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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 
Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja

Każdy ma prawo do wątpliwości i nie ma 
nic złego w stawianiu pytań o sensow-

ność i legalność Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 
2021). Należy jednak podejść do tego po-
ważnie i rzetelnie, a nie opierać się na „sen-
sacyjnych” opiniach internetowych anoni-
mów. 

1. Bądź świadomym obywatelem i ko-
rzystaj z wiarygodnych źródeł

Internet jest kopalnią wiedzy i informa-
cji, ale trzeba umieć z niego korzystać, 
aby nie dać się zmanipulować fake new-
som. Jeśli szukasz informacji o spisie po-
wszechnym, wejdź na stronę internetową 
https://spis.gov.pl i sprawdź aktualności oraz 
dział poświęcony najczęściej zadawanym 
pytaniom. Informacji szukaj też na stronach 
internetowych gmin. 

W Internecie i mediach społecznościowych 
trafisz zapewne na opinie straszące inwi-
gilacją czy rzekomo nielegalną ingerencją 
w prywatność. Czytając takie twierdzenia, 
zastanów się jednak, czy ktoś nie robi tego 
tylko po to, żeby się Twoim kosztem wypro-
mować, zwiększyć ruch na swojej stronie lub 
świadomie szerzyć wśród Polaków dezinfor-
mację. 

2. Czy spis jest legalny? Czytaj przepi-
sy, a nie opinie anonimów

Statystyka publiczna ma pełne prawo do za-
dawania pytań zawartych w formularzu spiso-
wym na podstawie Ustawy o Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 
Informacje zbierane w spisach powszechnych 
są też wyłączone z obowiązywania przepi-
sów RODO. W przypadku tematów objętych 
szczególną ochroną (stan zdrowia, wyznanie 
religijne, związki niesformalizowane) możemy 

http://www.centrum.izabelin.pl
https://spis.gov.pl
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 
Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja

Pierwszy spis powszechny odbył się w Polsce równo 100 lat temu. Zarówno wtedy, jak i dziś, celem 
było i jest poznanie sytuacji polskiego społeczeństwa, aby potem prowadzić skuteczne działania 
wspierające jego rozwój. Jeśli zatem leży Ci na sercu przyszłość Twojej rodziny, gminy, miasta i całego 
kraju, powinieneś jak najszybciej wypełnić obowiązek spisowy. 

wybrać opcję „Nie chcę odpowiadać na to 
pytanie”. 

Warto jednak również i w tych pytaniach 
podawać zgodną z rzeczywistością odpo-
wiedź. Te informacje będą w pełni bezpiecz-
ne i anonimowe.

3. Nikt nie pozna danych o Tobie 

Jednostkowe informacje o Tobie nie będą 
przekazywane jakiejkolwiek instytucji czy 
osobie! Wszystkich pracowników statystyki 
publicznej obowiązuje tajemnica statystycz-
na, za złamanie której grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 3. Jeśli dane zostaną 
przekazane celowo i dla zysku, wtedy kara 
pozbawienia wolności sięga 5 lat. 

Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy w hi-
storii nie została złamana! Znane są przy-
padki, kiedy Prezesi GUS płacili kary za od-

mowę przekazania danych jednostkowych 
organom ścigania czy innym urzędom.

To, co jest przekazywane na zewnątrz i udo-
stępniane, to wartości uogólnione w postaci 
wskaźników, sum i średnich. 

Wszystkie informacje pochodzące z NSP 
2021 będą zapisane na serwerach zlokali-
zowanych w Polsce, zaś oprogramowanie 
spisowe tworzyli wyłącznie pracownicy 
Centrum Informatyki Statystycznej. 

4. Twój udział naprawdę się liczy!

Osoby, które negują potrzebę przeprowa-
dzania spisu powszechnego, powinny sobie 
zadać pytanie, co by było, gdyby go nie 
organizowano. Jak mogłoby funkcjonować 
nasze państwo bez wiedzy o tym, ile osób 
w nim mieszka, jak wyglądają nasze ro-
dziny czy w jakich warunkach mieszkamy? 

Rządzący na poziomie kraju czy gminy, bez 
względu na to, jaką partię reprezentują, 
korzystają z informacji uzyskanych w spisie 
przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie będą 
dzielić środki finansowe i podejmować de-
cyzje mające wpływ na życie każdego z nas. 

5. Spis nie prześwietla Twojego majątku 

Nie jest prawdą, że w spisie są pytania 
o majątek, zarobki, konto bankowe, posia-
danie działek, samochodów czy kosztow-
ności. Można to łatwo sprawdzić na stronie 
https://spis.gov.pl/ w wykazie pytań lub 
podczas spisu. Informacji spisowych nie da 
się więc wykorzystać do planowania jakich-
kolwiek nowych podatków. 

Statystyka publiczna nie interesuje się 
też legalnością pobytu obcokrajowców. 
Mieszkający w Polsce cudzoziemcy nie mają 
w związku ze spisem powodów do obaw i po-

MASZ NA TO WPŁYW

https://spis.gov.pl/
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twiejszy, że to on poprowadzi nas po całym 
formularzu spisowym. Jeśli mamy jakieś 
wątpliwości co do treści pytań, możemy od 
razu poprosić rachmistrza o wyjaśnienie. 

Pomoc rachmistrza jest szczególnie przy-
datna w przypadku osób, które nie czują się 
zbyt pewnie używając komputera i Interne-
tu. Formularz spisowy jest bowiem dostęp-
ny wyłącznie w formie elektronicznej – jeśli 
nie umiemy się spisać samodzielnie, należy 
koniecznie skorzystać z pomocy rachmi-
strza. 

8. Z rachmistrzem oszczędzisz swój 
cenny czas

Ze wsparcia rachmistrza powinny też sko-
rzystać te osoby, które cierpią na chronicz-
ny brak wolnego czasu. Z dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że pośpiech i niedo-
kładne czytanie treści pytań na formularzu 
spisowym są najczęstszą przyczyną pomy-
łek popełnianych przez mieszkańców przy 
jego wypełnianiu. W praktyce skutkuje to 
dodatkowymi telefonami na infolinię spiso-
wą i próbą poprawy błędnych zapisów za 
pośrednictwem konsultanta. 

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas 
bezpiecznie przez pytania spisowe, prze-
czyta je dokładnie wraz z odpowiedziami, 
wyjaśni wątpliwości, zaznaczy za nas od-
powiedzi. Co więcej, odbierając telefon od 
rachmistrza i spisując się z jego pomocą nie 
ponosimy kosztu rozmowy. Możemy zatem 

winni wypełnić jak najszybciej ten obowiązek.

Jeśli podczas wywiadu padną pytania 
o majątek danej osoby lub status pobytu 
obcokrajowca w Polsce, to znaczy, że rach-
mistrz przekroczył swoje uprawnienia lub 
rozmowa jest prowadzona z nieuprawnioną 
osobą. 

6. Spis zajmie Ci tylko 10 minut!

Spis jest naprawdę łatwy! Średnio spokoj-
ne wypełnienie formularza zajmuje 10-15 
minut. Możesz to zrobić przez komputer, 
telefon lub podczas bezpośredniej rozmo-
wy z rachmistrzem. Pomoże ci w tym rach-
mistrz lub urzędnik w gminie. Wybierz me-
todę najlepszą dla siebie:
• Internet i formularz na stronie spis.gov.pl
• Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę z urzęd-
nikiem Urzędu Statystycznego
• Punkt spisowy i spisanie się z pomocą 
urzędnika gminnego
• Rozmowę telefoniczną z rachmistrzem 
spisowym. Rachmistrz dzwoni z numeru 
22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
• Bezpośrednią rozmowę z rachmistrzem. 

Pamiętaj, że udzielonych i zatwierdzonych 
odpowiedzi nie można już poprawiać. Dla-
tego przez te kilka minut spisu skoncentruj 
się tylko na tym zadaniu. 

7. Zaufaj rachmistrzowi – jego zada-
niem jest Ci pomóc

Rachmistrzowie to nie oszuści! Ich praca 
polega na tym, żeby docierać do osób, któ-
re z jakichś powodów nie wypełniły obo-
wiązku spisowego i im pomóc. 

Oczywiście mogą zdarzyć się przypadki 
podszywania się pod rachmistrza i zawsze 
trzeba zachować ostrożność. Jeśli masz 
obawy co do rozmowy z rachmistrzem, 
zweryfikuj jego tożsamość:

- na stronie https://spis.gov.pl/ w zakładce 
„Sprawdź tożsamość rachmistrza”,
- poprzez infolinię statystyczną pod nume-
rem 22 279 99 99,
- kontaktując się z Gminnym Biurem Spi-
sowym.

Rachmistrz zadzwoni z numeru 22 828 88 
88 lub 22 279 99 99. Ze względu na skalę 
przedsięwzięcia oraz liczbę połączeń z tych 
numerów niektóre telefony mogą wskazywać 
te numery jako zagrożenie lub spam. Jeśli za-
dzwoni jeden z dwóch wspomnianych nume-
rów, odbierz połączenie bez zbędnych obaw. 

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle ła-

bez pośpiechu wypełnić formularz i pytać 
rachmistrza o wszystko, z czym mamy pro-
blem. 

9. Nie czekaj do września

Nie jest prawdą, że we wrześniu każdy bę-
dzie mógł się wygodnie spisać sam lub przez 
telefon. Może się bowiem okazać, że osób, 
które zostawiły sobie spis na ostatnią chwi-
lę, jest na tyle dużo, że dostępność rachmi-
strzów i konsultantów telefonicznych będzie 
ograniczona. Będzie wprawdzie funkcjono-
wać samospis internetowy, ale w tej opcji 
nie możemy liczyć na wsparcie rachmistrza 
i wszystkie wątpliwości będziemy musieli so-
bie wyjaśnić sami.

Pamiętaj też, że jeśli skontaktuje się z Tobą 
rachmistrz (osobiście lub telefonicznie), nie 
możesz mu odmówić i musisz się spisać od 
razu! 

10. Za odmowę spisu grozi Ci nawet 
5 tys. zł grzywny!

Ustawa o statystyce publicznej w artykule 
57 jasno określa, że kto wbrew obowiązko-
wi odmawia udzielenia informacji w spisie 
powszechnym lub innym badaniu staty-
stycznym podlega grzywnie. Jej wysokość 
każdorazowo określa sąd w odrębnym po-
stępowaniu administracyjnym i może się-
gnąć nawet 5 tys. złotych! 

materiały GUS

MASZ NA TO WPŁYW

Nie bój się spisu! 
Pamiętaj o najważniejszych zasadach: 

1. Bądź świadomym obywatelem i korzystaj z wiarygodnych źródeł

2. Czy spis jest legalny? Czytaj przepisy, a nie opinie anonimów

3. Nikt nie pozna danych o Tobie 

4. Twój udział naprawdę się liczy!

5. Spis nie prześwietla Twojego majątku 

6. Spis zajmie Ci tylko 10 minut!

7. Zaufaj rachmistrzowi – jego zadaniem jest Ci pomóc

8. Z rachmistrzem oszczędzisz swój cenny czas

9. Nie czekaj do września

10. Za odmowę spisu grozi Ci nawet 5 tys. zł grzywny!
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FUNDUSZ SOŁECKI 2022
przyjdź na zebranie I ZADECYDUJ!

Do końca września mieszkańcy naszej gminy 
mają czas na podjęcie decyzji, na co chcą prze-
znaczyć środki z funduszu sołeckiego. 

W każdym sołectwie na prośbę Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędą 
się zebrania wiejskie. Wystarczy przyjść na zebranie, zgłosić 

pomysł projektu i uzyskać poparcie innych mieszkańców. Nie ma złych 
pomysłów. A im ich więcej, tym większe możliwości. Ktoś ma propozycję 
na zajęcia sportowe, inny na wydarzenia kulturalne. A może ktoś widzi 
zapotrzebowanie na nowy sprzęt, czy też wyposażenie placów zabaw 
lub  boiska. To jest właśnie ten czas, kiedy każdy z nas może coś 
zmienić wokół siebie.

Poniżej wysokość środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Iza-
belin na 2022 rok, w rozbiciu na poszczególne sołectwa.

Katarzyna Stempkowska

SOŁECTWO KWOTA
Mościska 51 308,93 zł

Laski 72 882,00 zł
Izabelin B 72 882,00 zł
Izabelin C 72 882,00 zł
Hornówek 72 882,00 zł
Truskaw 72 882,00 zł

Sieraków 37 024,06 zł
SUMA: 452 742,99 zł

MASZ NA TO WPŁYW

Hornówek  24 sierpnia 2021 r.  19.00
 Ryneczek po sąsiedzku

 ul. 3 Maja 47 Hornówek

 Izabelin B  1 września 2021 r.   18.00  Plac Zabaw przy ul. Zagłoby

 Izabelin C  21 września 2021      17.30
 OSP Izabelin 

ul. Matejki 33 Izabelin

 Laski  4 września 2021 r.  18.00
 Boiska sportowe w Laskach, 

ul. Wieczorka 50 Laski

 Mościska  18 września 2021 r.   17.00
 Plac Zabaw w Mościskach 

ul. 3 Maja 86 

 Sieraków  20 sierpnia 2021 r.  18.00  Boisko sportowe w Sierakowie

 Truskaw  22 września 2021 r    19.00
 Szkoła Podstawowa 

w Izabelinie ul. 3 Maja 49 

TERMINY ZEBRAŃ SOŁECKICH

Pikniki sołeckie - 4 września
Sołectwo Laski 
Miejsce: Boisko Sportowe Ryś Laski, ul. Wieczorka 50
Godziny: 15.00-18.00
Program:
•malowane miejsce – Laski to my - warsztaty rodzinne w ramach 
Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
• Leśne Brykanki – dla najmłodszych
• warsztaty przyrodniczo-rękodzielnicze
• strażacki tor przeszkód z osp
• food truck
• ognisko

Sołectwo Truskaw 
Miejsce: Mokre Łąki
Godziny: 14.30-18.30
Program :
• zagospodarowanie Mokrych Łąk – spotkanie z architektem 
(godz.14.30)
• pracownik KPN o ekosystemie Mokrych Łąk (godz.16.30)
• pokaz iluzjonisty (godz. 17.15)
• gry i zabawy dla dzieci
• pokaz OSP Izabelin
• stanowisko Izabelińskiego Koła Miłośników Wędkarstwa
• food truck

Sołectwo Sieraków 
Miejsce: Boisko sportowe, ul. Gen. Abrahama
Godziny: 15.00-19.00
Program:
• DJ magister
• straż pożarna
• atrakcje dla dzieci
• słodki poczęstunek
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Z ŻYCIA GMINY

Szacunek - święte słowo w słowniku kucharza
Z restauratorem Michelem Moranem rozmawia Iwona Mazurek

Już niedługo nastąpi otwarcie Pana 
nowej restauracji w Laskach, w gminie 
Izabelin. Jak to się stało, że wybrał Pan 
akurat tę lokalizację?
Od początku pandemii, czyli od marca 2020 r. 
mieszkamy z żoną w gminie Stare Babice. 
W tym czasie sprzedaliśmy też Bistro de 
Paris i zaczęliśmy się zastanawiać, co robić 
dalej. Chcieliśmy mieć małą restauracyjkę 
w jakimś domku, by dalej wykonywać swój 
zawód, bo ja jestem przede wszystkim ku-
charzem. Razem z żoną zaczęliśmy szukać 
właściwego miejsca i zupełnie przypadkiem 
natrafiliśmy na ten dom przy ul. Poznańskiej 2 
w Laskach. Kiedy go zobaczyła, powiedziała 
„Michel, to jest to!”. Więc spotkaliśmy się 
z właścicielem i dokonaliśmy transakcji wy-
najmu. Mam nadzieję, że intuicja nas nie 
zawiodła i będzie wszystko dobrze. Otwar-
cie nastąpi pod koniec września tego roku, 
bo musimy jeszcze załatwić pozwolenia po-
trzebne do prowadzenia lokalu, zatrudnić 
personel (co nie będzie łatwe), a ja muszę 
dokończyć inne swoje zobowiązania, bo po 
otwarciu chciałbym być obecny. Myślę, że to 
jest dobry czas.

Co dobrego będzie można zjeść w tym 
miejscu i czy Pan osobiście też będzie 
czasami gotował?
Moim marzeniem jest być tu jak najczęściej, 
tym bardziej, że będziemy otwarci cztery 
dni w tygodniu, od czwartku do niedzieli. 
Zdecydowałem o krótszym tygodniu pracy, 
bo chcę ją wykonywać z przyjemnością, 
z uśmiechem do niej chodzić, a nie być jej 
niewolnikiem. Chcę mieć też czas dla siebie, 
na inne aktywności, a nie chciałbym, by od-
bywało się to kosztem restauracji. Restaura-
cja „Ma Maison” (w tłumaczeniu „Mój Dom”) 
będzie w klimacie prowansalskim.

Jaka piękna nazwa...
Chciałbym, by każdy, kto do nas przyjdzie, 
czuł się jak u siebie w domu. 

