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Całkowity koszt zadania wyniósł 9 837 660 zł, w tym 4 348 950 zł 
to koszt budowy ronda.  

Przebudowany odcinek ma długość 1,28 km wraz ze ścieżką rowe-
rową, kanalizacją deszczową i rondem. Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością: Wojewoda Mazowiecki – Konstanty Radziwiłł, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński. Symbolicznego otwar-
cia drogi dokonały przedszkolaki z izabelińskich gminnych przedszkoli, 
a zaproszeni goście wspólnie pokonali nowy odcinek drogi na rowerach. 

W sobotę, 26 września odbyło się otwarcie przebudowanej drogi powiatowej – ulicy 3 Maja w gminie 
Izabelin. Trzyetapowa inwestycja Powiatu Warszawskiego Zachodniego była finansowana ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych (dwa proste odcinki ulicy), jak i z budżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego (rondo). Wkład własny solidarnie wniosły samorządy: Powiat Warszawski Zachodni 
oraz Gmina Izabelin.  

OTWARCIE  PRZEBUDOWANEJ ULICY 3 MAJA 

Zaangażowanie przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu teryto-
rialnego, przedstawiciela Rządu Rzeczypospolitej w ten projekt oraz 
obecność na naszej skromnej uroczystości najlepiej pokazuje to,  czym 
jest Polska – jest sumą naszych małych i większych wspólnot, sumą 
pracy, marzeń i codziennego życia mieszkańców gmin wiejskich, po-
wiatów, miast i województw. Jest wynikiem również naszej, samorzą-
dowców i rządu pracy – tak Wójt Gminy Izabelin – Dorota Zmarzlak, 
powitała wszystkich gości.

Katarzyna Wojtak, fot. Fotopiekarnik

RONDO ŁOSIA
Mamy nazwę nowego ronda na zbiegu ulic 3 Maja, Krasińskiego i Sienkiewicza. Decyzją głosów 

mieszkańców naszej gminy rondo będzie nosiło nazwę: rondo Łosia.

Do konkursu zgłoszono 15 propozycji, a głosowanie na platformie https://rondo.izabelin.pl  trwało 
do 30 września. Wśród zgłoszonych nazw znalazły się: 30.12.1994 r. (data powstania gminy Izabe-
lin), Edmunda Romana Orlika, Grupy Kampinos, Heleny Sznajder ps. Pokrzywa, Janusza 
Cypriana Nowaka, Kampinoskiego Parku Narodowego, kpt. Adolfa Pilcha „Góra”„Dolina”, 
ks. Andrzeja Santorskiego, ks. prof. Stanisława Olejnika, Łosia, Niepodległej Rzeczpospo-
litej Kampinoskiej, płka Edwarda Gierskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Trylogii, Żmijowe.

380 osób zagłosowało na nazwę rondo Łosia, 241 osób oddało swój głos na nazwę rondo Heleny 
Sznajder ps. Pokrzywa, a 58 osób na rondo Grupy Kampinos. To były trzy najpopularniejsze 
nazwy.

IM, fot. AW

https://rondo.izabelin.pl
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Okładka: uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie, fot. Fotopiekarnik

SERDECZNIE PODZIĘKOWANIA 
dla Wójt Doroty Zmarzlak oraz wszystkich osób zaangażowanych w przeprowadzenie 

i ukończenie remontu zabytkowej kapliczki w Laskach przy rondzie Kardynała Wyszyńskiego 
i ulicy Południowej. Odrestaurowana kapliczka oraz obrazy mają dla nas ogromne znaczenie, 

a teraz prezentują się przepięknie.

Parafianie i mieszkańcy wsi Laski

zdjęcie nadesłane przez mieszkańców

NOWY SAMOCHÓD STRAŻACKI
W sobotę, 26 września nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie. Fundatorem nowego wozu jest Gmina Izabelin, Fundacja 
Orlen oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Dowódca uroczystości – dh Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka – poprowadził imprezę, 
w której uczestniczyli m.in. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP dh gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak oraz wicewójt 
Michał Postek,  a także władze powiatowe, włodarze sąsiednich gmin, strażacy z OSP 
Izabelin i OSP Laski oraz z kilku gmin powiatu warszawskiego zachodniego.

