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Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców
oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.

Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

NOWY DOWÓD OSOBISTY

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza Twoją 
tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
wydawanego od 4 marca 2019 r., pozostają te same – można go używać do elektronicznej 
komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie:
www.edowod.gov.pl

WAŻNE! 
Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz 
go wymieniać.

Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) 
oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) 
wymaga wizyty w urzędzie. 

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód 
dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie. 

Okres ważności
nowych dowodów osobistych: 

10 lat – dla osób od 12. r. życia;
5 lat – dla osób do 12. r. życia;
12 miesięcy – dla osób, od których
chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Odciski palców nie są pobierane od:

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.
Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła
12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu. 

dzieci poniżej 12. r. życia;
osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

w momencie odebrania dowodu przez obywatela
lub
gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie). 

Szanowni Mieszkańcy,
 
informujemy, że z dniem 7 listopada 2021 r. weszła 
w życie Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie 
ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1000 i 1393), na mocy której wyda-
wane są nowe e-dowody osobiste, zawierające odciski 
palców oraz skan podpisu posiadacza dowodu.  

Dorota Kielak
Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Izabelin

http://www.centrum.izabelin.pl
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Izabelińczyk Roku 2020 
dla nauczycieli

W tym roku, inaczej niż w latach poprzednich, wy-
różnienie Izabelińczyk Roku zostało przyznane nie 
jednej lub dwóm osobom, ale całej społeczności 
izabelińskich nauczycieli – ze szkoły podstawowej 
oraz gminnych przedszkoli. 

Praca nauczyciela to nieustające wyzwania − ciągłe godzenie 
spraw nie do pogodzenia. Ciężar wychowawczy i dydaktyczny, 

w niełatwym przecież, ciągle zmieniającym się systemie. Uczenie 
dzieci i młodzieży, które w świecie pędzących zmian społecznych 
i technologicznych są zupełnie inną grupą niż młodzi ludzie jeszcze 
kilka lat temu. 
Rok 2020 był wyjątkowo trudny. Zmagaliśmy się ze skutkami pan-
demii, odizolowaniem, strachem o jutro i niepewnością. Ale pamię-
tamy również, że nasza szkoła już w pierwszych trzech dniach spo-
łecznej izolacji była gotowa do nauczania zdalnego. Mimo restrykcji 
i reżimów sanitarnych, oba gminne przedszkola pracowały właści-
wie bez przerw, również w okresie wakacyjnym. Młodszym klasom 
szkoły podstawowej w trybie hybrydowym, a starszym w trybie 
zdalnym na tyle skutecznie udało się zorganizować naukę, że 
w roku 2020 uczniowie klas ósmych osiągnęli jeden z najlepszych 
wyników w Polsce, pokonując w rankingach szkoły warszawskie czy 
z sąsiednich gmin. To wszystko dzięki ogromnej pracy i zaangażo-
waniu naszych nauczycieli i dyrekcji. 
Podczas uroczystości, w związku z obchodzonym kilka dni wcze-
śniej Dniem Edukacji Narodowej, zostały także wręczone nagrody 
dyrektora oraz nagrody samorządowe. Otrzymali je wyróżniający 
się nauczyciele i dyrektorzy za szczególne osiągnięcia  i sukcesy 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.  
Nauczyciele to zwykli ludzie, którzy potrafią dokonać rzeczy niezwy-
kłych. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wyróżnienia Izabelińczyk 
Roku 2020. 

Urząd Gminy Izabelin
fot. Fotopiekarnik
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Z ŻYCIA GMINY

JESIENNE SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE IZABELIN

O idei, zasadach, blaskach i cieniach MAL-i opowiedziała Anna Pła-
checka, na co dzień pracująca w MAL-u Samogłoska na Warszaw-

skich Bielanach. W ciekawej i bardzo bogatej prezentacji można było 
zobaczyć, jak powstawał Młociński MAL, jakie aktywności obecnie pro-
wadzi oraz dowiedzieć się, na co trzeba zwracać uwagę, planując taką 
instytucję u nas w gminie. Po prezentacji odbyła się krótka dyskusja, 
która stała się zalążkiem do późniejszych rozmów i wymiany maili wśród 
zainteresowanych tematem. 

Dla osób, które nie znają idei Miejsc Aktywności Lokalnej − krótkie 
wprowadzenie: MAL to takie miejsce, które pomaga skupiać w jednym 
punkcie i animować aktywność społeczną mieszkańców oraz organizacji 
społecznych. Dzięki MAL-owi łatwiej jest zorganizować spotkanie są-
siedzkie, warsztaty szycia czy klasowy turniej warcabów. W MAL-u swo-
je miejsce znajdzie i nieformalny Klub Brydżowy, i Klub Seniora, i wymie-
nialnia ubrań. U nas w gminie mnóstwo takich aktywności już się dzieje. 
Żeby miały one swoje jedno, stałe miejsce, chcielibyśmy utworzyć MAL 
w budynku przy ul. Matejki 25 w Izabelinie (w tzw. Willi Europa). W tym 
celu Urząd Gminy Izabelin szuka partnera, który pomoże to miejsce zor-
ganizować i poprowadzić. Szukamy organizacji pozarządowej lub osób 
z pasją i „genem społecznika” – kogoś, kto ma pomysły, chęci, pozy-
tywną energię i siłę. Po przeprowadzeniu zaplanowanych serii rozmów, 
dyskusji i ankiet badających zapotrzebowanie na MAL oraz odbywające 
się w nim aktywności, prawdopodobnie na początku 2022 roku zostanie 
ogłoszony konkurs na prowadzenie naszego gminnego MAL-u.

Drugim tematem poruszonym podczas spotkania była organizacja i pro-
mocja wolontariatu w naszej gminie. Agnieszka Głowińska (koordynator 
ds. wolontariatu) przybliżyła uczestnikom spotkania kwestie związane 
z aktywizacją idei wolontariatu, który chcielibyśmy wypromować wśród 
wszystkich naszych mieszkańców – dzieci, młodzieży, dorosłych i senio-
rów. W naszej społeczności jest mnóstwo osób chcących angażować 
się społecznie i nadszedł już czas, by wspomóc te osoby oraz zachę-
cić inne do pójścia w ich ślady. W związku z tym w najbliższym czasie 
przeprowadzone zostaną spotkania i szkolenia z przedstawicielami in-
stytucji gminnych, takich jak: Centrum Kultury Izabelin, szkoła, biblio-

teka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Senior+, by 
nauczyć ich przedstawicieli, jak wokół takich miejsc zbierać i prowadzić 
wolontariuszy.

Barbara Borys z Urzędu Gminy Izabelin przedstawiła zarys rocznego 
programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
prosząc o zgłaszanie uwag, jeśli jakieś tematy nie zostały w tym do-
kumencie ujęte. W wyniku dyskusji ustalono konieczność powstania 
harmonogramu stałych konkursów ogłaszanych przez wójt gminy, tak 
by organizacje miały możliwość wcześniejszego zaplanowania swoich 
działań. 

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem działającej przy ul. J. Matejki 25 
w Izabelinie sąsiedzkiej wymienialni Puść ciuch w ruch. 

Waldemar Szatanek, fot. arch. autora

13 października 2021 r. odbyło się jesienne spotkanie przedstawicieli izabelińskich organizacji pozarzą-
dowych z Wójt Gminy Izabelin oraz pracownikami Urzędu Gminy Izabelin. Głównymi tematami spotka-
nia były: utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) na terenie Izabelina, rozwój wolontariatu oraz 
coroczny program współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
DOTYCZĄCA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Od 1 grudnia 2021 roku następuje zmiana w zakresie obsłu-
gi bankowej budżetu gminy. W związku z tym od tego dnia 
od wpłat gotówkowych na rachunki gminy, pobieranych 
w Oddziale PKO Banku Polskiego SA w Izabelinie, będzie po-
bierana jednorazowa prowizja w wysokości 1 zł.

Jednocześnie przypominamy o możliwości dokonywania 
wpłat bezgotówkowych:

1. przelewem na indywidualne rachunki podatników 

lub

2. kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin.

Gorąco zachęcamy do tej formy płatności.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nume-
rami telefonów: 22 7228960, 22 7228961, 22 7228975, 
22 7228976

Wydział Finansowy Urzędu Gminy Izabelin

fot. Pixabay.com
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Poczuj się częścią społeczności 
Grażyna jest pasjonatką szydełkowania, Marek potrafi przyrządzić świetny humus, a Kasia zawsze 
chciała spróbować swoich sił w majsterkowaniu. Co ich łączy? Wszyscy mogą spotkać się w Miejscu 
Aktywności Lokalnej i dzielić się z innymi swoimi pasjami. 

Tworzenie miejsc otwartych na aktywność mieszkańców jest 
obecnie jednym z ważniejszych kierunków prowadzenia dzia-

łalności kulturalnej. Instytucje otwierają się na nowe formy działal-
ności, interesują się lokalnymi potrzebami i zachęcają mieszkańców 
do działania na rzecz swojej społeczności. Izabelin nie pozostaje 
w tyle − właśnie ruszają prace nad tworzeniem MAL-u w Willi przy 
ul. J. Matejki 25 w Izabelinie C.

Miejsca Aktywności Lokalnej sprawiają, że udział w życiu społecz-
nym i kulturalnym staje się bardziej dostępny − poświęcają wiele 
uwagi wzmacnianiu relacji sąsiedzkich, są mniej sformalizowane od 
domów kultury, a uczestnictwo w wydarzeniach jest tutaj bezpłat-
ne. Miejsca te są mocno osadzone w lokalności i czerpią siłę z po-
tencjału społecznego. Każdy − niezależnie od wieku i statusu − ma 
szansę poczuć się tutaj potrzebny, zgłosić swój pomysł i zrealizować 
własną inicjatywę. 

Pracownicy Miejsc Aktywności Lokalnej wspierają mieszkańców 
w tych dążeniach − zapewniają materiały do warsztatów, dora-
dzają i pomagają w sprawach organizacyjnych. Dzięki temu można 
skutecznie połączyć potrzeby i pomysły z potencjałem drzemiącym 
w społeczności. Każdy mieszkaniec ma szansę wnieść coś warto-
ściowego do swojej społeczności. Być może lubisz organizować 
piesze wycieczki, szukasz miejsca do gry w planszówki albo masz 
w swoich zbiorach stare fotografie z okolicy, które chciał(a)byś po-
kazać innym? A może zamiast dzielić się z sąsiadką przepisem na 
ciasto, upieczecie je wspólnie na spotkaniu kulinarnym? Formuła 
MAL-i jest pojemna i podąża za oddolnymi pomysłami. Nie musisz 
obawiać się braku doświadczenia. Działania organizowane w MAL-ach 
są z zasady niekomercyjne i służą przede wszystkim zacieśnianiu 
więzi z sąsiadami. Profesjonalizm jest dodatkowym walorem, ale 
nie warunkiem zgłaszania własnej inicjatywy. Bardziej niż doświad-

czenie, liczy się motywacja i szczere chęci do działania. Animatorzy 
pracujący w MAL-ach wspierają mieszkańców w stawianiu pierw-
szych kroków w społecznej aktywności i dbają, aby każdy czuł się 
tam dobrze.

Miejsca Aktywności Lokalnej opierają się na idei wzajemności, która 
w praktyce oznacza, że potrafimy myśleć wspólnotowo i widzimy 
wartość w dzieleniu się z innymi swoimi zasobami − wiedzą, pasja-
mi i umiejętnościami. Budowanie Miejsca Aktywności Lokalnej jest 
procesem, który wymaga czasu − rozwija się wraz liczbą zawartych 
znajomości, wspólnie zrealizowanych inicjatyw i zaufaniem spo-
łecznym, które znacząco wzmacnia się przy okazji współdziałania. 
Spotkania w MAL-ach pozwalają poczuć się częścią społeczności 
i poznać osoby, które na co dzień mijamy w warzywniaku. 

Jeśli brakuje Ci miejsca skrojonego na potrzeby mieszkańców, sku-
piającego życie społeczne i kulturalne, miejsca blisko ludzi, gdzie 
można przyjść z własnym pomysłem i wspólnie zrobić coś z innymi 
− zachęcamy do włączenia się w proces tworzenia MAL-u. 

Została przygotowana specjalna ankieta, która określi potrzeby na-
szej społeczności i zgromadzi wszystkie sugestie. Zachęcamy do jej 
wypełnienia na stronie Gminy https://www.gmina.izabelin.pl/mal

Ankieta w wersji papierowej dołączona jest do aktualnego 
wydania Listów do Sąsiada oraz dostępna w Urzędzie Gmi-
ny Izabelin, na stoliku przy wejściu. 

Anna Płachecka
fot. arch. Urzędu Gminy Izabelin

MAL w naszej gminie?

W
illa Europa

https://www.gmina.izabelin.pl/ma
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Jesień w Kuchni Mistrzów

Jesień jednych napawa nostalgią i smutkiem, a dla innych to czas obfitości barw, zapachów, smaków i sty-
mulacji zmysłów. Czas inspiracji i eksperymentów. Czas wysokich lotów i pełni życia. Najlepszy czas w roku.  

Jesień w Kuchni Mistrzów, czyli sąsiedzka ku-
linarna celebracja jesieni na Ryneczku w so-

botę 16 października, taka właśnie była. W sty-
mulującej scenerii, inspirująca pysznościami 
przygotowanymi po mistrzowsku z jesiennych 
darów natury przez naszych mieszkańców, 
z autentyczną radością spotkania, wibrująca 
przyjazną energią. I o to chodziło!

Kolejny eksperyment na Ryneczku, do współ-
tworzenia którego zaprosiliśmy tym razem 
mieszkańców naszej gminy z pasją do goto-
wania, chętnych do podzielenia się pomy-
słem, przepisem i potrawą. I kolejny udany, 
bo spotkał się z ogromnym zainteresowaniem 
naszych sąsiadów, przyjaciół i stałych bywal-
ców Ryneczku po Sąsiedzku − zarówno w roli 
aktywnych uczestników, jak też zaciekawio-
nych obserwatorów. Uświetniony swobodnym 
udziałem naszego nowego sąsiada − Michela 
Morana, mistrza kuchni, jurora MasterChef 
i restauratora, który z całym swoim kolorytem 
doskonale wpisał się w ryneczkowy klimat.

Blisko 20 naszych sąsiadów i przyjaciół zapre-
zentowało swoje popisowe potrawy inspiro-
wane jesiennymi darami natury, ich smakami 
i kolorami. 

Jury w składzie: Michel Moran, Patrycja By-
kowska, Max Sandner przyznali tytuły mi-
strzowskie w specjalnych kategoriach kulinar-
nych. I tak:

kategoria OD SERCA
pieczywo z jesiennym akcentem, p. Maria G. 

kategoria INWAZJA ZMYSŁÓW
tarta dyniowa, p. Julka S. 

kategoria JESIENNE ZASKOCZENIE
dyniowe tartaletki na słodko, p. Julia J. 

kategoria JESIENNA PROWOKACJA 
zupa krem z dyni z imbirem, twarożkiem kozim 
i kolendrą, p. Natalia Raj

kategoria UROK PROSTOTY
pieczona dynia z miodem, Maya Raj 

kategoria KULINARNE SHOW
jesienne curry z dynią i kurczakiem, p. Kaja P. 

kategoria HARMONIA POŁĄCZEŃ
placki ziemniaczane z sosem grzybowym, 
p. Agata Kopka 

kategoria NIEZWYCZAJNE ZWYCZAJNE 
babka ziemniaczana, p. Renata Słumińska

kategoria NIELOKALNY LOKALNY 
bułeczki maślankowe (ang. scones) z jesienną 
konfiturą, p. Agnieszka Jaworska 

kategoria EGZOTYCZNA PODRÓŻ 
pieczone kasztany z Masywu Centralnego 
(Francja), p. Jean-Sylvain Delepaut i Alain 
Bobet 

kategoria ORYGINALNOŚĆ 
sałatka z buraka z pieczoną kaszanką, 
p. Jan Stanicki

kategoria SZTUKA WYRAFINOWANIA 
sernik z dyni z karmelizowaną śliwką,  Zosia Z. 

kategoria SMAKOWITOŚĆ TOTALNA 
tarta z kurkami, p. Magda Ż. 

kategoria ODKRYCIE JESIENI 
wątróbka z jabłkiem i cebulką w brandy, 
p. Tadeusz Woszczyński 

kategoria MOC SŁODYCZY 
ciasto marchewkowe, p. Ewa Woszczyńska 

kategoria ESENCJA SEZONU 
holenderski Stamppot z kiszonej kapusty, 
Janek Thunnissen

kategoria WSPOMNIENIE DOMU 
szarlotka, p. Natalia K.

W nagrodę to mistrzowskie grono otrzymało 
profesjonalne fartuchy kuchenne z logo Rynecz-
ku i autografem znanego sąsiada. 

Gratulujemy wszystkim kulinarnych talentów 
i życzymy wielkiej frajdy w dalszych poszuki-
waniach, teraz już w profesjonalnych ,,rynecz-
kowych’’ fartuchach.

Słowa uznania należą się także twórczyni je-
siennej scenerii Ryneczku – Patrycji Bykow-
skiej, która zachwyciła bogactwem i fantazją 
kompozycji z dyni, kukurydzy, słomy i chry-
zantem. Dynie i pozostałe elementy dekora-
cji zasponsorowali i dostarczyli nasi wspaniali 
dostawcy warzyw: Daniel Ciećwierz z Koczarg 
oraz Warzywa z Babic − Kasia Łuczak. 

DZIĘKUJEMY.

Anna Rychlik
Stowarzyszenie Dla Nas / Ryneczek po Sąsiedzku

fot. arch. własne autorki

Michel Moran ocenia 
potrawy konkursowe

Jury. Od lewej: Patrycja Bykowska, 
Michel Moran, Max Sandner
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Ryneczek 
„on the beach”  

na co dzień i od święta
Nadmorskie letnie klimaty z piaszczystą plażą 
w samym centrum Izabelina? Na wrześniowej 
potańcówce? Na Ryneczku? A jakże! 

25 września żegnaliśmy lato na Ryneczku. Nadmorska scene-
ria i impresje akustyczno-muzyczne przywołały wakacyjny 

stan umysłu u wszystkich − i uczestników i organizatorów. Chcieć 
to móc, a rozpędzić można się na tyle, na ile pozwala wyobraźnia 
i sprawna machina organizacyjna. …I niekoniecznie finanse decydują 
tu o możliwych opcjach i efekcie końcowym, a raczej poziom osobistego 
zaangażowania i radość tworzenia. 
Partnerem wydarzenia było Centrum Kultury Izabelin.

Ryneczek to plastyczne miejsce, wdzięcznie przybiera wszelkie kreacje 
i wyzwala pożądany stan umysłu. Dopiero co chłonęliśmy klimat pary-
skiego Montmartre, siedzieliśmy na bałtyckim piasku, a już w grudniu 
czeka nas wspólne radosne świętowanie Bożego Narodzenia.

Anna Rychlik
Stowarzyszenie Dla Nas / Ryneczek po Sąsiedzku

fot. arch. własne autorki

*on the beach - (ang. na plaży - przyp. red.)

Już dziś zapraszamy 

na świąteczny Ryneczek, 

by spotkać się ze świętym Mikołajem, 

na pokazy, warsztaty i zabawę, 

na zakupy rękodzieła i prezentów, 

przy choince i żywej muzyce, 

zapachu grzanego wina, pierników 

i świątecznych potraw. 

W programie artystycznym każdy 

znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy 

wszystkich mieszkańców gminy 

Izabelin oraz tych, którzy tu pracują, 

bywają, robią zakupy na Ryneczku.

Świętujmy po Sąsiedzku 

czyli Święta Bożego Narodzenia 

na Ryneczku po Sąsiedzku 

w niedzielę, 19 grudnia

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie dla Nas/Ryneczek po Sąsiedzku

Centrum Kultury Izabelin

Zapraszamy!

plaża na Ryneczku
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Kultura 
z dobrymi wartościami

Od 1 października br. jest Pani nową 
dyrektorką Centrum Kultury Izabe-
lin. Oczywiście ciekawi mnie bardzo, 
jakie ma Pani plany i wizję naszego 
Centrum, ale na początek chciałbym 
poznać Panią jako człowieka, nie dy-
rektora. Które życiowe wartości są 
najbliższe Pani sercu?
Niezależność, krytyczne myślenie, niedawa-
nie się ponieść pewnym trendom, modom, 
zachowanie autonomii w myśleniu i działa-
niu. Poczucie, że ma się wokół siebie bliskie 
osoby – rodzinę, przyjaciół. Szalenie istotna 
jest też w moim życiu przyroda.