A jaka będzie kuchnia?
Będzie to kuchnia europejska, śródziemno-
morska – lekka, oparta na prostych, sezono-
wych produktach, warzywach i ziołach. My-
ślę, że rolą każdego restauratora jest poka-
zanie, że nie ma sensu w listopadzie ściągać 
jakiegoś produktu z drugiego końca świata, 
a trzeba wykorzystać te lokalne, świeże, 
nasze. To będzie prosta kuchnia. Najważ-

niejsze, by była dobrze zrobiona i miała 
rozsądne ceny. Nie chcę iść w kierunku luk-
susowej restauracji. Pracowałem w takich 
przez ostatnie 40 lat i dziękuję, miło było, 
a teraz otwieram restaurację dla ludzi i chcę, 
by była dostępna dla wszystkich. Nie ważne, 
czy ktoś przyjdzie raz na rok, czy będzie tu 
10 razy w roku. Co nie znaczy, że będzie coś 
za darmo. Chcę, by ceny były uczciwe. Jeśli 
coś kosztuje 30 zł czy 70 zł, to niech będzie 
warte swojej ceny. A klient niech sam zdecy-
duje, ile chce wydać. 

Cena dania, które kupuje konsument 
to nie tylko wykorzystane produk-
ty i jego przygotowanie, ale również 
koszty utrzymania lokalu (czynsz, 
woda, prąd), różnych licencji, Interne-
tu, personelu czy ogródka. 
Byłem ostatnio w Berlinie w poniedziałek wie-
czorem, a tam wszystkie restauracyjki pootwie-
rane i pełno ludzi. Tego w Polsce się nie zoba-
czy, bo polityka cenowa jest taka, jaka jest. Po 
prostu Polska jest bardzo drogim krajem. 

Nie chcę, by moja restauracja uchodziła za 
luksusową. Myślę, że restaurator powinien 
dać klientowi wybór i mieć w swojej karcie 
tańsze i droższe potrawy. Trzeba sobie też 
zadać pytanie, co to znaczy drogo. Bo dla 
jednych to będzie dużo, ale dla innych już 
nie. Poza tym założenie restauratora to jed-
no, ale po pewnym czasie to goście tworzą 
miejsce. Jakie będą ceny, co będzie można 
zjeść, czy to będzie miejsce dla kobiet, biz-
nesowe czy dla całych rodzin... – to będzie 
połączenie tego, czego my byśmy chcieli 
i jak sobie to wyobrażaliśmy, a tym, czego 
chcą goście.

Jest też kwestia zmiany naszej polskiej men-
talności, by wyjść na zewnątrz, a nie siedzieć 
w domu. My nigdy nie będziemy tak otwarci 
jak Hiszpanie czy Włosi, bo oni co innego 
mają w genach, mają też inny klimat. I to 
jest bardzo dobre, bo jest różnorodność. 
Zauważam jednak, że zmiany w Polsce idą 
w dobrym kierunku pomimo pandemii. Przy-
kładem z gminy Izabelin jest restauracja 
Mięta, gdzie zawsze jest pełno ludzi, choć 
nie jest tania. Jednak biorąc pod uwagę fakt, 
że wykorzystuje dobre, szlachetne produkty, 
jest to uzasadnione. Bo jeśli dobra ośmiorni-
ca kosztuje 90 zł za kilogram, a z niej można 
przygotować maksymalnie 5 porcji, to danie 

z niej musi kosztować. Podobnie z mięsem, 
gdzie dobry stek to minimum 100 zł za kilo-
gram, a jeśli porcja ma 250 gramów, to koszt 
samego produktu wynosi 25 zł. 

Jest Pan restauratorem, mistrzem kuch-
ni, jurorem polskiej edycji MasterChef 
i MasterChef Junior, byłym szefem kuchni 
i właścicielem Restaurant Michel Moran – 
Bistro de Paris. Wszystko jednak kręci się 
wokół gotowania. Czy któraś z tych funk-
cji jest Panu szczególnie bliska?
Najbliższe memu sercu jest bycie kucharzem. 
Wszystko inne stanowi tylko dodatek. 

Co jest dla Pana największym zawodo-
wym sukcesem?
Za największy sukces uważam otwarcie wła-
snej restauracji Bistro de Paris i to, że zdobyli-
śmy uznanie nie opinii publicznej czy mediów, 
ale naszych gości. Ta restauracja dwadzieścia 
lat temu była prekursorem w Polsce, ale udało 
się i to jest moje największe osiągnięcie zawo-
dowe. Mam nadzieję, że podobnym sukcesem 
będzie otwarcie „Ma Maison”.

A w życiu prywatnym?
Dwoje moich dzieci – Andrea i Solen oraz moja 
żona Halina. Odkąd się poznaliśmy, a potem 
pobraliśmy, minęło dwadzieścia lat. Myślę, że 
bez niej nie zrobiłbym takiej kariery. To wszyst-

fot. m
anagem

ent M
ichela M

orana
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ko było gdzieś zapisane i tak się stało.

Mali chłopcy zazwyczaj chcą zostać stra-
żakami lub policjantami. Co spowodo-
wało, że Pan chciał zostać kucharzem?
Gdy miałem 13 lat, to organizowano nam 
w szkole dużo różnych warsztatów, na których 
sami coś robiliśmy – jakieś ręczne robótki, za-
jęcia manualne... Poza tym to był ostatni rok 
gimnazjum i pokazywano nam różne zawody 
jakie można wykonywać. Mieliśmy warsztaty 
mechaniczne, elektryczne, stolarskie, hydrau-
liczne i m.in. kucharskie. Przyszły dwie młode 
uczennice ze szkoły gastronomicznej, około 
siedemnasto-, osiemnastoletnie i zaczęły nam 
opowiadać o tej szkole i o zawodzie kucha-
rza. Nawet nic nie gotowaliśmy. Popatrzyłem 
na ich śnieżnobiałe ubranie i czapki, zobaczy-
łem poukładane w walizeczce noże i miałem 
wrażenie, jakby w tym dniu strzelił we mnie 
piorun. Wróciłem do domu i powiedziałem ma-
mie, że chcę zostać kucharzem, chcę gotować. 
Od tego dnia robiłem wszystko, by dostać się 
do szkoły gastronomicznej, co nie było łatwe. 
Trzeba było zdać egzaminy, przejść przez kon-
kurs. Kiedy miałem 14 lat, dostałem się do tej 
szkoły i spełniło się moje marzenie. Szkoła 
miała bardzo duże wymagania i podchodziła 
do uczniów bardzo rygorystycznie. Nie można 
było nosić długich włosów, trampek czy dżin-
sów, co dla młodego człowieka w tamtym cza-
sie było bardzo ważne. Wielką wagę przykła-
dano do higieny. Bo bycie kucharzem to cała 
filozofia. Pierwszym i najważniejszym punktem 
jest SZACUNEK. Od tego wszystko się zaczyna. 
Szacunek do produktu, sprzętu, gości, kole-
gów z pracy, miejsca, gdzie jesteśmy... To jest 
święte słowo w słowniku kucharza, od którego 
wyrastają kolejne gałęzie tego drzewa. Kto go 
nie zna i nie poważa, nie może być kucharzem. 
My kucharze musimy pamiętać, że nie gotuje-
my dla siebie. A nie mogę gotować dla kogoś, 
jeśli nie mam dla niego szacunku. Ja mam taką 

W tym budynku w Laskach już niedługo 
będzie działała restauracja Michela Morana „Ma Maison”
fot. management MM

skromność w sobie, która mi podpowiada: „Mi-
chel, pamiętaj, że to, co robisz jest dla gości 
czy dla rodziny, a nie dla ciebie”. Bez gości, 
dzieci czy rodziny kucharz nie istnieje, bo dla 
kogo będzie gotował?

Ma Pan korzenie francusko-hiszpańskie. 
Co to dla Pana znaczy?
Niezły bałagan (śmiech), bo oprócz tego jestem 
ponad 20 lat w Polsce. Niewątpliwie to jest 
ogromne kulturalne bogactwo. Cieszę się, że 
moi rodzice pochodzą z biednej rodziny z po-
łudnia Hiszpanii, że mieszkałem we Francji. Bo 
obojętne skąd pochodzimy, w jakiej rodzinie się 
wychowujemy, co się dzieje wokół nas, musimy 
pamiętać, że w życiu wszystko jest możliwe. To 
jest tylko kwestia wiary, chęci, zaangażowania, 
kochania. I właśnie te słowa dedykuję młodym 
ludziom na świecie i w Izabelinie.

W Polsce mieszka Pan już ponad 20 lat. 
Co Pana w niej zatrzymało?
Na początku zatrzymała mnie żona Halina. My-
ślałem, że jestem w Polsce tylko dlatego, że ją 
kocham i chcę z nią spędzić resztę swojego ży-
cia, ale z perspektywy czasu widzę, że było coś 
jeszcze. Każdego dnia odkrywałem w Polsce 

coś nowego, fajnego, że można wykonywać tu 
swój zawód i dobrze żyć. I mogę powiedzieć, 
że po ponad 20 latach nie wyobrażam sobie 
mieszkać gdzie indziej. W Polsce mam wszyst-
ko, co jest mi potrzebne do życia. Jak mawiał 
Leonardo di Caprio: „Jest w płucach powietrze, 
żeby oddychać dzisiaj, a jutro zobaczymy”.

Jakie danie w Pana wykonaniu najbar-
dziej lubią Pana wnuki?
Ho, ho, ho! Mam czworo wnucząt, które są 
dziećmi córek mojej żony, ale one traktują mnie 
jak dziadka, a ja ich, jak moje własne wnuki. Są 
smakoszami i uwielbiają ryby oraz owoce morza. 
Zajadają mule, ośmiornice, ślimaki, krewetki...

To niesamowite. A ile mają lat?
Najmłodsze 7, a najstarsze 10 lat. 

Jakie ma Pan marzenia?
Moje marzenia są niewielkie. Chciałbym kolej-
ne lata przeżyć tak samo jak te, które właśnie 
minęły, poprawiając jedynie błędy, które wcze-
śniej popełniłem. Nie wymagam nic więcej.

W takim razie niech się tylko dobrze 
dzieje. Dziękuję za rozmowę...

Restauracja mieszcząca się w Laskach 
poszukuje pracowników:

- kelnera/kelnerki
- pomocy kuchni 

- osoby na zmywak 

Miła atmosfera, dogodne godziny pracy,
 możliwość ustalenia indywidualnego grafiku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
na adres e-mail: mmrestauracja@wp.pl  

lub telefonicznie  698 161 171
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AKTUALIZACJA MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA IZABELINA C

Kontynuujemy proces jednostkowych zmian obowiązujących planów miejscowych w naszej gminie. 
Po Truskawiu i Hornówku, uruchamiamy procedurę dla  planu Izabelina C, który obowiązuje od 2003 r. 
Niezmiennym celem naszych działań jest zapobieganie rozwojowi intensywnej zabudowy, na którą 
nie godzą się nasi mieszkańcy, jak też władze gminy.

Spotkanie z mieszkańcami

22 lipca 2021 r. o godz. 17.00 na placu zabaw przy ul. Rynkowej 
w Izabelinie C odbyło się spotkanie z mieszkańcami, poświęcone 
omówieniu oczekiwań wobec nowego planu miejscowego. W spo-
tkaniu udział wzięła wójt Dorota Zmarzlak, przedstawiciele Wy-
działu Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy 
Izabelin, przedstawiciele Rady Gminy oraz Prezes Stowarzyszenia 
„Działajmy!” − Olgierd Porębski. W spotkaniu udział wzięło około 
20 mieszkańców sołectwa.

Przedstawiciele Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego 
omówili proponowany zakres zmian: obniżenie maksymalnej wyso-
kości zabudowy oraz form kształtowania zabudowy, ograniczenie 
liczby budynków mieszkalnych na działce, ustalenie liczby miejsc 
do parkowania, określenie form kształtowania połaci dachowych 
i zapisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej.

Większość obecnych na spotkaniu poparła proponowane działania, 
wskazując na pilną konieczność ograniczenia wielolokalowej zabu-
dowy mieszkaniowej w Izabelinie.

Uchwała Rady Gminy – zakres zmiany planu
Podczas sesji 27 lipca 2021 r., na wniosek pani wójt, Rada Gminy Izabe-
lin podjęła uchwałę Nr XLIII/344/21 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Izabelin Północny.

Zgodnie z uchwałą proponujemy, aby działania prowadzone były w na-
stępującym kierunku:

• określenia form zabudowy mieszkaniowej – docelowo chcie-
libyśmy zaproponować rezygnację z zabudowy bliźniaczej, 
tj. dopuszczenie wyłącznie zabudowy wolnostojącej na działce  – 
zgodnie z prawem budowlanym w każdym domu można wydzie-
lić maksymalnie dwa lokale mieszkalne (np. jeden dla rodziców, 
a drugi dla ich dzieci); 

• ograniczenia liczby budynków mieszkalnych na działce budow-
lanej – 1 dom na 1 działce (obowiązujący plan nie zawiera żad-
nych ograniczeń, czego efektem jest coraz częściej spotykana 
realizacja dwóch domów na działce). 

• zmniejszenia maksymalnej wysokości nowej zabudowy jed-
norodzinnej z obowiązujących 10,5 m do 8,0 m - 9,0 m (w tym 
uzależnienie wysokości od spadków dachów);

• określenia spadków dachów – obowiązujący plan nie zawiera 
wyraźnych norm w tym zakresie;

• określenia minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów 
(obecnie brak jest takich zapisów);

• wprowadzenia zakazu lokalizowania miejsc postojowych na 
powierzchni biologicznie czynnej (obecnie brak jest takich za-
pisów);

• zmiany zapisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej 
(stop zielonym dachom i tarasom).

Wnioski do planu
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków do 
zmiany planu. W składanych wnioskach mieszkańcy mogą wskazać, czy 
popierają kierunek zaproponowany przez władze gminy, czy też są jemu 
przeciwni, jak również wskazać swoje propozycje kierunku zmian. Wnio-
ski będą miały realny wpływ na projekt planu – docelowo zależy nam na 
przyjęciu dokumentu akceptowalnego przez mieszkańców.

Szczegóły dotyczące składania wniosków podajemy w Obwieszczeniu Wój-
ta na stronie 10. 

Co dalej?
Wybrany wykonawca zadeklarował sporządzenie planu w terminie 9 mie-
sięcy. Konsultacje społeczne koncepcji projektu zmiany planu przewiduje-
my na przełomie III i IV kwartału br.

Zachęcamy do śledzenia strony projektu, gdzie na bieżąco będziemy 
aktualizowali informacje: 
http://www.bip.izabelin.pl/p,108,dokumenty-w-trakcie-sporzadzania 

MASZ NA TO WPŁYW

fot. arch. UGI

http://www.bip.izabelin.pl/p,108,dokumenty-w-trakcie-sporzadzania  
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AKTUALIZACJA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA TRUSKAWIA

Kontynuujemy rozpoczęte prace nad zmianami jednostkowymi  planów miejscowych dla Truskawia. 
Po konsultacjach społecznych dotyczących projektów planów, przeprowadzonych w 2020 r., zde-
cydowaliśmy o rozszerzeniu zakresu zmian.

Na sesji 27 lipca 2021 r. Rada Gminy Izabelin podjęła nowe uchwały 
inicjujące proces zmiany planów dla Etapu I i Etapu III. Kierunek 

zmian pozostaje niezmienny – próba powstrzymania rozwoju intensyw-
nej zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z nowymi uchwałami  proponu-
jemy następujący kierunek działań:

• określenia form zabudowy mieszkaniowej – docelowo chcie-
libyśmy zaproponować rezygnację z zabudowy bliźniaczej, tj. 
dopuszczenie wyłącznie zabudowy wolnostojącej na działce. 

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym w każdym domu 
można wydzielić maksymalnie dwa lokale mieszkalne (np. jeden 
dla rodziców a drugi dla ich dzieci). Dodatkowo, mając na wzglę-
dzie układ łanowy, wąskich działek w Truskawiu, przypominamy, 
że zgodnie z przepisami wykonawczymi prawa budowlanego, na 
działkach wąskich (tj. o szerokości 16,0 m lub mniejszej) możli-
wa jest budowa domu w granicy działki lub nie mniej niż 1,5 m 
od granicy działki ścianą bez okien i drzwi.

• ograniczenia liczby budynków mieszkalnych na działce budow-
lanej – 1 dom na 1 działce (obowiązujący plan nie zawiera żad-
nych ograniczeń, czego efektem jest coraz częściej spotykana re-
alizacja dwóch domów na działce). W przypadku wprowadzenia 
proponowanych ograniczeń w planie realizacja drugiego domu 
wymagała będzie wykazania dla niego działki o powierzchni mi-
nimum 850 m2.

• zmniejszenia maksymalnej wysokości nowej zabudowy jed-
norodzinnej z obowiązujących 11,0 m do 8,0 m - 9,0 m (w tym 
uzależnienie wysokości od spadków dachów);

• zwiększenia minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów 
(obecnie obowiązuje 2 miejsca postojowe, rozważamy zwięk-
szenie do 3 miejsc);

• wprowadzenia zakazu lokalizowania miejsc postojowych na 
powierzchni biologicznie czynnej (obecnie brak jest takich za-
pisów);

• zmiany zapisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej 
(stop zielonym dachom i tarasom);

• rezygnacji z dopuszczenia funkcji usługowej w oddzielnych 
budynkach towarzyszących zabudowie jednorodzinnej i dopusz-
czenia ich realizacji wyłącznie jako lokale wbudowane w budynki 
jednorodzinne (zgodnie z prawem budowlanym).

Wnioski do planu
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków 
do zmiany planów. W składanych wnioskach mieszkańcy mogą 
wskazać, czy popierają kierunek zaproponowany przez władze 
gminy, czy też są jemu przeciwni. Mogą również wskazać swoje 
propozycje kierunku zmian. Wnioski będą miały realny wpływ na 
projekty planów – docelowo zależy nam na przyjęciu dokumentów 
akceptowalnych przez mieszkańców.

Szczegóły dotyczące składania wniosków podajemy w Obwieszczeniach 
Wójta na str. 11-12. 

