizycznego w lokalnej szkole podstawowej, 
a następnie uruchamiać rejestrację treningu 
podczas każdej aktywności fizycznej, określo-
nej w założeniach wyzwania. Dopuszczone 
były wszelkie aktywności, które prowadziły do 
zwiększania puli zdobytych kilometrów. Naj-
popularniejsza wśród uczestników była jazda 
rowerem, spacery z psem, wyprawy piesze, na 
rolkach czy na deskorolkach. 

Uczniowie zbierali kilometry na konto swojej 
klasy, pokonując odległości poprzez zwiedzanie 
swojej okolicy, organizując się w grupach i − 

drewniane aporty, pachołki do wyznaczania 
psu punktów orientacyjnych na ringu czy prze-
szkoda. Pomocne będzie, jeżeli pies zna pod-
stawowe komendy, takie jak „siad” czy „waruj”, 
jednak i bez tego można rozpocząć przygodę 
z obedience.  

Dyscyplina ta pozwala na zbudowanie fanta-
stycznej więzi ze swoim psem, zrozumienie 
go „od podszewki”. To rozrywka, ale również 
doskonały sposób, aby zapewnić swojemu pu-
pilowi potrzebną dawkę wyzwań. Daje także 
możliwość aktywnego spędzania czasu z psem. 
Jak każdy sport, wymaga odrobiny konsekwen-
cji, pomysłowości i samozaparcia. To niekiedy 
świetna lekcja pokory, ale również ogromna 
radość, gdy obserwuje się postępy pupila. 

Obedience ćwiczy się przede wszystkim solo, 
chociaż na oficjalnych zawodach pojawiają się 
również ćwiczenia wykonywane w grupach. 
Oczywiście „obi” to nie tylko sukcesy – zdarzają 
się trudności w nauczeniu psa sekwencji ćwi-
czeń. Nie należy się jednak zniechęcać. W całej 
Polsce można znaleźć utytułowanych zawodni-
ków, którzy chętnie dzielą się swoim know-how 

z mniej zaawansowanymi przewodnikami i po-
magają wyjść poza utarte schematy, a przez to 
rozwinąć skrzydła, tak aby obedience dawało 
trenującym jeszcze więcej satysfakcji. Dla osób 
rozpoczynających swoją przygodę z posłuszeń-
stwem mają wiele cennych rad, pomagają do-
strzec i skorygować błędy.

Tekst i fot. Magdalena Mroczek

Dzięki uprzejmości i pomocy sołectwa Sieraków i Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport, od kwietnia 2021 r. będzie można się przekonać, jak 
wymagający, a jednocześnie satysfakcjonujący jest to sport, bowiem boisko przy ul. Romana Abrahama w Sierakowie zmieni się dwa 
razy w tygodniu w miejsce treningów dla profesjonalnych zawodników obedience. Zawodniczki i trenerki będą miały szansę szlifować 
swoje umiejętności i przygotowywać się tam do oficjalnych zawodów wraz ze swoimi podopiecznymi. Jeżeli ciekawi Was, jak w praktyce radzą 
sobie psi sportowcy, zapraszamy do zajęcia wygodnego miejsca dla widzów i przyjrzenia się tym zmaganiom, aby może w przyszłości samemu 
poczuć, co oznacza tworzyć doskonały duet ze swoim psem.
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przy wszelkich obostrzeniach pandemicznych 
− przemierzając z dnia na dzień większe dy-
stanse. Kilkanaścioro dzieci przekroczyło grani-
cę zdobytych stu kilometrów, a niektórzy nawet 
dwustu. Łącznie przez 17 dni dzieciaki zebrały 
razem 2330 km. Pierwsze miejsce w wyzwaniu 
zajęła klasa 3E z wynikiem 1610 km, drugie 
miejsce przypadło klasie 3C za wynik 448km, 
na ostatnim miejscu podium stanęła klasa 3A 
z wynikiem 208 km. Dla wszystkich ogromne 
brawa. Spędzajmy aktywnie czas, bo to przy-
nosi wiele radości, a jeszcze więcej zdrowia. 
Kształtuje również charakter, uczy radzić sobie 
z rywalizacją, konkurencją i zbliża. 

Szczególne podziękowania dla pomysłowej 
pani wuefistki, która doskonale odnalazła się 

w sytuacji i zadbała o nasze, siedzące całymi 
dniami, dzieciaki. Postawa godna naśladowa-
nia. Bardzo dziękujemy jako rodzice i opieku-
nowie. Było nam niezmiernie miło uczestniczyć 
z dzieciakami w ich wyzwaniu. Czasem było 
ciężko nadążyć, zwłaszcza gdy słyszeliśmy 
„szybciej, szybciej”, a czasem już na ostatnich 
metrach jak cierń kłuło „jeszcze parę kilome-
trów, tatusiu”. Ale rano budziliśmy się jakby 
bardziej uśmiechnięci. 

Jako rodzice zorganizowaliśmy kilka wycieczek 
dla dzieciaków. Umawialiśmy się telefonicznie, 
przez popularne ostatnio „Teamsy” oraz wszel-
kie inne zdobycze techniki. W naszych wy-
cieczkach uczestniczyły dzieci z klas trzecich, 
a nasza rola ograniczała się do eskortowania 

ROWEROWY MAJ
Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdro-
wy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkol-
nych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. 
Poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje 
rower jako środek transportu do szkoły oraz uczy dobrych i zdro-
wych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu Kam-
panii.

Gmina Izabelin po raz drugi przystąpiła 
do Kampanii, która w tym roku rusza 

4 maja i potrwa do 24 maja 2021 roku.

Wiosenna Kampania zachęca uczniów 
i przedszkolaków do wybierania aktywnego 
środka transportu podczas podróży do szko-
ły lub przedszkola.
Natomiast w przypadku, gdy placówka funk-
cjonuje w trybie zdalnego nauczania, za po-
dróże punktowane w rywalizacji uznaje się 
przejazdy do dowolnego celu (rowerem, hu-
lajnogą, na rolkach, wrotkach), które trwają 
minimum 30 minut.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Więcej informacji: 
https://rowerowymaj.eu/izabelin/

Przed pierwszą jazdą rowerem po zimie 
warto sprawdzić stan techniczny roweru 
a przede wszystkim:

1. Stan ogumienia – ważne, czy opony nie 
są popękane, sparciałe lub przetarte. Do-
datkowo warto sprawdzić, czy w oponach 
jest odpowiednie ciśnienie (każdy z produ-
centów podaje zakres ciśnienia, jaki powi-
nien być w oponie. Wartość ta podana jest 

na boku opony), jazda na za niskim lub za 
wysokim ciśnieniu skutkuje uszkodzeniem 
opony, dętki, a w skrajnych przypadkach 
obręczy;

2. Stan hamulców – warto sprawdzić, czy 
klocki hamulcowe nie są zużyte i czy hamu-
lec poprawnie pracuje – czy któryś z kloc-
ków nie jest krzywo ustawiony, przez co trze 
cały czas o obręcz lub tarcze hamulcową. 
Sprawdźmy też przy okazji czy koła i tarcze 
nie są krzywe;

3. Stan ogólny roweru – czyli sprawdze-
nie wszystkich połączeń śrubowych. Warto 
dokręcić śruby w mostku, oraz koła. Ele-
menty te potrafią się poluzować podczas 
zwykłej jazdy, samoistnie.

Dodatkowo możemy sprawdzić, czy prze-
rzutki poprawnie pracują, a wzrokowo mo-
żemy sprawdzić stan łańcucha − czy nie 
ma nalotu rdzy − oraz linki od przerzutek 
i hamulców.

Naszymi lokalnymi Partnerami wspierają-
cymi Kampanię Rowerowy Maj są firmy 
Shrowery w Laskach oraz Cozmobike 
w Izabelinie, które dla uczestników przy-
gotowały specjalne oferty: 

Shrowery proponuje dla wszystkich 
uczniów ze szkoły w Izabelinie (po oka-
zaniu ważnej legitymacji szkolnej):

1. rabat – 20% na serwis;
2. rabat – 15% na wszystkie akcesoria 
rowerowe dostępne w naszym sklepie.

ww. rabaty obowiązują od początku 
kwietnia do końca maja br., aby przygo-
tować rower do akcji.