Jak Pani spędza swój wolny czas?
Czasu wolnego mam mało. Dla relaksu – 
łącząc przyjemne z pożytecznym – gotuję. 
Wymyślam moje potrawy na bieżąco, prze-
pisy są dla mnie tylko inspiracją. Muszę się 
zastanowić, jakie składniki do siebie pasują 
i ile czasu mi zajmie przygotowanie potrawy. 
Takie planowanie sprawia mi przyjemność 
i jest odpoczynkiem od stresu, siedzenia 
za biurkiem, pracy. Relaksują mnie również 
spotkania z przyjaciółmi i wspólne spędza-
nie czasu. Lubię długie spacery w okolicach 
Kampinosu i Wisły. Kontakt z przyrodą to 
świetny sposób na reset głowy. 

Pani ulubiona książka i film to...
Jest wielu autorów, których cenię i do 
których chętnie wracam. Studiowałam an-
glistykę, dużo czytałam kiedyś w orygina-
le – Margaret Atwood, John Updike, Alice 
Munro czy Doris Lessing. Od jakiegoś czasu 
chętniej sięgam po reportaże, wspomnienia 
i biografie. Gustaw Herling-Gruziński, San-
dor Marai – ich dzienniki to kopalnia wie-
dzy historycznej, atmosfery minionych lat. 
Reportaże wydawnictwa Czarne zajmują 
w mojej biblioteczce kilka półek. Chyba nie 
mam ulubionej książki, za to mam ulubio-
ne filmy. „Notting Hill” widziałam pewnie ze 
dwadzieścia razy. Znam na pamięć dialogi, 
o dziwo wciąż mnie śmieszą.

Bardzo lubię współczesne kino czeskie 
– „Na złamanie karku”, „Opowieść o zwy-
czajnym szaleństwie”, „Butelki zwrotne”, te 
filmy oglądałam też po kilka razy. Czekam 
na każdy nowy film Jana Sveraka czy Petra 

Z ŻYCIA GMINY

Z Joanną Orłoś-Supeł – nową dyrektorką Centrum Kultury Izabelin 
– rozmawia Iwona Mazurek.

Zelenki. Cenię kino rumuńskie i abrytyjskie, 
ale to wcale nie znaczy, że gardzę hollywo-
odzkim (śmiech).

Trochę już o Pani wiemy. Przejdźmy więc 
do spraw zawodowych. Praca w kultu-
rze wymaga poświęceń, więc czeka Pa-
nią wiele wyzwań. Co Panią skłoniło, by 
startować na to stanowisko?
W gminie Izabelin mieszkałam wiele lat. Te-
raz mieszkam po sąsiedzku, ale w Izabelinie 
wciąż mam duże grono przyjaciół i czuję się 
tu trochę jak u siebie. Stanowisko, które 
od października objęłam, umożliwia współ-
tworzenie oferty kulturalnej, a w przypadku 
CKI − również oferty sportowej. I właśnie 
możliwość realnego wpływu na tę ofer-
tę skłoniła mnie, by spróbować swoich sił 
w zarządzaniu CKI. Zależy mi na tym, by 
proponować mieszkańcom gminy Izabelin 
projekty i wydarzenia, które nie są tylko 
czystą rozrywką, ale niosą ze sobą jakieś 
wartości − skłaniają do refleksji, angażują, 
integrują i uczą.

Jakie zmiany chce Pani wprowadzić 
w funkcjonowaniu naszej placówki?
Na razie się rozglądam i myślę, że to „rozglą-
danie się” jeszcze chwilę potrwa. Założyłam 
sobie dwa cele. Jeden krótkoterminowy − 
przyjrzenie się aktualnej ofercie i sprawdze-
nie, jak są przyjmowane poszczególne wy-
darzenia zaplanowane na koniec 2021 oraz 
początek 2022 roku − czy cieszą się popu-
larnością. To będzie dla mnie wskazówka, co 
dalej. Z niektórych propozycji może będziemy 
musieli zrezygnować, bo nakład pracy, czasu 
i finansów nie przekłada się na frekwencję. 
Długoterminowych planów jest sporo – chcia-
łabym na przykład stworzyć ofertę dla mło-
dzieży. To trudna grupa odbiorców, ale mam 
nadzieję, że uda się ją przekonać do odwie-
dzania CKI. Pracuję też nad nową formułą, 
integrującą różne grupy wiekowe – np. wła-
śnie młodzieży z seniorami. Wspólnie z kołem 
gospodyń wiejskich we wsi Hornówek i gmin-
nym kołem seniorów planujemy w przyszłym 
roku cykliczne spotkania z filmem czeskim. 
Chciałabym również zorganizować cykl spo-
tkań wokół kobiecych tematów. Zachęcam, 
by śledzić naszą stronę, Facebook, a wkrótce 
także Instagram.

Którego z artystów chciałaby Pani 
zaprosić np. na koncert do CKI, a któ-
rego absolutnie nie?
Myślę, że moje prywatne potrzeby i gusta 
odłożę na bok, a zapytam publiczność CKI, 
co chciałaby obejrzeć i w jakich wydarze-
niach uczestniczyć. Ale skoro już Pani pyta… 
Marzy mi się koncert Jazz Bandu Młynarski-
-Masecki, bo to są tacy wykonawcy, którzy 
potrafią połączyć pokolenia i różne muzycz-
ne smaki. Nie jestem fanką disco polo. Jazz, 
R&B, dobry rock − to jest moja muzyka. 

Co według Pani jest w dzisiejszych 
czasach najważniejsze w promowa-
niu kultury?
Przede wszystkim edukacja. Zarówno ta 
formalna, jak i nieformalna. W telewizji 
serwowana jest przede wszystkim masowa 
rozrywka. A kultura i rozrywka nie zawsze  
idą w parze. Warto dzieci zapoznawać z kul-
turą od najmłodszych lat – z wartościową li-
teraturą napisaną dobrym językiem, muzy-
ką, filmem, teatrem. Ogromnie ważne jest 
też pozostawienie miejsca wyobraźni, a nie 
podawanie wszystkiego „na talerzu”. Ważny 
jest język, w jakim zwracamy się do odbior-
ców, do naszej publiczności. Dostosowanie 
metod przekazu do tego, co chcemy zako-
munikować. Ważne są też finanse, czy tego 
chcemy, czy nie. Promocja kultury kosztuje.

Jakie wyzwania widzi Pani w tej pracy?
Widzę mnóstwo wyzwań! Począwszy od za-
rządzania zespołem, przez strukturę organi-
zacyjną i wprowadzenie modyfikacji, które 
pozwolą bardziej efektywnie przygotowy-
wać wydarzenia, po modernizację budynku 
i stworzenie ciepłego, przyjaznego miejsca. 
Ale to przyjemne wyzwania. Zespół CKI – 
pracownicy, instruktorzy, edukatorzy − to 
grupa ludzi głęboko i prawdziwie zaanga-
żowanych w swoją pracę. Liczę, że wspól-
nymi siłami uda nam się stworzyć gościnne 
miejsce zarówno dla mieszkańców, jak i dla 
artystów odwiedzających Izabelin.

Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji 
planów.

Joanna Orłoś-Supeł
fot. Daria Kuźniecow-Dudko
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Chcę jeszcze wiele zrobić dla samorządu
Z Witoldem Malarowskim – wójtem gminy Izabelin w latach 1995-2018 oraz nowo wybranym 
przewodniczącym Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego rozmawia Iwona Mazurek.

Od października jest Pan Przewodni-
czącym Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego? Co to dla Pana oznacza?
To dla mnie przede wszystkim więcej obo-
wiązków oraz potrzeba koordynacji prac Rady. 
Chciałbym, aby nikt się nie czuł wykluczony 
i aby wszyscy członkowie rady mieli poczucie, 
że ich mandat coś znaczy. Wybór na to stano-
wisko to dla mnie również osobista satysfak-
cja, bo radni mi zaufali i uznali, że mogę im 
przewodniczyć. Poprzez bardziej eksponowaną 
funkcję mam więcej możliwości zewnętrznych 
kontaktów, co leży w mojej naturze. Jeszcze 
nie jestem wypalony i mam potrzebę robienia 
czegoś dla społeczności, samorządu.

Co jest dla Pana największym wyzwa-
niem w tej pracy?
Wyzwanie to duże słowo. Myślę, że przede 
wszystkim trzeba podchodzić do pracy w spo-
sób realistyczny i wyzwania korygować do 
możliwości, jakie w danym momencie mamy. 
Trzeba pamiętać także o tym, że jest to praca 
zespołowa, w której zdecydowana większość 
uczestników bierze czynny udział. Z drugiej 
strony jest prawo, które dokładnie określa 
zadania tej jednostki samorządu terytorialne-
go jaką jest powiat, a my musimy to wszyst-
ko ze sobą pogodzić. Mamy realne dochody, 
z których dokładnie wynika co możemy zrobić, 
a czego nie. 

Mam wielką satysfakcję, iż pewne rzeczy, któ-
re wcześniej miały miejsce są kontynuowane. 
Myślę tu o bardzo dobrej współpracy staro-
stwa powiatowego z gminami i realizowanie 
wspólnych inwestycji, szczególnie inwestycji 
drogowych. Nie dałoby się pewnych rzeczy 
zrobić samodzielnie ze względu na koszty. 
Mimo że nasz powiat jest jednym z najbogat-
szych w kraju, to po zapłaceniu janosikowego 
w wysokości 33 milionów złotych jesteśmy na 
sto pięćdziesiątym którymś miejscu. To jest 
bardzo poważny ubytek finansów. A w przy-
szłym roku będzie jeszcze większy... 

Trzeba realnie patrzeć na realizację zadań, ja-
kie przed nami stoją, więc dobrze, że samo-
rząd powiatowy współpracuje z gminami. Za-
początkowaliśmy to w 1998 roku, kiedy burmi-
strzowie i wójtowie mogli być radnymi. Ja, jako 
jedyny z wójtów oddałem to miejsce mojemu 
zastępcy. Uważałem, że to nie jest dobre, by 

wójtowie i burmistrzowie zdominowali pracę 
rady, bo ich głos był decydujący. Choć miało 
to też dobre strony, bo mogli na własne oczy 
zobaczyć, jak skromne były finanse powiatu 
i jak mało można było zrobić.

Powiedział Pan, że współpraca gmin 
i powiatu to przede wszystkim realiza-
cja inwestycji drogowych. Kiedy zosta-
nie wykonana główna droga prowa-
dząca do Warszawy, czyli ulica 3 Maja?
To, co dotyczy drogi powiatowej, zostało zre-
alizowane. Odcinek od skrzyżowania z ulicą 
Sikorskiego to jest droga wojewódzka i należy 
o niej rozmawiać z samorządem wojewódz-
twa mazowieckiego, z marszałkiem Adamem 
Struzikiem. Myślę, że pani wójt ma tego świa-
domość i to robi. Samo zaś skrzyżowanie ulic 
3 Maja, Estrady i Arkuszowej należy do War-
szawy. I z tymi podmiotami należy współpraco-
wać. Chociaż moim zdaniem przeorganizowa-
nie tego skrzyżowania niewiele nam usprawni. 
Ci, którzy skręcają w kierunku Łomianek oraz 
jadący w stronę Bemowa i Starych Babic na 
pewno będą mieli lepszą drożność tej ulicy, ale 
ci jadący prosto do Warszawy przejadą swo-
bodnie najwyżej kilometr. Później rondo przy 
ulicy Wólczyńskiej i Arkuszowej skutecznie za-
trzyma ruch, bo tam jest drugi korek. 

Ważne, by jak najszybciej powstała trasa S7. 
Do Czosnowa ta trasa będzie realizowana, 
a na naszym odcinku od Czosnowa do Bemo-
wa spotykamy się z formą obstrukcji ze strony 
osób prywatnych i organizacji pozarządowych, 
które oprotestowują decyzję środowiskową 
wyznaczającą trasę tej drogi. Efekt jest taki, 
że nie mogą ruszyć prace nad wykonaniem 
dokumentacji  tej drogi. Dopiero mając wjazd 
na węzeł komunikacyjny pierwszej kategorii, 
który okala Warszawę, i możliwość rozjazdu 
w każdą stronę, uzyskamy dobre możliwości 
skomunikowania się. Wówczas jakość wyjazdu 
z gminy radykalnie się poprawi, a ulica Arku-
szowa stanie się drogą dojazdową do posesji 
i przestanie mieć dla nas tranzytowy charakter. 
Trasa S7 dałaby nam taką możliwość. 

Oczywiście jest jeszcze sprawa  wjazdu na nią 
i porozumienie z Warszawą w kwestii realizacji 
przez Warszawę właśnie tych odcinków wraz 
z wyjazdem z gminy. Przypomnę tylko, że już 
dawno mamy wyznaczony tor drogi, która bę-

dzie nas łączyła z S7. Być może trzeba bę-
dzie to skorygować, gdy dowiemy się, gdzie 
będą węzły wjazdowe. 

Przed jakimi problemami może sta-
nąć przyszły samorząd?
Samorząd ma już zapisaną piękną kartę 
historii. Większość swoich zadań z zakre-
su twardej infrastruktury już wykonał. Te-
raz zostaje tylko wykończenie, jak choćby 
w naszej gminie ulica 3 Maja na odcinku 
między Izabelinem a Truskawiem, która 
zostanie wykonana w ciągu najbliższych 
dwóch lat. 

W tej chwili nastąpiła radykalna zmiana 
w dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego. W dziejach samorządu były różne 
zakręty, ale Polski Ład jest chyba najwięk-
szym i najostrzejszym zakrętem, bo w rady-
kalny sposób zmienia finansowanie samo-
rządów i zdecydowanie uszczupla dochody 
własne gmin i powiatów, które nie będą 
już mogły dysponować taką pulą pieniędzy, 
jaką dysponują teraz. 

Część pieniędzy będzie znaczona, tzn. prze-
znaczona na określone cele, i o ich dystry-
bucji będzie decydował rząd. Trzeba będzie 
o nie wnioskować. Oby nie było w związku 
z tym rozdawnictwa politycznego, polegają-
cego na tym, że jak ktoś nam się podoba, 
to mu damy, a jak nie, to będzie czekał. 
Znam przykłady z samorządu europejskie-
go, gdzie ktoś wybudował urząd, a później 
opozycyjna partia, która doszła do władzy 

fot. M
. W

oźniak
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i nie dała pieniędzy na wyposażenie. Efekt 
jest taki, że urząd stoi pusty. Boję się, by 
u nas coś takiego się nie wydarzyło, bo to 
jest marnotrawstwo środków. 

Teraz będziemy musieli  prosić władzę o część 
środków finansowych, które kiedyś należały 
do nas. Pozostało też janosikowe. Na rok 2022 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego to 
jest kwota 36 milionów, co radykalnie obciąża 
budżet. Do tego zmniejszenie dochodów z po-
datku dochodowego od osób fizycznych, który 
jest głównym źródłem dochodu powiatu. To 
z pewnością spowoduje zahamowanie realiza-
cji inwestycji. W 2022 roku przewidywana jest 
subwencja dla powiatów za utratę dochodów, 
a co będzie w latach następnych – nie wiemy. 

Trzeba jednak powiedzieć, że wspólna reali-
zacja inwestycji z gminami spowodowała, że 
mamy dość dobrą sytuację finansową i nie-
wielkie zadłużenie, i zrealizowano większość 
inwestycji na drogach powiatowych. Mam 
nadzieję, że powiat warszawski zachodni się  
obroni. Dość czarno widzę przyszłość samo-
rządu, dlatego, że władza centralna stara się 
ograniczać kompetencje i finansowanie samo-
rządów.

Jak wyglądały Pana pierwsze kroki 
w samorządzie?
W pierwszych wyborach samorządowych wy-
startowałem w maju 1990 roku za namową 
żony i przyjaciół. Wygrałem te wybory w moim 
okręgu w Truskawiu. Nie wiedziałem, że ten 
fakt tak zaważy na moim zawodowym życiu. 
Zacząłem pracować w samorządzie. Od po-
czątku byłem członkiem zarządu w gminie 
Stare Babice, a od końca 1992 roku zastępcą 
wójta. 

Po pierwszej kadencji pojawiła się sprawa po-
działu gminy. W wyborach przeprowadzonych 
w marcu 1995 roku Forum Samorządowe, 
którego byłem przedstawicielem wygrało wy-
bory i zostałem wójtem Gminy Izabelin, przez 
prawie 24 lata. To była praca bardzo odpowie-
dzialna, ale przynosiła mnóstwo satysfakcji. 
Wszystko zaczynaliśmy od zera. Od podstaw 
budowaliśmy siedzibę urzędu, organizowali-
śmy naszą pracę. Zbieraliśmy zespół ludzi, któ-
ry podoła temu wyzwaniu. Każdego pracowni-
ka przyjmowałem osobiście, dlatego mam do 
nich tak duży sentyment. 

Obecnie Izabelin jest jedną z najnowocześniej-
szych gmin w kraju. To marka, na którą zapra-

cowało kilka kadencji rad gminy i oczywiście 
mnóstwo ludzi, którym ta gmina leżała na ser-
cu. Wspólnymi siłami udało nam się naprawdę 
wiele osiągnąć. Widzę, że gmina nadal się roz-
wija i patrzę na to z dużą radością. 

Oczywiście samorząd powiatu też odnosi suk-
cesy, bo to jest dobra, zgrana drużyna rad-
nych. Traktujemy się poważnie i nie ma wśród 
nas animozji ani dziwnych aluzji, jakie na co 
dzień obserwujemy w naszym parlamencie.

Czy ma Pan w ogóle wolny czas? Jeśli 
tak, to jak Pan go spędza?
Bardzo lubię się spotykać z moimi wnukami, 
które dają mi dużo adrenaliny. Po spotkaniach 
z nimi wychodzę zdrowo zmęczony, zrelakso-
wany, lepiej śpię. I cieszę się, że moje geny 
w przyszłości będą funkcjonowały w świecie. 
Spotykam się również z przyjaciółmi, których 
mam wielu. Byle tylko zdrowie dopisywało, to 
będzie jeszcze wiele szczęśliwych dni. 

I tego samego życzę naszemu samorządowi 
i naszym mieszkańcom. 

Dziękuję za rozmowę.

XLVI SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY IZABELIN

XLVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Izabelin odbyła się 12 października 2021 roku. W posiedzeniu 
wzięło udział 13 członków. Sesja była nagrywana. Radni podjęli następujące uchwały:

• uchwała XLVI/363/2021 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Izabelin na lata 2021-2038. (ZA: 13, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI: 2)

• uchwała XLVI/364/2021 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gmi-
ny Izabelin. (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

• uchwała XLVI/365/2021 w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojewódz-
twa Mazowieckiego. (ZA: 13, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2). 

W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa 
na głównej drodze na terenie gminy Izabelin, 
będącej drogą wojewódzką, dla osób pieszych 
oraz osób kierujących pojazdami, Gmina Iza-
belin zamierza zrealizować inwestycję w za-
kresie doświetlenia trzech przejść dla pieszych. 

W związku z powyższym konieczne jest zawar-
cie stosownej umowy, która określi szczegóło-
we warunki udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Mazowieckiego. 

• uchwała XLVI/366/2021 w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi War-
szawskiemu Zachodniemu. (ZA: 13, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 2). 

W celu zapewnienia poprawy bezpieczeń-
stwa na głównych drogach na terenie gmi-
ny Izabelin, będących drogami powiatowy-
mi, dla osób pieszych oraz osób kierujących 
pojazdami, Gmina Izabelin zamierza zreali-
zować inwestycję w zakresie doświetlenia 
sześciu przejść dla pieszych. W związku 
z powyższym konieczne jest zawarcie sto-
sownej umowy, która określi szczegółowe 
warunki udzielenia pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Warszawskiemu Zachodniemu. 

• uchwała XLVI/367/2021 w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie w drodze umo-
wy sprzedaży nieruchomości, stanowiącej 
działkę ew. nr 195, położonej w obrębie Mo-
ściska, gmina Izabelin. (ZA: 13, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 2). 

Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyj-
ną nr 195 położona w obrębie Mościska, gmi-
na Izabelin, jest własnością osób fizycznych. 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/271/13 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 27 listopada 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi 
Mościska, Etap III część „A” przedmiotowa 
działka nr ew. 195 przeznaczona jest w części 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (ozn. 
symb. planistycznym 1MU) oraz w części pod 
drogę gminą dojazdową (ozn. symb. plani-
stycznym 1KD(D)). Przedmiotowa nierucho-
mość położona jest nieopodal działek, które 
przeznaczone są w planie miejscowym jako te-

Z ŻYCIA GMINY



11

XLVII SESJA RADY GMINY IZABELIN

● uchwała XLVII/368/21 w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2021-2038 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 1).