Co dalej?
Wybrany wykonawca zadeklarował sporządzenie planów w terminie 
8 miesięcy. Konsultacje społeczne koncepcji projektów zmiany pla-
nów przewidujemy na przełomie III i IV kwartału br.

Zachęcamy do śledzenia strony projektu, gdzie na bieżąco będziemy 
aktualizowali informacje: 
http://www.bip.izabelin.pl/p,108,dokumenty-w-trakcie-sporzadzania 

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

MASZ NA TO WPŁYW

WÓJT GMINY IZABELIN

informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) niniej-
szym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 w terminie 
od dnia 18 sierpnia 2021 r. do dnia 08 września 2021 r. wywie-
szony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę. 

Wójt Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak

Izabelin C, dnia 18 sierpnia 2021 r.

http://www.bip.izabelin.pl/p,108,dokumenty-w-trakcie-sporzadzania  
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Izabelin, dnia 18 sierpnia 2021 r.

WAP.6721.15.3.2021.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 planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
z późn. 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 późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 27  lipca 2021 r. uchwa-
ły Nr XLIII/344/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Izabelin Północny zatwierdzonego uchwałą Nr IX/53/2003 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
211/2003 z dnia 05 sierpnia 2003 r. poz. 5376), sprostowaną uchwałą 
Nr XXXVI/304/2005 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2005 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 256 poz. 8375 z dn. 22.11.2005 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 środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) 
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. Zmiana planu miejscowego dotyczy te-
renów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną „MN”, zabudowę 

jednorodzinną rezydencyjną „MNz”, zabudowę mieszkaniowo-usługową 
„MNU”, zabudowę mieszkaniową z możliwością lokalizacji usług zdrowia 
i opieki społecznej „MN/UZ”, w zakresie ustalenia:

1) formy zabudowy, 
2) powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
3) ograniczenia liczby budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługo-
wych na działce budowlanej,
4) wysokości zabudowy,
5) liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji,
6) definicji powierzchni biologicznie czynnej oraz zapisów dotyczących 
minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej,
7) formy dachów i kształtowania połaci dachowych.

Wnioski do zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko można składać na piśmie, osobiście w Kancelarii 
Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na 
adres Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą 
mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl.                                                  

We wniosku należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek 
dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 17 września 2021 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gmi-
ny Izabelin. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej: 
www.bip.izabelin.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne - do-
kumenty w tracie sporządzania. Informacji udziela Wydział Architektury 
i Planowania Przestrzennego, tel. 22 722 89 36. 

                          z up. Wójta Gminy Izabelin
Michał Postek - Zastępca Wójta

rys. Granice obszaru objętego projektem zmiany planu.

http://www.bip.izabelin.pl
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Izabelin, dnia 18 sierpnia 2021 r.

WAP.6721.5.3.2021.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 planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 27  lipca 2021 r. uchwa-
ły Nr XLIII/345/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I”, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXVI/208/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z dnia 31 maja 2013 r. poz. 6073), zmienionego uchwałą Nr 
XLI/375/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 października 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z dnia 09 stycznia 2019 r. poz. 357).

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 
z późn. zm.) 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. Zmiana planu dotyczy terenów przezna-
czonych pod zabudowę jednorodzinną oznaczoną symbolem „MN”, oraz 
zabudowę mieszkaniowo-usługową oznaczoną symbolem „MU”, w za-

kresie ustalenia:

1) formy zabudowy mieszkaniowej, 
2) ograniczenia liczby budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych 
na działce budowlanej,
3) powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki bu-
dowlanej,
4) wysokości zabudowy, 
5) liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji,
6) definicji powierzchni biologicznie czynnej,
7) sposobu realizacji przeznaczenia dopuszczalnego na terenach ozna-
czonych w planie symbolami od 1MN do 22MN.

Wnioski do zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko można składać na piśmie, osobiście w Kancelarii 
Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na 
adres Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą 
mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl.                                                 

We wniosku należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek 
dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 05 października 2021 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Iza-
belin. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.
izabelin.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne - dokumenty 
w tracie sporządzania. Informacji udziela Wydział Architektury i Plano-
wania Przestrzennego, tel. 22 722 89 36. 

                          z up. Wójta Gminy Izabelin
Michał Postek - Zastępca Wójta

rys. Granice obszaru objętego projektem zmiany planu.
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Izabelin, dnia 18 sierpnia 2021 r.

WAP.6721.6.3.2021.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 planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 27  lipca 2021 r. uchwa-
ły Nr XLIII/346/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tru-
skaw i Truskaw – Helenówek, Etap III, zatwierdzonego uchwałą 
Nr XXXI/284/2009 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2009 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 12/2010 z dnia 16 stycznia 2010 r. poz.176).

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 z późn. zm.) 
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. Zmiana planu miejscowego 
dotyczy terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, oznaczonych symbolem „MN” w zakresie ustalenia:

1) formy zabudowy mieszkaniowej, 
2) ograniczenia liczby budynków na działce budowlanej,
3) powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki bu-
dowlanej,
4) wysokości zabudowy,
5) liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji,
6) definicji powierzchni biologicznie czynnej.

Wnioski do zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko można składać na piśmie, osobiście 
w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, 
przesyłać na adres Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 
Izabelin lub drogą mailową na

We wniosku należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
wniosek dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 5 października 2021 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Izabelin. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej: 
www.bip.izabelin.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne - 
dokumenty w tracie sporządzania. Informacji udziela Wydział Ar-
chitektury i Planowania Przestrzennego, tel. 22 722 89 36. 

                          z up. Wójta Gminy Izabelin
Michał Postek - Zastępca Wójta

rys. Granice obszaru objętego projektem zmiany planu.

MASZ NA TO WPŁYW
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Nie bądź obojętny na krzywdę zwierząt 
STERYLIZACJA I KASTRACJA TO NAJWAŻNIEJSZA FORMA ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI!

Z ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

Obowiązkiem Gminy jest przeciwdzia-
łanie bezdomności zwierząt, ale bez 

zaangażowania ze strony mieszkańców te 
działania są dużo mniej skuteczne, zwłasz-
cza w przypadku kotów. 

Co roku, od wielu lat, dofinansowujemy 
zabiegi sterylizacji i kastracji psów 
i kotów posiadających właściciela. 

Temat sterylizacji zwierząt domowych wydaje się tematem znanym i rozumianym. Niestety ten rok 
pokazał, że jednak ta ogólnie posiadana wiedza nieutrwalana z czasem zanika. Liczba bezdom-
nych kotów trafiających do obu lecznic, z którymi gmina Izabelin ma podpisane umowy, jest zatrwa-
żająca. Z pojedynczych miejsc odławiamy jednorazowo nawet po 20 kotów. 

Systematycznie odławiamy i poddajemy 
zabiegom bezdomne psy i koty z terenu 
gminy Izabelin i znajdujemy dla nich domy.

Skąd więc w tym roku aż tak duża liczba 
bezpańskich kotów? Poniżej krótki schemat 
obrazujący sposób narastania problemu 
i jednocześnie ukazujący ból i cierpienie, 
jakie temu towarzyszą.

Należy zaznaczyć, że koty osiągają już doj-
rzałość płciową około 6-8 miesiąca. Dorosłe 
kotki wydają na świat miot 2-3 razy w roku, 
średnio w miocie bywa 3-5 szt. Pozostawie-
nie jednej niewysterylizowanej dorosłej kot-
ki może owocować w ciągu roku 15 nowymi 
kociakami, które za pół roku same zaczną 
się rozmnażać.

Przestrzegamy również przed myśleniem, 
że dla małych puchatych kotków szybko 
znajdzie się nowe domy. Tak nie jest! Obraz 
puchatego kotka powinien w świadomości 
społecznej w tym miejscu zastąpić widok 
małej bezbronnej istotki pokrytej pchłami 
i z zaklejonymi od ropy oczami. 

Zwiększanie środków nie rozwiąże pro-
blemu bezdomności zwierząt. Tylko dzięki 
pomocy mieszkańców temat bezdomnych 
zwierząt, zwłaszcza kotów, może zniknąć. 
Co każdy z nas może zrobić? To proste:

Spotykając na swojej drodze kota, którego 
nie znamy, nie bądźmy obojętni. Zaintere-
sujmy się, zapytajmy sąsiadów, czy wiedzą 
do kogo należy? Jeśli kot ma właściciela, 
warto dowiedzieć się, czy właściciel wie, że 
może skorzystać w ramach gminnego pro-
gramu z możliwości sfinansowania zabie-
gu sterylizacji bądź kastracji. A jeśli okaże 
się, że nikt nie zna tego kotka i nie ma on 
właściciela? Zgłośmy się do gminy, pomóż-
my w jego odłowieniu. Tak niewiele może 
uchronić przed cierpieniem kilkanaście, kil-
kadziesiąt, a nawet setki nowych, niepro-
szących się na ten świat istnień.

Przypominamy, że zarówno Klinka Vetriver 
w Laskach, jak i Przychodnia Weterynaryj-
na Pod Centaurem przepełnione są małymi 
kociakami, które czekają na nowe domy. 
Wszystkich zainteresowanych adopcją za-
praszamy do kontaktu z lecznicami.

Wydział Ochrony Środowiska 
Anna Madanowska

Pobrane ze strony: https://schronisko.org.pl/2019/04/12/o-sterylizacji-zwierzat/



14

Z ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

Co zrobić 
z przeterminowanymi 

lekami?
Przeterminowanych leków nie należy wyrzucać do zmieszanych od-
padów komunalnych ani unieszkodliwiać ich wyrzucając czy wyle-
wając do ścieków, ponieważ zawierają one substancje wpływające 
negatywnie na środowisko naturalne, a nawet zdrowie i życie ludzi. 

Związki chemiczne zawarte w lekach 
działają niszcząco na glebę i wodę, za-

truwają żyjące w nich rośliny i zwierzęta, 
a ich działanie jest trwałe – nawet przez 
kilkadziesiąt lat.

Substancje te wymagają oddzielnej, kon-
trolowanej zbiórki i właściwego unieszkodli-
wienia, dlatego ważne jest aby oddać je do 
specjalistycznych pojemników. Na terenie 
gminy Izabelin można to zrobić bezpłatnie 
(w ramach opłaty za wywóz odpadów ko-
munalnych) w poniższych punktach:
• Apteka w Laskach, ul. 3 Maja 61A,
• Apteka w Laskach, ul. Trenów 51,
• Apteka w Izabelinie, ul. Tetmajera 2,
• Gminny ośrodek Zdrowia w Izabelinie, 
ul. Tetmajera 3A,
• Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
„Juniperus” w Izabelinie, ul. Kościuszki 41,
• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, Izabelin ul. 3 Maja 42.

Leki wrzucamy bez tekturowych opako-
wań i ulotek.

Do pojemników wrzucamy:
- tabletki, kapsułki, czopki – w blistrach 
lub opakowaniach zbiorczych,
- syropy w butelkach,
- maści, żele, kremy w tubach,
- roztwory w opakowaniach.

Nie wyrzucamy:
- zużytych igieł, strzykawek, opatrunków,
- aerozoli,
- termometrów,
- glukometrów.

Igły, strzykawki, paski glukozowe przyj-
mowane są wyłącznie w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

KONTROLE 
KOMPOSTOWNIKÓW
Informujemy, że od września br. wzna-

wiamy kontrole nieruchomości, których 
właściciele zadeklarowali kompostowanie 
bioodpadów. Upoważnieni pracownicy 
Wydziału Ochrony Środowiska będą we-
ryfikować, czy mieszkańcy korzystający 
z ulgi w opłatach w tym zakresie posia-
dają kompostownik i kompostują w nim 
bioodpady.

W trakcie kontroli wykonywana będzie 
dokumentacja fotograficzna kompostow-
ników oraz sporządzany protokół.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel 
nieruchomości:

- nie posiada kompostownika,
- nie kompostuje bioodpadów, stanowią-
cych odpady komunalne w kompostow-
niku przydomowym,
- uniemożliwia osobom upoważnionym 
przez wójta przeprowadzenie oględzin 
kompostownika, 

zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
wydana zostanie decyzja stwierdzająca 
utratę prawa do zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na okres 6 miesięcy od 
pierwszego dnia miesiąca, w którym 
stwierdzono wystąpienie co najmniej 
jednej z przesłanek.

Jednocześnie przypominamy, że właści-
ciele nieruchomości, którzy oświadczyli 
w złożonej deklaracji odpadowej posia-
danie kompostownika i kompostowanie 
w nim bioodpadów, nie mogą wystawiać 
tych odpadów w wyznaczonym w har-
monogramie dniu odbioru ani dostar-
czać ich do PSZOK-u.

WOŚ

Wydział Ochrony Środowiska UGI
zdjęcie nadesłane przez WOŚ UGI
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Z ŻYCIA GMINY

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

Punkt odwiedziło w sumie 510 mieszkańców. Odwiedziny mieszkańców 
z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C      159

Hornówek      126

Truskaw         92

Laski              70

Izabelin B       43

Mościska        15

Sieraków         5

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W pięć sobót na 17 dni po-
wszednich pracy PSZOK w lipcu przywieziono 34% 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

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 13 do 30, natomiast 
w soboty od 25 do 45.

W lipcu najwięcej wywieziono odpadów poremontowych, budowlanych 
oraz gruzu. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 31 320 kilogra-
mów. Pozostałe ilości kształtowały się następująco:

tworzywa sztuczne – 3760 kg

szkło – 1900 kg

zużyty sprzęt elektroniczny – 1160 kg

bioodpady – 5020 kg

odpady wielkogabarytowe – 9360 kg

przeterminowane leki – 78 kg

chemikalia – 385 kg

tekstylia – 1100 kg

opony – 2340 kg

świetlówki – 50 kg

Przyjęta w PSZOK-u makulatura i złom zostały przekazane w ramach 
akcji charytatywnej na leczenie Leosia – mieszkańca naszej gminy. Po 
odbiór odpadów przyjechało 30 hakowców firmy BYŚ, z czego 18 zabrało 
po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 58 konte-
nerów KP-7. Po odbiór świetlówek i chemikaliów dodatkowo podjeżdżały 
śmieciarki 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.

Trzech mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

W TROSCE O ŚRODOWISKO

https://tiny.pl/ts68d 
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Z ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

Ochrona przyrody to priorytet
Ze Stanisławem Łubieńskim – laureatem konkursu „Planeta Izabelin” – rozmawia Iwona Mazurek

Panie Staszku, jest Pan laureatem głównej nagrody kon-
kursu literackiego Planeta Izabelin. Co Pan czuł, gdy do-
tarła do Pana ta wiadomość?
Oczywiście bardzo się ucieszyłem – dostać nagrodę zawsze jest 
miło, takie zaszczyty nie przydarzają się codziennie. I cieszyłem się 
już z nominacji i towarzystwa innych nominowanych – Julii Fiedor-
czuk i Jacka Karczewskiego. “Planetę Izabelin” znałem z poprzed-
nich odsłon, rok temu był do niej nominowany mój kolega Adam 
Robiński. Drugą edycję wygrał zmarły jesienią Arkadiusz Szaraniec.

Pana dzieło to zbiór esejów pt. „Książka o śmieciach”. Dla-
czego wybrał Pan taki temat?
Mam poczucie że to temat mnie wybrał. I to kilka razy. Zaczęło się 
pewnie od eseju o śmieciach na azjatyckich plażach, który Krzysz-
tof Środa napisał do Dwutygodnika. Dosłownie kilka dni później 
zacząłem zbierać śmieci nad Bałtykiem. Nagle się okazało, że są 
wszędzie, dosłownie gdzie nie spojrzę – papierosy, opakowania, 
patyczki higieniczne, kawałki balonów. Ostatecznie przekonałem 
się, że to temat dla mnie, kiedy na wakacjach we Włoszech znala-
złem w restauracji, w zamówionej rybie, plastikową kulkę. To było 
równie obrzydliwe co fascynujące.

W XXI wieku ludzie wiedzą więcej o ochronie środowi-
ska, segregowaniu odpadów i ekologii. Dlaczego pomimo 
większej świadomości produkujemy coraz więcej śmieci?
Bo jesteśmy zakładnikami systemu finansowego, który działa tylko 
kiedy konsumpcja rośnie. Pralki, telefony i inne sprzęty psują się 
po kilku latach, nie da się ich naprawiać, więc kupujemy nowe. To 
jest automatyzm, do którego dawno przywykliśmy. Praktycznie nie 
działa system kaucyjny, więc opakowania są jednorazowe. To jest 
wielkie marnotrawstwo i ogromne obciążenie dla planety.

Czy są jakieś badania, które pokazują, kto najbardziej 
śmieci?
Najwięcej śmieci produkują bezmyślni, bezrefleksyjni ludzie, którzy 
nie zadają sobie trudu pomyślenia jak wykorzystywać rzeczy wielo-
krotnie. Na europejskich plażach najczęściej znajduje się jednorazo-
we przedmioty – to najpowszechniejsze i najbardziej bezsensowne 
śmieci. 

Co mówią o nas śmieci, które wyrzucamy?
Grzebałem w różnych śmietnikach i mogę powiedzieć, że coraz bar-
dziej lubimy kupować rzeczy w Internecie. Poza tym trzeba przy-
znać że wszyscy mamy dość podobne śmieci, bo robimy zakupy 
w tych samych sklepach. Zaskakujące jak dużo dobrego jedzenia 
wyrzucamy. Ale jest też trend przeciwny – coraz bardziej popularne 
w większych miastach są tzw. skipy, czyli buszowanie w śmietni-
kach pod supermarketami.