Samochód poświęcił  ks. ppłk Stanisław Dębicki – proboszcz parafii pw. św. Franciszka 
z Asyżu w Izabelinie. Możemy się czuć bezpiecznie. Mamy oddanych strażaków i nowo-
czesny sprzęt, dzięki któremu w razie potrzeby otrzymamy pomoc.

IM, Fotopiekarnik

Z ŻYCIA GMINY

http://www.centrum.izabelin.pl
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ZEBRANIA SOŁECKIE

IZABELIN B 
9 września odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Izabelina B. W zebraniu uczestniczyło 42 mieszkańców. W pierwszej części zebra-
nia sołtys Elżbieta Kowalczyk omówiła sprawozdanie z działalności sołectwa za 2020 r. Głównym punktem zebrania był podział funduszu 
sołeckiego na 2021 rok, który wynosi 69205,10 zł. Mieszkańcy zadecydowali, że środki z funduszu przeznaczą m.in. na organizację 
pikniku sołeckiego, zakup i instalację radarowego pomiaru prędkości, wiatę przystankową, montaż lustra, kamery, montaż tartanu przy 
urządzeniach na placu zabaw, zakup koszy na śmieci. Wśród wielu bieżących spraw poruszanych przez mieszkańców szczególnie istotne 
były tematy dotyczące budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i J. Kazimierza, remontów dróg, natężenia ruchu samochodów, 
porządku w przestrzeni publicznej. Pani sołtys zwróciła uwagę na konieczność przycinania drzew na działkach prywatnych, aby gałęzie 
nie zagrażały bezpiecznemu poruszaniu się po drogach.

HORNÓWEK
15 września odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Hornówka. W zebra-
niu uczestniczyło 35 mieszkańców. Sołtys Jarosław Kępkowicz podsumował 
działania podejmowane przez radę sołecką za ostatnie półrocze oraz stan 
realizacji budżetu. Mieszkańcy rozmawiali na tematy dotyczące skuteczno-
ści działania zainstalowanych czujników antysmogowych, zagospodarowania 
zaniedbanych terenów zielonych, uspokojenia ruchu samochodowego, stanu 
chodnika wokół małej szkoły, ładu i porządku w przestrzeni publicznej. Głów-
nym punktem zebrania był jednak podział funduszu sołeckiego na 2021 r., 
który wynosi 69205,10 zł. Mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu tych 
środków  przede wszystkim na działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki 
w sołectwie oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

SIERAKÓW
Kolejne zebranie wiejskie odbyło się w dniu 18 września w Sierakowie, uczestniczyło 
w nim 34 mieszkańców wsi. Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak poinformowała 
mieszkańców o przebiegu inwestycji wodociągów i kanalizacji w Sierakowie, której 
zakończenie nastąpi w lipcu 2021. Podczas zebrania odbyły się wybory uzupełniające 
do rady sołeckiej. Sołtys Ewa Maliszewska przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2020 rok. Mieszkańcy dokonali podziału funduszu sołeckiego na 2021, 
którego wysokość to 35363,81 zł. Fundusz sołecki przeznaczono m.in. na wiatę z miej-
scem na ognisko, koncepcję zagospodarowania i modernizację boiska, piknik sołecki 
oraz pielęgnacje zieleni. W toku toczonych dyskusji mieszkańcy wskazywali ważność 
tematów takich jak: konieczność wykonania ciągów rowerowo-pieszych oraz uspo-
kojenie ruchu wzdłuż ulicy Abrahama, realizacja inwestycji dotyczących wodociągów 
i  kanalizacji, podjęcie działań zmierzających do wyłączenia Sierakowa z KPN.