● uchwała XLVII/369/21 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy 
Izabelin (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1).

● uchwała XLVII/370/21 w sprawie oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Izabelinie. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Kierownik samodzielnego publicznego zakła-
du opieki zdrowotnej każdego roku sporządza 
i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej 
raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej sa-
modzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej w terminie 2 miesięcy od dnia upływu 
terminu do sporządzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego. Raport jest przygotowywany 
na podstawie sprawozdania finansowego za 
poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczegól-
ności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej 
za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji 
ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata 
obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń 
oraz informację o istotnych zdarzeniach ma-
jących wpływ na sytuację ekonomiczno-fi-
nansową samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej. Zarówno Rada Społeczna 
SP ZOZ w Izabelinie na posiedzeniu w dniu 13 
października 2021 roku, jak i Komisja Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Profilaktyki na posiedzeniu 
w dniu 18 października 2021 roku pozytywnie 
zaopiniowały powyższy raport. 

● uchwała XLVII/371/21 w sprawie nada-
nia nazwy drodze wewnętrznej we wsi Laski. 
Sołectwo Laski wystąpiło o nadanie nazwy uli-
cy Bolesława Gasińskiego drodze wewnętrznej, 
stanowiącej działki ew. nr 430/2, 431, 2350/1, 

458/2, 459/2 i 460/2 obręb Laski, gmina Iza-
belin (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1).

Na zebraniu wiejskim wsi Laski w dniu 4 wrze-
śnia 2021 podjęto uchwałę nr 2/2021 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Bolesława Gasińskie-
go we wsi Laski. 

Bolesław Gasiński (1935-2020) artysta, 
malarz, grafik, wieloletni mieszkaniec La-
sek. Urodził się w Bobach k. Kraśnika na 
Lubelszczyźnie. Studiował na ASP w War-
szawie na Wydziale Malarstwa i Grafiki 
w latach 1960-1966, gdzie uzyskał dyplom 
z wyróżnieniem z zakresu malarstwa. Prace 
autora znajdują się m.in. w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie, Bibliotece Narodowej 
w Warszawie, Arsenał Poznań oraz w zbio-
rach prywatnych w kraju i za granicą.

● Uchwała XLVII/372/21 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Gminy Czerem-
cha. (ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1). 

W związku z sytuacją kryzysową na granicy 
z Białorusią proponuje się udzielenie pomocy 
finansowej dla Gminy Czeremcha (woj. pod-
laskie) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności polegającej na udzielaniu przez 
Gminę pomocy migrantom przekraczającym 
granicę. Pomoc realizowana przez Gminę Cze-
remcha polega na organizowaniu doraźnego 
pobytu osób potrzebujących wraz z zapewnie-
niem posiłków, pościeli, leków, środków higie-
nicznych itp. Proponuje się przeznaczenie z bu-
dżetu Gminy Izabelin na powyższy cel kwoty 
20.000,00 zł. Środki zostaną przekazane na 
podstawie zawartej umowy.

Iwona Mazurek

Spotkanie Rada Sołtysów
W dniu 25 października 2021 r. w Willi Europa

 miało miejsce  spotkanie - Rada Sołtysów.
 

Podczas spotkania poruszano następujące tematy:

- rośliny rodzime (propozycje nasadzeń, zwrócenie uwagi na rośliny obce i inwazyjne);
- wiaty przystankowe (koncepcje różnych wiat przystankowych, powstaje katalog ma-
łej architektury celem ujednolicenia wizerunku przestrzeni publicznej gminy Izabelin);
- sprawy GOPS-u (informacja o toczących się projektach oraz wsparciu i pomocy dla 
potrzebujących mieszkańców gminy);
- sytuacja budżetowa na rok 2022 (prawdopodobny wpływ Polskiego Ładu na sytu-
ację finansową gminy);
- Miejsce Aktywności Lokalnej (określenie czym jest i wskazanie Willi Europa jako 
miejsca mogącego służyć MAL);
- inwestycje na 2022 rok;
- plany wykorzystania funduszu sołeckiego na 2022 rok.

 Katarzyna Stempkowska - I Podinspektor ds. Biura Rady Gminy i Sołectw UGI

reny zieleni naturalnej (ozn. symb. planistycz-
nym Zn). Nabycie działki nr ew. 195 umożliwi 
bezpośredni dostęp do ww. terenów oraz po-
zwoli tam w przyszłości urządzić teren ziele-
ni parkowej poprzez stworzenie miejsca dla 
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi 
Mościska. Nabycie działki nr ew. 195 umożliwi 

XLVII sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 26 października 2021 roku. Radni podjęli następujące uchwały:

również dostęp do terenów zieloni naturalnej od 
ul. 3 Maja. Obecnie, zgodnie z ustaleniami miej-
scowego planu, dostęp do tych terenów jest 
możliwy wyłącznie od ulicy gen. W. Sikorskiego. 
Z uwagi na to, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy, 
a w szczególności zadania własne obejmują 
sprawy m.in. zieleni gminnej, zasadne jest 
nabycie przez Gminę Izabelin przedmiotowej 
działki.

Iwona Mazurek

Z ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA GMINY

Narodowe Święto Niepodległości 
w gminie Izabelin

Tego dnia mieszkańcy naszej gminy mogli wziąć udział w kilku wydarzeniach przygotowanych na tę 
okazję przez różne gminne jednostki, organizacje i mieszkańców. Świętowaliśmy międzypokoleniowo.

Msza za Ojczyznę 
i złożenie kwiatów w Hornówku

Uroczyste obchody rozpoczęliśmy od mszy świętej za Ojczyznę 
w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie. We mszy, którą cele-
brował  ks. proboszcz ppłk. Stanisław Dębicki uczestniczyły władze 
gminne, powiatowe i licznie przybyli mieszkańcy. Po zakończeniu 
złożono kwiaty przy kościelnej dzwonnicy, ku pamięci żołnierzy AK 
pomordowanych w 1943 roku. Następnie delegacja władz gminy, 
harcerze oraz przedstawiciele środowiska „Grupy Kampinos” Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zapalili świece i złożyli 
wieńce przy pamiątkowej tablicy w Izabelinie C (ulica Leśna 12), 
by uczcić pamięć Jadwigi Sznajder i Zofii Raciborskiej, które zostały 
spalone żywcem 11 listopada 1943 roku. 

Pod Dębem 

Mieszkańcy gminy Izabelin spotkali się na górce – naprzeciwko 
Urzędu Gminy Izabelin przy ponadstuletnim dębie – królu drzew, 
pomniku przyrody. Uroczyście odśpiewali Hymn Polski, Rotę oraz 
wysłuchali porywających fantazji rockowych utworów Fryderyka 
Chopina (i nie tylko) w wykonaniu Radka Chwieralskiego – jednego 
z najlepszych gitarzystów rockowych w Polsce.

Fryderyk Chopin, tworząc swoje dzieła, marzył o wolnej Polsce, nie-
stety nie doczekał jej. Mieszkańcy mieli to szczęście, że mogli ce-
lebrować niepodległość, słuchając świetnej muzyki, delektując się 
pyszną grochówką i spędzając rodzinnie czas w dobrej atmosferze. 

Spotkania Pod Dębem organizuje od kilku lat Sołectwo Hornówek 
z udziałem mieszkańca − Michała Majewskiego. W tym roku od 
strony artystycznej partnerem wydarzenia było Centrum Kultury 
Izabelin, a kulinarnej − Centrum Usług Wspólnych Izabelin.

Po części artystycznej i kulinarnej uczestnicy spotkania wzięli udział 
w sztafecie pokoleń – marszo-biegu na promenadzie – ścieżce ro-
werowej, na odcinku od ul. Hugona Kołłątaja do przystanku auto-
busowego naprzeciwko apteki, przy ul. Tetmajera. Cała 320-me-
trowa trasa została podzielona na miejsca zbiórki według kategorii 
wiekowych − od osób urodzonych w 1931 roku do 2011 i młod-
szych. Poszczególne roczniki dołączały do kolejnych, by finalnie 
połączyć się w jedno i razem wrócić pod Dąb.

Ks. Stanisław Dębicki odprawia mszę za Ojczyznę
fot. Michał Starnowski

spotkanie mieszkańców Pod Dębem 
fot. Michał Starnowski

złożenie wieńców 
przy pamiątkowej tablicy w Izabelinie C 

fot. Michał Starnowski

Sztafeta Pokoleń,  fot. Bronia Bieńkowska



13

Lekcja historii 
i koncert duetu Retrospektakl 
w Centrum Kultury Izabelin

Późnym popołudniem można było wziąć udział w lekcji historii Dwa 
kufry referatów – dyplomacja historyczna Polski u progu odzyskania 
niepodległości z udziałem Bartosza Dziewanowskiego-Stefańczyka 
– doktora historii, zajmującego się dyplomacją kulturalną, polityką 
historyczną oraz relacjami polsko-niemieckimi.

Spotkanie poprowadziła Joanna Orłoś-Supeł – dyrektorka Cen-
trum Kultury Izabelin. Wydarzenie było transmitowane także online 
i można je nadal obejrzeć na Facebooku Centrum Kultury Izabelin 
oraz kanale YouTube.

Uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania, zaś na zakończenie 
lekcji historii otrzymali publikację Po wielkiej wojnie – nowa Euro-
pa 1918-1923 wydaną przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i 
Solidarność oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie pod redakcją 
doktora Bartosza Dziewanowskiego-Stefańczyka.

Wieczór umilił widzom także duet Marii Holki i Aleksandra Baszuna 
z zespołu Retrospektakl. Zasłuchaliśmy się w piosenki dwudziesto-
lecia międzywojennego wykonywane przez artystów do akompa-
niamentu fortepianu, gitary, klarnetu i saksofonu.
 

W foyer Centrum Kultury Izabelin można było zaś obejrzeć wy-
stawę prac plastycznych autorstwa uczestników zajęć malarskich 
organizowanych przez CKI pod kierunkiem Elżbiety Ptasznik oraz 
uczniów ze Szkolnego Klubu Wolontariusza, którym opiekuje się 
Anna Ordon. 

Wracając do domu każdy zabrał ze sobą pamiątkowe karty poczto-
we wydane przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

To były piękne obchody Narodowego Święta Niepodległości – są-
siedzkie, integrujące, wielopokoleniowe, a jednocześnie godne 
i uroczyste.

Daria Kuźniecow-Dudko, Iwona Mazurek

Radek Chwieralski zagrał Pod Dębem m.in. Rotę, fot. Michał Starnowski

wykład dr. Bartosza Dziewanowskiego-Stefańczyka
fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Duet Retrospektakl wykonał piosenki dwudziestolecia międzywojennego
fot. Daria Kuźniecow-Dudko

wystawa prac uczestników zajęć CKI i Szkolnego Klubu Wolontariusza
fot. Daria Kuźniecow-Dudko
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Wena 
mnie nie opuszcza

Tuż po zakończeniu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w War-
szawie, w Centrum Kultury Izabelin można było posłuchać dzieł Chopina w rockowych, oryginalnych 
brzmieniach, w wykonaniu zespołu Rock & Chopin. 

Z Radkiem Chwieralskim – liderem zespołu, kompozytorem, aranżerem i gitarzystą 
– rozmawia Daria Kuźniecow-Dudko.

Występ zespołu Rock & Chopin bar-
dzo przypadł do gustu zarówno mło-
dzieży, jak i starszemu pokoleniu 
fanów rocka. Skąd pomysł transfor-
macji utworów Chopina z wersji kla-
sycznej na rockową?
W 2007 roku Andrzej Matusiak − dyrek-
tor Stołecznej Estrady − zaproponował mi 
zaaranżowanie dzieł naszego muzyczne-
go wieszcza na „gitarową nutę”. Nie było 
to typowe zlecenie, ale wielkie wyzwanie. 
Wcześniej wiele moich muzycznych działań 
powiązanych było już z promocją naszej 
kultury i dziedzictwa narodowego. Wciąż 
czynię je z niemalejącym zapałem. 

Z dużym powodzeniem zmierzyłeś 
się z takimi formami muzycznymi 
jak nocturny, walce, polonezy, prelu-
dia, fantazje, scherza czy etiudy. Co 
w utworach Chopina było dla Ciebie 
wyznacznikiem do napisania wła-
snych aranżacji? 
Kierowałem się głównie popularnością tema-
tów melodycznych (Polonez A-dur, czy Etiuda 
Rewolucyjna) oraz możliwością „przełoże-
nia” ich na język gitarowy. Postawiłem na 
swobodną interpretację, czyli nie odegranie 
danego utworu jeden do jednego, ale wple-
cenie alternatywnych warstw harmonicznych. 
Podszedłem do tematu z szacunkiem dla kom-
pozytora, mając na uwadze jego życie prywat-
ne i towarzyszące mu emocje. Prace kompo-
zycyjno-aranżacyjne trwały ponad pół roku. 
W domu wytrwale pracowałem nad kolejnymi 
fantazjami. Zacząłem prace w studio S4 Pol-
skiego Radia i w 2008 roku płyta „Rock Loves 
Chopin” ujrzała światło dzienne.

Podczas koncertów robi wrażenie Two-
ja czarno-biała gitara z „autografem” 
Chopina, z której wydobywasz znako-
mite brzmienia. 
To rzeczywiście wyjątkowy instrument, wyko-
nany dla mnie przez polską firmę Mayones. 
Nie tylko sama grafika na korpusie instrumen-
tu, ale również „wstawione” z hebanu motywy 
klawiszy fortepianu, nadają temu instrumento-
wi unikalny wygląd. Osprzęt samej gitary też 
jest odpowiednio dobrany, aby brzmiała ona 
naprawdę dobrze. To zwykle na tym właśnie 
instrumencie wykonuję publicznie swoje cho-
pinowskie fantazje, mimo że posiadam też 
inne gitary.

Zmierzyłeś się także z twórczością Sta-
nisława Moniuszki. Czy Fantazja w czte-
rech aktach na temat opery „Halka” 
była trudniejszym wyzwaniem?
Tak. Miałem do czynienia z operą − musia-
łem wziąć pod uwagę scenariusz i śpiewane 
słowa, by świadomie oddać emocje poszcze-
gólnych czterech aktów. Mam nadzieję, że 
efekty moich prac spodobały się słuchaczom. 
Liczę się z tym, że są także muzyczni puryści, 
wedle których nie wolno dotykać oryginalnego 
dzieła. Na razie 17-minutowej fantazji można 
posłuchać na moim kanale na YouTube. Nie 
zagrałem jej jeszcze na żywo. Mam nadzieję, 
że wkrótce to nastąpi.

Czy towarzyszy Ci trema? Czy rocko-
wy występ jest łatwiejszy niż klasyczny 
solo lub z udziałem orkiestry?
Przed występem zawsze mam tremę. Ale to 
mnie dopinguje. Gdy kilka lat temu jako pierw-
szy Polak grałem w Arena di Verona we Wło-

szech − obiekcie pamiętającym czasy Chrystu-
sa, czułem drżenie nóg. Miałem też świado-
mość, jak wielu oficjeli zasiadło na trybunach. 
Koncert wymagał również zgody Watykanu – 
sprawy formalne były organizowane przez kil-
ka lat. Trudno ocenić co jest trudniejsze – czy 
wykonywanie innego repertuaru, czy właśnie 
rockowego. Każdy z nich ma swoje wyzwania. 
Jako muzyk sam sobie je nakładam, bo wie-
le od siebie wymagam. Najsilniej odczuwam 
występy z orkiestrami symfonicznymi. Niesa-
mowita moc orkiestry zespolona z gitarą elek-
tryczną daje rzeczywiście magiczny efekt. 

Nad jakim nowym projektem pracu-
jesz?
Niedawno zakończyłem prace nad płytą pt. 
„Chmury” zespołu Dywizjon, promującego 
piosenkę lotniczą. To wydawnictwo bez prece-
densu na naszym rynku. Wykonuję też zlecone 
aranżacje – w tym dla startujących wokalistów. 
Na szczęście wena mnie nie opuszcza. Two-
rzę ponadto kompozycje dla siebie i zespołów, 
z którymi współpracuję. 

Co nakierowało Cię na rockową ścieżkę? 
Pasję muzyczną „odziedziczyłem” po moim 
pradziadku – skrzypku – Józefie Chwieralskim, 
dziadku – również skrzypku – Władysławie 
i przede wszystkim po zmarłym przed kilko-
ma miesiącami ukochanym tacie – gitarzyście 
– Ireneuszu. To on od najmłodszych lat inspi-
rował mnie, przekazał podstawy gry na gita-
rze, a potem przez długie lata mentalnie mnie 
wspierał. Jestem otwarty na wiele gatunków 
muzycznych, ale w duszy jestem rockmanem 
i dzięki temu mogę wyzwalać przy pomocy gi-
tary różnego rodzaju emocje. 

fot. Maja Maciejko



15

KULTURA

Jesteś multiinstrumentalistą? 
Zdecydowanie postawiłem na gitarę, ale lubię 
też czasami zasiąść za perkusją. Jako kom-
pozytor i aranżer jestem wręcz zobligowany 
do znajomości podstaw innych instrumentów 
np. fortepianu, instrumentów smyczkowych 
czy dętych. Do tych ostatnich smykałki – jako 
wykonawca – absolutnie nie posiadam, choć 
próbowałem (śmiech).

Jak wygląda dzień Twojej pracy? Czy 
budzisz się w nocy i zapisujesz frag-
menty swojej muzyki? Czy raczej wy-
pijasz spokojnie poranną kawę i mó-
wisz sobie: Czas do pracy. Dziś coś 
skomponuję?
W tej pracy nie powinna wygrywać presja, ale 
prawdziwa wena twórcza, która jest nieprzewi-
dywalna. Obowiązują terminy wykonania zle-
ceń, jednak najistotniejsza zawsze jest jakość. 
Gdy „z nieba spada” nagle tych kilka dźwię-
ków, odkładam wszystko na bok, bo wena jest 
rzeczą niezwykle ulotną. Nie mogę pozwolić 
sobie na stwierdzenie: Chyba zapamiętam 
i spróbuję potem się zająć tym pomysłem. Je-
śli nie mogę usiąść do instrumentu i przełożyć 
pomysłu na nuty, natychmiast je rejestruję np. 
na zwykłym dyktafonie, by mi nie uciekły. Naj-
gorsze, co może zrobić artysta to komponować 
„na siłę” lub na szybko.

Jakiej muzyki słuchasz na co dzień?
Stale zaprzątają moją głowę jakieś nuty. Jed-
nak zbyt duża porcja muzyki może być czasem 
bardzo uciążliwa. Umysł potrzebuje nabrać 
dystansu, musi być wypoczęty. Zazwyczaj 
wracam do muzyki amerykańskiej z lat osiem-
dziesiątych. Słucham też nowości, aby jako 
producent muzyczny i aranżer być na bieżą-
co w temacie brzmień i trendów. Obserwuję 
również rynek gitarowy. Czasem „wpadnie mi 
w ucho” muzyka klasyczna, latynoska, jazz, 
blues. Jestem otwarty, dzięki temu rozwijam 
się jako muzyk. 

Bierzesz udział w wielu projektach mu-
zycznych, grywasz ze świetnymi pol-
skimi wykonawcami.
Miałem zaszczyt współpracować z artystami, 
m.in. takimi jak Janusz Olejniczak, Jan Bory-
sewicz, Grzegorz Markowski, Patrycja Mar-
kowska, Anna Serafińska, Edyta Górniak, Ewa 
Farna, Ewelina Flinta, Iwona Węgrowska, czy 
Matt Dusk, moimi rodzimymi zespołami − Het-

man, Analog, Night Rider, Peter Pan, Fabryka, 
Brak Snu, czy Zdobywcy Pewnych Oskarów, 
Rock Loves Chopin, Rock & Chopin. To także 
solowy projekt − Radek Chwieralski.

W Polsce Twoje wykonania rockowe 
zostały bardzo ciepło przyjęte. A jak 
jest za granicą?
Miło wspominam występy na „Wiankach War-
szawskich”, w Sali Kongresowej, czy w Teatrze 
Wielkim. Nieraz słyszy się o polskich artystach, 
którzy osiągają sukcesy za granicą, a dopie-
ro potem zyskują większe uznanie w Polsce. 
Szkoda. To tak, jakby zabrakło wyczucia, czy 
coś jest wartościowe, rokujące. Stawia się 
na proste w odbiorze, komercyjne produk-
ty, zapominając o dziedzictwie narodowym. 
Niemniej zawsze − nie tylko za granicą, ale 
i w Polsce − wykonuję swoje „fantazje” i widzę 
z jak ciepłym przyjęciem się to spotyka. Marzę 
o zaprezentowaniu ich publiczności japońskiej. 
Mam nadzieję, że uda mi się to przedsięwzięcie 
zrealizować. 