Jak przemówić ludziom do rozsądku, by jednak uczciwie 
segregowali swoje śmieci?
Niestety chyba nie ma na to dobrego sposobu, dopóki nie wprowa-
dzimy kaucji za opakowania. Jestem przekonany, że kiedy nadamy 
jakąś wartość opakowaniom i będzie można tę kwotę odzyskać, 
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wiele osób zabierze się rzetelnie do segregowania. Dyskusje na ten te-
mat trwają od lat, ale nie widzę dużej woli zmiany ze strony rządzących. 
Potrzebne są też regulacje dotyczące materiałów opakowaniowych – te 
niezdatne do recyklingu powinny być obłożone drakońskimi podatkami. 
Za zaśmiecenie odpowiada też fakt, że producenci wypuszczają na rynek 
opakowania, z którymi nic nie można zrobić. Warto wybierać te zrobione 
z jednego materiału – szkła, metalu, PET, polipropylenu, 
polietylenu. Wszystko co wielowarstwowe, wielomateria-
łowe, jest koszmarem recyklera.

Przemysł ciężki, tekstylny i spożywczy zużywają 
ponad 80% zasobów wody. Czy oszczędzanie 
w przeciętnym gospodarstwie domowym ma 
jakiś sens?
Wszystko ma sens, każda nawet drobna zmiana ma 
sens. Takie działania wytwarzają presję na duże kon-
cerny i wymuszają potrzebne zmiany. Oczywiście nie 
wszystko możemy zmienić, ale warto zastanowić się 
nad swoimi zakupami i nie kupować co roku stosu no-
wych ubrań. Bardzo niewiele z nich podlega recyklingo-
wi, bardzo niewiele z nich jest używanych dłużej. Warto 
inwestować w rzeczy trwałe, dobrej jakości i mające np. 
certyfikaty świadczące o tym, że zostały wyprodukowa-
ne w odpowiedzialny sposób.

Jakie zmiany powinni wprowadzić producenci wszelakich opa-
kowań, by radykalnie zmniejszyć ilość odpadów, które potem 
pojawiają się np. w oceanach?
Producenci, obawiam się, nie zmienią nic z własnej woli. Świat w którym 
żyjemy jest nastawiony na zysk i zawsze wygrywa to, co tańsze. A to, 
co tańsze, jest często szkodliwe dla natury. Tu potrzebne są odważne, 
radykalne regulacje na poziomie organów państwowych.

W ostatnim czasie żywotność elektrosprzętów ze względu na 
kiepską jakość podzespołów nie przekracza kilku lat (m.in. pra-
lek czy lodówek). Czy my, jako zwykli ludzie, możemy temu 
jakoś zaradzić?
Na szczęście wchodzą powoli unijne przepisy, które trochę porządkują tę 
kwestię. Sprzęty mają być łatwiejsze do naprawy. Warto też nie ulegać 
głupim reklamom, które namawiają nas do kupowania nowych rzeczy, 
nawet gdy te stare działają całkiem dobrze. Musimy się trochę wyzwolić 
z tego terroru mody.

Gmina Izabelin to 80% terenu zalesionego, reszta to tereny 
mieszkalne z ogrodami. Czy ma Pan jakiś pomysł, jak zmniej-
szyć ilość bioodpadów przekazywanych do zagospodarowania 
w instalacji?
Bardzo państwu polecam kompostowanie. Najprostszy kompostownik 
można zbić z trzech europalet i wrzucać tam kuchenne, roślinne od-
padki, fusy od kawy, skorupki jajek. Co jakiś czas możemy sypać na to 
trawę z naszych trawników i liście. Uwielbiam patrzeć, jak te pozornie 
bezużyteczne śmieci zamieniają się we wspaniały nawóz dla roślin. To 
jest coś, co nie wymaga naszej pracy, robi się samo. Dobrze zajrzeć do 
fajnych broszurek dotyczących ogródkowego kompostowania, które wy-

dał warszawski Ogród Botaniczny UW. Są dostępne 
w Internecie i znakomicie tłumaczą, jak zrobić świet-
ny kompost.

Czy pandemia zmieniła podejście ludzi do 
środowiska?
Mam poczucie, że odkryliśmy jak ważny jest kontakt 
z naturą, jak niedoceniona jest jej rola terapeutyczna. 

Przyroda była dla mnie wielkim wytchnieniem w tych trudnych miesią-
cach. Podobno Polacy na potęgę kupują ziemię, stawiają domki. Mam 
nadzieję, że nie będą golić co tydzień trawników i sadzić tuj pod płotami, 
tylko postawią na rośliny rodzime. Piękne żywopłoty można robić z ca-
łorocznych ligustrów, ale też klonów polnych czy grabów. Bardzo bym 
chciał, żeby w ogródkach pozostawiano miejsca, które oddamy dzikiemu 
życiu. Nie ma nic bardziej przygnębiającego niż sterylne, opryskane pe-
stycydami i insektycydami działki, w których nawet mucha nie bzyknie.

Czy w czasach tak ogromnego zniszczenia i zaśmiecenia naszej 
planety, widzi Pan jakieś pozytywy?
Śledzenie wiadomości nie nastraja bardzo pozytywnie, rzeczywiście wy-
gląda to jakbyśmy uparli się, żeby przyśpieszyć zmiany klimatu. Tego już 
nie unikniemy, ale bardzo ważną rolą mediów, zwłaszcza państwowych, 
jest przywrócenie wiary w naukę i autorytety. Cieszy mnie, że ludzie 
coraz chętniej angażują się w obronę przyrody – w skali globalnej działa 
ruch Extinction Rebellion, ale chodzi mi również o te małe, sąsiedzkie 
akcje zogniskowane wokół obrony drzew czy dzikich zakątków.

Czego można Panu życzyć?
Pisarzowi można życzyć, żeby miał dla kogo pisać. Piszę o naturze, 
chciałbym, żeby nasza świadomość rosła i żeby ochrona przyrody była 
w końcu traktowana tak, jak na to zasługuje – jako priorytet. My też je-
steśmy częścią systemu ekologicznego i jego niszczenie to również nasza 
zagłada. Gratuluję pomysłu na nagrodę. Dzięki niej tacy autorzy jak ja 
czują się docenieni i mają poczucie, że to co robią, jest ważne. Ja życzę 
„Planecie Izabelin” znakomitych książek w przyszłorocznym konkursie 
i trudnego wyboru w finale. 

Dziękuję za rozmowę

Z ŻYCIA GMINY

fot. arch. S. Łubieńskiego
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XLIII SESJA RADY GMINY IZABELIN

XLIII sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się  w trybie zdalnym 27 lipca 2021 roku. Transmisja sesji jest 
dostępna na stronie Gminy Izabelin https://www.gmina.izabelin.pl/.

Radni podjęli następujące uchwały:

● uchwała XLIII/341/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Izabelin na lata 2021-2039.(ZA: 12, PRZECIW: 2, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

● uchwała  XLIII/342/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2021 Gminy Izabelin. (ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

● uchwała XLIII/343/21 w sprawie przyjęcia projektu regulami-
nu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Izabelin w celu przekazania go do zaopiniowania or-
ganowi regulacyjnemu. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Projekt został przygotowany przez  
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre 
Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu. W projekcie jest potrzeba 
uwzględnienia zasad związanych z wydawaniem warunków przyłą-
czenia do sieci; w tym zakresie nowelizacja wprowadza terminy na 
wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz obligatoryjne elementy 
wniosku o wydanie tych warunków.    

● uchwała XLIII/344/21 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu wsi Izabelin Północny (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Mając na uwadze ochro-
nę terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskie-
go Parku Narodowego przed intensywną zabudową mieszkaniową, 
zasadne jest doprecyzowanie wybranych zapisów planu oraz uzu-
pełnienie o nowe zapisy. Konieczna jest m. in. modyfikacja zasad 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów mieszkanio-
wych, w tym w zakresie zmiany maksymalnej wysokości zabudowy 
(planowane jest jej obniżenie) oraz wprowadzenia ustaleń dotyczą-
cych liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej (dziś nie 
ma żadnych ograniczeń). Zmian wymaga także definicja powierzchni 
biologicznie czynnej, w taki sposób, aby w pełni osiągnąć cel obowią-
zującego planu miejscowego. Dodatkowo planowane jest określenie 
formy dachów i kształtowania połaci dachowych oraz powierzchni 
zabudowy w stosunku do działki budowlanej. Należy podkreślić, że 
inicjowana zmiana planu niewątpliwie służyć będzie ochronie warto-
ści urbanistycznych oraz wartości środowiskowych, w szczególności 
przyrodniczych i krajobrazowych Izabelina Północnego, przy jedno-
czesnym racjonalnym zagospodarowaniu poszczególnych działek 
budowlanych. Działania te będą próbą zapobiegania rozwojowi in-
tensywnej zabudowy, która nie wpisuje się w krajobraz naszej gminy. 
Konsekwentnie takie działania są już prowadzone dla innych rejonów 
gminy, dla których na mocy stosownych uchwał Rady Gminy Izabe-
lin, prowadzone są już stosowne procedury zmian planów.

● uchwała XLIII/345/21 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I”. (ZA: 13, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Projekt zmiany 
planu miejscowego obejmuje obszar o łącznej powierzchni około 115 ha.                                                                                                                                
Konieczne jest dokonanie zmian w szerszym zakresie tak, aby w pełni 

osiągnąć cel podjętej uchwały intencyjnej, którym jest modyfikacja za-
sad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla jak naj-
lepszego zapewnienia ochrony wartości urbanistycznych oraz wartości 
środowiskowych, w szczególności przyrodniczych Truskawia przed in-
tensywną zabudową, przy jednoczesnym racjonalnym zagospodarowa-
niu poszczególnych działek budowlanych. Istotne jest, aby zmiany doty-
czyły ustaleń planistycznych w następującym zakresie: formy zabudowy 
mieszkaniowej, ograniczenia liczby budynków mieszkalnych na działce 
budowlanej, powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni dział-
ki budowlanej, wysokości zabudowy mieszkaniowej oraz zmiany defi-
nicji powierzchni biologiczne czynnej. Zmiany będą też dotyczyły liczby 
miejsc do parkowania pojazdów.

● uchwała XLIII/346/21 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek Etap III. (ZA: 14, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

● uchwała XLIII/347/21 w sprawie zmiany uchwały NR II/7/18 
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gmi-
ny Izabelin i wyboru ich przewodniczących. (ZA: 15, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Zgodnie 
z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym, Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne 
Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz 
skład osobowy. Radna Grażyna Fluder-Wasilewska wyraziła wolę 
pracy w Komisji Gospodarczo-Finansowej, rezygnując z prac Komisji 
Oświaty Kultury Sportu i Turystyki. Pani Eliza Daniel – nowo wybra-
na radna zgłosiła się do udziału w pracach Komisji Gospodarczo-Fi-
nansowej. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana składu 
Komisji.

● uchwała XLIII/348/21 w sprawie wprowadzenia na terenie 
Centrum Kultury Izabelin odstępstwa od zakazu spożywania na-
pojów alkoholowych. (ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0) Z uwagi na zakres działania Cen-
trum Kultury Izabelin i organizowanie na jego terenie wydarzeń 
kulturalnych (m.in. koncertów, festiwali literackich, spotkań z ludź-
mi kultury i polityki), rozważenie wprowadzenia przez Radę Gminy 
Izabelin odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu na terenie CKI, 
jest zasadne. Projekt niniejszej uchwały był konsultowany z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Izabelin 
pod kątem jej wpływu na kształtowanie polityki społecznej w zakre-
sie przeciwdziałania alkoholizmowi. Komisja pozytywnie zaopiniowa-
ła treść uchwały i zarekomendowała wprowadzenie końcowej daty 
obowiązywania uchwały – 31 grudnia 2023 roku. Nadto, wprowa-
dzenie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu na terenie CKI 
nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego, gdyż 
zakłada się, że będzie dotyczyło sytuacji incydentalnych, związanych 
z wydarzeniami kulturalnymi, naukowymi lub politycznymi, które 
będą się odbywały na terenie CKI.

Iwona Mazurek

Z ŻYCIA GMINY

https://www.gmina.izabelin.pl
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Sprzedajesz w systemie TAX FREE? 
Rusza rejestracja na PUESC 

● Od 1 lipca 2021 roku na Platformie 
Usług Elektronicznych Skarbowo-Cel-
nych (PUESC) mogą się rejestrować 
firmy, które będą sprzedawać w sys-
temie TAX FREE, po zmianie obsługi 
dokumentów na formę elektroniczną.

● Ponadto od lipca przedsiębiorcy 
będą mieli możliwość dostosowania 
działalności w zakresie TAX FREE do 
zmian, które wejdą w życie od 1 stycz-
nia 2022 roku.

● Polska jest kolejnym krajem w UE, 
który wprowadza własny elektronicz-
ny system TAX FREE. Z takich rozwią-
zań korzystają m.in. Francja, Włochy, 
Hiszpania, Austria i Estonia.

Zwrot podatku VAT dla podróżnych to moż-
liwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego 
przy zakupie towarów w Polsce przez po-
dróżnego, który nie ma stałego miejsca 
zamieszkania w UE. Zwrot może nastąpić 
w przypadku podróżnego, który:
● kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,
● otrzymał paragon z kasy rejestrującej 
i dokument TAX FREE,
● wywiózł towar w stanie nienaruszonym 
poza UE i uzyskał potwierdzenie funkcjona-
riusza Służby Celno-Skarbowej.

TAX FREE w nowej odsłonie 

Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy sprze-

dawcy w systemie zwrotu podatku VAT po-
dróżnym będą mieć obowiązek wystawiania 
dokumentów TAX FREE w formie elektro-
nicznej. Obecnie obowiązuje papierowy 
obieg dokumentów, a wywóz towarów poza 
Polskę/UE potwierdzany jest stemplem. 

Główne korzyści z nowych rozwiązań to 
szereg ułatwień dla przedsiębiorców i po-
dróżnych, wygoda i oszczędność czasu. To 
dostęp do wszystkich informacji w jednym 
miejscu, a także równe szanse na rynku dla 
przedsiębiorców.

Krajowa Administracja Skarbowa udostęp-
ni sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy 
System Teleinformatyczny TAX FREE. Służy 
on do wystawiania i rejestrowania elektro-
nicznych dokumentów TAX FREE, a także 
do ewidencjonowania wypłaconych kwot 
zwrotu VAT podróżnym. 

To kolejna e-usługa KAS, która poszerza ka-
talog nowoczesnych i intuicyjnych narzędzi 
dla klientów. Usługa dostępna jest na Plat-
formie Usług Elektronicznych Skarbowo-
-Celnych (PUESC). 

Jak się zarejestrować 

Wejdź na Platformę Usług Elektronicznych 
Skarbowo-Celnych (PUESC).

Przy rejestracji nastąpi weryfikacja, czy 
przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem 
VAT i czy ma co najmniej jedną kasę reje-

strującą online. Są to warunki niezbędne do 
tego, aby sprzedawać w systemie TAX FREE 
od 1 stycznia 2022 roku.

Uruchomienie rejestracji 6 miesięcy przed 
wprowadzeniem zmian umożliwi przedsię-
biorcom płynne dostosowanie działalności do 
przejścia na elektroniczną formę TAX FREE.

Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsię-
biorców, którzy od 1 stycznia 2022 r. chcą 
sprzedawać w systemie TAX FREE.  

4 proste kroki

Aby się zarejestrować należy:

- wskazać miejsce lub miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej, w których bę-
dzie prowadzona sprzedaż i zwrot podatku 
w procedurze TAX FREE. Sprzedawcy wy-
świetli się lista miejsc prowadzenia działal-
ności gospodarczej zgłoszonych do Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS). Wybiera te, w których 
będzie realizował sprzedaż i zwrot podatku 
w procedurze TAX FREE;

- przypisać unikatowe numery kas rejestrują-
cych on-line do miejsca lub miejsc prowadze-
nia działalności gospodarczej, w których będzie 
prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE;

- wskazać osoby upoważnione w imieniu 
sprzedawcy (pracowników) do wykonywa-
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nia czynności w systemie TAX FREE i przypi-
sać im konkretne role/funkcjonalności zwią-
zane ze sprzedażą i zwrotem podatku (jest 
to krok nieobowiązkowy). Sprzedawca z listy 
dostępnych funkcjonalności wybiera te, któ-
re będą wykonywane przez pracowników.

UWAGA: wcześniej pracownik powinien 
zarejestrować się, przynajmniej w sposób 
uproszczony, na platformie PUESC i uzyskać 
nr IDSISC;

- wskazać podmiot, który pośredniczy 
w zwrocie VAT podróżnym – sprzedawca 
wskazuje podmiot, z którym zawarł umowę 
o zwrot podatku. Nie dotyczy to sprzedaw-
ców, którzy samodzielnie zwracają podatek 
podróżnym.

Korzyści dla biznesu

● szybki i łatwy dostęp do danych o transak-
cjach realizowanych w procedurze TAX FREE,
● uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru 
bezpośrednio od urzędu,
● ułatwienie rozliczenie zarówno z podróż-
nymi, jak i z administracją skarbową.

Korzyści dla podróżnych

● skrócenie czasu obsługi,
● szybki zwrot zapłaconego VAT przy trans-
akcjach bezgotówkowych,
● elektroniczny dostęp do swoich dokumen-
tów TAX FREE.