MOŚCISKA
W sobotnie popołudnie, 19 września na terenie placu zabaw w Mościskach odbyło się zebranie wiejskie poświęcone rozdziałowi 
Funduszu Sołeckiego na rok 2021. Mieszkańcy przychylili się do propozycji przygotowanych przez sołtys Danutę Karczmarek i Radę 
Sołecką, które zakładają przekazanie środków z funduszu na następujące przedsięwzięcia: wyposażenie wiaty piknikowej, doposa-
żenie strażnicy OSP Laski, organizacja pikniku sołeckiego 2021, zakup materiałów do wykonania dwóch latarni fotowoltaicznych, 
monitoring oraz nasadzenia roślinności na placu zabaw/placu piknikowym,  zakup i montaż zestawu wspinaczkowego na plac zabaw, 
konkurs na logo wsi Mościska oraz wykonanie instalacji wg projektu w terenie, organizacja pikniku dla dzieci z okazji dnia dziecka, 
renowacja kapliczki u zbiegu ulic Sikorskiego i 3 Maja, paczki dla seniorów 75+, wykonanie boiska do siatkówki plażowej na miej-
scowym placu zabaw, materiały biurowe niezbędne do pracy pani sołtys oraz Rady Sołeckiej, wynajem sali na zebrania wiejskie. 
Ponadto, kwotę 5.310 zł, która pozostała niewykorzystana z roku 2020, zebrani przeznaczyli na zakup dodatkowych zestawów, 
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LASKI 
Przy ognisku i świetle jupiterów, w poniedziałek, 21 września, na boiskach sportowych w La-
skach odbyło się zebranie wiejskie. Wójt gminy Dorota Zmarzlak omówiła bieżące tematy doty-
czące Lasek i gminne. Sołtys Anna Mandes przedstawiła sprawozdanie z wykonania Funduszu 
Sołeckiego wsi Laski w bieżącym roku oraz przedstawiła propozycje rozdysponowania Funduszu 
Sołeckiego (69 205,10 zł) w roku 2021. Mieszkańcy przyjęli propozycje. W Laskach powstanie 
m.in. polana rekreacyjna, planowana jest również piesza ścieżka turystyczna po najciekaw-
szych miejscach sołectwa. Nie zabraknie zajęć sportowych i cyklicznych spotkań mieszkańców - 
szydełkowania, spotkań świątecznych, spotkania z autorami, wycieczek pieszych i rowerowych, 
kina letniego i wielu innych. W licznych tematach bieżących pojawił się m.in. temat terenu 
wybiegowego - grodzonego dla psów, zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy 
boiskach w Laskach, basenu w Hornówku i lewoskrętu w Mościskach, remontu ulicy Przedszkol-
nej i Partyzantów, autobusów nocnych, muralu w Laskach, masztu dla każdej gminy.

IZABELIN C
Kolejnym zebraniem sołeckim, które odbyło się w naszej gminie 23.09.2020, było 
zebranie mieszkańców Izabelina C. Na zebranie przybyło 33 mieszkańców. W zebra-
niu uczestniczyła Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak, oraz zastępca wójta Michał 
Postek. Mieszkańcy dysponując funduszem sołeckim w kwocie 69205,10 zł przezna-
czyli środki m.in. na piknik sołecki, zajęcia gimnastyczne, sportowe, taneczne, zajęcia 
plenerowe dla dzieci, szkolenia dla OSP Izabelin, monitoring, nasadzenia drzew i krze-
wów. W toku toczonych dyskusji mieszkańcy wskazywali ważność tematów takich jak: 
uspokojenie ruchu przy szkole i przedszkolach, zagospodarowanie terenów zielonych, 
kwestie związane z funkcjonowaniem PSZOK-u, pozostania oddziału PKO w dotychcza-
sowym miejscu oraz aktualnego stanu rowów, chodników.

TRUSKAW
To już ostatnie zebranie wiejskie, które odbyło się w naszej gminie 23 września. Tym razem 
było to zebranie sołeckie w Truskawiu. Na zebranie przybyło 29 mieszkańców. W zebraniu 
uczestniczyła Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin oraz zastępca wójta Michał Postek. Do-
rota Zmarzlak opowiedziała mieszkańcom o inwestycjach, które są realizowane na terenie ca-
łej gminy, oraz bezpośrednio w Truskawiu. Sprawozdanie z funduszu  za rok 2020 przekazał 
mieszkańcom przewodniczący rady sołeckiej. Mieszkańcy dokonali podziału funduszu sołeckie-
go w kwocie 69205,10 zł. Fundusz sołecki przeznaczono m.in. na warsztaty zagospodarowania 
terenu przy zbiorniku na Mokrych Łąkach, nasadzenia zieleni, organizację imprez tematycznych 
i sportowych integrujących mieszkańców, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, witacz, 
tablice edukacyjne oraz badania profilaktyczne dla mieszkańców. Wśród wielu bieżących spraw 
poruszanych przez mieszkańców szczególnie istotne były tematy dotyczące oświetlenia ul. Po-
łudniowej, chodników, zagospodarowania miejsc, w których mogli by spotykać się mieszkańcy 
oraz ogólnej estetki w przestrzeni publicznej.

służących do iluminacji świątecznej.