Czy jesteś już na tyle niezależnym 
twórcą, by decydować samodzielnie 
o dalszych etapach swojej kariery, 
bez udziału wytwórni płytowych?
Każdy artysta prędzej, czy później staje przed 
dylematem: czy tworzyć to, co czuje − być 
może dla garstki znajomych, czy też w pew-
nym sensie zaprzedać się i działać w imię pa-
nujących trendów pop-kultury, aby osiągnąć 
szybki sukces finansowy. Stawiam na balans. 
Powinno się tworzyć to, co się czuje i kocha, 
gdyż będzie to prawdziwe. Biorąc pod uwagę 
znajomość historii muzyki, gdzie każda dekada 
przynosi nowy trend, warto swoje ukochane 
nuty „ubrać” tak, aby nie utraciły swej rdzen-
nej wartości, aby były zrozumiałe nie tylko dla 
zdeklarowanych fanów jakiegoś konkretnego 

gatunku, ale i przez szersze grono odbiorców. 
Tutaj dużą rolę odgrywa producent muzyczny, 
który ma pojęcie o zmieniających się trendach 
na rynku. Powinien być „przy artyście” i nie 
pozwolić, aby jego twórczości stała się jaka-
kolwiek merytoryczna krzywda. Wspomniałaś 
wcześniej, że koncert Rock & Chopin przypadł 
do gustu zarówno młodzieży, jak i starszym 
entuzjastom muzyki. To jeden z większych 
komplementów, jakie może usłyszeć artysta, 
który gra to, co kocha. 

Chętnie dzielisz się wiedzą muzyczną. 
W jednej ze szkół prowadzisz zajęcia 
z kształcenia słuchu oraz teorii muzyki. 
Udzielasz też prywatnych lekcji?
Zawsze z pasją dzielę się swoją wiedzą, a już 
szczególnie z uczniami, u których widać arty-
styczny potencjał. To mnie napędza. Moją rolą 
i zarazem obowiązkiem jest zniwelować to, co 
może uczniowi przeszkadzać, a rozwinąć to, co 
wartościowe, przy jednoczesnym nienarzuca-
niu niczego. Lubię zarówno prywatne lekcje 
1 na 1, jak i warsztaty grupowe. 

Czy czujesz spełnienie zawodowe? 
Czym poza muzyką mógłbyś się jesz-
cze zajmować?
Mój wieloletni przyjaciel Piotr Nowaczyk po-
wiedział mi kiedyś mądre słowa: Radek, nie 
życz nikomu spełnienia wszystkich marzeń, bo 
jeśli je spełni, to żadne mu już nie pozostaną 
i będzie tak naprawdę nieszczęśliwy, nie mając 
żadnych celów. Mam więc nadzieję, że zawsze 
będę odczuwał pęd do poznawania, kompo-
nowania, że zawsze będzie tkwił we mnie ten 
pierwiastek niespełnienia, abym szczerze mógł 
pragnąć więcej i więcej (śmiech).

Poza muzyką fascynuje mnie genealogia. Z de-
terminacją i smykałką detektywistyczną poszu-
kuję przodków, buduję drzewa genealogiczne, 
studiuję archiwalne, łacińskie (i nie tylko) me-
tryki. Ważne, by znać swoje korzenie. To poka-
zuje, jakimi jesteśmy owocami naszych przod-
ków. Obyśmy pozostawili po sobie również 
coś, z czego dumni będą nasi potomkowie.

Dziękuję za rozmowę.

fot. Daria Kuźniecow-Dudko

fot. Daria Kuźniecow-Dudko
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Konkurs MUZYCZNY ORZEŁ 2021
Wyjątkowy konkurs muzyczny kierowany do uczniów krajowych szkół mu-
zycznych oraz uczelni i uniwersytetów muzycznych, zamieszkujących powiat 
warszawski zachodni (gminy Izabelin, Błonie, Kampinos, Leszno, Łomianki, 
Ożarów Mazowiecki, Stare Babice). Przeznaczony jest dla solistów-instru-
mentalistów wykonujących repertuar szeroko rozumianej muzyki klasycznej 
i poważnej.

KONKURS
5 grudnia br. (niedziela) w godzinach 10.00-18.00 

Centrum Kultury Izabelin

KONCERT LAUREATÓW I GWIAZDY 
– Polskiego Kwartetu Fagotowego 

11 grudnia br. (sobota) o godz. 18.00
Centrum Kultury Izabelin

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 grudnia (godz. 12:00)

Dokładne informacje wraz z Regulaminem i Kartą Zgłoszenia 
na stronie: www.centrum.izabelin.pl

Polski Kwartet Fagotowy, fot. arch. zespołu

Zapraszamy do Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, Izabelin 
na próby generalne przedstawienia I LOVE YOU

8 i 9 grudnia o godz. 19.00
wejściówki - 20 zł, z Kartą Izabelińczyka 16 zł.

Sylwester 
filmowo-taneczny 

w Centrum Kultury Izabelin

31 grudnia 2021 roku

DJ Magister
Łukasz Prochacki

Izabelińska Akcja Sylwestrowa

Szczegóły wkrótce 
na www.centrum.izabelin.pl

i FB Centrum Kultury Izabelin

http://www.centrum.izabelin.pl
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Tranquilidad znaczy spokój wystawa malarstwa Jana Astnera
Na przełomie października i listopada, zaglądając do Centrum Kultury Izabelin można obejrzeć energe-
tyczne, nasycone soczystymi kolorami obrazy Jana Astnera − mieszkańca naszej gminy.

Cykl obrazów TRANQUILIDAD (z hiszpańskiego − spokój) to wy-
jątkowe zestawienie wspomnień artysty z pobytów w Andalu-

zji. Jan Astner starał się w swoich obrazach oddać charakter połu-
dniowego regionu Hiszpanii, jego kultury, podejścia mieszkańców 
do życia i zabawy. 

W piątek (22 października) w Centrum Kultury Izabelin odbył się 
wernisaż jego prac. Można było porozmawiać z artystą osobiście. 
Prace Jana Astnera znane są nie tylko w Polsce, ale również w Bel-
gii, Szwecji i Hiszpanii. 

Daria Kuźniecow-Dudko, fot. arch. CKI

O książce
Reportażysta Grzegorz Górny i fotograf Janusz Ro-
sikoń wchodzą do środka jednej z najbardziej strze-
żonych instytucji na świecie – Tajnego Archiwum 
Watykańskiego. Opowiadają o jego burzliwej hi-
storii oraz docierają do przechowywanych tam uni-
kalnych dokumentów. Dzięki temu przybliżają nam 
z mało znanej strony kulisy najbardziej kontrower-
syjnych wydarzeń z dziejów Kościoła, takich jak 
np. proces templariuszy, wyprawy krzyżowe, dzia-
łalność inkwizycji, proces Galileusza czy postawa 
Piusa XII wobec Holokaustu. Prócz kwerendy w ar-
chiwach odbywają podróże do kilkunastu krajów, 
docierając do miejsc opisywanych w dokumentach 
oraz spotykając się z wieloma historykami. Efek-
tem ich kilkuletniej pracy jest błyskotliwie napisana 
książka Tajne Archiwum Watykańskie, ilustrowana 
wieloma unikalnymi zdjęciami. 

O wystawie 
Wystawa Tajne Archiwum Watykańskie oparta jest 
na motywach książki Grzegorza Górnego i Janusza 
Rosikonia pod tym samym tytułem. Przedstawia 
historię wspomnianej instytucji, w której zgroma-
dzono najpilniej strzeżone dokumenty historyczne 
Stolicy Apostolskiej. Prezentuje również najbardziej 
kontrowersyjne wydarzenia z dziejów Kościoła 
katolickiego (takie jak wyprawy krzyżowe, proces 
templariuszy, działalność inkwizycji, proces Galile-
usza czy postawa Piusa XII w czasie II wojny świa-
towej) w świetle materiałów archiwalnych przecho-
wywanych w Tajnym Archiwum Watykańskim. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie 
obecności do 26 listopada na adres: 

sekretariat@centrum.izabelin.pl
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FOTORELACJA 
Z IV JESIENNEGO RAJDU ROWEROWEGO Z OGNISKIEM

23 października 2021
fot. Agnieszka Kopytek / Bronisława Bieńkowska / Magdalena Włoszycka



19

ZWIERZAKOWOKULTURASPORT

V Mikołajkowy 
Turniej Tenisa Stołowego 

4.12 9:00
sobota

SP w Izabelinie
ul. 3 Maja 49 wstęp wolny

Więcej informacji: sekretariat CKI, tel. 22 752 68 00 (9:00-16:00) 
Regulamin na www.centrum.izabelin.pl

dla dzieci i dorosłych

Zgłoszenia do 1 grudnia do g. 15:00 
przez zakładkę Strefa Zajęć 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

f
f

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

fot. pixabay

SUKCESY KARATEKÓW 
z Izabelina

w Polsce
Karatecy z Izabelina wzięli udział w ogólnopolskim turnieju 
karate IKA POLISH OPEN, który odbył się 24 października br. 
w Raszynie koło Warszawy. 

Sześcioosobowa reprezentacja klubu Szkoły Walk KUMA-DE 
z sekcji Izabelin wywalczyła dwa medale w konkurencjach in-
dywidualnych: II miejsce Anna Piec i III miejsce Dominika Piec.
Już 21 listopada 2021 r. w Otwocku kolejna szansa dla karate-
ków z Izabelina na sprawdzenie swoich umiejętności podczas 
zmagań sportowych. Trzymajcie kciuki!

na świecie
W dniach 23-26 września 2021 r., w rumuńskiej miejscowości 
Kluż-Napoca odbyło się wielkie sportowe święto w świecie 
karate − 9 Mistrzostwa Świata w Karate WUKF. 

W zawodach wzięło udział ponad 1 300 zawodników z 39 krajów.  
W tak znakomitym gronie sportowców z całego świata znalazła 
się również siedmioosobowa kadra karateków z Izabelina. Dla 
niektórych z nich był to pierwszy start w tak dużej międzynaro-
dowej imprezie sportowej. Wszyscy zawodnicy z Izabelina spi-
sali się znakomicie, a w szczególności Marcin Kozikowski i Piotr 
Słaby, którzy wrócili z brązowymi medalami mistrzostw świata.

Głodni kolejnych sukcesów, już rozpoczęliśmy przygotowania do 
kolejnych sportowych zmagań, z nastawieniem na najważniejszą 
przyszłoroczną imprezę sportową. Będą to 10 Mistrzostwa Świa-
ta w Karate WUKF, które odbędą się w dniach 2-7 lipca 2022 r. 
na Florydzie w USA.

sensei Dominik Seroka
fot. arch. Szkoły Walk KUMA-DE

Szkoła Walk KUMA-DE działa w Izabelinie pod auspicjami Cen-
trum Kultury Izabelin. Treningi odbywają się w Szkole Podsta-
wowej w Izabelinie ul. 3 maja 49, a prowadzą je sensei Dominik 
Seroka (tel. 692 373 535) i sensei Piotr Słaby (tel. 602 513 303). 
Zapraszamy na zajęcia!

Ania i D
om

inika Piec na turnieju w
 Raszynie

9 M
istrzostw

a Św
iata w

 Karate W
UKF
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MARATON FIT-DANCE
Wyjątkowe wydarzenie – po raz pierwszy w Centrum Kultury Izabelin!

Moc tańca, ogrom emocji, wiele spalonych kalorii i uśmiech na twarzy
– to tylko kilka rzeczy, które możemy Ci zaoferować. 

UWAGA! 
Nie ma już biletów na to wydarzenie! 

Możesz zapisać się na listę rezerwową 
w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin 

tel. 22 752 68 00. 
Zostaw swój numer telefonu, 

a my poinformujemy Cię, gdy zwolni się miejsce.

Zapraszamy wszystkich, od 15 roku życia.

POZNAJCIE NASZYCH 
INSTRUKTORÓW

Elwira Choińska
Ze sportem związana 
jest od dzieciństwa. 
Była reprezentantką 
I ligowego klubu siat-
kówki AZS AWF War-
szawa. Dla niej fitness 

to nie tylko hobby, ale także źródło niesamo-
witej energii i chęci do życia. Chętnie uczest-
niczy w różnych szkoleniach, podnosząc swoje 
kwalifikacje. Poza tym uwielbia jeść, a co za 
tym idzie − chętnie eksperymentuje w kuchni. 
W Centrum Kultury Izabelin prowadzi zajęcia 
w ramach karnetu sportowego. Na Maratonie 
poprowadzi energetyczne stepy. 

Julia Piwowarczyk
Pasjonatka każdego rodzaju ruchu. Od dziecka 
nieustannie gdzieś biegnie. Ukończyła Wydział 
Aktorski, a także dwa kierunki pedagogiczne, 
po drodze zahaczając na chwilę o Politechni-
kę. „Freak” alternatywnych metod nauczania 
przez ruch. Ma na swoim koncie autorskie me-
tody edukacyjne oraz publikacje z tym zwią-
zane. Od 2007 pracuje nieustannie z dziećmi, 
realizując się podczas animacji na eventach. 
Od 2016 roku szkoli animatorów, nauczycieli 
oraz instruktorów z gier i zabaw ruchowych, 
a także tańców animacyjnych. Jest instrukto-
rem Zumba Fitness i Zumba Kids, Zumba Gold, 
Zumba Toning, Zumba Gold Toning, Zumba 
Step, Aqua Zumba i Zumbini. 

Ponieważ kocha polski folklor i uwielbia go pro-
pagować, w 2020 roku została instruktorem 
programu Slavica Dance Fitness. Od paździer-
nika 2021 roku jest też instruktorem Ritmo do 
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Brazil, które pokochała „od pierwszego wej-
rzenia”. Uwielbia się uczyć i rozwijać! Zaraża 
optymizmem i nie ma dla niej rzeczy nieosią-
galnych. Prywatnie mama trójki dzieci, a więc 
wiecznie ma pełne ręce roboty. Na Maratonie 
poprowadzi Zumba Step, Slavica Dance oraz 
zumbę.

Karolina Maciąg
Mały wulkan wielkiej energii. Tańczy dzień́ 
i noc „do wyczerpania baterii”. Odkąd poszła 
na pierwsze zajęcia z zumby, w szalonym tem-
pie zrobiła wszystkie dostępne szkolenia.

Jest niczym Tom, który nigdy nie odpuszcza 
Jerry’emu i robi kolejne kursy. Ostatni z Ritmo 
da Brazil bo tych z zumby i Slaviki już prawie 
zabrakło. Zaraża energią i pozytywnym podej-
ściem wszystkich dookoła. Instruktor Zumba, 
Zumba Kids i Zumba Kids junior, Aqua Zumba. 
Licencjonowany Instruktor programu Slavica 
Dance Fitness będącego folkowym fitnessem 
w nowoczesnym wydaniu. Prywatnie właści-
cielka przedszkola, psycholog dziecięcy i mama 
trójki „kosmitów”. Na Maratonie poprowadzi 
razem z Julią Slavica Dance.

Kasia Karczmarek
Kasia na co dzień 
uczy w izabelińskiej 
szkole wychowania fi-
zycznego, a po godzi-
nach prowadzi zajęcia 
fitness (np. w CKI 
– w ramach karnetu 

sportowego). Sport towarzyszy jej od najmłod-
szych lat. Swoją przygodę z ruchem zaczęła od 
trenowania tańca. W późniejszym czasie poja-
wiła się lekkoatletyka (biegi krótkie). Trenowa-
ła ją przez wiele lat, odnosząc spore sukcesy. 
Największy z nich to złoty medal Mistrzostw 
Polski. Obecnie swoją energię i potrzebę ruchu 
stara się przekazywać młodszym pokoleniom. 
Wolny czas spędza aktywnie − kocha góry 
i wszystko, co z nimi związane. Na Maratonie 
będziecie mogli zatańczyć z Kasią Cardio 
Dance.

Julia Zawistowicz
Z tańcem związana 
jest od 10 roku życia. 
Jej taneczna przygoda 
w dzieciństwie rozpo-
częła się od hip-hopu. 
Niedługo później tra-
fiła na zajęcia z tań-

ca współczesnego, a zainspirowana kulturą 
Bliskiego Wschodu rozpoczęła naukę tańca 
brzucha. Jej kolejną fascynacją okazało się być 
Afro, które trenowała przez następne lata. Pra-
gnąc wciąż odkrywać nowe rytmy, zaintereso-
wała się pochodzącym z Jamajki dancehallem.
Zafascynowana kulturą Kuby i Dominikany, 

rozpoczęła naukę salsy i bachaty. W trakcie 
swoich tanecznych podróży po Hiszpanii po-
znała także flamenco, które niemal od razu 
skradło jej serce. Latami szkoliła się w najróż-
niejszych stylach tanecznych, jednak jej naj-
większą pasją okazały się być radosna Samba 
i elektryzujący Reggaeton.

Od 2017 roku jest licencjonowanym instrukto-
rem programu Zumba®, a w 2020 roku zosta-
ła również instruktorem Salsation®. W 2021 
roku została mianowana ambasadorem pro-
gramu Ritmo Do Brazil w Polsce. Na swoich 
zajęciach zawsze stara się zarazić wszystkich 
uczestników uśmiechem, przekazać im mnó-
stwo pozytywnej energii i zaszczepić w nich 
miłość do tańca, gdyż według niej jest on naj-
pełniejszą formą ekspresji i najlepszym sposo-
bem na wyrażenie siebie. 

Tiago da Silva 
Urodził się w metro-
polii São Paulo. Mu-
zykę ma we krwi. Już 
w dzieciństwie zapałał 
ogromną pasją do bra-
zylijskiego karnawału. 

Dorastał jako muzyk, idąc w ślady swojego 
ojca Luiza, a później swojego mistrza Higora. 
Gdy sam stał się profesjonalnym perkusistą, 
poświęcił się komponowaniu utworów na Kar-
nawał w São Paulo. 

Jako muzyk osiągnął liczne sukcesy. Ze szkołą 
Tatuapè (São Paulo) brał udział w niezliczo-
nych paradach na sambodromie. Jako „me-
stre” (mistrz) perkusji, zajął pierwsze miejsce 
w klasyfikacji generalnej znanego na całym 
świecie Karnawału.  

Poza muzyką, jego drugą wielką pasją od za-
wsze była aktywność fizyczna. W wolnym cza-
sie Tiago poświęcał się sportowi narodowemu 
Brazylii, czyli piłce nożnej. I tak oto został za-
wodowym piłkarzem.

Gdy po raz pierwszy opuścił Brazylię, przeniósł 
się do Argentyny. Później do Włoch. Pełen na-
dziei, talentu i entuzjazmu, za pomocą swojej 
muzyki chciał rozpowszechnić radosne brazy-
lijskie rytmy. Z miłością do Brazylii w sercu, 
postanowił połączyć swoje dwie największe 
pasje: zamiłowanie do brazylijskiej kultury i do 
aktywności fizycznej. Tak właśnie narodziła się 
SambaFit.

André Cruz
Właściwie André 
De Oliveira Miran-
da da Cruz, urodził 
się w Brazylii. Zaczął 
tańczyć jako czter-
nastolatek, a w 2000 

roku, po zawarciu umowy z cyrkiem Lidii To-
gni, rozpoczął karierę jako choreograf i głów-
ny tancerz cyrkowej grupy tanecznej. Później 
kontynuował pracę jako instruktor i choreograf 
w różnych siłowniach na Sycylii. Zaczął two-
rzyć nowe formy taneczno-fitnessowe. W ten 
sposób zrodziło się Lambaxè i Tribal-Gym. 
Dołączył również do środowiska International 
Fitness, uczestnicząc w ważnych konwencjach 
i wydarzeniach fitness we Włoszech i Europie, 
takich jak Rimini Wellness czy Fibo.
Rozwijał się też jako twórca muzyczny utwo-
rów znanych w świecie taneczno-fitnessowym. 
Andrè Cruz jest pomysłodawcą i autorem pro-
gramu Brazuca Fitness

Podczas maratonu Tiago da Silva i André Cruz 
wystąpią z programem Ritmo do Brazil, któ-
rego są twórcami. Towarzyszyć im będzie na 
scenie Julia Piwowarczyk. Wspólnie przeniosą 
nas do taneczno-fitnessowego świata z esen-
cją brazylijskiej kultury. A co to jest Ritmo do 
Brazil?  W skrócie to nowy program dance-
-fitness, który powstał z połączenia dwóch 
dyscyplin: Brazuca Fitness® oraz SambaFit®. 
Stanowi fuzję m.in. samby, funku, Axé, forró, 
afro oraz capoeiry.