Podstawa prawna

Zmiany w systemie TAX FREE zostały za-
początkowane w listopadzie 2020 r. zmia-
ną ustawy o podatku od towarów i usług. 
W trakcie konsultacji są dwa akty wykonaw-
cze do ustawy:

● Rozporządzenie Ministra Finansów, Fun-
duszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewi-
dencji prowadzonej w systemie TAX FREE.

● Rozporządzenie Ministra Finansów, Fun-
duszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzo-
ru znaku informującego podróżnych o moż-
liwości zakupu towarów, od których przy-
sługuje zwrot podatku od towarów i usług, 
pieczęci organu celnego potwierdzającej 
wywóz towarów poza terytorium Unii Eu-
ropejskiej oraz danych zawartych w doku-
mencie elektronicznym TAX FREE oraz jego 
wydruku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
Warszawa Bielany

Z ŻYCIA GMINY

WYCIECZKA DO SANDOMIERZA

Klub Seniora gminy Izabelin 
zaprasza wszystkich chętnych (nie tylko seniorów)

na wycieczkę do Sandomierza.
7-9 października 2021

cena: 680 zł/osoby
kontakt: 508 586 766 / 501 950 957
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Na Wawel, na Wawel, dlaczego na Wawel?
wycieczka seniorów do Krakowa

Tam w ogrodach królewskich Wawelu eksponowana jest wystawa 
dzieł Józefa Wilkonia. Główną częścią wystawy są prezentowane 

w ogrodach królewskich rzeźby zwierząt, co stanowi nawiązanie do 
zwierzyńca istniejącego na Wawelu w czasach ostatnich Jagiellonów 
oraz przedstawień fauny i flory na arrasach wawelskich. W zielonych 
kwaterach znaleźć można zwierzęta egzotyczne, takie jak lwy, pante-
rę czy krokodyla, jak też rodzime: dziki, łosia, a także niedźwiedzia. 
Interwencja sztuki współczesnej w przestrzeń wzgórza wawelskiego 
to opowieść o korespondencji sztuk, jej ponadczasowości oraz budo-
waniu relacji między sztuką dawną i współczesną.

Naszym celem było spotkanie z łosiem i zaproszenie go do Izabe-
lina. Po 5 września ma porzucić swoja drewnianą powłokę i jako 
niezniszczalny, bo odlany z brązu zawitać do nas na stałe. Obejrzeli-
śmy również wystawę wszystkich arrasów króla Zygmunta Augusta. 
Wspaniała kolekcja i jej niebywałe losy są obecnie największą chlubą 
wawelskiego muzeum. Wiele dowiedzieliśmy się nie tylko o proce-
sie tworzenia arrasów, ale również żmudnej pracy konserwatorskiej. 
Zmęczeni upałem i zwiedzaniem wraz z nastaniem wieczoru odzyska-
liśmy siły i wigor. Krakowski Rynek był nasz. Sukiennice, Kazimierz, 
hejnał z wieży mariackiej, jakby grany specjalnie dla nas. Drugi dzień 
spędziliśmy w Łagiewnikach. To teraz też już dzielnica Krakowa, ale 

Pandemia odpuściła na wakacje. Nieśmiało ruszyła turystyka. Nasi seniorzy udręczeni lockdownem, 
spragnieni kontaktów międzyludzkich i nowych wyzwań z radością przyjęli zaproszenie na wycieczkę 
do Krakowa. 

Z ŻYCIA GMINY

związana z osobami Jana Pawła II i siostry Faustyny Kowalskiej. Pełni 
wrażeń wracając do domu marzyliśmy: dokąd następnym razem? 
Dziękujemy Pani Wójt za sfinansowanie naszej wyprawy.

W imieniu seniorów 
Maryla Łukasińska

fot. Maryla Łukasińska
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MIESZKAŃCY PISZĄ

Jaki mam wpływ na to, jak są wykorzystywane 
moje podatkowe zobowiązania?

Mogę mieć wpływ na wartość swoich dochodów. Jeśli będę więcej pracować mogę więcej zarobić 
i tym sposobem zapłacę większe podatki. Mam również możliwość zadeklarować, gdzie mój poda-
tek  dochodowy będzie przekazany. 

Zgodnie z ustawą samorządową z roku 1992 
otworzyła się wielka szansa na samodziel-

ne i samorządne gospodarowanie funduszami 
w gminach. Reforma samorządowa wskazywa-
ła, iż podatek dochodowy od indywidualnych 
podatników jest kierowany do samorządów. 
Kiedy płacimy składki PIT w miejscu naszego 
zamieszkania, widzimy i interesujemy się tym, 
na co samorząd przeznacza nasze dochody. 

Historia mojej gminy Izabelin rozpoczęła się 25 
lat temu. Na przełomie tych lat wiele się zmieni-
ło, systematycznie powstawały nowe instytucje 
oświatowe i kulturalne. Następnie samorządy in-
westowały w infrastrukturę sportową, boiska Ryś 
i nowoczesne boiska przy szkołach w Izabelinie. 

Kilka lat temu powstał nowy ośrodek zdrowia 
i ośrodek pobytu dziennego dla seniorów. Od 
wielu lat mamy dobre połączenie komunikacyj-
ne z Warszawą. Gmina Izabelin dopłaca do 1 
strefy autobusowej. Zimą dzieci i dorośli mogą  
bezpłatnie korzystać  z lodowiska. Dzieci ze 
szkoły doskonalą tam łyżwiarstwo szybkie i fi-
gurowe pod okiem trenerów.

Przed naszym samorządem jest nadal wie-
le wyzwań i zadań do realizacji, ponieważ 
mieszkańcy zgłaszają dużo postulatów i po-
trzeb. W planach jest modernizacja przejść 
dla pieszych. Aby każde z nich w Izabelinie, 
w Laskach i Mościskach było dobrze oświetlo-
ne i wyposażone w wysepkę na środku jezdni. 
Wiele ulic wymaga remontów. Chcielibyśmy 
mieć 2 linię autobusową kursującą do 2 linii 
metra. Powstał plan rozbudowy skrzyżowa-
nia w Mościskach, czekamy na realizację tego 
przedsięwzięcia. 

Wszystko co powstaje u nas w gminie jest tak 
naprawdę zasługą i mieszkańców, i władz sa-
morządowych. Mieszkańcy, deklarując wpłaty 
z indywidualnych deklaracji PIT, tworzą budżet 
samorządu niezbędny na budowanie, zarządza-
nie gminą i pomaganie mieszkańcom w każdej 
sferze. Przedstawiciele Gminy i władze samo-
rządowe pracują nad etapem planowania i reali-
zacji wszystkich inwestycji. Duża część budżetu 
jest dzielona na opłacenie niezbędnych etatów 
w szkołach, jednostkach policji i służbach utrzy-
mania czystości w gminie. 

Znając wyżej wymienione reguły, jesteśmy 
przeważnie świadomi, iż kierując swoje do-
chodowe podatki do swojej gminy, budujemy 

ją dla ogólnego dobra społecznego. Jeśli jest 
więcej funduszy do podziału, to więcej moż-
na inwestować i lepiej zarządzać tym dobrem, 
które zostało przez poprzednie kadencje wy-
pracowane. 

W ciągu ostatnich kilku lat zmalał potencjał 
rozwojowy w każdym samorządzie, kiedy mło-
dzi podatnicy do 26 roku życia zostali zwolnieni 
z płacenia podatku dochodowego. Rozporzą-
dzenie rządowe jest gestem dla ludzi młodych, 
wchodzących na rynek pracy, lecz jest to też  
ogromny problem dla wójtów i burmistrzów, 
którzy głowią się jak dopiąć budżet, aby miesz-
kańcy nie odczuli braków. Następny krok rzą-
dowy przewiduje w pakiecie Nowy Ład ulgi 
podatkowe dla określonej grupy emerytów. To 
również odchudzi nasz budżet wygospodaro-
wany na życie w gminach miast i wsi. Grupy 
społeczne obdarowane ulgą podatkową mogą 
mieć pozornie powody do zadowolenia, ale 
konsekwencje takich centralnych działań odbi-
ją się niekorzystnie na wszystkich z nas. 

W myśl jedności samorządowej lepiej byłoby 
egzekwować podwyżki świadczeń emerytalnych 
od instytucji odpowiedzialnej za budowanie na-
szych ubezpieczeń na emeryturę. Od roku 2022 
należy liczyć się, iż samorządy znacznie mniej 
będą mogły zdziałać. Rozwiązaniem najlep-
szym jest uczciwa rewaloryzacja rent i emery-
tur. Większe uposażenie wypłacane w każdym 
miesiącu przez ZUS podniesie komfort życia 
osobom niepracującym i część podatków od 
emerytur zostaje u nas w samorządzie. W na-
szej  gminie widzimy wiele starań samorządu na 
rzecz osób starszych i niesamodzielnych.

Jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, są bezpłat-
ne zajęcia z rehabilitacji i gimnastyki dla se-
niorów. Wiele osób z najniższym dochodem 
może ubiegać się o obiady i pomoc finansową 
w dziale GOPS-u.

Analizując opis reformy podatkowej od 1 stycz-
nia 2022 r zauważam jak zwinnie podatki kie-
rowane do budżetu centralnego rosną. Są to 
sumy należne na ZUS, VAT, CIT, a równocześnie 
widzę jak maleją podatki kierowane do budże-
tu lokalnego. Właściwie reformy zaplanowane 
od następnego roku nazwane nowym ładem 
będą zaprzeczać ustawie o samorządach z roku 
1992. Coraz mniej podatników będzie składać 
się  na nasz gospodarczy budżet i na realiza-
cję naszych potrzeb. Ustawa o samorządach 

została tak skonstruowana, aby nam pomóc 
w budowaniu jedności lokalnej i nauczyć nas 
gospodarowania i decydowania o tym, co się 
w samorządzie dzieje i jak to zmienić na lepsze. 

Każdy, kto logicznie myśli będzie przeciwko 
działaniom pozbawiającym nas środków na 
inwestycje i codzienne życie. Przypuszczam, że 
tendencje centralne celem obniżenia spraw-
czej autonomii samorządów są działaniem 
przeciw nam mieszkańcom.  A co jeśli za parę  
lat nie będzie w ogóle  samorządów? Teraz jak 
chcemy wybudować szkołę lub boisko, wiemy 
gdzie z  tym wnioskiem iść. Wiemy z kim roz-
mawiać, znamy realia naszych budżetów. Jeśli 
samorządy po prostu utracą swoją wydolność  
finansową i samodzielność, kogo będziemy 
prosić o remont naszej drogi lub o pomoc dla 
seniorów. Gdzie będziemy ubiegać się o wspar-
cie i czy ktoś z nami będzie  rozmawiał?

Warto myśleć solidarnie wraz z władzami sa-
morządowymi, aby tutaj u nas nie pogorszyło 
się i wyrazić swoje zdanie „nie dla zniszczenia 
naszej autonomii i decyzyjności”. Nie chcemy 
nikomu przeszkadzać, chcemy mieć to, co jest 
nam należne tutaj u siebie, w miejscowości. 
Ustawa o samorządach nie powinna być od-
krajana po kawałku tak jak krawcowa skraca 
sukienkę. Samorządy to my i nasze potrzeby 
na co dzień. Nie jest nam obojętne, jak wy-
gląda szkoła, do której chodzą nasze dzieci. 
Cieszy nas wiele atrakcji dostępnych w naszej 
gminie. Możemy korzystać z kina w domu kul-
tury, grać w siatkówkę, chodzić na wiele cieka-
wych imprez i spotkań w gminie. 

Jak będzie wyglądała nasza samorządowa eg-
zystencja po roku 2022? Czy jesteśmy świado-
mi, że  z czegoś będziemy musieli zrezygnować? 

Widać bilbordy z reklamą reform nowy ład, że 
są one dobre dla rodzin. Każda rodzina, jeśli 
potrzebuje,  dostaje wsparcie samorządowe. 
Korzystały moje dzieci z dopłat do biletów, 
obecnie jeszcze moje córka dostaje stypen-
dium sportowe. Jest to bardzo miły gest.

Jeśli bilbord pokazuje prawdę, chciałabym za-
znaczyć, iż mieszkam z rodziną tu w gminie 
Izabelin, a nie w pałacu prezydenckim lub na 
Belwederze. Trudno jest mi więc zrozumieć jak 
moja rodzina skorzysta na tym, kiedy mój sa-
morząd zbiednieje.  

Joanna Russek 
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Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Centrum
Kultury
Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl
www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

semestr zimowy 2021/2022

październik 2021
4.10. MUZYKA Maria Holka „Jak powstaje piosenka? Kulisy produkcji muzycznej”
11.10. LITERATURA Rafał Wojasiński „Dzienniki Wirginii Woolf”
18.10. ASTROFIZYKA Michał Artymowski „Czarne dziury”
25.10. ETNOGRAFIA Justyna Turek „Smak wanilii. Kultura wyspiarskiego Królestwa Tonga”

listopad  2021
8.11. FILOZOFIA Joanna Imienowska „Dlaczego boimy się bać”
15.11. LITERATURA Rafał Wojasiński „Poezja Eugenio Montale”
22.11. ARCHITEKTURA Beata Artymowska „Królowa Katedr Katedra Notre Dame w Paryżu”
29.11. MUZYKA Maria Holka „Od Radżastanu po Gypsy Kinga – o muzyce Romów”

grudzień 2021
6.12. KOSMOLOGIA Michał Artymowski „Wszechświaty równoległe i nasz kompletnie 
nieprawdopodobny wszechświat”
13.12. LUDZIE Daniel Artymowski „Książę Filip, Battembergowie. Dynastia o polskich korzeniach”
20.12. SPOŁECZEŃSTWO Justyna Turek „Tamilowie w Indiach – społeczeństwo i terroryzm”
27.12. PRZYRODA Konrad Malec „Gadu gadu – zwierzęta mają głos”

styczeń 2022
3.01. FILOZOFIA Joanna Imienowska „Za czym i po co tęsknimy”
10.01. LITERATURA Rafał Wojasiński „Dzienniki Katherine Mensfield”
17.01. PRZYRODA Konrad Malec „Oszuści! Sposoby, w jaki zwierzęta udają, że ich nie ma
lub że są groźne”
24.01. LUDZIE/ARCHITEKTURA Beata Artymowska „Ludwik Bawarski i jego zamki”
31.01. PODRÓŻE Tomasz Tułak

luty 2022
7.02. PODRÓŻE Tomasz Tułak
14.02. SPOŁECZEŃSTWO Daniel Artymowski „Żeglarze pustyni, Petra i Nabatejczycy”
21.02. POLITYKA Justyna Turek „Sytuacja chrześcijan w Indiach – wyzwania pokojowej 
koegzystencji”
28.02. FILOZOFIA Joanna Imienowska „Czy jesteśmy odpowiedzialni za innych”

Wykłady odbywają się o godz. 10:00 stacjonarnie w CKI lub online  wprzypadku lockdownu.
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Z ŻYCIA GMINY

POD DACHAMI PARYŻA
CZYLI DZIEŃ FRANCUSKI NA RYNECZKU

17 lipca Ryneczek Po Sąsiedzku na jeden dzień zamienił się w klima-
tyczny francuski marché z paryskiego Montmartre’u. Wystarczyło tylko 
przekroczyć tylko jego bramy...

Wydarzenie Pod Dachami Paryża było w na-
szym zamyśle taka wakacyjną zagraniczną 

podróżą. Poczuliśmy klimat ryneczków w krajach 
Europy Zachodniej, ich istotnej roli w budowaniu 
silnych lokalnych społeczności. Zaczerpnęliśmy in-
spiracji na temat stylu życia, odżywiania się i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego.

Nawiązaliśmy do przykładów ryneczków nie tylko 
z Francji, ale także Holandii – krajów o bogatej 
ryneczkowej tradycji – zapraszając do opowieści 
naszych mieszkańców, którzy stamtąd właśnie po-
chodzą, a są to: Jean-Sylvain Delepaut, Alain Bo-
bet, Caroline Myslakowski-Porebski oraz Dirk Aarts.

O wartościach społecznych francuskich ryneczków oraz ich roli w promowaniu walorów żywno-
ści uprawianej i wytwarzanej lokalnie opowiadał także konsul honorowy Francji –  Michel Mar-
bot, który zaszczycił nas swoją obecnością w imieniu ambasadora. Opuszczał nasz Ryneczek 
zachwycony jego ideą, klimatem oraz jakością oferowanego asortymentu.

Przestrzeń francuskiego ,,Marché Po Sąsiedzku’’ tworzyły grafiki oraz galeria obrazów Piotra 
Romanowskiego – artysty malarza z naszej gminy, który jednocześnie uświetnił program wy-
darzenia sesją portretu na życzenie.

Piosenka francuska na żywo w wykonaniu zespołu Gant i SaVa zaczarowała nas wszystkich 
i cudownie wypełniła przestrzeń ryneczku. Grzegorz Nowicki z Centrum Kultury Izabelin zadbał 
o oprawę sceniczną i akustyczną koncertu w wymagających warunkach miejsca. 

W tej stylowej oprawie częstowaliśmy mieszkańców śniadaniem, na które złożyły się przekąski 
i potrawy z kuchni francuskiej, przygotowane przez panie z gminnej stołówki szkolnej, jak 
również naleśniki crêpes od Winnicy Czyżów, słodkie palmiery od izabelińskiego KRAM-u i kawa 
od Kawa Pluton. Patrycja i Kama Bykowskie z ekipy ryneczkowej nadzorowały kulinarną część 
wydarzenia.