W czasie trwania Kampanii Rowerowy 
Maj, Cozmobike oferuje:

1. rabat 10% na akcesoria bezpośrednio 
wpływające na poprawę bezpieczeń-
stwa (kaski, oświetlenie) odblaski-gratis. 
W szczególności zwracamy uwagę na 
właściwie dobrany kask.W pełni bez-
pieczny jest tylko ten, który jest odwzo-
rowaniem kształtu naszej czaszki. Aby to 
stwierdzić, należy przymierzyć kilka mo-
deli i dobrać właściwy rozmiar pod okiem 
przeszkolonego personelu.

2. szeroko rozumiany serwis rowerów.

dzieciaków i pilnowania w mniej bezpiecznych, 
ze względu na ruch drogowy, miejscach. 

To były niezapomniane chwile − zdobyte kilo-
metry, wyprawa szlakiem izabelińskich placów 
zabaw, przejazdy ścieżkami rowerowymi czy 
leśnymi szlakami, pozdrawiający nas sąsiedzi, 
machający ze swoich samochodów kierowcy. 
To zostanie z nami na wiele, wiele dni. Jako 
aktywni uczestnicy wszelkich wyzwań fizycz-
nych, już umówiliśmy się na kolejne sportowe 
wypady. Mamy nadzieję, że pandemia szybko 
minie i będziemy mogli z otwartą przyłbicą sta-
wić czoła kolejnym wyzwaniom, a na początek 
zdobywać nagrody w akcji „Rowerowy Maj”.

Tekst i fot. Marek Stusiński

https://rowerowymaj.eu/izabelin/ 
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mapy - moja pasja
z Dariuszem Mazurkiem - tworcą tras marszów 

na orientację – rozmawia Iwona Mazurek

Panie Dariuszu, czy piesze wędrówki 
i rowerowe wyprawy zawsze były Pana 
pasją?
Od kiedy pamiętam – tak.

Jak się narodził pomysł na organizację 
imprez na orientację?
Trochę zostałem w to „wkręcony”, wbrew 
własnej woli. Moja koleżanka, która współor-
ganizowała „Mistrzostwa Polski w  Nocnych 
Marszach na Orientację” zaproponowała mi 
przygotowanie jednej z tras. Zgodziłem się, 
a potem kilkanaście bardziej doświadczonych 
osób ją poprawiało (śmiech). Jednak mój po-
mysł się spodobał i tak to się wszystko zaczęło. 
Od tamtej pory, tzn. od kilkunastu lat, przy-
gotowuję różne trasy, które promują aktywny 
styl  życia i pokazują różnym osobom, które 
boją sięmapy, że ona nie jest taka straszna, nie 
gryzie i da się z nią coś fajnego zrobić. 

Jak Pan tworzy mapy tras marszy na 
orientację?
To jest dość specyficzny rodzaj działalności. Nie 
chwaląc się, osób, które potrafią tworzyć takie 
trasy nie jest zbyt dużo. Na początku pojawia 
się pomysł albo zapotrzebowanie, jak w przy-
padku InoIzabelin. Natomiast gdy robię własne 
trasy, bazuję na tym, gdzie byłem i co mi się 
spodobało. Wtedy taką naturalną potrzebą jest 
chęć podzielenia się z innymi, by oni też mogli 
to zobaczyć i cieszyć się widokami, krajobraza-
mi czy zabytkami. Często są to miejsca, któ-
rych nie znajdziemy w przewodnikach, a ludzie 
nie mają czasu na wyszukiwanie tego, co nie 
znane, nie odkryte. Wolą korzystać z gotowych  
informacji. 

Jeśli chodzi o stronę techniczną, to tego typu 
działalność wymaga znajomości specjalistycz-
nego oprogramowania komputerowego. Kolej-
na sprawa to znalezienie odpowiedniej okolicy. 
Potem ją przeczesuję, czyli chodzę wzdłuż 
i wszerz szukając ciekawych miejsc i obiektów. 
Robię zdjęcia, przygotowuję dokumentację 
i zastanawiam się, co można z tym zrobić. Cza-
sem trwa to dzień, miesiąc, a czasem dłużej. 
Wtedy czekam, aż sie pojawi pomysł i zaczy-
nam weryfikację w terenie, tzn. jadę tam jesz-
cze raz i sprawdzam, czy niczego nie przeoczy-
łem. A potem zaczyna się żmudna praca przy 
komputerze, która trwa czasem do późnych 
godzin nocnych. Ale pasjonaci czasu nie liczą. 
Efektem tej pracy jest mapa, np. taka z łosiem 
Inocentym z Izabelina.

Czy ma Pan swoją ulubioną trasę?
Wszystkie swoje trasy kocham. Zanim co-
kolwiek opublikuję, to sam muszę być w stu 
procentach przekonany, że to jest coś fajnego, 
z czego jestem dumny i czego się nie wstydzę. 
Dlatego nie mam swoich ulubionych, ale wiem, 
że są trasy, które wśród uczestników zdobyły 
większe uznanie, a nawet zajęły znaczące miej-
sca wśród tras, które w ogóle powstały. 

Czy tworzy Pan też trasy turystyczne 
typu zwiedzanie zabytków?
Trasy, które tworzę, trzeba podzielić na 3 
grupy. Po pierwsze są to trasy sportowe, ale 
to jest szeroki temat na oddzielną rozmowę. 
Drugim rodzajem tras są trasy turystyczne na 
orientację. Należy do nich InOIzabelin z łosiem 
Inocentym. To nie jest stricte zwiedzanie, ale 
zabawa, podczas której niektóre miejsca trze-
ba odnaleźć i odwiedzić oraz potwierdzić np. 
dopasowaniem zdjęcia. Trzecia grupa to trasy 
krajoznawcze, np. trasy z Dreptusiem, które 
służą zabawie i poznawaniu okolicy. Na mojej 
stronie www.dreptuś.pl takie trasy są do po-
brania bezpłatnie. Jest ich dużo – ponad 70. 
Są to np. trasy po Warszawie, a także w bliż-
szej i dalszej okolicy. Służą one popularyzacji 
krajoznawstwa, w tym miejsc niekoniecznie tak 
popularnych jak Wawel czy Kazimierz Dolny, 
ale równie pięknych i unikalnych.  Miałem dwa 
wyjścia – albo napisać przewodnik po Polsce, 
który będzie kolejną książką stojącą na półce, 
albo tworzyć takie trasy w odcinkach i publiko-
wać do wykorzystania przez chętnych. To jest 
o tyle fajne, że nie muszę się martwić, że coś 
jest nie po kolei. Jest to zabawa z mapą, ale 

przy okazji czegoś się dowiadujemy, coś odkry-
wamy i mile spędzamy czas w gronie rodziny, 
przyjaciół, znajomych, na rowerze, hulajnodze 
lub pieszo. 

A kim jest Dreptuś?
Dreptuś to wesoły emotikon, który przyszedł 
na świat w niemieckim Freiburgu, za sprawą 
Gerda Altmanna. Lubi zwiedzanie i nakrycia 
głowy. Od 2020 roku na zaproszenie pewnego 
Dariusza przybył do Polski, i tak mu się tutaj 
spodobało, że postanowił zostać na dłużej, 
połączyła ich bowiem wspólna pasja do podró-
żowania.

Czy chciałby Pan jeszcze coś dodać? 
Wszystko co robię, staram się, aby służyło in-
nym, a mi przynosiło radość i dawało satys-
fakcję. Cieszą mnie uśmiechnięte i podekscyto-
wane twarze dzieciaków, które przeszły trasę. 
To daje mi siłę do dalszej pracy i widzę w tym 
sens.