Aneta 
Woźnicka-Łada
Zawsze uśmiechnięta 
i pogodna. Jest tan-
cerką z ponaddwu-
dziestoczteroletnim 
stażem. 

Zaczynała jako dziecko od tańca towarzyskie-
go, by po dwunastu latach zamienić taniec 
towarzyski na hip-hop, w którym realizowała 
się tanecznie w formacji ówczesnych mistrzów 
Polski przez kolejne lata. W międzyczasie w jej 
życiu pojawiły się takie techniki, jak reggaeton, 
dancehall, afro, jazz czy nawet balet. 

Nie lubi nudy i nie wyobraża sobie życia bez 
tańca. W 2010 roku przypadkowo trafiła na 
zumbę, w której się zakochała. Obecnie jest 
dyplomowaną instruktorką Zumba Fitness 
(ZIN) oraz Stretching (IFAA), a swoje zajęcia 
prowadzi na co dzień w stolicy i okolicach. 
Zumba daje jej swobodę mieszania różnych 
technik tanecznych. Bierze czynny udział 
w największych eventach w Polsce oraz wystę-
puje jako prezenter poza granicami naszego 
kraju. 

Kobieta petarda z niesamowitą mocą! Najważ-
niejsza jest dla niej satysfakcja uczestników, 
uśmiech i dobra zabawa. Jest wulkanem pozy-
tywnej energii, którą zaraża wszystkich uczest-
ników zajęć. Prywatnie współwłaścicielka SEO 
„Babskie Wyjazdy”, event manager oraz mgr 
psychologii, a także miłośniczka podróży, do-
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brego jedzenia, zwierząt oraz życia pełną parą. 
Na Maratonie będzie z nami tańczyć zumbę.

Łukasz Grabowski 
Tańczący wojownik. 
Na pierwsze zajęcia 
Zumba Fitness® tra-
fił przez przypadek 
i zakochał się w niej 
od pierwszego kroku. 

Wcześniej trenował capoeirę, ale to zumba 
pochłonęła go bez reszty. Dziś jest instrukto-
rem Zumba Fitness, tancerzem salsy, bachaty, 
kizomby oraz zouk’a. Występował w Polsce i za 
granicą w wielu formacjach tanecznych m.in. 
dla takich szkół jak Salsa Factory, Latin Groove 
czy Salsa Libre. 

Za swoje największe sukcesy taneczne uważa 
występy na Bachaturo i na kongresie tanecz-
nym w Berlinie, a za swoją najlepszą decyzję 
w życiu – rozpoczęcie przygody z tańcem. Pre-
zenter Zumby światowego formatu, zwycięz-
ca konkursu Zumba Next Rising Presenter na 
zawodach Orlando Fitness Convention 2021. 
Prowadzi warsztaty dla instruktorów Zumby: 
JAM SESSION.

Zajęcia z Łukaszem to przygoda pełna różno-
rodnych rytmów i „chorełek” (red. choreogra-
fii) oraz uśmiechu, werwy, pasji, adrenaliny 
i radości. Podczas Maratonu będziemy mogli 
zatańczyć z nim bachatę oraz zumbę.

Anna Korczycka
Ania to certyfikowa-
ny instruktor takich 
dyscyplin jak: fit-
ness, pilates, viny-
asa power joga, joga 
dla dzieci, spinning, 

speedball, tae-bo i nordic walking. Uwiel-
bia pracę z ludźmi. Lata praktyki, nauka 
u źródeł i regularne szkolenia (ostatnie 
odbyte warsztaty jogi u Radka Rychlika  
„Mobilność i siła”) zapewniają uczestnikom 
zajęć Ani bezpieczeństwo i profesjonalizm. 
Warto przyjść i się z nią „pomęczyć”. Ania 
prowadzi w CKI zajęcia w ramach karnetu 
sportowego. 

Po Maratonie zadba o wyciszenie i prawi-
dłowe rozciągnięcie mięśni, żeby można 
było następnego dnia „normalnie” funkcjo-
nować.

Marcin Michalski
Dietetyk i trener per-
sonalny. W 2015 roku 
stworzył projekt Ho-
listic Body – którego 
misją jest optymaliza-
cja wielu elementów 

prowadzących do lepszego zdrowia. Prowadzi 
gabinet dietetyczny w Pułtusku. Można go 
spotkać również w Fizjo Clinica w Legionowie. 
Jego celem jest pomaganie osobom z proble-
mami zdrowotnymi poprzez zmianę nawyków 
życia codziennego. Dzieki Marcinowi uczest-
nicy Maratonu będą mogli dokonać analizy 
składu ciała na analizatorze inbody 120. Każdy 
uczestnik otrzyma trzydniowy jadłospis oparty 
na sezonowych produktach jesiennych.
Marcin odpowie też na pytania dotyczące zdro-
wego stylu życia, odżywiania i suplementacji. 

opr. Agnieszka Kopytek
zdjęcia nadesłane przez instruktorów 

oraz arch. CKI

ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI
Przypominamy, że mieszkańcy, którzy mają problem z po-
zbyciem się gałęzi ze swojej posesji, mogą skorzystać 
z nieodpłatnej usługi zrębkowania.

Usługę tę świadczy Dział Komunalny GPWiK „Mokre Łąki”. 

Zgłoszenia można dokonać pod numerem telefonu: 
513 438 608.

Urobek ze zrębkowania doskonale nada się jako ściółka 
pod krzewy.

Marta Merchel
Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Izabelin
fot. arch. UGI

Projekt powstał we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
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POMOC NA GRANICY 
zbiórka pieniędzy dla migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Nie możemy przejść obojętnie 
obok wielkiego dramatu ludzi na 
granicy polsko-białoruskiej, dla-
tego jako  Fundacja im. Księdza 
Aleksandra Fedorowicza „Przy-
jaciele Alego” włączamy się 
w dzieło pomocowe − mówią 
członkowie Fundacji.

Na co dzień działamy głównie lokalnie, 
przy parafii w Izabelinie, nieopodal War-

szawy, na obrzeżach Kampinoskiego Parku 
Narodowego.

Nasz patron − Ksiądz Ali − kochał Boga i lu-
dzi. Pochylał się nad każdym ludzkim nie-
szczęściem. O człowieku pisał: „Bóg tworzy 
każdą duszę. Bóg jest artystą − zostaw to 
artyście (...). Pozwól Bogu tworzyć dzieło 
tamtego człowieka, nie wchodź, nie kryty-
kuj, nikt cię nie wzywa na pomocnika i na 
krytyka Bożego, żebyś poprawiał, radził.”
Kontynuujemy dzieła Księdza Aleksandra, 
dlatego pragniemy realnie wesprzeć po-
trzebujących poprzez zbiórkę pieniędzy na 
zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla mi-
grantów na granicy.

Skontaktowaliśmy się z Caritas Diecezji Dro-
hiczyńskiej, która udziela pomocy rzeczowej 
poprzez parafie oraz ośrodki dla cudzoziem-
ców, znajdujące się na terenie diecezji. Die-
cezja Drohiczyńska to parafie leżące wzdłuż 
granicy z Białorusią: Czeremcha, Gnojno, 
Hajnówka, Kleszczele, Niemirów oraz Tokary.

Pomoc rzeczowa tam, na miejscu, już trwa! 
Migranci otrzymują tzw. podręczne pakiety 
pomocowe. Są to małe plecaki. W każdym 
znajdują się: ogrzewacz do rąk, batony 
energetyczne, koc termiczny i woda. Pakiety 
trafiają do osób, które zgłoszą się bezpo-
średnio po pomoc do parafii bądź parafian; 
do osób, które są gotowe nieść pomoc na-
potkanym migrantom oraz do organizacji 
i wolontariuszy, którzy wspierają działania 
w regionie przygranicznym.

Każdy może włączyć się w pomoc bliźniemu. 
Liczymy na Waszą hojność. Prosimy, pomóż-
cie nam pomagać!
 

Nazwa zbiórki: PomocNaGranicy

Link do zbiorki: 

pomagam.pl/przyjacielealego

Zbieramy środki pieniężne na „podręczne pakiety pomocowe” dla 
Ludzi na granicy polsko-białoruskiej. Rozpoczynamy 6 listopada 
2021 zbiórką pieniędzy na „Ryneczku po sąsiedzku”.

miłość

Fundacja „Przyjaciele Alego” od początku swojej działalności kontynuuje dzieła Księdza Aleksandra Fedorowicza – 
przede wszystkim pomagamy Bliźnim w potrzebie. 

„Ważna jest tylko              . Ważne jest, żebym robił co dobre i żebym chciał 
dookoła siebie szerzyć dobro.”– Ks. Aleksander Fedorowicz

razem z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Wszystkie środki pieniężne przekażemy 
do Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, która 
udziela pomocy rzeczowej poprzez 
parafie i ośrodki dla cudzoziemców 
znajdujące się na terenie tej diecezji.

Dlaczego współpracujemy z Caritas 
Diecezją Drohiczyńską? Jesteśmy lokalną 
fundacją, wybraliśmy ten oddział Caritasu, 
który jest najbliżej dramatu Bliźnich na 
granicy. Diecezja Drohiczyńska to parafie 
leżące wzdłuż granicy z Białorusią.

Szczegóły dotyczące dat zbiórek przed 
kościołem oraz lokalizacji puszek 
fundacyjnych będziemy przekazywali na 
bieżąco na naszym fanpage’u FB, na 
www.przyjacielealego.pl i w gablocie 
przed kościołem.

Czym jest „podręczny pakiet 
pomocowy”? To mały plecak, a w nim 
ogrzewacz do rąk, batony energetyczne, 
koc termiczny i woda. Pakiety trafiają 
bezpośrednio do osób, które potrzebują 
pomocy.

Jak możesz pomóc?
wpłacając na konto fundacji 20 1020 1026 0000 1502 0279 0046 
z dopiskiem „darowizna – Pomoc na Granicy”,

wpłacając na zbiórkę na portalu pomagam.pl 
pod adresem pomagam.pl/przyjacielealego,

wspierając zbiórki przed kościołem parafialnym 
ppw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie,

wspierając zbiórki do puszek wystawionych 
w Urzędzie Gminy Izabelin oraz w innych publicznych 
miejscach w naszej okolicy.

Pomóż nam pomagać! Dołącz do nas jako Darczyńca. 
Wspólnie kroczmy drogą Księdza Alego!
Prosimy o modlitewne wsparcie na czas tego dzieła.

Fundacja im. Ks. Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego” jest Organizacją Pożytku Publicznego.

NA GRANICY
POMOC
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Gmina Izabelin zajęła II miejsce w Polsce 
w Konkursie „GOZpodarz 2021”

W TROSCE O ŚRODOWISKOZ ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

Celem Konkursu jest promocja idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) i wynikających z niej 
korzyści oraz wyróżnienie podmiotów, które wdrażają rozwiązania z obszaru GOZ.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to świadome podejście, 
polegające na tym, że wartość surowców, materiałów i gotowych 
produktów powinna zostać zachowana tak długo, jak to możliwe, 
przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości wytworzonych odpa-
dów. Podstawą tej koncepcji jest tzw. piramida 3U: Unikaj, Używaj 
ponownie, Utylizuj.

 
„Aby przemodelować polską gospodarką w kierunku GOZ, należy 
podejmować działania na różnych poziomach – od świadomych de-
cyzji konsumentów, po dobre praktyki w zakresie GOZ promowane 
przez władze publiczne, firmy i organizacje pozarządowe. W Polsce 
pojawia się coraz więcej projektów związanych z ideą GOZ”.

W ramach działań związanych z GOZ-em, w gminie Izabelin, wpro-
wadzony został Program kompostowania bioodpadów, którego ce-
lem jest zatrzymanie odpadów w miejscu ich powstawania. W obu 
edycjach programu użyczono mieszkańcom już ponad 160 kompo-
stowników oraz udzielono zniżki w kwocie 6 zł na osobę w gospo-
darstwie domowym. Kolejne kompostowniki czekają na zaintere-
sowanych. 

W przestrzeni publicznej gminy również ustawione zostały kompo-
stowniki, w których gromadzone są bioodpady zebrane z terenów 
instytucji gminnych, czyli szkół, przedszkoli, spółki wod-kan oraz 
pasów drogowych, boisk i placów zabaw.
Każdego roku organizowane są również warsztaty kompostowania. 
Ich tematyka jest zróżnicowana – od tego, jak zacząć swoją przy-
godę z kompostowaniem, do możliwości wykorzystania powstałego 
kompostu. Podobne warsztaty przeprowadzono również dla ogrod-
ników, którzy w ramach świadczonych przez siebie usług mogą ofe-
rować prowadzenie przydomowych kompostowników.

Kolejnym krokiem w kierunku GOZ-u było Zarządzenie Wójta Gmi-
ny, które eliminuje przedmioty jednorazowego użytku, wykonane 
z tworzyw sztucznych, a jednocześnie promuje spożycie wody 
z dystrybutorów.
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Utworzenie Wymienialni „Puść ciuch w ruch”, w której mieszkańcy 
mogą pozostawić niepotrzebną odzież, jak również korzystać z tej, 
która na stanie Wymienialni pozostaje, pozwala ograniczyć wyrzu-
canie odzieży. Oprócz odzieży w Wymienialni przyjmowane są: obu-
wie, zabawki, książki i drobne sprzęty RTV.

Ponadto, poprzez szereg działań edukacyjnych, m.in. konkur-
sów, warsztatów, imprez tematycznych, opracowanie katalogów 
i poradników, zakup specjalistycznych pojemników na małą elek-
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Edukacja ekologiczna to podstawa
Październik minął w naszej gminie pod znakiem akcji edukacyjnych. 

Za nami kolejna edycja akcji zachęcającej do selektywnej zbiórki 
odpadów pod hasłem Makulatury przynieś stos, a dosta-

niesz wrzos. Od 1 października 2021 r. każda osoba, która dostar-
czyła do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5 kg 
makulatury otrzymała sadzonkę wrzosu. W akcji mogły brać udział 
zarówno osoby indywidualne, jak również placówki oświatowe, or-
ganizacje pozarządowe oraz sołectwa z terenu gminy Izabelin. 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W jej ramach wyda-
liśmy 847 sztuk wrzosów, zbierając w ten sposób ponad 4 tony 
makulatury. Ideą naszej akcji było zwiększanie świadomości do-
tyczącej korzyści płynących z segregacji surowców wtórnych oraz 
promowanie wśród mieszkańców postawy odpowiedzialności za 
środowisko. Pamiętajmy, że przetwarzając papier, chronimy surow-
ce naturalne − drzewa. Przyjmuje się, iż z jednej tony odpadów 
z papieru poddanych recyklingowi można średnio uzyskać około 
900 kg nowego papieru, chroniąc tym samym około 15 drzew przed 
wycinką. Z papieru po recyklingu powstaje wiele różnych produk-
tów, np. nowy papier wykorzystywany do druku książek czy gazet, 
banknoty, opakowania do jajek. 

Wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy za udział w akcji 
i zapraszamy w przyszłym roku. 

W minionym miesiącu odbyły się także kolejne edukacyjne 
warsztaty z dziećmi. Tym razem pracownicy Wydziału Ochrony 
Środowiska odwiedzili Gminne Przedszkole w Izabelinie. Na począt-
ku dzieci zapoznały się z zasadami prawidłowego postępowania 
z poszczególnymi frakcjami odpadów, a następnie sprzątały i se-
gregowały wcześniej przygotowane odpady. Przedszkolaki świetnie 
współpracowały, angażując się w zaproponowane zajęcia. 

Gościnnie odwiedziliśmy także Przedszkole w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (sąsiedniej gminie). Na za-
proszenie wychowawców przeprowadziliśmy zajęcia, ucząc dzieci 
dobrych nawyków w zakresie segregacji odpadów. Przedszkola-
ki dowiedziały się, dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna 
i w jaki sposób można je ponownie wykorzystać. 

W październiku zostały również przekazane dwa komplety pojemni-
ków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gminnym przed-
szkolom w Izabelinie oraz w Laskach. Pojemniki-kredki posłużą jako 
pomoc rekwizytowa w prowadzonych warsztatach edukacyjnych, 
a także zachęcą dzieci do prawidłowego postępowania z odpadami 
na co dzień.  

Tekst i fot. Wydział Ochrony Środowiska UGI

tronikę, serc na nakrętki czy dawanie „drugiego życia” odpadom 
w PSZOK-u, szerzona jest idea GOZ-u. 

Świadomość mieszkańców stopniowo wzrasta, co widać chociażby 
po osiąganych przez gminę poziomach odzysku i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, któ-
re stale rosną. Dla przykładu w kolejnych latach wynosiły: w 2017 
− 77,7%, w 2018 – 31,14 % , w 2019 – 63,62%, a w 2020 − 
87,07%.

Marta Merchel
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PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W PAŹDZIERNIKU 2021

Punkt odwiedziło w sumie 486 mieszkańców.  Odwiedziny mieszkańców 
z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C  146

Hornówek  120

Truskaw    92

Laski    52

Izabelin B    49

Mościska    21

Sieraków      6

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W pięć sobót na 17 dni po-
wszednich pracy PSZOK-u w październiku przywieziono 38% odpadów. 

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się 
w Izabelinie C, przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy Izabelin). 
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 9 do 31, natomiast 
w soboty od 28 do 58.

W październiku najwięcej wywieziono odpadów poremontowych, bu-
dowlanych oraz gruzu. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 
19260 kilogramów. Pozostałe ilości kształtowały się następująco:
tworzywa sztuczne – 1900 kg
zużyty sprzęt elektroniczny – 2780 kg
bioodpady – 4140 kg
odpady wielkogabarytowe – 9760 kg
przeterminowane leki – 30 kg
chemikalia – 80 kg
tekstylia – 640 kg
opony – 1620 kg
świetlówki – 20 kg

Przyjęta w PSZOK-u makulatura i złom zostały przekazane w ramach 
akcji charytatywnej na leczenie Leosia – chorego chłopca z naszej gminy.

Po odbiór odpadów przyjechało 28 hakowców firmy BYŚ, z czego 17 
zabrało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebrane zostały 54 
kontenery KP-7. Po odbiór świetlówek i chemikaliów wykonane były do-
datkowe podjazdy śmieciarek o mniejszej kubaturze. 

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

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

Trzech mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

https://tiny.pl/ts68d 
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Kontrola segregacji 
odpadów komunalnych

System gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gmi-
nie funkcjonuje już od 2012 roku, mimo to nadal nie wszyscy wie-
my jak lub też nie chcemy właściwie postępować z odpadami.

W związku z powyższym, by pomóc 
niektórym z Państwa wdrożyć się 

w zasady systemu, a także by realizo-
wać obowiązek ustawowy rozpoczynamy 
kontrole w zakresie przestrzegania przez 
mieszkańców zasad segregacji odpadów. 
Pracownicy firmy odbierającej odpady oraz 
urzędnicy będą weryfikować jakość segre-
gacji, sprawdzając zawartość worków i po-
jemników, a nieprawidłowości sygnalizować 
odpowiednią naklejką. Naklejki w kolorze 
żółtym i pomarańczowym to informacja, że 

brak prawidłowo posegregowanych odpa-
dów stwierdzono dla danej nieruchomości 
pierwszy raz, natomiast naklejka czerwona 
umieszczona na pojemniku/worku oznacza, 
że niewłaściwe postępowanie z odpadami 
ma miejsce po raz drugi i jest to podsta-
wa do wszczęcia postępowania w sprawie 
określenia wysokości opłaty podwyższonej 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi za miesiąc lub miesiące, w których nie 
dopełniono obowiązku selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych.

żółta naklejka:
– nieprawidłowa segregacja w oznaczonym po-
jemniku/worku, stwierdzona po raz pierwszy;
– odpady w oznaczonym pojemniku/worku 
należy prawidłowo  posegregować;
– odbiór właściwie posegregowanych odpa-
dów nastąpi przy najbliższym harmonogra-
mowym odbiorze.

pomarańczowa naklejka:
– w oznaczonym pojemniku/worku znaj-
dują się odpady niepodlegające odbiorowi 
sprzed posesji;
– odbiór odpadów po powiadomieniu Urzędu 
Gminy Izabelin (tel. na naklejce) o usunięciu 
odpadów z oznaczonego pojemnika/worka 
w najbliższym harmonogramowym terminie.

czerwona naklejka:
– nieprawidłowa segregacja w oznaczonym 
pojemniku/worku, stwierdzona po raz drugi;
– oznaczone odpady zostaną odebrane jako 
zmieszane podczas najbliższego odbioru;
– podstawa do wszczęcia postępowania ad-
ministracyjnego skutkującego nałożeniem 
opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;
- opłata podwyższona to czterokrotność obo-
wiązującej miesięcznej stawki czyli 4 x 33,00 zł 
= 132,00 zł od osoby.