Nasi ryneczkowi wystawcy przygotowali na ten dzień specjalny asortyment na francuską mo-
dłę. Można było nabyć francuskie wypiekane koguty z ciasta chlebowego (Piekarnia Milew-
scy), sery kozie (Kozi Dar, Capra Campinos), mieszanki przypraw i ziół (Miodolej.pl), przetwory 
i ciasta (Musovo, Agnieszka Pakuła zioła, Renata Słumińska warzywa), zupę cebulową (Bar 
Leniwiec), a nawet ozdoby i gadżety (Ewa Sakowicz). Ryneczkowy Mariusz Kalist tak zawojo-
wał naszych wystawców, że do francuskiego asortymentu dorzucili swój francuski ubiór oraz 
francuskie nazwy swoich produktów. Gratis.

Ta niezwykła edycja ryneczku nie odbyłaby się bez technicznej oprawy, do którą zapewniło 
Centrum Kultury Izabelin, a za którą odpowiadali Paweł Rychlik oraz Jarek i Adam Kępkowicz 
z ekipy ryneczkowej. Pamiątkową relację foto-video wykonał Bartek Rychlik.

Wszystkim zaangażowanym w wyczarowanie francuskiego klimatu serdecznie dziękujemy.

Anna Rychlik
Stowarzyszenie Dla Nas / Ryneczek Po Sąsiedzku

 fot. arch. Ryneczku
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GORĄCZKA SIERPNIOWEJ NOCY 
CZYLI LETNIA POTAŃCÓWKA NA RYNECZKU

Sobota 21 sierpnia po raz kolejny dowiodła, jak bardzo po-
trzebujemy tańczyć! I że tańczyć każdy może… i że taniec 
łączy, nie tylko pokolenia... i łagodzi obyczaje.

Rafał Maserak, mistrz tańca (Taniec z Gwiazdami) i człowiek impreza błyskawicz-
nie odkrył i wydobył potencjał taneczny Izabelina. Połączył pokolenia i gusty 

muzyczne w harmonijnym tanecznym ruchu, angażując do wspólnej zabawy nawet 
tych z zasady niezainteresowanych tańcem.

Układy taneczne, w tym największy jak dotąd flash mob ,,Jerusalema’’, który ogarnął 
już cały świat, przy muzyce serwowanej przez znanego nam z lipcowej potańcówki 
DJ-a Mariusza Brzosko z Babic Starych, zapewniły moc energii. 

Ogródek grillowy, który tym razem urządziliśmy wspólnie z panem Tomaszem Jó-
zefowiczem (Bar u Toma w Płochocinie), idealnie spełnił oczekiwania rozbawionych 
mieszkańców swoją sprawną obsługą i smacznym menu.

Gorączka taneczna trwała do północy, a potem bezkolizyjnie – choć z żalem i niedo-
sytem – wszyscy uczestnicy opuścili ryneczek. I to było coś!  

Jako gospodarze imprezy serdecznie dziękujemy za wspaniały odzew ze strony 
mieszkańców gminy.

Ryneczek Po Sąsiedzku kolejny raz okazał się wdzięczną przestrzenią do urządzania 
imprez wszelakich, a partnerstwo z Centrum Kultury Izabelin we wspólnej orga-
nizacji (animacje z Rafałem Maserakiem zorganizowało własnie CKI) – świetnym 
doświadczeniem.

Na kolejną potańcówkę zapraszamy 18 września. 

Anna Rychlik
Stowarzyszenie Dla Nas / Ryneczek Po Sąsiedzku

fot. Paweł Rychlik, Anna Rychlik

WRZESIEŃ NA RYNECZKU
18 wrzesnia - potańcówka
25 września - gotowanie z Michelem Moranem
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

SOSNOWA SZPILKA
SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kursy języka angielskiego od lat cieszą się ogromną popularnością i są pierwszym wyborem rodziców 
podczas planowania zajęć dodatkowych dla swoich dzieci. Oferta kursów językowych na rynku jest 
ogromna. Można skorzystać m.in. z prywatnych korepetycji, nauki w szkole językowej, zajęć grupo-
wych lub indywidualnych.

Wiele szkół reklamuje swoje kursy jako nowoczesne, ale co 
tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem? Czy korzystanie 

w trakcie zajęć z interaktywnych urządzeń, aplikacji i internetu jest 
wystarczającą przesłanką do nazywania sposobu nauczania nowo-
czesnym? Dla nas pod tym pojęciem kryje się przede wszystkim 
podejście do edukacji. Pracujemy na metodach nauczania, które 
w niebanalny sposób pozwalają na wniesienie ogromu ambitne-
go materiału bez poczucia nużącego obowiązku. Uważamy, że tak 
skonstruowane kursy – pełne ruchu, zabaw, wyzwań i komunikacji, 
sprawią, że dzieci będą czerpać radość z nauki i z chęcią będą po-
dejmować kolejne wyzwania językowe. Sosnowa Szpilka to szkoła, 
w której zmieniamy podejście do edukacji – to nasz cel od samego 
początku. Przygotowana i dobrze przemyślana ścieżka rozwoju ję-
zykowego dla naszych uczniów, a także odpowiednie dostosowanie 
oferty do zmieniających się potrzeb dużych i małych klientów jest 
naszym priorytetem. Chcemy uczyć angielskiego w nowoczesny 
sposób i zapewnić dzieciom ciekawe, dynamiczne i bogate języko-
wo zajęcia, które dadzą im widoczne rezultaty i zmotywują je do 
nauki tak, aby rodzice zapisując do nas swojego malucha, zostali 
z nami na dłużej.

Obecnie szkoła liczy ponad 300 kursantów. Mamy dwa oddziały: 
w Izabelinie oraz w Starych Babicach, ale prowadzimy również kur-
sy w kilku domach kultury oraz w szkołach i w przedszkolach.

Już od najmłodszych lat zaszczepiamy w dzieciach miłość do języka 
angielskiego, dlatego zdecydowaliśmy się prowadzić zajęcia w opar-
ciu o innowacyjną metodą nauczania Teddy Eddie. Pracujemy na niej 
z dziećmi od 2 do 7 roku życia. Dlaczego proponujemy, aby dzie-
ci rozpoczynały naukę tak wcześnie? Ponieważ bardzo ważne jest, 
aby dziecko zaczęło uczyć się języka obcego w momencie, w któ-

rym dopiero zaczyna poznawać język ojczysty. Maluszki przyswajają 
informacje niezwykle szybko, dzięki czemu nauka języka obcego 
w tym samym czasie, co języka polskiego, pomaga w przyswajaniu 
ich obu naturalnie. Rodzice często mają obawy przed zapisaniem 
na kurs dzieci w tym wieku, dlatego wychodząc naszym klientom 
naprzeciw przygotowaliśmy niezwykłą niespodziankę. W tym roku 
szkolnym, dla naszych najmłodszych, dwu- oraz trzyletnich kursan-
tów, poprowadzimy cykl bezpłatnych zajęć adaptacyjnych, na któ-
rych dzieci będą mogły się oswoić z metodą nauczania oraz poznają 
inne dzieci, jak i pracę w grupie.

Co wyróżnia metodę Teddy Eddie? Jest to kurs prowadzony w for-
mie gier i interaktywnych zabaw, dzięki czemu nauka języka an-
gielskiego nie jest dla dziecka nudnym obowiązkiem, a wręcz 
przeciwnie, jest świetną zabawą! W konsekwencji dziecko pozna-
je pierwsze 2000 słów do siódmego roku życia. Uczymy pełnych 
zdań, a nie pojedynczych słówek. Co więcej, ponad 90% czasu 
przeznaczonego na lekcję odbywa się w języku angielskim. Bo-
haterem tego fenomenalnego kursu jest psotny miś Eddie, który 
wraz ze swoją skarpetą prowadzi dzieci przez wszystkie zajęcia. 
Z kolei ścisły kontakt rodzica z lektorem sprawia, że rodzice mają 
bieżącą informację odnośnie realizowanego materiału oraz postępu 
swoich pociech. Kurs w swojej nietuzinkowej formie jest bardzo 
skuteczny, co przekłada się na szybkie rezultaty oraz zadowolenie 
dzieci i rodziców. Potwierdzają to ankiety satysfakcji po skończo-
nych zajęciach. W jednej z nich przeczytaliśmy: „Dziecko w półtora 
miesiąca u Was nauczyło się więcej niż przez 2 lata w przedszkolu”. 
Już ponad 21 000 dzieci w całej Polsce uczy się pracując tą metodą. 
Zasady licencyjne stoją na straży wysokiego standardu realizacji 
kursów i odpowiedniego przygotowania nauczycieli.
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Metoda Teddy Eddie to jednak nie wszystko. Naszym celem jest 
przygotowanie dzieci do międzynarodowych egzaminów językowych, 
więc po kursie z psotnym misiem nasi uczniowie kontynuują naukę 
metodą Savvy Ed, dzięki której zdają swój pierwszy egzamin między-
narodowy Cambridge w wieku 8 lat! W przypadku starszych dzieci 
stawiamy na intensywne kursy prowadzone w oparciu o stworzone 
przez nasz dział metodyczny nowoczesne metody nauczania. Przede 
wszystkim zachęcamy starsze dzieci i młodzież do mówienia, żeby 
swoją wiedzę zmieniali w dialog. Pozwala to naszym kursantom na 
efektywną naukę języka, która z czasem przerodzi się w umiejęt-
ność swobodnego mówienia. Przełamujemy barierę i nieśmiałość 
językową. Kładziemy duży nacisk na komunikację, pracę w parach 
i dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie dzieci w grupie mia-
ły możliwość swobodnej wypowiedzi. Na zajęciach posługujemy się 
w większości językiem angielskim, dzięki czemu uczniowie szybko 
zaczynają oswajać się z nowym słownictwem i zwrotami.

Wszyscy doskonale wiemy, że ostatni rok szkolny dla starszych dzieci 
uczących się w szkole publicznej był pełen wyzwań, rutyny oraz znu-
żenia, co przełożyło się niestety na słabe wyniki nauczania oraz ogól-
ne zniechęcenie dzieci i młodzieży do nauki. Wielogodzinne siedze-
nie przed komputerem spowodowało, że wiele osób szukało zajęć, 
które zapewnią dzieciom gruntowną naukę, ale jednocześnie będą 
ciekawe, przepełnione ruchem i interakcją. Dlatego też w nowym 
roku szkolnym wzbogacimy nasze kursy o dynamiczny i nowoczesny 
sposób ich prowadzenia za pomocą mat Dynamic Education. Koloro-
we i wypełnione językiem maty do zabawy językiem angielskim, po 
rocznym przestoju na zajęciach, rozruszają dzieci w najlepszy możli-
wy sposób, zapewniając im przy tym solidną dawkę wiedzy i komuni-
kacji. Wiemy, że nauka, z odpowiednim zaangażowaniem i zabawą, 
będzie o 200% efektywniejsza. Dostarczy dzieciom rozrywki i wiedzy 
w jednym.

W naszym odczuciu nowoczesna szkoła to taka, która w sposób kom-
pleksowy zaopiekuje się dzieckiem, rozbudzi w nim radość z nauki 
języków i zapewni mu ambitną ścieżkę rozwoju, która przełoży się na 

praktyczną znajomość języka, jak również w solidny sposób potwier-
dzi umiejętności językowe dzieci. Właśnie dlatego w Sosnowej Szpil-
ce stawiamy na rozwój i innowację. By zapewnić naszym kursantom 
zajęcia w najwyższym standardzie, w tym roku zostaliśmy oficjalnym 
centrum przygotowującym do egzaminów Cambridge, dzięki czemu 
nasi kursanci już od najmłodszych lat będą mieć możliwość potwier-
dzenia swoich umiejętności oraz zdobycia międzynarodowych certy-
fikatów językowych. Nad jakością naszych kursów czuwa metodyk. 
Wiemy również, że dla dzieci jest niezmiernie istotne, by polubiły 
miejsce nauczania oraz nauczyciela. Starannie dobieramy kadrę. 
Wiemy również, że to, że dziecko może skorzystać u nas z innych 
kursów (często bardziej zabawnych) sprawia, że dzieci lubią do nas 
przychodzić i lubią zostać u nas na dłużej, by po zajęciach z języka 
angielskiego rozwijać swoje zainteresowania w innych dziedzinach. 
Niektórzy powiedzieliby: „mydło i powidło, zapiszę dziecko do szko-
ły językowej, która się specjalizuje w angielskim i tylko angielskim”. 
Oczywiście można tak postąpić. Natomiast wyniki egzaminów Cam-
bridge w naszej placówce potwierdzają, że w naszej szkole efekty są 
na najwyższym poziomie, a dzieciaki mają dodatkowo wartościowo 
zagospodarowany czas po lekcjach. Wybór dodatkowych kursów do-
stępnych w naszej ofercie jest szeroki. Mamy obecnie cztery fran-
czyzy edukacyjne oraz kilka kursów autorskich. W ubiegłym roku 
szkolnym zaufało nam ponad 400 kursantów, za co serdecznie dzię-
kujemy. Nasi klienci są najlepszą motywacją dla nas, aby się rozwijać 
i stale ulepszać i unowocześniać naszą szkołę.

Zapisy już trwają! Zapraszamy chętnych do zapisania się na 
kurs pod numerem: 607 936 361. Do 10 września, na każ-
dego klienta, który zapisze się na kurs na nowy rok szkolny, 
czeka rabat.

Każdego, kto chciałby zobaczyć jak wyglądają zajęcia meto-
dą Teddy Eddie, zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe 
w Izabelinie C w dniach 4, 5, 11, 12 września. Zachęcamy do 
śledzenia naszego fanpage’a oraz naszej strony internetowej: 
https://sosnowaszpilka.pl/, poprzez którą również można zapisywać 
się na oferowane kursy.

https://sosnowaszpilka.pl/
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Zajęciami ceramicznymi z Marianną Du-
dek CKI zainaugurowało w pierwszą 

sobotę lipca Sielankowe Wakacje, czyli cykl 
bezpłatnych warsztatów weekendowych. 
Uczestnicy lepili z gliny fantastyczne przed-
mioty: miseczki, kubki, figurki, patery... 
Wszyscy byli bardzo kreatywni.

Tydzień później, 10 lipca odbyły się warsz-
taty „Zatańcz zumbę”, które poprowadził 
Łukasz Grabowski. Całemu wydarzeniu to-
warzyszyła świetna atmosfera, dużo pozy-
tywnej energii, śmiechu i oczywiście tańca.  

Stajnia Sawanka w Truskawiu zaprosiła 
dzieciaki z naszej gminy w swoje gościn-
ne progi 18 lipca. Prowadzące (m.in. Ola 
Kanarek) przekazały dzieciom informacje 
na temat zawodów konnych, a następnie 
przeprowadziły zajęcia praktyczne, podczas 
których dzieci  wcieliły się w koniki i skakały 
przez przeszkody. Na koniec dla wszystkich  
były konne przejażdżki. 

W słoneczną sobotę 24 lipca na terenie 
Kampinoskiego Parku Narodowego odbyły 
się warsztaty ornitologiczne, które popro-
wadziła Justyna Kierat – autorka książek 
o ptakach i ich wielka pasjonatka. Uczestni-
cy mieli możliwość obserwacji przez lornetki 
ptaków. Prowadząca opowiedziała o nich 
wiele ciekawostek. 

W tym samym dniu wieczorem odbyły 
się zajęcia z kalisteniki, podczas których 
uczestnicy ćwiczyli wykorzystując własną 
masę ciała. Instruktor Paweł Daniłowicz 
opowiedział też o historii tej dyscypliny 
sportu. Wszystko odbyło się na siłowni 
plenerowej, na górce naprzeciwko Urzędu 
Gminy Izabelin.

W ramach sielankowych wakacji  sporą 
porcję rozrywki otrzymali też dorośli miesz-
kańcy naszej gminy. W niedzielę 1 sierpnia 
na scenie Centrum Kultury Izabelin, Beata 
Malczewska - aktorka Narodowego Starego 
Teatru w Krakowie wystąpiła w komediowej 
opowieści „Sekret Panny Kazimiery”.  Przed-
stawienie pozwoliło poczuć widzom klimat 
międzywojennych kabaretów, a artystka 
swoją grą zachwycała, wzruszała, śpiewała 
i opowiadała do granego na żywo akompa-
niamentu fortepianowego.

Tydzień później, 7 sierpnia mali i duzi 
mieszkańcy naszej gminy mogli przeżyć 
prawdziwą leśną przygodę. Katarzyna Fidler 
z KPN opowiadała o roślinach i zwierzętach 
zamieszkujących okolice naszej gminy. Było 
dużo informacji praktycznych np. które ro-
śliny służą naszemu zdrowiu, a które mogą 
mu zaszkodzić, jak reagować na leśne zwie-
rzęta i co można zjeść w lesie, by nasycić 
głód czy zaspokoić pragnienie. 

LATO W GMINIE
Z ŻYCIA GMINY

W tym roku w wakacje nasi mieszkańcy mieli w czym wybierać. 
Oferta wakacyjna była bardzo bogata i urozmaicona, więc każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie.
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A po południu na boiskach przy dużej szkole 
odbywały się turnieje badmintonowe. Było 
dużo sportowej rywalizacji, pasji i uśmie-
chu, bo chodziło przede wszystkim o to, 
by miło, aktywnie spędzić czas i dobrze się 
bawić.

Wczesnym popołudniem (15 sierpnia) „Pod 
Sosnami” odbyły się warsztaty kulinarne 
„Gotuj z Gają Kuroń”. 42 uczestników w try-
bie rotacyjnym przygotowywało awanturki 
− czyli pastę rybną z dodatkiem twarogu. 
Pyszne były kaszubskie racuchy z miodem 
i owocami (tzw. ruchanki). Warsztaty zostały 
zorganizowane w ramach akcji „Smaki dzie-
dzictwa” − hasła tegorocznej edycji Europej-
skich Dni Dziedzictwa.