Dziękuję za rozmowę i życzę wiele entu-
zjazmu do dalszej pracy 

Dariusz Mazurek, fot. arch. domowe

grafika nadesłana przez  Dariusza M
azurka

http://www.dreptuś.pl
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Obiekty sportowo-rekreacyjne CKI Czas na Sport
Miejscowość adres Obiekty sportowe i rekreacyjne

Mościska ul. 3 Maja

plac zabaw, siłownia plenerowa, stół do ping-ponga

boisko rekreacyjne do piłki nożnej

boisko rekreacyjne do siatkówki

Laski ul. Jana Wieczorka

plac zabaw, siłownia plenerowa, urządzenia do kalisteniki, stół do ping-ponga

zespół boisk sportowych: boiska do piłki nożnej trawiaste, Orlik, boisko do 
siatkówki, koszykówki, stół do teqball

Izabelin B ul. Jana Zagłoby
plac zabaw, siłownia plenerowa, stół do ping-ponga

boisko rekreacyjne do koszykówki i siatkówki

Izabelin C

ul. Rynkowa
plac zabaw, siłownia plenerowa

boisko rekreacyjne do piłki nożnej

ul. 3 Maja 49, 
obiekty przy szkole 

podstawowej

boisko wielofunkcyjne: koszykówka, tenis ziemny, w okresie zimowym - lodowisko

zespół boisk: do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, stół teqball, bieżnia 200 m, 
skocznia w dal

Hornówek

ul. Wojska Polskiego plac zabaw, siłownia plenerowa

ul. 3 Maja, górka 
przy małej szkole siłownia plenerowa, urządzenia do kalisteniki

Sieraków ul. gen. R. Abrahama

plac zabaw, stół do tenisa stołowego

siłownia plenerowa

boisko rekreacyjne koszykówki

boisko rekreacyjne do piłki siatkowej plażowej 

boisko rekreacyjne do piłki nożnej

Truskaw

ul. Mokre Łąki

plac zabaw, stół do tenisa stołowego

stolik do gry w szachy, warcaby

siłownia plenerowa przy zalewie 

boisko rekreacyjne do piłki nożnej

ul. 3 Maja, 
przy polanie plac zabaw, siłownia plenerowa, koszykówka rekreacyjna

ĆWICZ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU! CZAS NA SPORT!
Jest siedem sołectw w gminie, a w każdym przestrzeń z miejscem do uprawiania sportu i rekreacji. Wystarczy chcieć wyjść na chwilę i zrobić 

kilka ćwiczeń. Sam zobaczysz… na Twojej twarzy zagości uśmiech, staniesz się zwinny, pełen siły i zdrowia. Odwiedź plac zabaw, boisko, 
siłownię plenerową albo po prostu pójdź na spacer. To będzie dobrze spędzony czas. 
Zachęcamy do odwiedzenia każdej miejscowości oraz „wypróbowania” urządzeń i przyrządów do ćwiczeń, które tam się znajdują. 
Sprawdź ich funkcjonalność. Jeśli będziesz miał uwagi lub sugestie, to napisz do nas sport@centrum.izabelin.pl. Postaramy się zaradzić 
– naprawić lub zmienić. 

Podajemy adresy obiektów sportowo-rekreacyjny w okolicy:

Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport

KULTURASPORT
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ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Sprawdź nas na:
www.centrum.izabelin.pl

    /Centrum.Izabelin
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Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 
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KONKURS
ROWEROWA MAPA

Odkryj przyjemność z jazdy na rowerze!

• od 23 kwietnia do 10 czerwca przejedź minimum 5 km 

• wykonaj własną, wyjątkową mapę rowerową ze zdjęciami i opisem

• prześlij ją na adres sekretariat@centrum.izabelin.pl do 10 czerwca

• najlepsze prace i zdjęcia zostaną nagrodzone

• więcej informacji na: www.centrum.izabelin.pl oraz 22 752 68 00

fot. B. Bieńkow
ska

Orientuj się w Izabelinie
Za nami kolejna gra terenowa InoIzabelin „Przedolimpijski trening z ło-
siem Inocentym”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom spostrzegaw-
czości, kondycji, wytrwałości i precyzji w odszukiwaniu nieoczywistych 
znaków. Wyniki gry znajdziecie na www.centrum.izabelin.pl.

Jesienią odbędzie się jubileuszowa edycja InOIzabelin „V Rodzinne 
Marsze na Orientację w Izabelinie”. Łoś Inocenty na pewno Was za-
skoczy. Nie może Was zabraknąć!

http://www.centrum.izabelin.pl 
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DRUGIE SPOTKANIE FILMOWE 
Z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM

30 marca, w ramach cyklu spotkań filmowych z Krzysztofem 
Zanussim – wybitnym polskim reżyserem filmowym i te-

atralnym, mieszkańcem naszej gminy, gościem Centrum Kultury Iza-
belin była także Małgorzata Pritulak – aktorka teatralna i filmowa, 
która zagrała w kilku filmach Mistrza kina moralnego niepokoju. 
Spotkanie poprowadził red. Stanisław Zawiśliński – dziennikarz, pi-
sarz, przyjaciel Centrum Kultury Izabelin.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 spo-
tkanie odbyło się online na FB Centrum Kultury Izabelin. Dyskusję 
poprzedziła projekcja filmu „Iluminacja”, której tematem było 
m.in. poszukiwanie prawdy o życiu – w nauce i religii. 

Film zdobył kilka nagród krajowych i zagranicznych. Zagrało w nim 
wiele osób pod własnymi nazwiskami, większość z nich nie trudniła 
się aktorstwem zawodowo. Intrygująca muzyka Wojciecha Kilara 
znakomicie uzupełniła obraz Krzysztofa Zanussiego. 

Nagranie spotkania oraz film można obejrzeć zaglądając na Facebooku 
Centrum Kultury Izabelin (posty z 30 marca).

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Centrum Kultury Izabelin

Daria Kuźniecow-Dudko – wicedyrektor Centrum Kultury Izabelin powitała 
gości i zaprosiła na projekcję filmu

Krzysztof Zanussi – wyreżyserował film „Iluminacja” w wieku 33 lat. Tematy 
poruszone w filmie świadczą o niezwykłej dojrzałości twórcy

red. Stanisław Zawiśliński – zadaje pytanie, czy dziś reżyser nakręciłby film 
„Iluminacja 2”?

Małgorzata Pritulak – opowiadała ciekawostki z planu filmowego, w tym o roli 
własnego dziecka – najmłodszego aktora filmu
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W życiu trzeba umieć 
zachować dystans
z aktorką Małgorzatą Pritulak rozmawiała Iwona Mazurek

Pracuje Pani w zawodzie już bardzo dłu-
go. Czy któraś z zagranych ról jest Pani 
szczególnie bliska?
Bardzo bliska jest mi rola Małgorzaty, żony 
Franciszka - głównego bohatera filmu “Ilumi-
nacja” Krzysztofa Zanussiego. Ten film zamie-
nił się dla mnie w historię rodzinną, bo grał 
w nim m.in. mój kilkumiesięczny synek Prze-
mek. A moje ukochane ciocie i babcie chodziły 
do kina na wszystkie możliwe pokazy, bo ko-
chały ten film i jego odtwórców. Szczególnie 
upodobały sobie Staszka Latałło, który zginął 
w Himalajach, a w filmie grał mojego męża. 
Czasem nawet myliły rzeczywistość z fikcją 
i uważały, że naprawdę jesteśmy małżeń-
stwem. Ostatnio po wielu latach obejrzałam 
“Iluminację” w Centrum Kultury Izabelin i by-
łam bardzo wzruszona, bo powróciły piękne 
wspomnienia. Oczywiście lubię też inne moje 
role, ale ta jest wyjątkowa.

A jak Pani wspomina pracę na planie 
“Iluminacji”?
To był wspaniały czas, taki szalony pęd młodej 
osoby, którą wtedy byłam. Z jednej strony by-
łam aktorką i chciałam grać, a z drugiej miałam 
malutkie dziecko, więc po zdjęciach musiałam 
szybko wracać do domu. Generalnie czułam 
się szczęśliwa, bo propozycja zagrania jednej 
z głównych ról w tym filmie bardzo mnie cie-
szyła, a z drugiej strony bycie matką dawało mi 
również mnóstwo satysfakcji. Czułam się wtedy 
spełnioną kobietą, która potrafi połączyć życie 
zawodowe z rodzinnym.

Co by Pani powiedziała młodym ludziom, 
którzy chcą wykonywać zawód aktora?
Od samego początku czułam, że ten zawód 
nie jest prostą drogą przez życie. To nie jest 
stabilna praca. Bywa tak, że przez jakiś czas 
jesteś na fali popularności, grasz wspaniałe 
role, a potem nagle telefon milknie i masz wra-
żenie, jakby świat o tobie zapomniał. Możesz 
wykreować piękną postać, a na kolejną czekać 
następne dwadzieścia lat. Pod tym kątem ten 
zawód jest bardzo wyniszczający psychicznie, 
często niesprawiedliwy. Wspaniali artyści giną 
w tłumie, załamują się nerwowo. Jeśli chodzi 
o mnie, to ja umiałam utrzymać dystans do 
tych sytuacji. Nie patrzyłam ciągle na telefon, 
nie czekałam. Oczywiście, jeśli ktoś do mnie 
dzwoni i proponuje współpracę, to się cieszę, 
że mogę uczestniczyć w ciekawym projekcie. 
Dlatego młodym ludziom powiedziałabym, że 

praca aktora ma różne oblicza, i że decydu-
jąc się na ten zawód trzeba mieć tego pełną 
świadomość. 