PRZYPOMINAMY
− selektywna zbiórka odpadów komunal-
nych jest obowiązkowa dla wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości;
− do pojemników na odpady zmieszane 
nie należy wrzucać odpadów, które podle-
gają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, 
szkło, metal, przeterminowane leki, che-
mikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV 
i AGD, odpady budowlane, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady ulegające biodegradacji;
− odpady surowcowe (papier, tworzywa 
sztuczne, metal, szkło) oraz odpady biode-
gradowalne kuchenne, należy gromadzić 
w dedykowanych workach/pojemnikach, 
zgodnie z ich przeznaczeniem, mieszanie 
poszczególnych frakcji (np. papieru z pla-
stikiem) jest niewłaściwe;
− odpady biodegradowalne ogrodowe 
umieszczamy we własnych workach, drob-
ne gałęzie można przekazywać w związa-
nych snopkach;
− odpady niepodlegające odbiorowi sprzed 
posesji przekazujemy do PSZOK-u (odpady 
budowlane, zużyte baterie, zużyty elektro-
sprzęt, przeterminowane leki, chemikalia, 
opony, odpady wielkogabarytowe),
− odpady inne niż komunalne należy prze-
kazać odpłatnie, poza systemem, upraw-
nionemu przedsiębiorcy (np. części samo-
chodowe).

Szczegółowe informacje na temat właści-
wego postępowania z odpadami dostępne 
są na stronie Gminy → zakładka Ochrona 
Środowiska → Odpady 
https://www.gmina.izabelin.pl/119,odpady
Prawidłowa segregacja ma wpływ na 
zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, 
co przekłada się na obniżenie ponoszonych 
kosztów, a także umożliwia gminie osią-
gnięcie wymaganych, rocznych poziomów 
recyklingu i ograniczenia masy składowa-
nych odpadów komunalnych. Pamiętaj-
my również o tym, by generować jak 
najmniej odpadów poprzez przemyślane 
zakupy, dając odpadom drugie życie, 
a bioodpady zagospodarowując w przy-
domowym kompostowniku.

Renata Galbarczyk-Pykało
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska UGI

https://www.gmina.izabelin.pl/119,odpady 
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Niska emisja 
złe wybory wiszą w powietrzu

Niska emisja to wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń ze źródeł o wysokości do 40 m. Chodzi zatem 
o kominy lokalnych kotłowni, kominy prywatnych domów, a także o rury wydechowe pojazdów spalinowych. 

Warto podkreślić, że często niska emi-
sja jest zamiennie określana mianem 

smogu, choć to dwa różne zjawiska. Można 
bowiem zaryzykować stwierdzenie, że smog 
zawsze wiąże się z niską emisją, gdyż sta-
nowi połączenie dymu i mgły, które wsku-
tek bezwietrznej pogody tworzą widoczną 
zawiesinę. Natomiast niska emisja to zanie-
czyszczenia, których często nie dostrzega-
my, a które wraz z wdychanym powietrzem 
przedostają się do naszych płuc, szcze-
gólnie w sezonie grzewczym. Zatem do 
powstania smogu dochodzi sporadycznie, 
a z niską emisją mamy do czynienia każ-
dego dnia, w którym normy zanieczyszczeń 
powietrza zostają przekroczone.

Przyczyny niskiej emisji

Powracający rokrocznie problem niskiej 
emisji to przede wszystkim konsekwencja 
tego, że wielu mieszkańców nadal używa 
starych, wyeksploatowanych i niespełnia-
jących norm kotłów na paliwa stałe. Urzą-
dzenia te odznaczają się niską sprawnością, 
a więc wymagają nieproporcjonalnie dużo 
opału w stosunku do generowanego ciepła. 
Kotły grzewcze w gospodarstwach domo-
wych podczas spalania osiągają temperatu-
rę od około 200 do 500 stopni Celsjusza, 
a wtedy odpady nie ulegają całkowitemu 
spaleniu, więc przez niewyposażone w filtry 
kominy do powietrza ulatują niebezpieczne 
substancje. Dodatkowo ludzie w przesta-
rzałych piecach często spalają niewłaściwy 
opał, w tym nierzadko odpady. Choć dzięki 
kampaniom edukacyjnym i lokalnym pro-
gramom wsparcia, realizowanym również 
w gminie Izabelin, skala zjawiska sukce-
sywnie maleje, to jednak mieszkańcy wciąż 
wrzucają do domowych kotłów tani, niskiej 
jakości i zasiarczony węgiel albo, co gorsza, 
odpady, meble, a nawet zużyte opony, nie 
zdając sobie sprawy z faktu, że działają na 
szkodę własną, sąsiadów i środowiska na-
turalnego. 

Nie bez znaczenia jest również emisja bę-
dąca efektem spalania paliwa i ścierania 
klocków hamulcowych w samochodach. 
W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 
aż 621 aut, a 73% z nich ma powyżej 10 lat, 
więc pojazdy te nie spełniają najnowszych 
norm emisji spalin. Z kolei według danych 
GUS-u z 2019 r., w powiecie warszawskim 
zachodnim odnotowano blisko 824 auta na 
1000 mieszkańców. Warto więc jak najczę-
ściej korzystać z transportu zbiorowego lub 
pojazdów bezemisyjnych. W tym zakresie 
Gmina Izabelin dała dobry przykład i za-
kupiła dwa rowery elektryczne na potrzeby 
wykonywania zadań własnych. Dodatkowo, 
aby oczyścić powierzchnie z pyłów, na te-
renie gminy regularnie wykonuje się zabieg 
czyszczenia ulic na mokro.

Skutki niskiej emisji

Znajdujące się w dymie i spalinach pyły 
PM2,5 oraz PM10, wielopierścieniowe wę-
glowodory aromatyczne (np. benzoapiren), 
metale ciężkie, a także dioksyny, furany 
oraz tlenki azotu, to mikroskopijne drobi-
ny, które wnikają do płuc i krwioobiegu. 
W konsekwencji powodują osłabienie od-
porności organizmu człowieka, kaszel, ka-
tar, schorzenia zatok, a także astmę czy 
alergie. Szkodliwe substancje w powietrzu 
zwiększają ryzyko wystąpienia choroby Al-
zheimera, depresji, bezpłodności, niewydol-
ności serca oraz nowotworów.

Co więcej, niska emisja prowadzi do nisz-
czenia zabytków i fasad budynków, wsku-

Zrealizowane przez ABRYS Sp. z o.o. na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin
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tek osiadania na nich związków siarki i wni-
kania pyłów w strukturę tynku. Zanieczysz-
czenie powietrza przyspiesza także korozję 
metali, co wpływa na zmniejszenie trwałości 
urządzeń i konstrukcji infrastruktury gmin-
nej. Z kolei w kontekście ogólnoświatowym 
emisja zanieczyszczeń do powietrza sprzyja 
globalnemu ociepleniu, powiększaniu się 
dziury ozonowej oraz kwaśnym deszczom, 
które mogą spaść daleko poza obszarem 
występowania niskoemisyjnych źródeł. 

Inne konsekwencje niskiej emisji mają cha-
rakter ekonomiczny, lecz odczuwalny dla 
każdego z mieszkańców. Głównie chodzi tu 
o koszty obejmujące w szczególności wy-
datki na opiekę zdrowotną, przeznaczone na 
leczenie ludzi chorujących z powodu zanie-
czyszczenia powietrza.

Należy pamiętać też o kosztach wynikają-
cych z mniejszej produktywności pracowni-
ków, w tym nieobecności w pracy z powodu 
choroby zatrudnionego lub jego najbliższych.

Nie każdy też pamięta, że osoba spalająca 
odpady podlega karze aresztu lub grzywny. 
Przestrzeganie przepisów wprowadzonych 
uchwałą antysmogową obowiązującą na 
terenie województwa mazowieckiego jest 
kontrolowane zarówno przez ewidencjo-
nowanie urządzeń grzewczych, jak i we-
ryfikowanie stosowanych rodzajów paliw. 
Użytkownicy instalacji naruszający przepi-
sy uchwały mogą być ukarani grzywną do 
5000 zł lub mandatem do 500 zł. Warto 
wiedzieć, że zgodnie z art. 225 kodeksu 
karnego, udaremnianie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli jest przestęp-
stwem zagrożonym karą aresztu.

Mając świadomość tego wszystkiego, Gmi-
na Izabelin edukuje mieszkańców, przeka-
zując wiedzę o jakości powietrza oraz go-
spodarce niskoemisyjnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiany nieekologicznych 
źródeł ogrzewania. Dodatkowo trwa bu-
dowa instalacji gminnej sieci monitoringu 
jakości powietrza oraz prace nad urucho-
mieniem aplikacji mobilnej, informującej 
mieszkańców o stanie jakości powietrza 
w gminie Izabelin.

Zrealizowane przez ABRYS Sp. z o.o. 
na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Izabelin

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU 
CZYSTE POWIETRZE

W gminie Izabelin wielu mieszkańców nadal używa starych, wyeksploatowanych i niespełniających norm 
kotłów na paliwa stałe. Urządzenia te wymagają nieproporcjonalnie dużo opału w stosunku do generowa-
nego ciepła. W efekcie dym powstający podczas spalania opału w tych piecach zawiera wiele zanieczysz-
czeń, które wypływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Już dziś możemy coś z tym zrobić.

1 stycznia 2023 r. to termin, do kiedy 
mieszkańcy gminy oraz całego woje-

wództwa mazowieckiego będą musieli po-
zbyć się kotłów niespełniających wymogów 
emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 
303-5:2012 oraz pieców i kominków nie-
spełniających kryteriów emisji ekoprojek-
tu. Oznacza to, że do użytku nie zostaną 
dopuszczone kotły bezklasowe, a także te 
najniższych klas, czyli 1 i 2. Natomiast od 1 
stycznia 2028 r. nie będzie można już użyt-
kować kotłów spełniających wymogi emi-
syjne klas 3 i 4. 

W walce z zanieczyszczeniem powietrza 
powodowanym m.in. przez nieefektywne 
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źródła ciepła udzielane są różne formy wsparcia dla właścicieli nie-
ruchomości. Należą do nich gminne dotacje na wymianę pieca oraz 
rządowy program Czyste Powietrze. 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest po-
prawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i in-
nych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych.

Dla kogo? 
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lo-
kali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co? 
Dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe 
normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomoderniza-
cyjnych budynku.  

Ile? 
Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: 

- do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania − osoby, 
których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

- do 37 tys. zł w podwyższonym poziomie dofinansowania − osoby, 
których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodar-
stwie domowym nie przekracza:
• 1 564 zł − w gospodarstwie wieloosobowym
• 2 189 zł − w gospodarstwie jednoosobowym

Z dniem 1 stycznia 2022 roku już nie będzie można uzyskać dotacji 
na kotły węglowe. Możliwe jest to tylko do 31 grudnia 2021 r. W tym 
terminie należy złożyć wniosek o dofinansowanie kotła na węgiel, 
kupić go i zamontować. Należy pamiętać, że potrzebna jest faktura 
wystawiona do końca 2021 r. Warunek ten nie dotyczy wniosków 
złożonych przed 1 lipca 2021 r.

We wrześniu ubiegłego roku została stworzona lista zielonych urzą-
dzeń i materiałów (ZUM), czyli wykaz urządzeń grzewczych, paneli 
fotowoltaicznych, materiałów termoizolacyjnych, stolarki okiennej, 
drzwi zewnętrznych i garażowych, które można wykorzystać, ubie-
gając się o dotację. Urządzenia i materiały tam wymienione speł-
niają wymogi programu Czyste Powietrze. Lista dostępna jest pod 
adresem: lista-zum.ios.edu.pl.

Już dziś skorzystaj z dofinansowania na wymianę swojego nieefek-
tywnego źródła ciepła oraz na termomodernizację budynku. Więcej 
informacji na temat programu „Czyste Powietrze” można uzyskać 
pod adresem: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie 
lub w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, w Punkcie Konsulta-
cyjno-Informacyjnym. Serdecznie zapraszamy.

Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Izabelin

fot. arch. UGI

W TROSCE O ŚRODOWISKOZ ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

W TROSCE O TO, 

CO NAJLEPSZE,

 GMINA IZABELIN DBA 

O CZYSTE POWIETRZE
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W TROSCE O ŚRODOWISKOZ ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

BIORÓŻNORODNOŚĆ A GATUNKI INWAZYJNE 
O CO WŁAŚCIWIE CHODZI?

Każdy z nas korzysta w mniejszym lub większym stopniu z dobrodziejstw przyrody. Wychodząc na zwykły spa-
cer do lasu, szukamy ukojenia dla naszych zmysłów: świeże powietrze, cudowny zapach, cała gama kolorów 
i tekstur… Jednak rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że to co otacza nas w trakcie spaceru to wielka sieć 
naczyń połączonych, na którą składają się miliony żywych organizmów.

Obecnie mocno propagowany jest termin 
bioróżnorodność. Ludzie często używają 

go, nie do końca rozumiejąc znaczenie tego 
słowa. Czym jest bioróżnorodność i skąd taki 
nacisk na jej ochronę? 

Szukając odpowiedzi na to pytanie, powinni-
śmy zacząć od jednej z najbardziej znanych 
umów międzynarodowych − Konwencji 
o różnorodności biologicznej. 

W wielkim skrócie Konwencja o różnorodno-
ści biologicznej (Convention on biological 
diversity, CBD) to umowa międzynarodo-
wa, zapewniająca globalne ramy prawne dla 
działań na rzecz bioróżnorodności. Została ona 
sporządzona 5 czerwca 1992 roku podczas 
tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, a weszła 
w życie 29 grudnia 1993 roku. Jej stronami jest 
195 państw świata i jedna organizacja między-
narodowa (Unia Europejska). Została ratyfiko-
wana przez Polskę w 1996 r.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ww. Kon-
wencji – różnorodność biologiczna ozna-
cza zróżnicowanie wszystkich żywych 

organizmów pochodzących, inter alia 
(między innymi), z  ekosystemów lądo-
wych, morskich i innych wodnych eko-
systemów oraz zespołów ekologicznych, 
których są one częścią. Dotyczy to róż-
norodności w obrębie gatunku, pomię-
dzy gatunkami oraz ekosystemami.

Przytoczona definicja bioróżnorodności brzmi 
całkiem prosto. Ktoś mógłby powiedzieć, że 
w skrócie chodzi o to, że im więcej gatunków 
tym lepiej. Na co więc czekamy? Sadźmy nowe 
gatunki rośliny, wprowadzajmy do ekosys-
temów nowe gatunki zwierząt – zwiększymy 
bioróżnorodność. Czy właśnie o to chodzi?

Bioróżnorodność faktycznie jest zróżnicowa-
niem żywych organizmów w danym obszarze 
− im szersze spektrum tych organizmów tym 
lepiej. Należy jednak wiedzieć, że bioróżnorod-
ność poszczególnych obszarów czy też ekosys-
temów to nie tylko mnogość występujących 
w nim gatunków (roślin, zwierząt, grzybów), 
ale również sieć wzajemnych zależności ist-
niejących między nimi, które tworzą się na 
przestrzeni wielu, a czasem setek lat. Wpro-

wadzając nowe gatunki, obce dla danego eko-
systemu, zaburzamy istniejącą sieć zależności. 
W konsekwencji naturalnie występujące ga-
tunki są wypierane lub całkowicie eliminowane 
w siedlisku na rzecz nowego lokatora. Zamiast 
wzbogacić bioróżnorodności danego siedliska,  
przyczyniamy się do  jego degradacji.

Światowe organizacje zajmujące się szeroko 
pojętą ochroną środowiska mocno nagłaśnia-
ją problem, jakim jest degradacja środowiska 
przyrodniczego. W dobie Internetu każdy, jeśli 
tylko chce, może znaleźć setki zestawień ob-
razujących skalę zjawiska nieodwracalnego 
niszczenia siedlisk wraz z ich florą i fauną. 
Inaczej mówiąc − człowiek swoim działaniem 
przyczynia się do z zubażania globalnej bioróż-
norodności.

Za dwa najistotniejsze zagrożenia dla środo-
wiska przyrodniczego wskazuje się właśnie 
utratę siedlisk (wynikająca z działalności czło-
wieka) oraz zmniejszanie bioróżnorodności 
w skali globalnej, na skutek rozprzestrzeniania 
się inwazyjnych gatunków obcych.

A czym są inwazyjne gatunki obce – to po 
prostu gatunki naturalnie niewystępu-
jące w danym obszarze, które po prze-
dostaniu się i zadomowieniu na nowym 
terenie, wskutek swoich predyspozycji 
do intensywnego namnażania rozprze-
strzeniają się błyskawicznie w nowym 
terenie, wypierając/eliminując rodzimie 
występujące gatunki. Prowadzi to do zmian 
w charakterze siedliska oraz zubożenie jego 
bioróżnorodności (często tworzą się mono-
kulturowe siedliska – ubogie w gatunki – łąki 
opanowane przez rdestowce czy nawłoć kana-
dyjską lub też monokulturowe lasy z klonem 
jesionolistnym czy dębem czerwonym). 

Gatunki inwazyjne, poza niszczeniem natural-
nej bioróżnorodności, mają również wymierny 
wpływ na gospodarkę (np. w gospodarce le-
śnej, rolnej – koszty dodatkowych zabiegów 

nawłoć kanadyjska − działka przy skrzyżowaniu ul. Wieczorka i Akacjowej w Laskach
 fot. Anna Madanowska
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zwalczających, brak zysków z danego obszaru 
do czasu skutecznego i całkowitego wyelimi-
nowania inwazyjnego osobnika, itp.). 

Mówiąc o negatywnym wpływie inwazyjnych 
gatunków obcych, należy wspomnieć, że 
mogą stanowić również duże zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt − najlep-
szym przykładem jest barszcz Sosnowskiego.

Bogatsi o elementarną wiedzę w temacie bio-
różnorodności i negatywnego wpływu, jaki wy-
wierają na nią obce gatunki inwazyjne, warto 
pokusić się o pokazanie przykładu z naszego 
podwórka. 

Ostatnio zaciekawienie wzbudziły tabliczki 
ustawione przy ul. Słowackiego w Izabelinie 
B informujące o zastosowaniu na tym terenie 
innowacyjnej metody zwalczania rdestowca 
(więcej informacji na stronie https://www.gmi-
na.izabelin.pl/197,moja-puszcza?tresc=6479). 
Tabliczki wywołały niemałą konsternację 
wśród mieszkańców, a  krótki spacer po Iza-
belinie B pokazał, że wskazani winni (rdesto-
wiec ostrokończysty, rdestowiec sachaliński 
oraz rdestowiec czeski) rosną nie tylko przy 
ul. Słowackiego, ale również w innych miej-
scach np. w pasach drogowych ulic Sienkiewi-
cza, Kordeckiego czy Podbipięty. 

Niestety nie są to jedyni inwazyjni lokatorzy 
w naszej gminie. Nierzadkie są fragmenty lasu, 
gdzie występują monokultury dębu czerwone-
go, robinii akacjowej czy klonu jesionolistnego. 
Na próżno szukać tam brzozy brodawkowatej, 

sosny zwyczajnej czy dębu szypułkowego. 
Spacer ulicami naszej gminy ukazuje również 
liczne miejsca opanowane przez rdestowce, 
nawłoć kanadyjską czy niecierpki.

Jak pokazują liczne publikacje, walka z inwa-
zyjnymi gatunkami jest trudna i bardzo kosz-
towna, często skazana z góry na porażkę. 
Mimo to, nie możemy zaprzestać działań. 

Jako odpowiedzialni mieszkańcy możemy doło-
żyć swoja cegiełkę w tej walce, poprzez świa-
dome i odpowiedzialne dobieranie roślin w swo-
ich ogrodach. Wiele gatunków obcych, w tym 
inwazyjnych, proponowanych do posadzenia 
w ogrodzie, można zastąpić rodzimymi, równie 
atrakcyjnymi odpowiednikami. Oto przykłado-
we zestawienia gatunków obcych i rodzimych 
alternatyw dla nich, zaczerpnięte z publikacji 
Zamień nawłocie na malwy przy płocie:

− niecierpek gruczołowaty można zastąpić: 
malwą ogrodową, dalią ogrodową, floksem 
wiechowatym czy sadźcem konopiastym;
− nawłoć kanadyjską i późną można zastąpić:  
dziewanną wielokwiatową, parzydłem leśnym, 
słoneczniczkiem szorstkim;
− rdestowiec japoński i sachaliński można 
zastąpić: jaśminowcem wonnym, forsycją, raj-
skim jabłuszkiem, kaliną koralową czy lilakiem 
pospolitym.