Obecna na zebraniu Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin odpowiedziała na 
szereg pytań dotyczących inwestycji gminnych oraz innych zgłaszanych proble-
mów. Omówiła np. kwestie skrzyżowania z ulicą Estrady, dokończenia budowy 
wodociągu w ulicy Kwitnącej, przyłączenia do kanalizacji ulicy Jodłowej, dokoń-
czenia ulicy Łąkowej (wylanie końcówek asfaltu oraz zaprojektowanie progów 
zwalniających). Rozmawiano również o uciążliwościach wynikających z Kom-
postowni Radiowo oraz Lotniska Bemowo. Zebranie z powodu niesprzyjających 
okoliczności przyrody (inwazja komarów) przebiegło w bardzo dynamicznej at-
mosferze.

oprac. Dorota Łuczak, zdjęcia nadesłane przez sołectwa
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UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
PONOWNE PREKONSULTACJE 

We wrześniu przeprowadziliśmy ponowne, pozaustawowe prekonsultacje uchwały krajobrazowej 
dla naszej gminy. Przez cały miesiąc zainteresowani mogli składać uwagi do projektu uchwały.

Spotkania indywidualne z przedsiębiorcami
W ramach wrześniowych prekonsultacji 22 września zaproponowali-
śmy przedsiębiorcom indywidualne spotkania z wykonawcą uchwały 
oraz przedstawicielem Urzędu Gminy. Z konsultacji skorzystało łącznie 
11 przedsiębiorców. Byli wśród nich przedstawiciele branży motory-
zacyjnej, aptekarskiej, spożywczej, stomatologicznej, informatycznej, 
agencji nieruchomości oraz właściciele budynków i punktów usługo-
wych.

W trakcie spotkań przedsiębiorcy podzielali konieczność uporządkowa-
nia tematyki nośników reklamowych na terenie gminy. Jednocześnie 
wnosili o skorygowanie projektu uchwały, w sposób uwzględniający sto-
sowane przez nich szyldy. Przedsiębiorcy proponowali także rozważenie 
podziału gminy na strefy o różnych zasadach sytuowania nośników re-
klamowych, wprowadzenie nośników reklamowych wyświetlanych na 
elewacji budynków, zwiększenie dopuszczalnej liczby szyldów czy też 
umożliwienie realizacji jednego większego formatu szyldu (alternatyw-
nie do proponowanych obecnie trzech szyldów).

Wynikiem prekonsultacji jest 7 uwag złożonych przez przedsiębiorców. 
Uwagi są w trakcie rozpatrywania.  

Spotkanie otwarte, dedykowane przedsiębiorcom
22 września w Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie otwar-
te, dedykowane głównie przedsiębiorcom. W spotkaniu wzięli udział: 
wykonawca uchwały, przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy Izabelin 
oraz 10 przedsiębiorców i mieszkańców gminy. Uczestnikom spotkania  
przedstawiono prezentację multimedialną, wskazując najważniejsze za-
łożenia uchwały w zakresie nośników reklamowych i ogrodzeń. Obecni 
na spotkaniu zadawali pytania dotyczące formatów szyldów i reklam, 
konsekwencji wprowadzenia uchwały dla przedsiębiorców (w tym tych, 
którzy mają podpisane umowy z firmami zewnętrznymi), okresu do-
stosowawczego, miejsc lokalizacji reklam kierunkowych. Proponowali 
zmiany projektu m. in. w zakresie dopuszczenia okresowych bannerów 
informujących o ważnych wydarzeniach czy słupów ogłoszeniowych 
typu „okrąglak”.                                                                               

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: 
www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl     

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
fot. z arch UGI

TAK JEST TAK MOŻE BYĆ

http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl 
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Dyskusje publiczne nad projektami 
zmiany planów miejscowych 

DLA TRUSKAWIA
29 września w Centrum Kultury Izabelin odbył się 
dyżur autorski głównego projektanta oraz dwie 
dyskusje publiczne poświęcone omówieniu pro-
jektowanych zmian w planach miejscowych dla 
Truskawia (Etap I i Etap III).

W dyskusjach publicznych uczestniczyła główna projektant zmiany 
planów, przedstawiciele Urzędu Gminy i Rady Gminy oraz p.o. 

sołtys i przedstawiciele Rady Sołeckiej Truskawia.  Spotkania były trans-
mitowane na żywo na profilu społecznościowym Urzędu Gminy.