Co według Pani jest najtrudniejsze 
w tym zawodzie?
To bardzo zależy od indywidualnych preferen-
cji aktora, a także od tego, nad czym i z kim 
pracuje, o czym myśli, jak się przygotowuje do 
roli w spektaklu czy filmie. A czasami robimy 
coś bardzo prostego, a potem okazuje się, że 
to coś jest bardzo ciekawe dla widza i częściej 
oglądane, niż coś, w co włożona została długa 
i mozolna praca. 

Pani mąż również jest aktorem. Czy 
uważa Pani, że w codziennym życiu to 
pomaga czy wręcz przeciwnie?
Szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie zasta-
nawiałam. Aktorstwo to nasze życie, możemy 
godzinami rozmawiać na temat filmów, spek-
takli i gry aktorskiej. Mówimy o tym, kogo i za 
co cenimy i lubimy, zastanawiamy się czy moż-
na coś było zrobić lepiej lub po prostu inaczej. 
A jeśli chodzi o nasz związek, to jak u wszyst-
kich - raz jest lepiej, raz gorzej. 

Dużo się teraz mówi o złych praktykach 
wykładowców szkół filmowych oraz re-
żyserów na planach. Czy za czasów Pani 
młodości takie sytuacje się zdarzały, czy 
to są przypadłości XXI wieku?
Nie jestem w stanie powiedzieć o różnicach 
i nie chcę generalizować na temat, jak to było 
za czasów mojej młodości. Mnie osobiście nie 
spotykały tego typu sytuacje. Bywały takie 
momenty, kiedy słyszałam: “Małgośka, jak nie 
zrobisz tak i tak, to coś tam się stanie”. Jednak 
ja zawsze miałam do tego wewnętrzny dystans 
i nie pozwalam sobie na to, by ktoś mnie we-
wnętrznie niszczył. Jedyne, co było dla mnie 
trudne, to przerwy w graniu. Dlatego młod-
szych kolegów uczulam na ten fakt. Oczywiście 
psychiczne niszczenie młodych ludzi, o którym 
teraz tyle się słyszy, jest złe, wręcz fatalne, i to 
jest bezdyskusyjne. Jednak nie możemy za-
pominać, że w tym zawodzie czasem reżyser 
musi potrząsnąć aktorem, żeby zbudować po-
stać. I z jednej strony to bardzo dotyka i może 
niszczyć wewnętrznie człowieka, który wyko-
nuje ten zawód, a z drugiej może przynieść 
dobre efekty dla roli, którą gra. Żeby zostać 
dobrym aktorem, trzeba od razu wskoczyć 
na głęboką wodę. To nie jest nauka małymi 

kroczkami. Młodzi aktorzy często muszą wejść 
w bardzo mocne sytuacje, które wewnętrznie 
ich dotykają. Na przykład aktorka porzucona 
przez ukochanego mężczyznę w życiu prywat-
nym, musi zagrać podobną rolę w filmie i od 
nowa to sobie przypominać, rozgrzebywać, 
żeby wydobyć z siebie potrzebne do roli emo-
cje. To może być niszczące, ale praca aktora 
polega na graniu emocjami. Im lepiej, bardziej 
wiarygodnie potrafimy zbudować postać, tym 
nasza praca jest lepiej oceniana, choć czasem 
musimy ją odchorować, bo często wyjście z roli 
nie jest proste. 

Co według Pani jest w życiu najważniej-
sze?
Odpowiedź na to pytanie jest banalna. Najważ-
niejsi są ci, których kochamy, najbliżsi. Bo to 
oni nadają sens naszemu istnieniu. Szczegól-
nie to widać w dzisiejszych czasach pandemii. 
Uważam, że dostajemy jakiś znak. Ktoś na nas 
spogląda, daje nam jakąś szansę, być może 
pokazuje drogę. Dla mnie to, co się teraz dzie-
je, to jest coś niesamowitego. Coś, co może 
nas zmusi do jakiś przemyśleń i zmian. Pokaże, 
że nie ma potrzeby wydobywania z ziemi tylu 
surowców, by budować nieskończenie wiele 
budowli, wieżowców itp. Może to wcale nie jest 
potrzebne, by szczęśliwie żyć.

Jakie ma Pani marzenia?
Moim marzeniem jest to, żebym mogła się 
obudzić, zjeść śniadanie i zrobić to, co sobie za-
planowałam na ten dzień. Choć często te moje 
plany bardzo się zmieniają, bo muszę gdzieś 
biec, coś zrobić, komuś pomóc, a planowałam, 
że będę malować czy spotkam się z kimś. Moje 
marzenia to są takie bardzo małe punkciki.

Czyli potrafi się Pani cieszyć z małych 
rzeczy?
Właśnie tak, bo z tych małych punkcików skła-
da się nasze życie. Chodzi o to, żeby nie myśleć 
o tym, co nam nie wyszło, jako o czymś szale-
nie ważnym i nie przenosić tego na całe życie. 
Trzeba stanąć, policzyć do dziesięciu i powie-
dzieć sobie, że to małe „coś” nie ma żadnego 
znaczenia i pójść dalej.

Dziękuję Pani za rozmowę, poświęcony 
czas i mnóstwo mądrości życiowych. 
Życzę też dużo zdrowia i spełnienia ma-
rzeń.
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TRZECIE SPOTKANIE FILMOWE 
Z KRZYSZTOFEM 
ZANUSSIM
13 kwietnia, w ramach cyklu spotkań filmowych z Krzysztofem 

Zanussim – wybitnym reżyserem filmowym i teatralnym, 
mieszkańcem naszej gminy, gośćmi Centrum Kultury Izabelin byli także 
znakomici aktorzy: Maja Komorowska oraz Jan Nowicki. Spotkanie on-
line na Facebooku Centrum Kultury Izabelin poprowadził red. Stanisław 
Zawiśliński.
Dyskusję poprzedziła projekcja filmu „Spirala”, którego wiodącym 
tematem jest umieranie, psychika człowieka, który decyduje się na 
popełnienie samobójstwa. Choć to temat bardzo trudny – szczególnie 
w dobie pandemii, gdy rosną statystyki samobójstw – poruszył internau-
tów, którzy zadawali gościom pytania na czacie. 
Film zdobył kilka nagród krajowych i zagranicznych. Niezwykła muzyka 
Wojciecha Kilara znakomicie uzupełniła obraz Krzysztofa Zanussiego. 
Nagranie spotkania oraz film można obejrzeć zaglądając na Facebook 
Centrum Kultury Izabelin (posty z 13 kwietnia).

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Centrum Kultury Izabelin

Maja Komorowska podkreśla, że wiele zawdzięcza reżyserowi

Daria Kuźniecow-Dudko w rozmowie z Mają Komorowską na temat jej 
współpracy z Krzysztofem Zanussim

Krzysztof Zanussi chętnie odpowiada na pytania internautów

red. Stanisław Zawiśliński – z zaskoczeniem wsłuchuje się w wypowiedzi 
Jana Nowickiego na temat śmierci

Jan Nowicki przekonywał widzów, że śmierć należy oswoić

Michał Jóźwiak – dyrektor Centrum Kultury Izabelin – dziękuje internautom 
za obecność podczas wydarzeń online organizowanych przez naszą instytucję
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Zawód aktora mnie nie urzekł
z aktorem Janem Nowickim rozmawiała Iwona Mazurek

Zagrał Pan ponad dwieście ról teatral-
nych i filmowych. Niektóre z nich prze-
szły do historii polskiego kina i teatru. 
Czy czuje się Pan spełniony zawodowo?
Nie ma takiego zjawiska. Ktoś, kto się czuje 
spełniony, jest idiotą. W każdym zawodzie 
trzeba dążyć do spełnienia, ale nigdy go nie 
osiągnąć.