Osobiście uważam, że zapomnianą i niedoce-
nianą rośliną, a niewątpliwie istotną z punktu 
widzenia przyrodniczego, i do tego piękną, jest 
głóg jedno- lub dwuszyjkowy. Te nieduże drze-

SCHRONIENIE DLA JEŻA
Jesień. Liście lecą z drzew. I co roku odżywa temat. Grabić czy nie? Zapewne połowa ludzkości uważa że tak, 
a pozostałe 50%, że absolutnie nie. Prawda jak zwykle leży pośrodku. 

Zwolennicy grabienia twierdzą, że traw-
nik wygląda brzydko, że opadłe liście to 

zwykłe śmieci, a podwórze czy ogród wy-
gląda nieestetycznie. Zwolennicy liści opa-
dających i przewiewanych z jednego końca 
ogrodu na drugi twierdzą inaczej. Uważa-
ją że jest ładnie, że październikowy ogród 
musi tak wyglądać, że jest nastrojowo, że 
lubią jak szeleści pod nogami, i że to poży-
teczne dla przyrody.

wa bądź krzewy kwitną od maja do czerwca, 
mają przepiękne owoce, które stanowią przy-
smak dla ptaków, a ponadto są bardzo łatwe 
w uprawie.

Należy zatem pamiętać, że człowiek nie jest 
elementem oderwanym od otoczenia, i każde 
jego działanie ma wymierny wpływ na środo-
wisko przyrodnicze. Świadomość tego powin-
na przekładać się na odpowiedzialne podejście 
do życia i ustawicznie podejmowane próby 
mające na celu  ograniczenie do minimum 
negatywnego oddziaływania każdego z nas na  
środowisko.   

Pozwolę sobie na zakończyć ten artykuł cyta-
tem, który w mojej ocenie wpisuje się dobrze 
w omawiany problem: W naturze nie ma ani 
nagród ani kar: są konsekwencje. (Robert Gre-
en Ingersoll)

Anna Madanowska 
Wydział Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Izabelin

Opracowano na postawie:
− https://www.gov.pl/web/srodowisko/CBD;
− https://www.wigry.org.pl/inf_i_rozw/budowa_por/
por4_4.htm,;
− https://pomorskieparki.pl/files/site-pzpk/downlo-
ad/564/ZPP-broszura-A4-Zamien-nawlocie.pdf;
− https://www.gov.pl/web/gdos/przyroda-i-rozno-
rodnosc-biologiczna.

W TROSCE O ŚRODOWISKOZ ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

Różne mamy wizje naszych trawników. 
Jedni chcą mieć równo wystrzyżone i odku-
rzone z liści, gałązek i nasion. Nawet drob-
nych grzybów, które gdzieś tam spod ziemi 
wychyną, nie są w stanie tolerować. Innym 
podoba się przyrodniczy nieład − trawa róż-
nej wysokości, tu i ówdzie niewykoszone, 
posypane równo opadłymi liśćmi, z bogac-
twem grzybów, mchów i żywej drobnicy. 
A co na to nauka?

Od kiedy w naszej szerokości geograficz-
nej po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, 
czyli ok. 14 tysięcy lat temu, klimat zaczął 
się ocieplać (nie mylić ze współczesnym 
ocieplaniem), najpierw pojawiła się tundra. 
Następnie wyrosły lasy brzozowo-sosno-
we, a kolejnym etapem rozwoju roślinności 
w czasie ponownego ochłodzenia był po-
wrót stepotundry, którą po niedługim cza-
sie zastąpiły bory sosnowe. Chwilę później 

https://www.gmina.izabelin.pl/197,moja-puszcza?tresc=6479
https://www.gmina.izabelin.pl/197,moja-puszcza?tresc=6479
− https://www.gov.pl/web/srodowisko/CBD
https://www.wigry.org.pl/inf_i_rozw/budowa_por/por4_4.htm
https://www.wigry.org.pl/inf_i_rozw/budowa_por/por4_4.htm
https://pomorskieparki.pl/files/site-pzpk/download/564/ZPP-broszura-A4-Zamien-nawlocie.pdf
https://pomorskieparki.pl/files/site-pzpk/download/564/ZPP-broszura-A4-Zamien-nawlocie.pdf
https://www.gov.pl/web/gdos/przyroda-i-roznorodnosc-biologiczna
https://www.gov.pl/web/gdos/przyroda-i-roznorodnosc-biologiczna
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w borach rosnąć zaczęły wiązy. Wreszcie, 
około 8 do 5 tysięcy lat temu środkową 
część Europy zdominowały lasy mieszane 
i liściaste. Można powiedzieć, że rozpoczę-
ło się wówczas trwające do dziś jesienne 
opadanie liści z drzew. To naturalny proces, 
wpisany w coroczny cykl przechodzenia 
drzew w zimowy stan spoczynku. Drzewa 
pod wpływem mniejszej ilości światła i niż-
szej temperatury wycofują z liści substan-
cje życiowe, chlorofil pod wpływem reakcji 
chemicznych zamieniany jest w karotenoidy 
i ksantofil, co powoduje przebarwienie liści 
na rozmaite kolory − odcienie żółci i czer-
wieni. Wreszcie liście obumierają i spadają. 

Ale natura, jak to natura, niczego nie trak-
tuje jak odpad. Wszystko jej się przydaje. 
Natychmiast – pojęcie trochę niefortunne 
w ewolucji – wykształciła organizmy, któ-
re z naszego punktu widzenia niepotrzeb-
ne liście zużywają: zjadają, przetwarzają 
i wydalają w postaci prostych związków 
organicznych, które z kolei użyźniają glebę. 
Proces gnicia i rozkładu chwilę trwa, i zanim 
liście całkowicie znikną, stanowią warstwę 
termoizolacyjną, chroniącą glebę przed 
nadmiernym parowaniem wody. Jedne li-
ście ulegną rozpadowi szybciej, jak choćby 
lipowe czy wierzbowe (trwa to kilka, kilka-
naście tygodni), inne np. liście dębu potrze-
bują więcej czasu − rok, a niekiedy dłużej. 

Tak czy inaczej, wszystko jest pod kontrolą. 
Bo to pod okrywą liści, pokrytą dodatkowo 
warstwą zlodowaciałego śniegu, znajdują 
zimą schronienie nieprzebrane rzesze le-
śnej i polnej drobnicy. Jeże, myszy, nornice, 
ryjówki, polniki, karczowniki – to tylko te, 
które widać. A są przecież setki gatunków 
bezkręgowców: pajęczaki, owady, ślima-
ki... Są wśród liści jaja, poczwarki i kokony 
pełne bezkręgowego potomstwa − wiele 
gatunków, które żyją wokół nas, czy so-
bie tego życzymy czy nie. I chociaż część 
z nas uważa, że to w zasadzie paskudztwo 
i w dodatku nikomu nie potrzebne, to natu-
ra wyobraża to sobie inaczej. Skoro powsta-
ło w toku ewolucji, to znaczy że być musi, 
bo ma w ekosystemie jakąś konkretną, być 
może nieznaną nam rolę do spełnienia. 
Wspomnę tylko o piramidzie pokarmowej…

Rozumiem tych, którzy chcą mieć schlud-
nie pozamiatane i wygrabione połacie, i nie 
tolerują w swoim sąsiedztwie innych form 

życia. Przekonywanie, że warto, że to po-
trzebne − nic nie zmieni. Wszak szczelne 
ogrodzenia i tak uniemożliwiają migrację 
stworzeń do i z ogrodu. A może faktycznie 
tak jest, że zasypany liśćmi trawnik nie pa-
suje do nowoczesnych, mocno przeszklo-
nych realizacji w odcieniach szarości. Nie 
wiem, nie znam się. 

Ja nie grabię. Raz popełniłem ten błąd. 
Wygrabiłem dokładnie, co do listeczka. Mi-
nęła zima. Latem nie mogłem sobie pora-
dzić z przymiotnem (bylina, kuzyn „astrów” 
przyp. red). Rosło wszędzie, skutecznie wy-
pierając inne rośliny. Od kilku lat nie grabię. 
Przewiewa mi te liście po podwórzu tam 
i z powrotem. Są w donicach z kwiatami, na 
schodach, w narożnikach domu. Lubię to. 
Podoba mi się. Jest jesiennie, nostalgicznie, 
nastrojowo. Pod lipami regularny brązowy 
dywan, w żywopłocie grabowym złotawo-
-żółta poducha. Tam, gdzie mniej drzew, 
widać zielone połacie. W zalesionej części 
ogrodu − kilkunastocentymetrowa war-
stwa liści. Trochę dębowych nawiewa mi 

od sąsiada. Nie przeszkadza mi to, nawet 
się przydają… Czy są jeże? Nie wiem, nie 
sprawdzam. Mam nadzieję, że tak. Skoro 
były latem i krzątały się, hałasując nocami, 
to pewnie zostały do jesieni. Lubię żywe. 
Nie ważne jak wygląda. Czy gryzie, żądli, 
czy ćwierka bez opamiętania. Niech żyje. 
Pomagam na ile potrafię. 

Zamiast post scriptum

Lubiący sterylizować przestrzeń za pomocą 
dmuchawy do liści powinni pamiętać, że na 
podstawie uchwały nr 115/20 Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego z dnia 8 września 
2020 r., od stycznia 2021 roku na terenie 
wszystkich gmin województwa mazowiec-
kiego panuje zakaz używania spalinowych 
i elektrycznych dmuchaw do liści, ze względu 
na powodowaną przez nie wtórną emisję pyłu 
i znaczący wpływ na stężenia zanieczyszczeń 
w powietrzu. Uchwała obowiązuje do 31 grud-
nia 2026 roku.

M. Szajowski, KPN

 fot. Pixabay.com
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USUŃ AZBEST − nie zwlekaj!
W Polsce wszystkie wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2032 roku.

Co to jest AZBEST?

Azbest to nazwa handlowa grupy naturalnie 
występujących w środowisku minerałów cha-
rakteryzujących się włóknistą budową. Pod 
względem chemicznym stanowią uwodnione 
krzemiany magnezu, sodu, wapnia i żelaza. 
Włókna azbestu należą do najcieńszych spo-
śród wszystkich minerałów występujących na 
ziemi. Wdychanie ich stanowi zagrożenie dla 
zdrowia i życia człowieka. Azbest zaliczany jest 
do substancji o udowodnionym działaniu rako-
twórczym, za które odpowiedzialne są właśnie 
ta włóknista budowa i wielkość cząstek oraz 
ich trwałość w środowisku biologicznym (or-
ganizmie człowieka). Niektóre azbesty ulegają 
częściowemu rozpuszczeniu w płynach fizjolo-
gicznych, inne są trwałe. Zagrożenie chorobą 
jest często bagatelizowane ze względu na mi-
kroskopijną wielkość włókien (są niewidoczne 
dla oka ludzkiego) oraz długotrwały i utajony 
rozwój choroby, często trwający od kilkunastu 
do kilkudziesięciu lat.

Azbest w dobrym stanie technicznym, niena-
ruszony, zasadniczo nie stanowi większego za-
grożenia dla zdrowia. Staje się niebezpieczny 
w przypadku stopniowej degradacji wyrobu, 
uszkodzeń, czy obróbki mechanicznej (cięcie, 
wiercenie, kruszenie), wskutek których włók-
na są uwalniane do powietrza. Dostanie się 
ich do dróg oddechowych i kumulowanie się 
w płucach może powodować poważne choro-
by układu oddechowego, takie jak: azbestoza, 
międzybłoniak opłucnej oraz inne postaci no-
wotworów azbestozależnych. 

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Jego wy-
stępowanie jest dość powszechne. W końcu 
XIX wieku rozpoczęto wydobywanie azbestu 
na skalę przemysłową, początkowo w Kana-
dzie (Quebec), a następnie na terenie byłego 
ZSRR (Ural) – ich produkcja stanowiła 2/3 
światowej produkcji azbestu w XX wieku. Wy-
dobycie prowadziły również: Włochy, Stany 
Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Grecja, Australia, 
w Afryce głównymi producentami były: Repu-
blika Południowej Afryki oraz Zimbabwe. Świa-
towe złoża azbestu szacuje się na ponad 550 
mln ton. Szczyt wydobycia osiągnięty został 
w 1980 roku i wyniósł ok. 5 mln ton.

W Polsce nie występują złoża azbestu. Zakłady 

produkcyjne korzystały z azbestu importowa-
nego, głównie z byłego Związku Radzieckiego, 
również z Chin i Afryki Południowej. Szacuje 
się, że na terenie kraju wprowadzono do ob-
rotu ok. 15,5 mln ton wyrobów azbestowych.

Azbest ze względu na swoje unikalne cechy 
fizyczne i chemiczne (m.in. wysoka wytrzyma-
łość mechaniczna, giętkość, możliwość przę-
dzenia włókien, odporność na działanie mrozu 
i wysokich temperatur, niepalność, łatwość 

łączenia się z innymi materiałami, odporność 
na działanie kwasów, substancji żrących) sto-
sowany był w produkcji około 3000 wyrobów 
przemysłowych. Wykorzystywano go głównie 
do produkcji materiałów budowlanych, szcze-
gólnie płyt dachowych (faliste i płaskie karo) 
oraz elewacyjnych, a także do produkcji rur 
azbestowo-cementowych do instalacji wo-
dociągowych i kanalizacyjnych, kształtek do 
kanałów wentylacyjnych, przewodów komino-
wych, zsypów w budynkach wielokondygna-

Gmina finansuje odbiór wyrobów zawierających azbest.

GMINA IZABELIN

gmina.izabelin.pl/odpady
Wnioski dostępne są na stronie internetowej:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy lub telefonicznie pod nr 22 722 89 31
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cyjnych, wyrobów tekstylnych, a także mas 
uszczelniających i ogniotrwałych. Okres sto-
sowania azbestu w budownictwie na szeroką 
skalę to lata 60. XX wieku. 

W latach 80. XX wieku azbest uznany został za 
jeden z najbardziej rozpowszechnionych czyn-
ników rakotwórczych w środowisku. Wcześniej, 
ze względu na swoje cechy, uznawany był za 
doskonały materiał budowlany, dziś uznawa-
ny jest za kancerogenny i powodujący szereg 
problemów zdrowotnych. Jest jednym z naj-
groźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. To, co 
stało się przyczyną masowego wykorzystania 
azbestu na świecie, czyli właściwości chemiczne 
(odporność chemiczna) oraz fizyczne (budowa 
włókien) stanowi jednocześnie przyczynę naj-
większego zagrożenia dla zdrowia i życia. 

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbe-
stowych, ich produkcja została zakazana 
w Polsce. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerw-
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów za-
wierających azbest, od 28 marca 1999 roku 
obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyroba-
mi zawierającymi azbest. W 2002 roku Rada 
Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest sto-
sowanych na terytorium Polski”, a następnie 
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032”, będący kontynuacją i aktualizacją 
wcześniejszego programu. 

Zgodnie z założeniami ww. Programu Rada 
Gminy Izabelin 14 września 2011 r. uchwa-
liła Program usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest na terenie gminy Izabelin 
(uchwała Nr X/80/11), natomiast Wójt 
Gminy Izabelin Zarządzeniem Nr 144/2013 
z dnia 22.05.2013 r. określił zasady odbioru 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest.

W krajach Unii Europejskiej całkowity za-
kaz stosowania azbestu wprowadzony zo-
stał 1 stycznia 2005 r. 

Na przełomie sierpnia i września 2021 r. na 
terenie gminy odbyła się inwentaryzacja 
wyrobów azbestowych. Zgodnie z jej wy-
nikiem do unieszkodliwienia pozostało 357 
419 kg azbestu [357,418 Mg], najwięcej 
w miejscowości Truskaw, tj. 99 777 kg. Ze-
stawienie ilościowe przedstawiono w tabeli 
powyżej. 

Zachęcamy właścicieli nieruchomości, na 
których wykorzystywany jest azbest, do jego 
usunięcia. 

Zapraszamy do Urzędu w celu złożenia wnio-
sku i skorzystania z dofinansowania na odbiór, 
transport i utylizację wyrobów azbestowych. 
Umożliwi to pozbycie się niebezpiecznego od-
padu w sposób legalny i bezpłatny.

Więcej informacji: 
Wydział Ochrony Środowiska

tel. 22 722 89 31

PAMIETAJ! 
Azbest ma zniknąć z Polski 

do 2032 roku!

tekst i fot. Dorota Michalak-Zaręba
Wydział Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Izabelin

WARSZTATY KOMPOSTOWANIA
W sobotę, 30 października odbyły się ostatnie w tym roku warsztaty kompostowania. Poprowadziła je jak 
zwykle nasza „sąsiadka, która kompostuje”, Joanna Syta. Pogoda dopisała, a termin przedświąteczny nie 
zniechęcił mieszkańców i uzbierała się spora grupa słuchaczy. 

Prowadząca nie tylko opowiadała o zaletach 
i technikach kompostowania, ale − wzorem 

poprzednich spotkań − zachęcała też do czyn-
nego udziału. Uczestnicy przerzucali i przesie-
wali kompost, a dzieci odkrywały mieszkające 
w kompoście małe organizmy.  

Wśród informacji przekazanych podczas warsz-
tatów znalazła się jedna, na którą warto szcze-
gólnie zwrócić uwagę – reguła: RANCH2O. 
Rozwinięcie tego skrótu to: R – różnorodność, 
A – aeracja, N (azot) – zielona, wilgotna frak-
cja bogata w ten pierwiastek, C (węgiel) – brą-
zowa, sucha frakcja bogata w węgiel (suche 
liście, sucha trawa) i H2O (woda) – zapewnie-
nie wilgoci w tworzącym się kompoście. Zasto-
sowanie tej zasady podczas przygotowywania 
kompostu daje gwarancję uzyskania właściwe-
go, wartościowego produktu.

Niezmiennie zachęcamy Państwa do rozpo-
częcia przygody z kompostowaniem. Nadal 
dostępne są kompostowniki, których użycza-
my mieszkańcom nieodpłatnie, w ramach 
gminnego programu. Także poradnik Kompo-
stuję, bo Ziemię szanuję czeka na chętnych 
w Urzędzie, w Wydziale Ochrony Środowiska. 
Wszelkie pomocne informacje są dostępne 
również na stronie Urzędu Gminy Izabelin 
w zakładce: Ochrona środowiska > Odpady > 
Kompostowanie (https://www.gmina.izabelin.
pl/396,kompostowanie)

Renata Galbarczyk-Pykało
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska UGI

fot. arch. UGI

W TROSCE O ŚRODOWISKOZ ŻYCIA GMINYW TROSCE O ŚRODOWISKO

https://www.gmina.izabelin.pl/396,kompostowanie
https://www.gmina.izabelin.pl/396,kompostowanie
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PRZYRODA

Król Puszczy Kampinoskiej
Czy łosie w Puszczy Kampinoskiej mogą czuć się całkowicie bezpieczne? Niekoniecznie. Częstym zagroże-
niem dla nich jest nieodpowiedzialne zachowanie człowieka. 

Łoś – herbowe zwierzę Kampinoskiego Parku Narodowego – to jed-
nocześnie największy przedstawiciel jeleniowatych na świecie. Na 

obszarze Puszczy Kampinoskiej wytępiony w pierwszej połowie XIX 
wieku. Jego populację zaczęto odbudowywać tu w 1951 roku, sprowa-
dzając pięć osobników z Białorusi (dwa samce i trzy samice). Osiedlono 
je w specjalnej zagrodzie na skraju bagna Cichowąż. W miarę upływu 
lat rodzina rozrastała się, a zwierzęta sukcesywnie wypuszczano na wol-
ność. Ostatnie w 1958 roku. Dzisiaj populacja jest jedną z dwóch najlicz-
niejszych w kraju. Czy to oznacza, że łosie mieszkają tu u siebie i mogą 
czuć się całkowicie bezpieczne? Niekoniecznie. Częstym zagrożeniem 
dla mieszkańców puszczy jest nieodpowiedzialne zachowanie człowieka. 