Czas po odzyskaniu niepodległości był dla 
Polaków czasem budowania i wzmacniania 
wspólnoty narodowej przy jednoczesnym 
dzieleniu się bogactwem wielu nacji, religii 
i kultur rozwijających się wcześniej w trzech 
zaborach. Doskonałym przykładem tego bo-
gactwa kulturowego są tradycje kulinarne, 
które odgrywały niebagatelną rolę w pielę-
gnowaniu obyczajów Polaków i tworzeniu 
wspólnoty rodzin i przyjaciół biesiadujących 
ze sobą. „Smaki Dziedzictwa” zachęcają do 
poznawania tradycyjnych produktów regio-

nalnych, przepisów, które 100 lat temu kró-
lowały na polskich stołach oraz zabytków 
przetwórstwa spożywczego i dziedzictwa 
kulinarnego.

Po południu nasi mieszkańcy uczcili 101. 
rocznicę zwycięstwa Polaków w Bitwie War-
szawskiej. W Gminie Izabelin obchodziliśmy 
ją śpiewając pieśni patriotyczne w plene-
rze – „Pod Sosnami”. Blisko dwie godziny 
śpiewaliśmy znane, wzruszające pieśni pod 
kierunkiem Małgorzaty Romańskiej-Zwierz 
do akompaniamentu skrzypiec Martyny Jan-
kowskiej oraz gitary Marka Rymarza. Na spo-
tkaniu nie zabrakło Doroty Zmarzlak − wójta 
gminy Izabelin, OSP w Izabelinie, OSP w La-
skach oraz mieszkańców naszej gminy.

Kolejna sobota − 21 sierpnia − była wy-
zwaniem technicznym dla małych i dużych 
konstruktorów, którzy od podstaw robili 
kolorowe latawce, pod kierunkiem Elżbiety 
Ptasznik. Było wycinanie, główkowanie, ko-
lorowanie i stukanie młotkiem. Efekty jed-
nak zachwyciły wszystkich. 

Po wyzwaniu technicznym przyszedł czas na 
wyzwanie taneczne z Rafałem Maserakiem. 
To była prawdziwa gorączka sobotniej nocy 
i prawdziwa uczta dla amatorów tańca! A to 

wszystko dzięki pasji i niesamowitej ener-
gii, jaką przekazywał nam znany tancerz. 
W tym dniu udało nam się połączyć siły 
Centrum Kultury Izabelin i Ryneczku po Są-
siedzku, by zorganizować imprezę taneczną 
na której bawiły się wszystkie pokolenia, od 
maluchów po seniorów.

W dniu wydania gazety do druku CKI miało 
jeszcze w planach warsztaty plecenia wian-
ków i warsztaty tai chi. 

Wszystkie warsztaty zorganizowało Cen-
trum Kultury Izabelin.  

>>>
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Oprócz Sielankowych Wakacji, Centrum Kultury Izabelin we współ-
pracy z Gminą Izabelin zorganizowało również inne atrakcje.

W dniach 19-22 lipca odbyły się warsztaty fotograficzne dla mło-
dzieży w wieku 12-18 lat. Poprowadzili je fachowcy − Lude Reno 
i Asia Łopat. Podczas warsztatów młodzież przyswajała wiedzę na 
temat kształtowania obrazu fotograficznego, uczyła się czym jest 
estetyka fotografii, jak należy kadrować i na co zwrócić uwagę przy 
robieniu zdjęć. Wykorzystywano światło naturalne i lampy studyj-
ne. W nowym sezonie artystycznym w Centrum Kultury Izabelin zo-
stanie zorganizowana wystawa zdjęć wykonanych na warsztatach. 

Młodzi artyści od 2 do 5 sierpnia realizowali swoje pasje na warsz-
tatach malarskich.

Zajęcia poprowadził Bartek Kiełbowicz. Uczestnicy malowali m.in. 
autoportrety obserwując uważnie w lusterkach swoje odbicie. Za-
jęcia odbywały się także w terenie. Po wykładzie na temat sztuki 
ziemi (land art) młodzież konstruowała samodzielnie małe rzeźbiar-
skie formy przestrzenne. 

W piątek wieczorem (13 sierpnia) w Centrum Kultury Izabelin od-
był się wernisaż prac Katarzyny Grzebień − malarki, bibliotekarki, 
mieszkanki naszej gminy. Obrazy bardzo przypadły do gustu przy-
byłym gościom. Artystkę nagrodzono gromkimi brawami. Wystawę 
można było oglądać do 31 sierpnia. 

Tego samego dnia dzieci wraz rodzicami obejrzały film „Lato mu-
minków” w ramach kina plenerowego „Pod Sosnami”. Dla niektó-
rych małych widzów było to pierwsze doświadczenie filmowe w ple-
nerze. Mimo przeszkód technicznych (jak to mówią − 13, piątek 
przynosi pecha) udało się wspólnie spędzić czas. Mieszkańcy naszej 
gminy mieli też okazję obejrzeć seans dla dorosłych „Pogoda na 
jutro” w reż. Jerzego Stuhra. 

fot. B. Kielbow
icz

fot. D. Kuźniecow-Dudko

fot. uczestnik w
arsztatów

fot. D. Kuźniecow-Dudko

fot. D. Kuźniecow-Dudko

Z ŻYCIA GMINY
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Przez całe wakacje, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, 
młodzi mieszkańcy gminy mieli dostęp do różnorodnej oferty spor-
towej. Powodzeniem cieszyły się zajęcia i turnieje dla dzieci i mło-
dzieży 12-18 lat z piłki nożnej i teqballa, siatkówki oraz koszykówki 
i streetballa. 

Dla młodych skaterów od 8 roku życia przez całe wakacje organi-
zowane były warsztaty z deskorolki oraz hulajnogi. Dzieci poznały 
techniki jazdy, triki i ewolucje, nauczyły się jak bezpiecznie korzy-
stać ze skateparku. Na zakończenie zajęć młodzież otrzymała upo-
minki.

Zajęcia i warsztaty zostały dofinansowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W letniej ofercie nie zabrakło takich aktywności jak “Wakacyjna 
liga tenisa stołowego „Ping-pongowy Izabelin”, Nordic Walking 
„Izabelińskie Włóczykije” oraz Izabelińska Amatorska Liga Tenisa 
Stołowego. Przez cały okres wakacji dostępne były boiska sportowe 
w Laskach, obiekty sportowe oraz skatepark w Izabelinie. 

>>>

Z ŻYCIA GMINY

fot. arch. CKI

fot. arch. CKI

fot. arch. CKI

fot. arch. CKI
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Z ŻYCIA GMINY

LEŚNE WYPRAWY

O tym, jak bardzo potrzebny jest dzieciom bliski kontakt 
z przyrodą, przekonaliśmy się w czasie Leśnych Wypraw, 

które były organizowane przez Fundację Zmysłosfera, dzięki do-
finansowaniu otrzymanemu z Gminy Izabelin. Wyprawy odbyły 
się na terenie naszej gminy w dniach 19-23.07 i 26-30.07. Każ-
dego dnia była inna wyprawa −  zakładaliśmy leśne obozy, by-
liśmy strażnikami drzew, poszukiwaczami śladów i tropów zwie-
rząt, oznaczaliśmy owady i rośliny zielne. Wspinaliśmy się też 
po drzewach i linach. Było dużo swobody i beztroski, tak bardzo 
potrzebnych dzieciom po długim czasie zdalnej nauki. To była 
przyrodnicza edukacja oparta na doświadczeniu i nawiązywaniu 
relacji z najbliższym otoczeniem. 

Wyprawy prowadziły Leśne Brykanki. Wyprawy były realizowane 
w ramach konkursu na wypoczynek dla dzieci i młodzieży, a uczest-
nictwo w nich było bezpłatne dla mieszkańców gminy Izabelin.

FUNDACJA ZMYSŁOSFERA 

BRICKS4KIDS

W dniach 23-27.08.2021, w Centrum Kultury Izabelin od-
były się półkolonie zorganizowane przez BRICKS4KIDS, 

w których wzięło udział 23 dzieci. 

Główną atrakcją półkolonii było codzienne budowanie modeli z gier 
Minecraft i Among US, przy pomocy klocków LEGO. Dzieci miały 
też możliwość uczestniczyć w warsztatach tworzenia LEGO z gipsu, 
postaci z koralików Pyssla czy nauki karate z senseiem. Codzienne 
kreatywne i angażujące zabawy sprawiły, że uczestnicy, ku uciesze 
wychowawców po całym dniu niechętnie wychodzili do domu. 

BRICKS4KIDS

OBÓZ DOCHODZENIOWY 
NA „RYSIU”

W dniach 5-9 lipca zawodnicy „Rysia Laski” z roczników 
2010-2012 trenowali, odpoczywali i integrowali się na obozie 
dochodzeniowym w Laskach. Rysie dzielnie trenowały dwa razy 
dziennie pod czujnym okiem opiekunów, pracując nad techniką 
naszych adeptów piłki. Uczestnicy mieli trzy posiłki dziennie oraz 
mnóstwo zajęć m.in. konkurs żonglerki, wyjście na plac zabaw, 
zabawę na wodnej ślizgawce, podchody i oraz dwie wizyty na 
basenie. Odbyła się też wycieczka rowerowa do Palmir. Dzięku-
jemy zawodnikom za zaangażowanie, rodzicom za zaufanie oraz 
kadrze trenerskiej za ciekawe przeprowadzenie obozu! Podzię-
kowania kierujemy również dla: Gminy Izabelin, Centrum Kul-
tury Izabelin, Kliniki Sanobello, OSK Jan Nauka Jazdy Izabelin 
Hornówek, Gary move out, BUTIK-u Renato, firmy MIK - Namio-
ty Halowe oraz sport-active.com

KLUB „RYS LASKI”

Gmina Izabelin finansowała w całości lub też dofinansowywała 
częściowo letni wypoczynek (m.in. półkolonie). Zobaczcie Państwo 
sami, z ilu atrakcji mogły skorzystać nasze dzieci:
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PÓŁKOLONIE Z CKI 
I SOSNOWĄ SZPILKĄ

Podczas letnich półkolonii w Centrum Kultury Izabelin So-
snowa Szpilka zorganizowała dzieciom moc atrakcji. Każdy 

tydzień półkolonii miał odmienny charakter. „Naukowiec w po-
dróży” pomógł dzieciom zgłębić tajniki wiedzy, a „Miłośnik przy-
rody” zbliżył dzieci do natury i sztuki. „Eksperymentalne rewolu-
cje” pozwoliły młodym naukowcom odkryć mikroświat i poznać 
właściwości suchego lodu. Oczywiście nie brakowało ruchu i za-
baw na świeżym powietrzu oraz wycieczek. Uczestnicy turnusu 
„Rowerowy zawrót głowy” odwiedzili m.in Farmę Pony w Dzie-
kanowie Leśnym, a tam mieli okazję zobaczyć zwierzęta: konie, 
kucyki, osiołka, kozy, lamy i kury. Mogli również nauczyć się jak 
doić krowy. Dzieciaki szalały na  dmuchańcach, jeździły na ku-
cyku i bawiły się w Małpim Gaju. A na koniec upiekły kiełbaski, 
posiliły się i wróciły swoimi rowerami do Izabelina. 

SOSNOWA SZPILKA

SPORTOWO Z MLSPORT
Ostatni turnus półkolonii MLSport lato 2021 dobiegł końca. 
W drugiej połowie sierpnia dzieci odbywały półkolonie w CKI 
przy ul. Matejki. Podczas półkolonii w głównej mierze skupiliśmy 
się na ruchu i kontaktach między dziećmi, których brakowało 
dzieciom podczas roku szkolnego ze względu na pandemię. Od-
było się wiele zabaw drużynowych oraz nie zabrakło zdrowej 
rywalizacji, podczas której wpajane były zasady „fair play”.  Nas 
opiekunów zaskoczyło jak dzieci wchodziły w gry, widać było 
w ich oczach wielkie zaangażowanie, co bardziej dawało nam 
satysfakcję z naszej pracy. Aczkolwiek nie tylko sport był na 
naszych półkoloniach, każdy znalazł coś dla siebie. Odbyły się 
warsztaty z rozwijania kreatywności, którymi to otwieraliśmy 
twórczość dziecięcą, dzięki czemu dzieci zamieniły się w detek-
tywów i rozwiązały zagadkę morderstwa na „Osiedlu Państwa 
Nowaków”. Wspólnie graliśmy w gry terenowe takie jak 50-tka 
czy gra „InOIzabelin z Łosiem”. Odbyły się warsztaty z japoń-
skiej sztuki składania papieru, czyli tzw. origami oraz poznaliśmy 
właściwości mchu chrobotka i jego wykorzystanie w domu, jako 
element dekoracyjny. Nie obyłoby się bez miliona wspólnych se-
kund spęczonych przy grach planszowych i karcianych…

Miłym akcentem kończymy lato, życzymy naszym półkolonistom 
dobrego roku szkolnego 2021/22 i czekamy z niecierpliwością na 
kolejne lato i kolejne wspólne przygody!

MLSPORT

>>>
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WAKACJE W BIBLIOTECE

Wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie upły-
nęły pod znakiem zajęć plastycznych. Zorganizowaliśmy 

dwa cykle warsztatów dla dzieci, na których najmłodsi Czytelni-
cy mogli zapoznać się z różnymi technikami plastycznymi, i na 
bieżąco wykorzystać nowo nabyte umiejetności. Pani Hanna 
Kwietniewska wprowadziła małych artystów w tajniki sztuki de-
coupage’u, a Krystyna Bobowska pokazała, jak tworzyć niezwy-
kłe prace, łącząc różne techniki, m.in.: frotaż, kolaż, monotypię 
i malarstwo akwarelowe. Wykonane przez dzieci prace można 
oglądać w bibliotece.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE

HARCERZE W GÓRACH

Dla izabelińskich harcerzy i zuchów ze Szczepu „Kampinos” 
wakacje oznaczały górską przygodę. Akcja letnia rozpoczęła 

się obozem wędrownym najstarszej drużyny „Grupa Kampinos”, 
która przeszła 180 kilometrowy szlak przez cały Beski Niski i 
Zachodnie Bieszczady. Harcerze z drużyny „Puszcza” i „Żywioły” 
oraz zuchy z gromady „Przyjaciele Łosia Kampinosia” wędrowali 
po Bieszczadach w trakcie lipcowego obozu w Woli Michowej. 
Takie nazwy jak Bartne, Ciechania, Chryszczata, bieszczadzkie 
połoniny i Tarnica na długo pozostaną w naszej pamięci, jako 
miejsca wspaniałej przygody. 

Jacek Smura

UNDERGROUND  
wakacyjna baza dziecięco-młodzieżowa

Przez lipiec i sierpień w naszej gminie działała wakacyjna baza 
dziecięco młodzieżowa. Projekt był skierowany do dzieci 

i młodzieży i w całości sfinansowany przez gminę. Atrakcji było 
co nie miara, dlatego chętnych nie brakowało. Każdego dnia 
w zajęciach uczestniczyło od 30 do 50 młodych osób. Całość 
odbywała się w Ognisku dziecięco młodzieżowym w Izabeli-
nie. Każdego dnia było wspólne gotowanie, pieczenie ciast, gry 
planszowe, zabawy sportowe, rozmowy o życiu oraz mnóstwo 
wycieczek po Warszawie. Byliśmy na warszawskiej starówce, 
odwiedziliśmy Muzeum Ewolucji, Centrum Pieniądza NBP, Ogród 
Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, Krakowskie Przedmieście, 
Pałac Prezydencki, Zamek Królewski, taras widokowy, Muzeum 
Iluzji, fontanny, plac zabaw, Kręgle, Dom Zagadek i wiele in-
nych wspaniałych miejsc, w których dzieciaki świetnie się bawi-
ły. Całość pod kierownictwem Elżbiety Szczepkowskiej ogarniali 
ludzie z pasją (Małgorzata Wąsala, Monika Standerska, Anna 
Kamińska, Nikolaj Jakóbik, Izabela Komorowska-Warenik oraz 
Julia Niemirska). 

IM

zdjęcia na stronach 32-34 nadesłane przez organiztorów
 w

ypoczynku

opracowała: Iwona Mazurek
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prof. Ewa Łętowska

sala widowiskowa Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny
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NOWY SEZON 
W CENTRUM KULTURY IZABELIN
Sielankowe Wakacje dobiegły końca, więc ruszamy z  zaję-
ciami stałymi. Zapisy na zajęcia już od 2 września poprzez 
stronę https://centrum.izabelin.pl/. W zakładce ZAPISY wy-
bieramy STREFA ZAJĘĆ (lub zeskanuj poniższy kod QR).

Można się również zapisać w sekretariacie CKI od po-
niedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 lub pod nume-
rem 22 752 68 00.

11 września na „Pikniku Rodzinnym” będzie można za-
poznać się z pełną ofertą zajęć, porozmawiać z instruk-
torami oraz zobaczyć ich podczas warsztatów (patrz: 
plakat na ostatniej stronie gazety).

Zajęcia wchodzące w skład Karnetu Sportowego ruszają 
1 października, więcej informacji wkrótce.