Zawód aktora mnie nigdy nie urzekł. On 
mnie wciągnął, ale nie urzekł. Urzekało 
mnie od zawsze pisanie. Zmarnowałem wie-
le lat w innym zawodzie, mimo że grałem 
we wspaniałym Starym Teatrze dla wspa-
niałej krakowskiej publiczności opętanej 
teatrem. Jednak nie mogłem się poświęcić 
zupełnie teatrowi, gdyż pojawił się film. Ale 
nie jeździłem na żadne próbne zdjęcia. Cze-
kałem, aż mnie ktoś znajdzie. Jak mnie nikt 
nie znajdzie, to ja to zostawiam – mówiłem. 
Nigdy nie byłem zdobywcą. Grałem zdobyw-
ców, ale nimi nie byłem. Grałem średnio, 
dlatego ciągle mnie angażowano. Wspa-
niała rola jest zgubna dla aktora. Zbigniew 

Cybulski powiedział, że Wajda ciągnie za 
sobą trupy aktorskie. Potem inni reżyserzy 
bali się, że spadnie na nich wina za to, że 
nie wykorzystali wspaniałego aktora, jego 
potencjału.  

Być aktorem to i miła, i przykra rzecz. Ten 
zawód bardzo wyniszcza, a mnie zawsze 
uwierał. Mnie zawsze pociągało to, czego 
nie umiem, a grać umiem. Dlatego z taką 
pasją zająłem się pisaniem. Aktor jest 
wszystkim i niczym. Twórcą i odtwórcą. 
Jeżeli ktoś chce zostać tylko popularnym 
aktorem, natychmiast powinien rzucić ten 
zawód. 

Za swoją pracę otrzymał Pan mnóstwo 
nagród i wyróżnień. 
Tak szczerze? Niewiele. Żeby nie powiedzieć 
– nic. Każdą z tych poważniejszych trakto-
wałem raczej jak gwóźdź do trumny. Naj-
wspanialszym czasem dla aktora jest ten, 
kiedy jest się niezapisaną, czystą kartą, na 
której pierwszy znak jest największą rado-

ścią. Każdy kolejny to tylko konsekwencja 
pierwszego.

W filmie Krzysztofa Zanussiego pt. 
„Spirala” Pana bohater Tomasz Piątek 
popełnia samobójstwo. Czym jest dla 
Pana śmierć i czy boi się Pan przejścia 
na drugą stronę?
Są dwa ważne bieguny w życiu człowieka 
– to jego narodziny i jego śmierć. Życie wy-
daje mi się nawet bękartem śmierci. To ona 
ma wymiar. I nie jest tak, że właśnie akurat 
teraz zadumałem się nad swoim odejściem. 
Myśl o śmierci jest wszechobecnym towa-
rzyszem mojego myślenia o życiu. Albowiem 
wszystko jest przemijaniem. Niegodzenie się 
z tym byłoby zaświadczeniem, że komplet-
nie zgłupiałem. Nie boję się śmierci, tylko 
umierania. To, że teraz tylu ludzie umiera 
śmiercią najgorszą  – przez uduszenie, brak 
tlenu, w totalnej samotności jest przera-
żające. Mam nadzieję na w miarę łagodne 
odejście.

Jan Nowicki, fot. arch. domowe
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Spotkania filmowe
z reżyserem Krzysztofem Zanussim 
oraz publicystami i aktorami

19:00
sala koncertowa
Centrum Kutury Izabelin
lub online
w zależności od przepisów wstęp wolny

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Sprawdź nas na:
www.centrum.izabelin.pl

    /Centrum.Izabelin
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Wydarzenie zostanie zorganizowane, jeżeli pozwolą na to przepisy dotyczące pandemii COVID-19

Zapraszamy na kolejne spotkania w maju

11.05

wtorek

18.05
Więcej informacji wkrótce na: www.centrum.izabelin.pl

Wydarzenie zostanie zorganizowane, jeżeli pozwolą na to przepisy dotyczące pandemii COVID-19

sprzedaż 
biletów 
od maja

Napisał Pan kilka książek. Czy pisarstwo daje 
Panu tyle samo satysfakcji co aktorstwo?
Pisanie znacznie więcej, z tego powodu, że jeszcze go 
do końca nie umiem. A robienie w moim wieku rzeczy 
nowych odmładza. Jednym zdaniem można to ująć tak, 
że zarobione 100 zł za aktorstwo stawiam niżej od zaro-
bionych 10 zł za pisanie.

Czy są w Pana przeszłości takie obszary, które 
chciałby Pan zmienić?
Liczę na niegroźny odpływ pamięci albo mgłę covidową. 
Chciałbym zapomnieć o całych obszarach mojego  życia.

Czym dla Pana jest wiara i dążenie do Boga?  
Użyła Pani określenia „dążenie”, które w moim pojęciu 
jest podstawą w poszukiwaniu Boga. Jedna z moich ulu-
bionych definicji brzmi: „Bóg nie musi być, żeby był”. 
Jednak druga to – powtarzając za św. Tomaszem z Akwi-
nu – „Bóg to jest to, co jest”. Z kolei jeszcze inna, kto 
wie czy nie dająca więcej do myślenia,  mówi, że „wiara 
bez wątpliwości to tylko wygoda”.

Z perspektywy czasu, co jest w życiu najbardziej 
istotne?
Miłość do najbliższych, kochanie zwierząt, otaczającej 
nas przyrody i wyzbycie się lęku przed śmiercią.

Należy pan do pokolenia wojennego, przeżył Pan 
czasy komuny, wiele w życiu doświadczył. Jak 
Pan odbiera dzisiejszą rzeczywistość?
Całe życie byłem mistrzem wyłączania się. Nie zajmo-
wałem się przyszłością kraju, przemianami, przełomami. 
Gdy słyszałem „naród”, „patriotyzm” – uciekałem. Nadal 
drażnią mnie wielkie słowa i ludzie, którzy ich naduży-
wają, ale to, co się teraz wyprawia, powoduje, że nie 
potrafię się wyłączyć. Jestem wściekły, bo wśród nielicz-
nych plusów, jakie towarzyszą starości, powinien być ten 
najważniejszy – zwolnienie z przejmowania się. W wieku 
ponad 80 lat, mam tyle prozaicznych problemów, że wo-
lałbym nie myśleć, jaka partia powinna rządzić, a jaka 
nie powinna, bo to strata czasu, którego mam już tak 
niewiele. A jednak nie mogę przestać myśleć o tym, że 
idziemy w jakąś straszną stronę. Wiem, jakiej Polski bym 
chciał, wyobrażam ją sobie sprawiedliwą i uśmiechniętą. 
Taką, w której nie wypada być idiotą i chamem. Na razie 
jednak mamy, co mamy.

Czego można Panu życzyć?
Chciałbym napisać chociaż jeden w życiu piękny wiersz. 
Chciałbym do końca moich dni pisać i spędzić jeszcze 
kilka chwil z moją Anią.  

Dziękuję za rozmowę

KULTURA
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Konstytucji 
3 Maja

190 
lat

 Konstytucji 
dla Europy

WIELKIE SAMORZĄDOWE CZYTANIE 
POLSKIEGO PROJEKTU KONSTYTUCJI DLA EUROPY 

WOJCIECHA BOGUMIŁA JASTRZĘBOWSKIEGO

W programie:

• koncert pieśni polskich      Aleksandra Resztik – sopran, Piotr Latoszyński - fortepian 

• czytanie fragmentów Konstytucji dla Europy z udziałem gości i mieszkańców gminy Izabelin

• wspólne wykonanie Hymnu Polski i Ody do Radości

3.05
poniedziałek

17:00
online / Facebook Centrum Kutury Izabelin

wydarzenie bezpłatne
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Oznaki pogarszającego się słuchu
mgr Ewelina Bukato - audiofonolog, neurobiolog

Nie zawsze nasz słuch daje nam możliwość, 
by w pełni cieszyć się światem dźwięków. 

Wielokrotnie zdarza się, że nie zwracamy uwagi 
na pierwsze symptomy pogarszającego się sły-
szenia i dopiero wizyta u specjalisty (otolaryn-
golog i/lub protetyk słuchu) uświadamia nam te 
ważne kwestie.  „Przepraszam, czy możesz po-
wtórzyć?”, „Słucham?”, „Proszę zrób głośniej ra-
dio”− u osób, które często tak mówią, możemy 
przypuszczać pogarszanie się słuchu. „Proszę, 
przycisz telewizor/radio, jest bardzo głośno.” 
− takie zdanie jest oznaką już nie pierwszych 
symptomów, ale istniejącego niedosłuchu u na-
szych bliskich czy znajomych. A to tylko kropla 
w morzu tego, co tracimy z otaczającego nas 
świata. Częstotliwościami najbardziej „cierpiący-
mi” przy powstawaniu niedosłuchu są często-
tliwości niskie. Odpowiadają one za słyszenie 
śpiewu ptaków, szept, rozmowę, sygnał telefo-
nu, a nawet dźwięk odkurzacza.