Sprowadzone siedemdziesiąt lat temu do puszczy łosie to byki Kampi-
nos i Kamil oraz klępy Kama, Kalia i Kalina. Zamieszkały w zagrodzie 
zwanej Łosiówką o powierzchni 146 ha, która otoczona została podwój-
nym, zwartym płotem. Po roku przyszły na świat dwa młode, a później 
kolejne. Po czterech latach sprowadzono z Białowieży kolejnego byka 
Syriusza (potomka szwedzkich rodziców), a rok później – w 1956 roku 
pierwsze osobniki zaczęto wypuszczać na wolność. Łosie na początku 
trzymały się blisko swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, ale 
z czasem zaczęły odchodzić dalej. Na wolności, na świat zaczęły też 
przychodzić kolejne młode. Gdy w styczniu 1959 roku utworzono Kam-
pinoski Park Narodowy, żyło w nim już 38 łosi. Obecnie populacja tego 

gatunku na podstawie rokrocznych szacowań liczebności i obserwacji 
kształtuje się na poziomie ok. 300 sztuk. 

Dorosły samiec osiąga często wagę ponad 300 – 400 kilogramów. Dla 
nas sama jego postura powinna być wystarczającym ostrzeżeniem i sy-
gnałem świadczącym o jego sile. Choć z pozoru mogłoby się wydawać, 
że łoś jest niezgrabny i powolny, warto pamiętać, że na krótkich dy-
stansach biec może nawet 60 km/h! Jeśli trafimy na klępę z młodym, 
to niewątpliwie matka dołoży wszelkich starań, aby biec jak najszybciej, 
jeśli poczuje, że z naszej strony coś może zagrozić jej dziecku.

Łoś żeruje o każdej porze dnia, jednak największą aktywność wykazuje 
wczesnym rankiem i wieczorem. Świetnie słyszy – choćby najdrobniej-
szy szelest – i czuje. Nieco gorzej widzi. Wiosną i latem łosie żyją zazwy-
czaj samotnie, zimą grupują się w niewielkie stada liczące po kilka sztuk. 
Naturalnym wrogiem tego gatunku jest wilk. Niestety także spotkanie 
z człowiekiem może mieć dla łosia tragiczny skutek. Osaczone przez lu-
dzi zwierzę może poczuć się zagrożone, a uciekając w panice, może nie 
tylko silnie poturbować człowieka, ale też złamać sobie kark, uderzając 
w napotkane na drodze ogrodzenie. Okalające nasze domy metalowe 
zabezpieczenia mogą nie tylko w tym wypadku okazać się niebezpieczne 
dla zwierzęcia. Łoś potrafi wysoko skakać i może się zdarzyć, że wycho-
dząc rano przed dom spotkamy go na swoim podwórku… Przestraszony, 
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próbując przeskoczyć przeszkodę, może zawisnąć na ogrodzeniu – tym 
bardziej, jeśli jest ono zakończone ostrymi końcówkami. Jeśli więc spo-
tkamy łosia w takich właśnie okolicznościach, nie przeganiajmy go, a je-
śli mamy taką możliwość, otwórzmy bramę i poczekajmy cierpliwie aż 
sam odejdzie w spokoju. Zamknijmy też zwierzęta domowe. Pamiętaj-

my, że łoś czy sarna to zwierzęta dzikie, i choćby nasz pupil był maleńki 
i cichy, stanowi dla nich realne zagrożenie. Nie dotyczy to tylko naszych 
podwórek, ale i spacerów po parku, na które chętnie zabieramy psy, za-
pominając o tym, że nie powinny tam wchodzić, szczególnie luzem, bez 
smyczy. Nasze psy wprowadzają niepokój swoją obecnością, zapachem 
i szczekaniem, zostawiają odchody. I choć niejednokrotnie idą grzecznie 
przy nodze, w genach mają pogoń i polowanie, a zew krwi może ode-
zwać się w najmniej oczekiwanej chwili. 

Zdarza się także, że łosie są sprawcami i jednocześnie ofiarami koli-
zji samochodowych. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, kierowca 
auta, który potrącił zwierzę, powinien zapewnić mu stosowną pomoc 
i w razie potrzeby zawiadomić policję i służby weterynaryjne. Warto więc 
dostosować prędkość auta do obowiązujących na drodze przepisów, 
szczególnie na terenach leśnych, mając na uwadze sąsiedztwo parku 
narodowego. Niech miejsce, które jest naturalnym domem dla czworo-
nożnych znajomych, pozostanie dla nich w miarę możliwości bezpieczne 
i przyjazne. 

Magdalena Kamińska, Tomasz Hryniewicki 
fot. Maciej Szajowski

SZKÓŁKA KPN W LESZNIE ZAPRASZA
Za oknem jesień. Choć z pozoru wydaje się, że wszystko przygotowuje się do przysłowiowego snu zimowego, 
okazuje się, że to także odpowiedni czas do sadzenia gatunków rodzimych w ogrodach, a szczególnie na 
dużych działkach. 

Po pierwszych przymrozkach liście zachwycają gamą kolorów. Moż-
na zauważyć ich piękno np. klon zwyczajny zachwyca czerwienią, 

a klon polny − cytrynową żółcią. Gatunki rodzime są przystosowane 
do naszych warunków klimatycznych, doskonale wkomponowują się 
w krajobraz, są chętnie odwiedzane przez owady i ptaki. Sadzonki drzew 
(np. dąb szypułkowy, jarząb pospolity, sosna zwyczajna) i krzewów 
(kalina koralowa, trzmielina pospolita, jałowiec pospolity), są dostępne 
w Szkółce Kampinoskiego Parku Narodowego w Lesznie. 

Staramy się mieć sadzonki 2-3 letnie, szkółkowane, a także większe za-
drzewieniowe, które zadowolą działkowców. Oferujemy sadzonki z od-
krytym systemem korzeniowym, czyli kopane z gruntu, a także w do-
niczkach, szczegóły w naszej ofercie: 

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/ochrona.../szkolka-lesna

Chętnych do zwiedzenia szkółki 
lub nabycia roślin 

zapraszamy w tygodniu w godz. 7.00-15.00, 
najlepiej po telefonicznym umówieniu się.

tel. 508 187 317

Kierownik szkółki − Anna Otręba
fot. Anna Otręba

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/ochrona.../szkolka-lesna 
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AKCJA MENSTRUACJA w izabelińskiej szkole
Na podstawie Uchwały Rady Rodziców oraz pozytywnej opinii Dyrekcji, Szkoła Podstawowa w Iza-
belinie dołączyła do ogólnopolskiej akcji wspierającej dziewczyny i kobiety w trakcie okresu, pod 
nazwą „Akcja Menstruacja w Twojej szkole”. 

Akcja polega na zapewnieniu nieodpłatnych środków higienicz-
nych uczennicom. W każdej toalecie damskiej znajdują się 

pudełka z asortymentem higienicznym niezbędnym dla osób men-
struujących. Miesiączka to proces fizjologiczny, na który człowiek 
nie ma wpływu, więc dostęp do środków menstruacyjnych nie po-
winien być przywilejem, a ogólnie przyjętym standardem. Wszyscy 
powinni mieć swobodny dostęp do toalet i środków higienicznych. 
Produkty muszą być ogólnodostępne, tak by nikt nie musiał się 
zwracać do nikogo z prośbą o ich udostępnienie.

W Polsce żyje około 38 mln osób. Według Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w 2019 roku aż 1,5 mln z nich było dotkniętych ubó-
stwem. W tej grupie są też osoby menstruujące, które zagrożone 
są zjawiskiem ubóstwa menstruacyjnego. Najbardziej narażoną 
na to zagrożenie grupą są osoby uczące się, niesamodzielne i za-
leżne finansowo młode osoby. Jedna na sześć uczennic opuściła 
kiedyś zajęcia w szkole z powodu braku dostępu do środków hi-
gienicznych. Konsekwentnie oznacza to ograniczenie dostępu do 
edukacji oraz sprzyja powstawaniu i pogłębianiu się nierówności. 
Projekt powstał specjalnie po to, by przeciwdziałać temu zjawisku, 

by wszyscy mieli już na starcie równe szanse, by osoby uczące się 
mogły w spokoju, bez stresu, wstydu i z godnością dbać o swoją 
edukację, rozwijać talenty, poznawać i zmieniać świat. Niezależnie 
od tego, czy właśnie przechodzą okres, czy nie. To coś więcej niż 
tylko postawienie pudełka z podpaskami i tamponami w toalecie − 
to zadbanie o równość wśród uczniów danej szkoły wtedy, kiedy nie 
mają na to wpływu.

O miesiączce nie rozmawia się łatwo − to w Polsce nadal temat 
tabu. Każda grupa wiekowa ma problem ze swobodnym wypowia-
daniem się w tej kwestii, ale najczęściej to właśnie młodzi ludzie 
mają odwagę, żeby zacząć nagłaśniać różne problemy. Wspólne 
działania to dobra zabawa, a stworzenie całego oddziału bojo-
wego walczącego o „prawa okresowe”, to zabawa do kwadratu. 
Każda z uczennic może stać się ambasadorką akcji, dbając o pu-
dełka, zgłaszając pielęgniarce potrzebę uzupełnienia asortymentu, 
a przede wszystkim wspierając koleżanki w okresie.

W styczniu 2021 fundacja Akcja Menstruacja znalazła się w rankin-
gu „50 śmiałych kobiet 2020” Wysokich Obcasów za uruchomienie 
programu „Hej, dziewczyny!”, którego celem było zapewnienie dar-
mowego dostępu do środków menstruacyjnych uczniom polskich 
szkół. 

Dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców asortyment w pudeł-
kach został urozmaicony i wzbogacony o dodatkowe środki higie-
niczne.

Ogromne podziękowania dla niezastąpionej Anny Ordon − Pielę-
gniarki z Supermocą oraz Dziewczynom ze Szkoły Podstawowej 
w Izabelinie − wasz entuzjazm był budujący!

Tekst i fot. Anna Sztolcman-Karwacka − koordynatorka akcji
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INDEKS GLIKEMICZNY 
czy jest wartościowym wskaźnikiem?

Indeks glikemiczny określa szybkość wchłaniania węglowodanów pochodzą-
cych z różnych źródeł, w porównaniu z wchłanianiem węglowodanu referencyj-
nego jakim jest glukoza. Innymi słowy określa w jakim stopniu dany produkt spo-
żywczy podnosi poziom glukozy we krwi (glikemię) w porównaniu do czystej glukozy. IG przyjmuje wartości 
od 1 do 100, gdzie 100 odnosi się do parametrów czystej glukozy – mówi dietetyk Milena Bogusławska.

Indeks Glikemiczny 
– zakresy wartości:
● niski Indeks Glikemiczny − mniej niż 55
● średni Indeks Glikemiczny − 56-69
● wysoki Indeks Glikemiczny − 70 lub więcej

W kontekście leczenia insulinooporności 
zrozumiałe byłoby spożywanie jedynie pro-
duktów, które mają niski IG. 

Ale czy na pewno należy wystrzegać się 
tych produktów, które mają wyższe IG?

Otóż nie, ponieważ istnieją składniki pokar-
mowe, które osłabiają wzrost poziomu glu-
kozy we krwi. Należą do nich:
● tłuszcz
● białko
● błonnik pokarmowy
● kwasy organiczne (np. mlekowy, octowy)
● substancje antyodżywcze (np. fityniany, 
taniny)

Z tego względu tak istotne jest prawidłowe 
bilansowanie posiłków. 

IG zależy również od takich czynników jak:

● stopień dojrzałości surowca − przykłado-
wo zielony banan będzie miał niższy IG niż 
dojrzały;

● obróbka termiczna produktu spożywcze-
go − warzywa surowe lub makaron go-
towany al dente będą miały niższe IG niż 
rozgotowane warzywa i produkty zbożowe;

● sposób obróbki − produkty spożywcze 
w całości lub pełnoziarniste będą miały niż-
szy IG niż rozdrobnione i oczyszczone np. 
mąka pełnoziarnista typ 2000 w porówna-
niu do mąki pszennej typ 550; 

● aktywność fizyczna − u zdrowych, aktyw-
nych osób odpowiedź glikemiczna będzie 
mała lub umiarkowana w większości przy-
padków.

Sam wskaźnik Indeksu Glikemicznego nie 

jest więc doskonały, ponieważ określa 
on konkretny produkt, a nie cały posiłek, 
który jest połączeniem różnych produktów 
spożywczych. 

Przykładowo 100 g arbuza zawiera 5 g wę-
glowodanów, więc 1000 g arbuza będzie 
zawierało ich 50. Według tabel IG w tym 
produkcie będzie wysokie, ale po spoży-
ciu całego kilograma arbuza − nie 100 g. 
Podobnie sprawa przedstawia się na przy-
kładzie gotowanej marchwi, która nie jest 
zalecana ze względu na swój wysoki Indeks 
Glikemiczny. Należy jednak pamiętać, że 
w badaniach IG bierze się pod uwagę ilość 
produktu zawierającą 50 g przyswajalnych 
węglowodanów, więc aby dostarczyć taką 
ilość z marchewki, musielibyśmy spożyć jej 
ok. 0,5 kg. 

W związku z powyższym powstał wskaźnik 
określony mianem Ładunku Glikemicz-
nego, który bierze pod uwagę zawartość 
węglowodanów w posiłku i cały jego Indeks 
Glikemiczny.

Wzór na Ładunek Glikemiczny wygląda 
w ten sposób:

ŁG = IG * zawartość węglowodanów przy-
swajalnych / 100

Przytoczyć można znów przykład arbuza. Ma 
on IG = 75. W 100 g zawiera on jednak tylko 
8,4 g węglowodanów, więc jego ładunek gli-
kemiczny wynosi 8,4 * (75/100) = 6,3.

Podobnie jak w przypadku indeksu glike-
micznego rozróżnia się żywność:
● o niskim ładunku glikemicznym < 10;
● o średnim ładunku glikemicznym = 10-20;
● o wysokim ładunku glikemicznym > 20.

Milena Bogusławska
dietetyk - Zdrowo Zrobione Catering

fot. Pixabay.com

fot. arch.  w
łasne autorki
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ZWIERZAKOWO

Zdarza się niestety, że nasz czworonóg się 
zatruje. Przyczyną może być zarówno ce-

lowe działanie, jak i przypadek. Zatrucia mogą 
powodować trutki dla różnych zwierząt np. my-
szy czy ślimaków oraz preparaty przeciw paso-
żytom, a nawet niektóre rośliny. Także nawozy 
oraz chemia gospodarcza czy wszelkie tabletki 
i lekarstwa mogą stanowić zagrożenie.

Pierwszymi objawami często są biegunka, 
wymioty, apatia czy brak apetytu. Jednak 

ZATRUCIE U ZWIERZĘCIA 
OBJAWY I PIERWSZA POMOC

Weronika Małkowska, 

studentka Roehampton University

szczególną uwagę należy zwrócić na objawy 
neurologiczne, takie jak np. dysfunkcje moto-
ryczne, drgawki i problemy z oddychaniem. 
Niestety, objawy z czasem mogą się nasilać, 
co może doprowadzić do śmierci czworonoga. 

W przypadku podejrzenia zatrucia, należy jak 
najszybciej udać się do lekarza weterynarii. 
Ważne informacje, które pomogą lekarzowi, 
to przede wszystkim źródło zatrucia. Dlate-
go zwróćmy uwagę, co robiło nasze zwierzę 

przed wystąpieniem objawów – co jadło, czy 
było na spacerze. Lekarz wykona niezbędne 
badania, a następnie będzie w stanie okre-
ślić plan działania. Możliwe jest na przykład 
podanie środków powodujących wymioty czy 
wykonanie płukania żołądka. 

Pamiętajmy, by nie próbować leczyć zwierzę-
cia samodzielnie – możemy mu wtedy bardzo 
zaszkodzić! Na przykład, jeśli zatrucie jest 
spowodowane zjedzeniem środka żrącego, 
wywołanie wymiotów może doprowadzić do 
zwiększenia obrażeń u psa! Z kolei po zje-
dzeniu czekolady wywołanie wymiotów może 
być najlepszym wyjściem z sytuacji. 

Dlatego koniecznie zabierzmy zwierzę do 
lecznicy, by specjaliści mogli mu pomóc. 

•

D3 - witamina życia
Od wielu lat wiemy, że niedobór witaminy D3 prowadzi do krzywicy u dzieci, oste-
oporozy u dorosłych oraz ma istotny wpływ na naszą odporność i funkcjonowanie 
wielu narządów – mówi lek. med. Ewa Hejak z gminnego Ośrodka Zdrowia.

Ponad 90% Polaków ma niedobór witaminy D3, a nastolatkowie pra-
wie w stu procentach. Obecny styl życia (głównie ograniczenie eks-

pozycji na słońce) doprowadził do drastycznego spadku witaminy D3 
w naszym organizmie. 

Człowiek otrzymuje witaminę D3 z dwóch źródeł:
− syntetyzując ją w skórze pod wpływem słońca;
− z żywnością.

Niestety, codzienna dieta nie dostarcza nam wystarczającej ilości wi-
taminy D3. Natomiast synteza witaminy D3 w skórze jest możliwa 
w Polsce tylko w miesiącach od połowy kwietnia do połowy września 
w godzinach 10.00-15.00. Dodatkowym warunkiem jest przebywanie 
na słońcu około 15 minut z odsłoniętymi nogami i ramionami, bez sto-
sowania kremów z filtrem UV, ponieważ filtry te blokują produkcję wita-
miny w skórze już o wskaźniku SPF powyżej 8. W związku z powyższym, 
jesteśmy zmuszeniu do suplementacji witaminy życia, aby ograniczyć 
ryzyko niekorzystnych skutków zdrowotnych jej braku. 

Poziom witaminy D3 możemy sami oznaczyć w laboratorium, badając 
w surowicy krwi jej metabolit 25 (OH)D. Poziom poniżej 20 ng/ml to 
znaczny niedobór witaminy, a optymalnym jej poziomem jest przedział 
30 − 50 ng/ml.

Witamina D3 spełnia wiele funkcji w organizmie:
- jej niedobór prowadzi do krzywicy, zaburzeń wzrostu, osteoporozy 

oraz osłabienia siły mięśni;
- chroni nas przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi;
- ma istotny wpływ na choroby układu oddechowego (astma, POCHP);
- pełni rolę ochronną wobec nowotworów;
- zmniejsza zapadalność na cukrzycę typu 1 i pomaga w regulacji cu-
krzycy typu 2;
- obniża ciśnienie tętnicze i poziom „złego” cholesterolu;
- chroni nas przed depresją, otępieniem, chorobą Alzheimera.
W związku z istotnym niedoborem witaminy D3 w populacji europej-
skiej, eksperci rekomendują codzienne przyjmowanie witaminy D3 
w dawkach (j.m.):
- osoby dorosłe 800-2000 j.m. przez cały rok, chyba, że w miesiącach 
letnich mamy wystarczającą ekspozycję na słońce;
- osoby powyżej 65 roku życia 800-2000 j.m. przez cały rok;
- kobiety w ciąży 1500-2000 j.m. przez cały rok;
- osoby dorosłe z otyłością 1600-4000 j.m. przez cały rok.

Na koniec należy zaznaczyć, że poziom witaminy D3 występującej w tra-
nie i preparatach wielowitaminowych nie zapewnia rekomendowanych 
dawek w leczeniu niedoboru witaminy D3.

opracowała lek. med. Ewa Hejak 

Na podstawie materiałów przygotowanych przez prof. dr hab. n. med. Paw-
ła Płudowskiego (Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa) 
oraz lek. Andrzeja Lacha (Klinika Budzik Warszawa).

ZDROWIE
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CZYTELNICTWO

KLUB PUZZLI 
 

 

Masz w domu układankę? 
Lubisz puzzle? 

 

Wszystkich fanów zapraszamy 
do wymiany puzzli  
w naszej bibliotece. 

 
 
 
 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 

ul. Matejki 21 
05-080 Izabelin 
tel. 22 752 68 21 

www.bibliotekaizabelin.pl 

Godziny otwarcia 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Izabelinie 
  
Poniedziałek 11.00-18.00 
Wtorek      9.00-16.00 
Środa     11.00-18.00 
Czwartek     9.00-16.00 
Piątek       9.00-16.00 
Sobota      nieczynne 
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

REKLAMY

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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  ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

Wypełnij 
formularz 

zgłoszeniowy
ONLINE 

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

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

REKLAMY

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

MALOWANIE
malowanie wnętrz, gładzie gipsowe, 

malowanie elewacji

tel. 501 647 354

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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Centrum Kultury 

Izabelin 

 
 

SPZOZ Izabelin 

 
 

22 299 35 75 
AJW-Nieruchomości 

 
Kampinos 

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 

 
SH Rowery 

Sklep-Serwis 

 
TEO PV 

 
Fotowoltaika 

Pompy ciepła 
Magazyny energii 
Elektromobilność 

 
Pracownia Formatka 

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