Linia życia...i tylko drzewa
Wystawa grafiki warsztatowej 

Justyna Grabowska
Wernisaż 13 września (poniedziałek) godz. 18.00, wstęp wolny

Linia życia to cykl prac, który stanowi nawiązanie do wykresów wi-
docznych na ekranach urządzeń medycznych monitorujących funk-
cje życiowe pacjentów – umownej linii życia. Cykl został wstrzyma-
ny wybuchem pandemii i został uzupełniony przez… i tylko drzewa, 
w taki sposób, w jaki robi to życie z naszymi zamysłami. 
„Całość mojego myślenia stale krąży wokół istnienia, jego krucho-
ści, niepewności i banalnej łatwości przerwania, a zarazem uporu 
trwania. Czyli linii życia, jednej dla każdej i każdego z nas.” 

Justyna Grabowska

KULTURA

https://centrum.izabelin.pl/
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NOWE SPORTY REKREACYJNE W IZABELINIE: 
PETANQUE (BOULES) I SLACKLINE 

PETANQUE
Gra w bule, inaczej gra w kule, potocznie 
zwana petanką, jest grą towarzyską z ele-
mentami zręcznościowymi. Jest bardzo po-
pularna we Francji, ale cieszy się powodze-
niem również w innych krajach. Można ją 
uprawiać dla przyjemności i zdrowia, grać 
rekreacyjnie lub rywalizować sportowo.

SLACKLINE
Slackline to hodzenie po luźnej taśmie za-
wieszonej ok. 25 cm nad ziemią. To kon-
kurencja zręcznościowa wzmacniająca mię-
śnie i poprawiająca kondycję fizyczną.

Z powyższych atrakcji można skorzystać 
przy boiskach szkolnych ul. 3 Maja 49. 

Przyjdź zagraj w bule lub spróbuj 
przejść po „luźnej” taśmie. 

wymiary toru do bule: 4x12 m
długość liny slackline: 25 m. 
Kule do gry wraz z obręczą oraz slackline moż-
na wypożyczyć w budynku przy bieżni. Sprzęt 
wypożyczany jest osobom pełnoletnim.

Zachęcamy do korzystania z obiektów spor-
towych i systematycznych odwiedzin na-
szych boisk sportowych oraz do próbowania 
nowych dyscyplin sportowych.

Tekst i fot. CKI Czas na Sport 
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BASEN DLA SENIORÓW
Od 4 sierpnia ruszyły środowe wyjazdy na basen do Ożarowa 

Mazowieckiego dla seniorów z gminy Izabelin. Zbiórka 
o godzinie 12.00 pod Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21 
od strony Carrefoura. Pobyt na basenie od godziny 13.00-13.45. 
Bilety wstępu na basen kupują samodzielnie uczestnicy. Powrót do 
Izabelina około godziny 14.45. Dodatkowo koszty organizacyjne 
wynoszą 5 zł, płatne podczas zbiórki w dniu wyjazdu na basen.
Oprócz aspektów prozdrowotnych, wyjazdy na basen niosą korzyści 
płynące ze spędzania wolnego czasu w grupie. Mamy jeszcze wolne 
miejsca, szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie CKI: 
tel. 22 752 68 00

WAKACYJNA LIGA 
PING-PONGOWEGO IZABELINA

Po raz kolejny podczas wakacji (w lipcu) został zorganizowany 
wakacyjny turniej tenisa stołowego. Organizatorem było Cen-

trum Kultury Izabelin Czas na Sport.

Klasyfikacja końcowa kategorii OPEN:

I miejsce - Mikołaj Proga
II miejsce - Konrad Proga
III miejsce - Marek Stusiński

Klasyfikacja końcowa kategorii JUNIOR:

I miejsce - Mikołaj Proga
II miejsce - Wojtek Żychliński
III miejsce - Oleksii Lazorenko

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim zawodnikom.
Statuetki oraz nagrody ufundował organizator.

Tekst i fot. Paweł Życki/ Konrad Proga
kolaż: Konrad Proga

sobota

f

InOIzabelin
VI Rodzinne Marsze na Orientację w Izabelinie
w ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych Marszy na Orientację PTTK

25.09(sobota)
START: od 10: 00 do 11: 00 / Centrum Kultury Izabelin ul. Matejki 21
META: czynna do godz. 14:00. 
informacje na www.centrum.izabelin.pl

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

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

Centrum Kultury Izabelin „Czas na Sport” 
i Klub Roberta Korzeniowskiego RK Athletics zapraszają na

Piknik lekkoatletyczny 
i zawody w chodzie sportowym na 1, 2, 3 km

19.09.2021 r. (niedziela) g.10:00-13:00
 boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Izabelinie, ul. 3 Maja 49

ZWIERZAKOWOKULTURASPORT
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ZŁOTE PIASKI W WERSJI KAMPINOSKIEJ
Późne popołudnie przynosi tylko lekko odczuwalne ochłodzenie. Otwarta przestrzeń, wciąż gorące 
powietrze, jedynie lekki podmuch wiatru, trudny do opisania zapach, lepkość powietrza, słońce tro-
chę razi w oczy. Kwintesencja lata. Latają komary, różne bąkowate i gzowate. Gdyby tylko latały 
− ale wiadomo jak jest… 

Inne owady nadają otwartej przestrzeni 
dźwiękowe tło. Zaś podłożem dla tej letniej 

scenerii jest piach. A piaszczysta gleba to pod-
łoże wręcz wyjątkowe! Wszak piasek wyjątko-
wo szybko wysycha, jest wyjątkowo przepusz-
czalny i równie wyjątkowo ubogi w składniki 
odżywcze. Więc i rośliny, które tu rosną można 
podejrzewać o wyjątkowość. Rosną, mimo nie-
gościnnego podłoża i bezlitosnego słońca, a co 
więcej − znoszą te warunki z dużą dozą uroku 
osobistego.

Bukietowych wręcz widoków dostarczają mura-
wy napiaskowe, gdzie króluje szczotlicha siwa, 
a poupychane między jej kępki kocanki piasko-
we, koniczyny polne, zawciąg pospolity, gdzie-
niegdzie goździk kartuzek i starzec jakubek − 
dopełniają widoku, czyniąc go różnobarwnym. 
Takie niewymyślne, zwyczajne, nawet pospolite 
i nieprzesadnie strojne gatunki muraw potrafią 
nadać aktualnej porze roku konkretną struktu-
rę i uczynić krajobraz iście letnim.

Delikatne kwiatostany kocanek piaskowych 
sprawiają wrażenie już ususzonych, jakby 
miały pokruszyć się pod palcami od zaledwie 
delikatnego dotyku. Tworzą żółte koszyczki 
zebrane w baldachokształtne wiechy. Do ich 
koloru bezpośrednio nawiązuje łacińska na-
zwa rodzajowa Helichrysum (helios – słońce, 

chrysos – złoto). Żółty to żółty, wiadomo, nie 
trzeba się rozpisywać A jednak nie do końca! 
Wypada rozszerzyć paletę odcieni, bo jednak, 
jak widać u kocanek – żółty żółtemu nierów-
ny. Jest żółć ciepła, słoneczna i żółć chłodna 
– cytrynowa. Są kwiaty pomarańczowe i są też 
blade, niemalże białe, więc każdy baldach to 
kolorystyczna mozaika. 

Ta część rośliny jest surowcem zielarskim, znaj-
dującym również zastosowanie w medycynie 
jako składnik leków. Ich zapach odstrasza owa-
dy − są ponoć znanym sposobem na walkę 
z molami toczoną w domowym zaciszu. Jednak 
pamiętajmy, że kocanki podlegają ochronie nie 
tylko na obszarze parku narodowego! Zatem 
zrywanie, poza swoim ogródkiem, podyktowa-
ne jakimkolwiek powodem, jest zabronione. 
Poza tym, że nie wolno tego robić z uwagi na 
przepisy, to też tak zwyczajnie – nie przystoi. 

Łodygę i liście kocanek pokrywa kutner − me-
szek, który daje wizualny efekt srebrzystości 
i namacalny efekt filcowej miękkości. Kutner 
to gęsta warstwa maleńkich włosków, które 
rozpraszają promienie słoneczne, by zabez-
pieczyć roślinę przed parowaniem i − tym sa-
mym − nadmierną utratą wody. Wody, która 
na piaszczystym podłożu jest zasobem mocno 
deficytowym. Nie dość, że tak łatwo ją utracić, 

to jeszcze trudno zdobyć, gdy niczym przez sito 
trafia w głąb piaszczystego podłoża. Wszak ży-
cie na piasku – rozgrzanym słońcem upalnego 
lata, to wystawienie się na pełne promieniowa-
nie. Tu, gdzie słońce grzeje z góry, a nagrzany 
piasek dodatkowo podgrzewa rośliny od spodu, 
kocanki chronią się warstwą kutneru. 

Skoro piach, to i napiaskowe pokrywają go 
murawy. A jak murawy, to i piaskowe na nich 
kocanki. Złote piaski w wersji kampinoskiej.

I tak wartość (przyrodnicza) piasku nagle wzra-
sta, gdy pomyśli się o bogactwie gatunkowym 
muraw psammofilnych − ich chronionych 
przedstawicielach ze świata roślin i wabionych 
przez nie równie rzadkich i chronionych bez-
kręgowcach. Takie siedlisko jest zatem cenne, 
a przy tym wrażliwe − wymaga ochrony czyn-
nej, która zapobiega zarastaniu i przekształca-
niu w las. 

Zadanie to Kampinoski Park Narodowy realizuje 
obecnie m.in. w ramach projektu „Kampinoskie 
wydmy”, o którym można poczytać na: 
wydmy.kampinoski-pn.gov.pl

Tekst i fot. Dorota Matuszyk
Kampinoski Park Narodowy

http://wydmy.kampinoski-pn.gov.pl 
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Psy oraz koty narażone są na zarażenie róż-
nymi pasożytami. Należą do nich tasiemce, 

glisty czy gardioza. Mogą wywoływać różne ob-
jawy, takie jak biegunki, również z obecnością 
krwi, wymioty, apatię. Czasami jednak przez 
długi czas objawy mogą nie występować. 

Do zarażenia pasożytami może dojść podczas 
kontaktu naszego pupila z kałem innych psów 
czy kotów, a także − w przypadku tasiemca 
(Dipylidiumcaninum) − gdy zwierzę, czyszcząc 
(liżąc) swoją sierść, zjada pchły, które mogą 
zawierać cystycerkoidy – niedojrzałą formę 
tasiemca. Następnie, rozwijają się one w prze-

PASOŻYTY U ZWIERZĄT  
Weronika Małkowska, student Roehampton University

wodzie pokarmowym psa czy kota do dorosłej 
postaci, mogącej liczyć nawet 60 centymetrów. 
Ciało tasiemca składa się z wielu członów za-
wierających jaja, które są wydalane z kałem 
zwierzęcia. Jedynym z objawów zarażenia ta-
siemcem jest właśnie obecność tych członów, 
przypominających pestki ogórka, w kale. Po-
dobnie w przypadku glisty, w kale zwierzęcia 
można dostrzec białe kropki lub nitki.  W przy-
padku gardiozy, zwierzęta mogą zarazić się 
pasożytem także pijąc wodę zawierającą cysty. 

Jeśli nasze zwierzę ma takie objawy, powin-
no zostać zbadane przez lekarza weterynarii. 

Możliwe jest wykonanie badań, np. badanie 
kału, pozwalające wykluczyć lub potwierdzić 
obecność pasożytów oraz ewentualnie wdrożyć 
odpowiednie leczenie. Niektóre z tych pasoży-
tów przenoszą się także na ludzi, dlatego dla 
wspólnego dobra należy pamiętać o odroba-
czaniu zwierząt co 3 miesiące. 

Terapia poznawczo-behawioralna 
i techniki relaksacyjne
sposobem na szumy uszne

fot. arch. autora

Szumy uszne są objawem, który niejednego potrafi wyprowadzić z równowa-
gi. Dlatego odczuwanie nieprzyjemnych dźwięków w dłuższej perspektywie czasu często prowadzi 
do niepożądanych zmian poznawczo-emocjonalnych. Negatywne nastawienie sprawia, że walka 
z uporczywym dźwiękiem staje się trudniejsza.

Na przestrzeni wielu lat terapii szumów 
usznych skuteczne okazały się metody, 

które mają za zadanie zmienić nieprawidłowe 
reakcje związane z zachowaniem. Taką metodą 
jest terapia poznawczo-behawioralna. Bazuje 
ona na wyobraźni osoby zmagającej się proble-
mem, dążąc do zmian myślenia i zachowania. 
Program składa się z dwóch etapów: części ko-
gnitywnej oraz behawioralnej. Ta pierwsza sku-
pia się na nauczeniu pacjenta rozpoznawania, 
a następnie zaniechania negatywnych wzorców 
myślowych dotyczących szumów usznych. Na 
tym etapie ważne jest kreowanie pozytywne-
go nastawienia do odczuwanych dźwięków. 

Celem drugiej części jest opanowanie kontroli 
uwagi oraz przekierowanie jej na inne aspekty. 
Osiąga się to poprzez skojarzenia dokuczliwych 
bodźców z pozytywnymi obrazami. Opisana me-
toda, oprócz wpływu na dokuczliwość szumów 
usznych, niweluje związane z nimi problemy 
psychiczne, takie jak niepokój, rozdrażnienie 
oraz stany depresyjne. Podczas terapii nie wy-
korzystuje się sygnałów dźwiękowych.

Innym sposobem, który korzystnie oddziałuje 
na sferę poznawczą są techniki relaksacyjne. 
U wielu ludzi w wyniku wzmożonego stresu do-
chodzi do nadmiernego napięcia mięśniowego. 

Z badań wynika, że intensywność szumów wa-
runkować mogą czynniki somatyczne, takie jak 
zgrzytanie zębami, zaciskanie szczęk czy nad-
mierne napięcie mięśni. Dlatego skutecznym 
rozwiązaniem okazują się wszelkiego rodzaju 
zajęcia, które spowodują rozluźnienie mięśni 
oraz konkretnych części ciała. Do tej grupy za-
licza się jogę, specjalnie dobrane masaże, ćwi-
czenia rozciągające mięśnie podpotyliczne i staw 
szczytowo-potyliczny. 

Wymierne korzyści przynosi terapia grupowa, 
podczas której pacjent dąży do odprężenia i ak-
ceptacji niedogodności.

ZDROWIE
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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  
Campo Restauracja 

 
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 

 
 

TEO PV 
Diamond Life 

 
Pracownia Formatka 

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

4. Nagrodą  za pierwsze  trzy miejsca  są vouchery  na: 

lot balonem , widokowy  lot samolotem  nad powiatem

warszawskim  zachodnim  oraz  swobodny  lot w tunelu

aerodynamicznym  we Flyspot

5. Kontakt , szczegó�y  i regulamin : we w�asnej  bibliotece  

lub na biblioteka .ozarow -mazowiecki .pl/czytanietolatanie

 

6. Do książek , do piór , do skrzyde� !

Biblioteki  publiczne  z powiatu  warszawskiego

zachodniego  życzą  wysokich  lotów !

KON
KUR

S!

CZYTANIE
TO LATANIE

ZASADY  KONKURSU :

Organizator: Partnerzy: Sponsorzy:

Biblioteki publiczne
z powiatu warszawskiego zachodniego

Radny Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego
Michał Gajewski

1. Jeśli  masz  7-12 lat , napisz  z rodzicem (-ami)/

opiekunem  prawnym  prac�  pt.: "Mój  ulubiony  bohater " 

2. Do 1 pa'dziernika  br. przynieś  ją do biblioteki

publicznej , w której  dowiedzia�aś /-eś si� o Konkursie

lub wyślij  (w formatach  .pdf , .doc , .doc$ , .rtf) na adres :

e.krupa@biblioteka .ozarow -mazowiecki .pl

3. W terminie  4-8 pa'dziernika  br. Komisja  wy�oni  trzy

zwyci�skie  prace . Wyniki  Konkursu  zostaną  podane  

11 pa'dzienika  br. na stronie : www .biblioteka .ozarow -

mazowiecki .pl/czytanietolatanie  

CZYTELNICTWO

Kolejna edycja konkursu 
„Czytanie to latanie” 

ruszyła!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 3. edycji rodzin-
nego konkursu „Czytanie to latanie”, którego orga-

nizatorem jest Biblioteka Powiatowa dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, we współpracy z bibliotekami 
publicznymi z: Błonia, Izabelina, Kampinosu, Leszna, 
Łomianek, Starych Babic. W tym roku do udziału za-
praszamy dzieci w wieku 7-12 lat, wraz z rodzicem/
opiekunem. Wystarczy napisać kilka słów o swoim 
ulubionym bohaterze literackim, następnie przy-
nieść pracę do swojej biblioteki, lub wysłać na adres:
e.krupa@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl, do 1 paź-
dziernika. 

Do wygrania  vouchery na widokowy lot balonem, sa-
molotem nad powiatem warszawskim zachodnim oraz 
swobodne loty w tunelu aerodynamicznym we Flyspot. 
Nagrody sponsorują flyspot.pl i Radny Powiatu War-
szawskiego Zachodniego Michał Gajewski (lot samo-
lotem).

Wszystkim życzymy wysokich lotów!

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Izabelinie
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

REKLAMY

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

MALOWANIE
malowanie wnętrz, gładzie gipsowe, 

malowanie elewacji

tel. 501 647 354

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

MATEMATYKA  
dla: uczniów, licealistów i studentów. 

602 120 781
 Laski
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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

REKLAMY
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PIKNIK rodzinny

oferta Centrum Kultury Izabelin na 2021/22

11.09 12:00-18:00boiska sportowe w Laskachul. Wieczorka 50

ANIMACJE I ATRAKCJE DLA DZIECI

wręczenie stypendiów sportowych

25 lat klubu RYŚ LASKI

18:00 koncert ZAKOPOWER