Wizyta u specjalisty otolaryngologa i protetyka 
słuchu pozwoli nam cieszyć się pełnią dźwięków 
natury i głosem najbliższych.

Słuch jest jednym z pięciu zmysłów, które towarzyszą nam na co 
dzień. Dzięki prawidłowemu słyszeniu jesteśmy w stanie usłyszeć 
zbliżające się auto lub sygnał dźwiękowy pojazdów uprzywilejowa-
nych, ale przede wszystkim możemy się komunikować z najbliższym 
otoczeniem i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 

Źródło: https://www.who.int/campaigns/world-hearing-day/2021

fot. arch. autorki

IX MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI „ROZDŹWIĘKI” - Izabelin 2021

Centrum Kultury Izabelin wraz z Europejską Fundacją Wspierania 
Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” z Zielonej Góry za-

praszają uzdolnionych wokalnie młodych ludzi (7-25 lat) z terenu Ma-
zowsza na eliminacje do IX MAZOWIECKIEGO FESTIWALU PIOSENKI 
„ROZDŹWIĘKI” 2021.

Eliminacje odbywają się online do 22 maja. 

Informacje, co nalezy zrobić, aby wziąć udział w konkursie znajdują 
się na stronach: www.mlodziartysci.eu oraz www.centrum.izabelin.pl

Uczestnicy oceniani są w kilku kategoriach wiekowych.

Podczas eliminacji wyłoniona zostanie grupa solistów i zespołów, 
którzy wezmą udział w Koncercie Finałowym 20 czerwca 2021 
w Centrum Kultury Izabelin. Dzień wcześniej (19 czerwca) odbędą 
się profesjonalne warsztaty wokalne i próby z profesjonalną Orkiestrą 
Festiwalową. Mamy nadzieję, że tę część Festiwalu uda się zorganizo-
wać „stacjonarnie”, ale jeśli nadal będą obostrzenia, koncert odbędzie 
się online.

Podczas Koncertu Finałowego wykonawcy rywalizować będą  o Grand 
Prix. Grand Prix Festiwalu to czek na 1000 zł oraz zaproszenie do 
udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki  Dziecięcej i Młodzie-
żowej FUMA 2022 w Zielonej Górze. Przewidziane są także nagrody 
rzeczowe.

Karolina Dubaniewicz
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JAK NIE PRZYTYĆ 
PRACUJĄC ZDALNIE

Milena Bogusławska - specjalista ds. żywienia

Mniejsza dawka ruchu związana z pracą w domu przed komputerem, brak przerw o stałych porach oraz 
związany z tym stały dostęp do jedzenia − to czynniki, które w czasach COVID -19 wpłynęły na wzrost wagi 
Polaków. Średnio podczas pandemii przytyliśmy 0,5 kg tygodniowo, co daje spektakularny wynik 2 kg mie-
sięcznie. 

Aby zapobiec ciągłemu przybieraniu na wadze, należy do odżywiania 
podejść w sposób racjonalny, tzn. utrzymywać bilans kaloryczny na 

odpowiednim poziomie oraz spożywać zróżnicowane posiłki. Jak wiado-
mo, dietę śródziemnomorską uznaje się za jedną z najzdrowszych na 
świecie. Stosując się do jej zasad, można wpłynąć na poprawę zdrowia 
oraz zachować szczupłą sylwetkę, pomimo pracy zdalnej. 

Według Śródziemnomorskiej Piramidy Żywienia:

1. Najważniejszą zasadą jest podejmowanie aktywności fizycznej. We-
dług WHO (Word Health Organization − Światowej Organizacji Zdro-
wia) należy wykonywać ćwiczenia o umiarkowanej intensywności przez 
150–300 minut tygodniowo lub ćwiczenia o dużej intensywności przez 
75–150 minut. Ważna jest również uważność w spożywaniu posiłków 
− należy skupić się na jedzeniu, dokładnie przeżuwać każdy kęs posiłku 
i nie spożywać go na szybko, patrząc w ekran monitora.

2. W drugiej kolejności największy wpływ na nasze zdrowie ma spo-
żywanie dużej ilości warzyw oraz owoców. Nie zapominajmy również 
o pełnoziarnistych produktach zbożowych, nasionach roślin strącz-
kowych, ziołach czy dobrej jakości tłuszczach roślinnych. Te ostatnie 
znajdują się np. w oleju lnianym, awokado, orzechach oraz pestkach. 
Produkty z tej grupy Śródziemnomorskiej Piramidy Żywienia bogate są 
w antyoksydanty, witaminy, minerały, błonnik, a także w NNKT (nie-
zbędne nienasycone kwasy tłuszczowe). 

fot. arch. autorki

PRZYKŁADOWY DZIENNY JADŁOSPIS OPARTY NA ZASADACH
 DIETY ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ: 

śniadanie: chleb razowy z jajem na miękko, sałatka z pomidorów 
i cebuli z olejem lnianym
II śniadanie: zielone smoothie z awokado, świeżego szpinaku, liści 
kolendry, jabłka oraz soku z cytryny
obiad: pieczony dorsz z purée kalafiorowo-ziołowym
podwieczorek: pudding chia z malinami
kolacja: sałatka grecka z fetą i pełnoziarnistymi grzankami

3. Źródło białka w diecie powinny stanowić w większości ryby oraz 
owoce morza, natomiast w mniejszym stopniu drób, jaja oraz przetwory 
mleczne. 

4. Nie należy zapominać również o prawidłowym nawodnieniu organi-
zmu. Należy wypijać ok. 30 ml płynów na każdy kilogram masy ciała. 

5. Słodycze, mięso oraz wino zalecane są tylko w przypadku celebracji 
i nie należy na tych produktach opierać swojego żywienia. 

Zdrowa dieta to nie wszystko. Powinniśmy również zadbać o odpo-
wiednią ilość przyjmowanych w ciągu dnia kalorii. Będą one zależały 
od celu, jaki chcemy osiągnąć (schudnąć czy utrzymać wagę) oraz od 
ilości aktywności fizycznej w ciągu dnia. Do wyliczenia dziennego za-
potrzebowania kalorycznego stosuje się wzór na całkowitą przemianę 
materii (CPM). W celu utraty masy ciała należy utrzymywać ujemny 
bilans kaloryczny, a w celu utrzymania wagi należy spożywać tyle kalorii, 
ile zostanie obliczone według wzoru. 

grafiki i zdjęcia nadesłane przez autorkę

ZDROWIE
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CZYTELNICTWO

Wszystko zaczęło się jakby nigdy nic. Zda-
wało się, że pandemie już zostały poko-

nane. Owszem, tego co zdarzyło się w 2020 
roku nikt nie przewidział, jednak już od blisko 
osiemnastu lat nie pojawił się ani jeden przy-
padek choroby i mało kto myślał o zdarzeniach, 
które miały miejsce w  latach 2020-2022.

Tak jak i rozprzestrzenienia się koronawirusa 
na cały świat nikt się nie spodziewał, tak i  te-
raz trudno było uwierzyć w to, co się stało. 
Już nawet nie chodziło o postęp medycyny 
i  pogłębione badania pozwalające dokony-
wać przełomowych odkryć, ale o podważenie 
fundamentalnych praw nauki. Bo czy rzeczywi-
stość mogła zachowywać się zupełnie inaczej 
niż to przewidywaliśmy? Zdawałoby się, że 
w 2050 roku bardzo wiele już o niej wiedzia-
no, a jednak jak gdyby nigdy nic – wywinęła 
numer grając nam wszystkim (a zwłaszcza na-
ukowcom) na nosie.

Przedstawiamy Państwu drugą pracę nagrodzoną w konkursie literackim Centrum Kultury Izabelin 

 „Nowa rzeczywistość w 2050 roku”.