W trakcie spotkań mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania informacji 
o proponowanych rozwiązaniach planistycznych oraz zadawać pytania, 
na które na bieżąco odnosili się główna projektant oraz przedstawiciele 
Urzędu Gminy.

Przypominamy, że celem procedowanych zmian jest zapobiegnięcie 
rozwojowi intensywnej zabudowy mieszkaniowej w Truskawiu poprzez 
doprecyzowanie zapisów obowiązujących planów, w tym zapisów w za-
kresie przeznaczenia podstawowego jakim jest zabudowa jednorodzin-
na. Projekty zmiany planów zakładają także:

• możliwość realizacji wyłącznie 1 budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego na działce budowlanej, tj. 1 budynek wolnostojący lub 1 budynek 
w zabudowie bliźniaczej  (Obowiązujący minimalny normatyw działki 
budowlanej w Truskawiu to 850 m2, nie dotyczy on działek, które po-
wstały przed wejściem w życie zmienianych obecnie planów, tj. przed 
2013 r. w przypadku Etapu I i przed 2009 r. w przypadku Etapu III);

• zmniejszenie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy 
z obowiązującego 0,8 na 0,4.

Ponownie zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami. 
Wyłożenie projektów planów trwa do dnia 15 października 2020 r. Uwa-
gi można składać do dnia 29 października 2020 r.

Szczegóły dotyczące projektów znajdują się na stronie interneto-
wej: http://www.bip.izabelin.pl/p,108,dokumenty-w-trakcie-spo-
rzadzania

  Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Izabelin C, dnia 1 października 2020 r.

Wyciąg ogłoszenia 
o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwał Rady Gminy Iza-
belin Nr XXVI/216/20 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr XX/166/16 z dnia 
30 listopada 2016 r., Nr XIX/156/16 z dnia 26 października 2016 r., 
Nr XIII/104/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz Nr V/25/15 z dnia 25 
marca 2015 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 

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

• dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, 
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: 
Nr WA1M/00262535/7 (działka nr ew. 2583 - nr hipoteczny dział-
ki to 1801,  Nr WA1M/00518957/1 (działka nr ew. 572/3 oraz 
działka nr ew. 72/1), Nr WA1M/00510018/1 (działka nr ew. 69/4 
i 74/1), Nr WA1M/00527626/8 i WA1M/00534920/1 (działka nr 
ew. 740/4 i 741/3). 

• Gmina Izabelin stała się właścicielem działek nrnr ew. 2583, 72/1, 
572/3, 69/4 i 74/1 w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Woje-
wody Mazowieckiego, a działki nrnr ew. 740/4 i 741/3 Gmina Izabelin 
nabyła w drodze umów sprzedaży. 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 

s. 124 w budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. J. Matejki 21 
w Izabelinie C

• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,

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

• termin wpłaty wadium: do dnia 3 grudnia 2020 r. (włącznie),

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

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

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomości Urzędu Gminy Izabelin, pok. nr 2 
(tel. 22 722 89 62, e-mail: geodezja@izabelin.pl). Materiały przetar-
gowe można uzyskać nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy 
Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 IZABELIN C, w godzinach pracy 
(pon. 9.00-1800, wt.-pt. 8.00-16.00).

Wójt Gminy Izabelin, Dorota Zmarzlak

http://www.bip.izabelin.pl/p,108,dokumenty-w-trakcie-sporzadzania 
http://www.bip.izabelin.pl/p,108,dokumenty-w-trakcie-sporzadzania 
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PROSUMENTEM   CZ. 2

Z Andrzejem Łazarzem – mieszkańcem Lasek, który posiada insta-
lację fotowoltaiczną na dachu domu i dodatkowo jest eksper-
tem z ramienia lokalnej firmy zajmującej się instalacjami fotowol-
taicznymi – rozmawia Jarosław Kępkowicz.

Dlaczego instalacje fotowoltaiczne montowane na dachu to 
najpopularniejsze rozwiązanie? 
To najczęściej stosowane rozwiązanie posiada dwie kluczowe zalety. 
Pierwszą z nich jest strona kosztowa. Koszt takiego rozwiązania jest niż-
szy o około 40-60% od konstrukcji gruntowej. Koszty różnią się oczywi-
ście w zależności od rodzaju poszycia dachowego, jakie stosowane jest 

na budynku – zaczynając od rozwiązań dla blachotrapezu, w przypadku 
którego koszt jest najniższy, a kończąc na konstrukcjach dedykowanych 
na dachy płaskie. Kolejną zaletą dachowych instalacji fotowoltaicznych 
jest wykorzystanie powierzchni dachu jako miejsca na własną, przydo-
mową elektrownię i brak konieczności wygospodarowania miejsca na 
działce, na której stoi dom. 