Rzeczywistość odzwierciedlona

fot. pixabay.com

Pierwsze przypadki przeszły niezauważone, to 
znaczy w kontekście społecznym. Z pewnością 
jednostki o zdeformowanych twarzach rzucały 
się w oczy, ale przecież rzadkie choroby wciąż 
się zdarzały i nie wypadało dawać osobom 
na nie cierpiącym odczuć, że coś z nimi jest 
nie w porządku. Pewnie i tak, ze względu na 
pozostawiającą tak wyraźne ślady na ciele 
przypadłość, spotkało ich w życiu wiele przy-
krości.

Tylko, jak się to później okazało, to wcale 
nie była choroba i to wcale nie byli ludzie. 
Osobników o zdeformowanych twarzach było 
coraz więcej, jednak jednostki, które cierpia-
ły na tę tajemniczą przypadłość zdawały się 
mieć coraz lepiej: ich wygląd stawał się coraz 
bardziej „standardowy”. Co prawda twarzom 
brakowało „wyrazu”, ale były całkiem syme-
tryczne i „prawdopodobne”. Rzucało się to 
w oczy zwłaszcza mieszkańcom mniejszych 

miejscowości, w których trudno było pozo-
stać anonimowym.

Zdarzało się, że jeden z mieszkańców pod-
czas zakupów, wizyty w urzędzie czy w kinie 
spotykał kogoś, kto go przypominał. Takiemu 
spotkaniu zawsze towarzyszyło nieodparte 
uczucie niepokoju, jakby „ów drugi człowiek” 
był jedynie ich niedoskonałą kopią. Ci, którzy 
próbowali podjąć rozmowę ze swoimi „po-
dobiznami” ponosili porażkę. Przypominający 
ich nieznajomi nie odpowiadali na pytania, 
a jedynie powtarzali wykonywane przez nich 
gesty.

Takie były początki, które zdawały się już od-
ległe. We wczesnych latach 40. owe sytuacje 
uznawano za dziwny zbieg okoliczności, zaś 
próbę ich wytłumaczenia − za tworzenie teo-
rii spiskowych w celu uzyskania atencji czy 
władzy. Tylko nieliczni skojarzyli przypadki 
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Aleksandra Paprota – początkująca pisarka poszukująca swojej literackiej drogi. Au-
torka trzech opublikowanych książek: zbioru miniatur prozatorskich „Miastka Zapomi-
nane”, baśniowych opowieści dla dzieci „Po Nieostrzyżonej Stronie Górki” oraz humo-
rystycznej powieści fantasy „Zdesperowane królewny. Ucieczka z baśni”. Pisze częściej 
prozą, czasem wierszem; częściej dla dorosłych czytelników niż dla dzieci. Ostatnio 
interesuje się przede wszystkim literaturą grozy oraz wizjami przyszłości.

CZYTELNICTWO

pojawienia się osób o zdeformowanych twa-
rzach z innym zjawiskiem z końca lat 40., 
czyli coraz bardziej powszechnego odkrywa-
nia nieznajomych bliźniaków. Nawiązywa-
nie takiego rodzaju kontaktów społecznych 
stawało się powszechne, a aplikacje służące 
do znajdowania swojej „kopii” były jednymi 
z najpopularniejszych. Czasem nawet nie 
trzeba było ich używać: wystarczyło wgrać 
swoje zdjęcie do wyszukiwarki i w wynikach 
pojawiała się fotografia łudząco podobnej 
osoby.

Owo zjawisko było początkowo bagatelizo-
wane. Już wiele lat wcześniej przypuszcza-
no, że na świecie może istnieć więcej „takich 
jak my”, tyle że technologia rozpoznawania 
twarzy była prymitywna, a nie wszyscy po-
siadali konta na portalach społecznościo-
wych czy publikowali swój wizerunek w In-
ternecie. Niejedna osoba, która odnalazła 
swojego „bliźniaka”, podejmowała próbę 
skontaktowania się z nim. Co ciekawe, taki 
bliźniak zawsze był w stanie odpowiedzieć 
na wiadomość w rodzimym języku tego, 
kogo przypominał, nawet jeśli mieszkał po 
drugiej stronie globu. Co jednak jest charak-
terystyczne, takie wiadomości były krótkie, 
pozbawione emotikonów czy emocjonalnego 
tonu. A przede wszystkim – żaden z odna-
lezionych bliźniaków nie mówił i  nigdy nie 
odezwał się pierwszy do osoby, którą tak 
przypominał.

Kontakt na żywo z takim bliźniakiem również 
był bardzo specyficzny. Bliźniak wykonywał 
polecenia, upodabniał się coraz bardziej do 
osoby, którą przypominał, jednak był pozba-
wiony inicjatywy czy indywidualnych cech.

Wtedy postawiono hipotezę o zjawisku 
odzwierciedlania. Wszystkich milczących, 
pasywnych bliźniaków, którzy w miarę spę-
dzania czasu z tymi, których przypominali, 
stawali się jeszcze bardziej do nich podob-
ni, poddano badaniom genetycznym. Wtedy 
wyszło na jaw, że nie są ludźmi. Nie były 
też żadnym znanym na Ziemi gatunkiem. 
W świetle tych faktów, stanowczo odradzano 
kontaktowanie się ze swoimi bliźniakami, czy 
nawet ich poszukiwanie.

Setki zespołów badawczych na całym świecie 
pracowało nad tym zjawiskiem, aż w końcu 
na samym początku 2050 roku Przywódca 
Świata ogłosił teorię, która zdawała się naj-
bardziej racjonalna i prawdopodobna.

Nieme bliźniaki miały powstać na skutek 
działania tajemniczego wirusa, który muto-
wał materię, tak by przypominała człowieka. 
Wirus uczył się replikować ciała na podsta-

wie danych z  Internetu, a kontakt twarzą 
w twarz pozwalał na jeszcze dokładniejsze 
odtwarzanie informacji.

Zaprzeczono, jakoby niespokrewnione z czło-
wiekiem genetycznie bliźniaki były inteligent-
ną formą życia. Potrafiły tylko odzwiercie-
dlać, jednak ich wpływ na rzeczywistość był 
po prostu niemożliwy. Mimo to, Przywódca 
Świata zalecał zachowanie ostrożności 
w kontakcie z tymi organizmami.

Kolejne miesiące przyniosły interpretacje, 
mówiące, że prawdopodobnie materia zaczę-
ła się sama tworzyć na podstawie ludzkich 
pragnień. Życie przez ponad dwa lata w sta-
nie izolacji doprowadziło do ukształtowania 
się nowych wzorców zachowań. Siedzące ca-
łymi dniami w  domu osoby, patrząc w lustro 
zaczęły budować silną więź z samym sobą. 
Zaczęły oczekiwać, że otoczenie się do nich 
upodobni, że inni będą tacy jak one. W cza-
sie pandemii koronawirusa każdy musiał się 
stać bardziej niezależny, zdolny do samo-

dzielnego organizowania życia, mocniej na 
sobie skupiony. Każdy pragnął „być z sobą”, 
a to zbiorowe pragnienie rozniosło się po 
całym świecie jak wirus i doprowadziło do 
powstania nowych form życia.

Już w drugiej połowie 2050 roku pojawiły się 
liczne portale randkowe czy nawet agencje 
matrymonialne dla wszystkich tych, którzy 
pragnęli odnaleźć swoje odzwierciedlenia, 
a także pierwsze tego typu relacje roman-
tyczne, a nawet postulat wprowadzenia 
prawnych możliwości zawarcia związku mał-
żeńskiego z własną kopią.

Czy takie relacje staną się normą? Czy każdy 
z nas pozna swoją przywołaną pragnieniem 
kopię? Naukowcy prognozują, że przełomo-
wy punkt w relacjach ludzi z ich odzwiercie-
dleniami nastąpi w 2080 roku, i że do końca 
wieku relacje człowiek-człowiek mogą cał-
kowicie wymrzeć, jako że będą postrzegane 
jako trudne, zbędne, zupełnie nieracjonalne 
i niezrozumiałe.

Konkurs literacki:

2021 Rokiem Stanisława Lema. 
Opowiadanie science-fiction.

Zapraszamy do udziału.
Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie 

www.bibliotekaizabelin.pl.

http://www.bibliotekaizabelin.pl
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JAK TO DZIAŁA? 
 

KSIĄŻKI ZAMAWIAMY 
 TELEFONICZNIE 
LUB E-MAILOWO 

 

tel: 22 752-68-21 , 508-442-313 
e-mail: biblioteka@bibliotekaizabelin.pl 

 
 

BIBLIOTEKARZ KOMPLETUJE 
ZAMÓWIENIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Czytelnik musi umówić termin odbioru : 

datę i godzinę. 
Ksiażki zostają spakowane do torby, która zostaje podpisana 

numerem karty oraz imieniem i pierwszą literą nazwiska 
osoby zamawiającej. 

 
ODBIÓR 

Przygotowana paczka zostaje ustawiona na stoliku przed 
wejściem do Centrum Kultury Izabelin o umówionej 

godzinie. 
Czytelnik zabiera swoje zamówienie. 

 
ZWROT KSIĄŻEK 

Przeczytane książki można zostawić w pudełku z napisem 
„ZWROTY” lub we wrzutni ustawionej przy wejściu  

do CKI. 

 

 
 
 

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE                                                                                                                                                                                    
TEL: 22 752-68-21   508-442-313                                                                                           

EMAIL : BIBLIOTEKA@BIBLIOTEKAIZABELIN.PL 
 

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W IZABELINIE ZAPRASZA 

23  kwietnia (piątek) 2021 r. o godz. 18.00 

na spotkanie DKK online. 

W programie rozmowa na temat książki 
     „Tysiąc spokojnych miast”, której autorem jest Jerzy Pilch. 

 
 

      

                       

 

 

 

 

 

 
Link do spotkania zostanie udostępniony w późniejszym  

terminie na stronie: www.bibliotekaizabelin.pl 
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PRZEKAŻ 1% LOKALNIE
Jak co roku, chcielibyśmy zachęcić Państwa do przekazania 1% podatku lokalnym izabelińskim or-
ganizacjom pożytku publicznego oraz mieszkańcom, których los zmusił do szukania wsparcia w ten 
sposób. 

Rok 2020 był szczególnie trudny − sytuacja pandemiczna. Ogranicze-
nia formalne spowodowały, że typowa codzienna praca NGO-sów 

była mocno utrudniona, a czasami wręcz niemożliwa. 
Dlatego w tym roku fundusze pozyskane z 1% są szczególnie ważne. 
Jeżeli mogą Państwo wspomóc nasze lokalne NGO-sy, to serdecznie 
o to prosimy, bo naprawdę warto. Środki pozyskane przez te orga-
nizacje wrócą do nas wszystkich, wraz z ich aktywnością. 

A jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat konkretnych 
organizacji i ich działalności zapraszamy na stronę Urzędu do za-
kładki NGO: https://www.gmina.izabelin.pl/146,baza-organizacji-
-pozarzadowych 

Waldemar Szatanek

Lista organizacji OPP (alfabetycznie)

Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona 
Przyrody, Kultura i Sztuka
KRS: 0000191181

Ochotnicza Straż Pożarna Izabelin
KRS 0000116212
OSP Izabelin ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin

Ochotnicza Straż Pożarna Laski
KRS: 0000072635

Skauci Europy
KRS: 0000089011 
1 Gromada Lasecka 

Szkoła Podstawowa w Izabelinie
KRS: 0000239602 
cel szczegółowy „Szkoła w Izabelinie”

Lista osób prywatnych (alfabetycznie)

Gajewska Ania – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
KRS: 0000037904 
cel szczegółowy: 4832 Anna Gajewska 

Łuczak Kamil – Fundacja Avalon
KRS: 0000270809  
cel szczegółowy: Łuczak, 6687

Ociepka Leonard – Fundacja „Kawałek nieba” 
KRS 0000382243
cel szczegółowy: 2085 pomoc dla Leonarda Ociepki

Patrycy Zuzanna – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS: 0000037904 
cel szczegółowy: 32520 Patrycy Zuzanna 

Pyrka-Majerkiewicz Małgorzata – Fundacja Avalon 
KRS: 0000270809
cel szczegółowy: Pyrka-Majerkiewicz, 5197

Skotnicki Lech – Fundacja AVALON – Bezpośrednia 
Pomoc Niepełnosprawnym
KRS: 0000270809 / cel szczegółowy:  7108 Skotnicki 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
KRS: 0000054086

Związek Harcerstwa Polskiego – Stowarzyszenie 
Rodziców i Nauczycieli „AKTYWNA SZKOŁA” 
KRS: 0000239602 / cel szczegółowy: 1% dla 424

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
KRS: 0000272075

MASZ NA TO WPŁYW

https://www.gmina.izabelin.pl/146,baza-organizacji-pozarzadowych  
https://www.gmina.izabelin.pl/146,baza-organizacji-pozarzadowych  
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REKLAMY

WYNAJMĘ 

BIURA / LOKALE 

W IZABELINIE 

UL.SIERAKOWSKA 

Presentations are communication

tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.

Presentations are communication

tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.

Presentations are communication

tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.

BIURA DO WYNAJĘCIA W IZABELINE CTEL: 501 265 196

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

MALOWANIE
malowanie wnętrz, gładzie gipsowe, 

malowanie elewacji

tel. 501 647 354

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Przygotuj się
na wiosnę !

 

Zrób makijaż
permanentny i zadbaj  

 o swój wygląd.

M OŚC I S K A  05 -080  U L .  W I E R Z B O W A  6

Z A P I S Y  N A  T E L E F O N  512  42  90  22  

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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  ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

Wypełnij 
formularz 

zgłoszeniowy
ONLINE 

Profesjonalna Szkoła Tenisa 
Ziemnego KampinoSport
zaprasza dzieci z roczników 
od 2015 oraz dorosłych
na zajęcia grupowe 
lub indywidualne.

KampinoSport
ul. Izabelińska 79 
Stare Babice 
www.kampinosport.pl
Kontakt 606 122 322 
facebook.com/kampinosport
instagram.com/_kampinosport

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

REKLAMY

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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Centrum Kultury 

Izabelin 

 
 

SPZOZ Izabelin 

 
Kampinos 

Nieruchomości 

 
 

AJW-Nieruchomości 
 

KAMPINOS TELCO 

 
DUODENT S.C. 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

chirurgia 
naczyniowa i ogólna 

 
Wiesława 

Pawłowska- 
Jenerowicz 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska Juniperus 
s.c. 

 
Klinika 

Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 

 
Sylwia Szuder 

Fotograf 
 

Fotograf 
Foto Piekarnik 

 
BSK Sp. z o.o. 

 
Biuro Rachunkowe 

"Przyjazna 
Księgowość" 

 
PLUTON DYSTRYBUCJA 

Sp. z o.o. 

 
Gospoda 

Kampinówka 

 
MAD MEALS 

catering dietetyczny 
 

Hayashi Sushi 

 
 

KAWIARNIA Bon Appétit 

 
SOSNOWA SZPILKA 

 
ANTYKWARIAT 
PIOTRUŚ PAN 

 
WRÓŻKI CHRZESTNE - 
animacje dla dzieci 

 
 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK 

 
SENSOTEKA 

STREFA ROZWOJU 
DZIECKA 

Usługi Hydrauliczne 
Cezary Jabłoński 

Usługi hydrauliczne 
 i gazowe  

Włodzimierz 
Kucharski 

 
ArtMax B.M. 
Cieplińscy 

 
 

ACS-Elektro 
naprawiotor.pl 

INSTAL-KAN 
Łukasz Sałata 

 
PIES NA URLOPIE.PL 

 
Gabinet 

Weterynaryjny "Mokry 
Nosek" 

 
DOKTOR SZELKA 

psycholog zwierząt 

 
KWIACIARNIA 

IZABELLA 
 

KWIATY W DRODZE 

 
GAMMA SERVICE 
(środki czystości) 

 
AGRAW 

Automaty do bram 

 
Wideodomofony 
Sprzedaż, Serwis, 

Montaż 

 
 

A. S. PILAR 
 

JKR GROMADKA & 
GROMADKA SJ 

 
 

KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ 

 
Shower And Towel  

VIVAT Sp.j. 

 
Gminne Koło 
Miłośników 

Wędkarstwa 
w Izabelinie 

 
PPHU DOBEK 

Dobiesław Derbich 

 
 

COZMO-BIKE 

 
 

Pensjonat 
Martiany 21 

 
 

Pracownia Formatka 

 
TEO PV  

Diamond Life– Autoryzowany Partner 
Agencyjny Columbus Energy 

    
Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl w zakładce Karta Izabelińczyka. 