Porozmawiajmy teraz o minusach. Jak wygląda bezpieczeń-
stwo takich konstrukcji. Czy istnieje ryzyko zerwania paneli 
fotowoltaicznych wraz z poszyciem dachu np. w wyniku dzia-
łania bardzo silnego wiatru? 
W sieci można z łatwością wyszukać zdjęcia pogiętych dachów i pozry-
wanych modułów fotowoltaicznych, filmy latających instalacji fotowol-
taicznych itd. Wykluczając anomalia pogodowe, czyli np. tornado, które 
potrafi nie tylko porwać dach, ale też przenieść cały dom, reszta przy-
padków to błąd w sztuce firmy instalującej. Postaram się więc krótko 
opowiedzieć o kilku kluczowych zasadach montażu. Na etapie projekto-
wania instalacji należy zadbać o zachowanie prawidłowego odstępu od 
wszystkich krawędzi dachu, który powinien wynosić ok. 50 cm. Obszar 
przy krawędzi nazywany jest czerwoną strefą, w której załamujący się 
wiatr działa z dużą mocą na moduły. Przeciętny wymiar modułu to ok. 
1,7 m na 1,0 m, a bywają też większe. To spora powierzchnia, która za-
montowana na wysokości minimum 5 cm od poszycia, bez zachowania 
odstępu od krawędzi dachu, może faktycznie działać jak latawiec na 
wietrze. Przestrzeganie tej zasady jest też ważne w okresie zimowym, 

Oto kolejny artykuł o odnawialnych źródłach energii. Opisujemy w nim najpopularniejszy typ instalacji foto-
woltaicznej, czyli takiej, która instalowana jest na dachu budynku.

ponieważ osuwający się po powierzchni modułu śnieg, w przypadku 
większej jego ilości musi właśnie w tym miejscu rozdrobnić się, aby nie 
spadać na ziemię w postaci dużych czap śniegowych. Planując montaż 
paneli uważajmy na handlowców, których jedynym celem jest upchanie 
na dachu jak największej ilości modułów, najlepiej od krawędzi do kra-
wędzi lub nawet poza nią. 

Wracając jeszcze na chwilę do modułów fotowoltaicznych – ich wy-
trzymałość wynosi standardowo: przód modułu 5400 Pa i tył 2400 Pa. 
Pierwsza wartość to wytrzymałość np. na uderzenie kuli gradowej, któ-
rej wielkość można porównać z piłką golfową, druga (2400 Pa) to siła 
tzw. ssania, czyli właśnie oddziaływania wiatru. Wartość 2400 Pa prze-
wyższa trzykrotnie siłę wiatrów, które mamy w Polsce. Możemy być więc 
spokojni, że prawidłowo zamontowany na konstrukcji wsporczej moduł 
nie uszkodzi się i będzie pracował przez długie lata.

Kończąc temat podstawowych technik instalatorskich wspomnę o dobo-
rze konstrukcji wsporczej, a właściwie o doborze śrub, które trzymają 
całość z dachem. Analizując konstrukcję dachu należy dobrać odpowied-
nią długość śruby dokrokwiowej, jeśli oczywiście taki system montażu 
wchodzi w grę, lub sprawdzić grubość blachy. Długość takiej śruby to 
nawet 25 cm i potrafi ona naprawdę mocno związać konstrukcję wspor-
czą z konstrukcją dachu. Śruby takie stosuje się dla popularnych poszyć 
np. blachodachówki czy też dachówki ceramicznej lub betonowej. Jeśli 
stosowany będzie system dla np. blachotrapezu, który wykorzystuje 
elementy mocowane jedynie do blachy, a jej grubość jest zbyt mała, 
proponuję rozważyć zmianę sposobu montażu poprzez zastosowanie 
wspomnianych wcześniej śrub dokrokwiowych. Są nieco droższe, ale 
z całą pewnością gwarantują bezpieczeństwo konstrukcji. 

Wspomina Pan o śrubach, zapytam więc jak wygląda kwestia 
szczelności poszycia dachowego. Czy po montażu paneli mój 
dach nie zacznie po prostu przeciekać? 
Faktycznie stosowane systemy montażowe wymagają nawiercenia 
otworu w poszyciu dachowym. Stosowane są jednak odpowiednie 
uszczelki, stanowiące komplet z śrubami, które gwarantują szczelność 
otworu i przeciekanie dachu po prostu zostaje wykluczone. Dobre 
uszczelnienie otworu uszczelką można też dodatkowo zabezpieczyć, 
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stosując specjalistyczne środki uszczelniające, wykorzystywane przy 
pracach dekarskich. I nie mówimy tu oczywiście o najtańszym silikonie 
z marketu budowlanego. 

Jak odszukać krokwie, gdy dach jest już pokryty np. blachoda-
chówką lub gontem? Jak je znajdujecie? 
Jest na to kilka sposobów. Pierwszym i najprostszym jest analiza pro-
jektu domu w części poświęconej dachowi. Jest to jednak jedynie wska-
zówka dla instalatorów, ponieważ w praktyce większość dachów nie jest 
zgodna z tym, co widzimy na projekcie. Kolejnym krokiem jest wizyta 
na poddaszu i jeśli to możliwe przygotowanie wymiarów zgodnie ze sta-
nem faktycznym. Nie zawsze jednak poddasze umożliwia wymiarowanie 
rozkładu krokwi. Przechodzimy wtedy do krawędzi dachu i odsłaniając 
podbitkę lokalizujemy kolejne krokwie. Mając już takie wymiarowanie, 
dodatkowo odsłaniamy gąsior na szczycie dachu, aby sprawdzić, czy 
krokwie zostały położone idealnie, czy też idą przez cały dach po skosie. 
Bywają dachy, na których wymiary przy dolnej i górnej krawędzi różnią 
się od siebie nawet o 20 cm. Sprawdzając rozkład krokwi w kilku miej-
scach, każdy dobry instalator jest w stanie właściwie dobrać miejsca 
wiercenia otworów, aby później osadzić w nich solidnie śruby. 

Wiemy już sporo o konstrukcjach i bezpieczeństwie. Porozma-
wiajmy więc teraz o tym, jakie dachy nadają się idealnie pod 
montaż instalacji fotowoltaicznych. 
Dach idealny to kolejny temat rzeka. Istnieje w tej branży swoisty kult 
dachów skierowanych na południe. Ma to oczywiście swoje uzasadnie-
nie. Kierunek południowy to najdłuższa praca elektrowni fotowoltaicznej 
w czasie całego dnia. Przekłada się to oczywiście na efektywność pro-
dukcji instalacji, która w takim przypadku daje najlepsze rezultaty. Mając 

jednak dach skierowany w inną stronę niż południowa, nie powinniśmy 
rezygnować z pomysłu montażu paneli fotowoltaicznych. Instalacje na 
połaciach skierowanych na wschód lub wykorzystujące dwie połacie: 
wschodnią i zachodnią dają również bardzo dobre wyniki produkcji 
w skali całego roku, aby w rocznym bilansie energetycznym produkcja 
fotowoltaiki pokryła całkowite zapotrzebowanie na prąd. Jedynie połać 
dachu skierowana na północ w lwiej części przypadków nie będzie ko-
rzystna dla inwestora. Bywają jednak przypadki połaci północnych, na 
których montaż jest możliwy, ale są to przypadki dachów o małym na-
chyleniu, zbliżonym do dachów płaskich. 

No właśnie, nachylenie dachu. Jaki kąt jest optymalny? 
Odpowiadając krótko – każdy. Pozostaje tylko kwestia doboru odpo-
wiedniej konstrukcji. Twarde dane dotyczące nasłonecznienia Polski 
wskazują, że optymalne są dachy o kącie ok. 30 stopni. Przy dachach 
płaskich stosuje się inne konstrukcje, które dają możliwość zmiany na-
chylenia modułów do np. 20 stopni. Dlatego też twierdzę, że praktycznie 
każdy dach nadaje się pod fotowoltaikę. 

A co z częściowym lub całkowitym zacienieniem dachu? Czy to 
wyklucza możliwość budowy instalacji fotowoltaicznej? 
Częściowe i czasowe zacienienie wybranych modułów połączonych ze 
sobą szeregowo faktycznie obniża efektywność produkcji prądu z insta-
lacji fotowoltaicznej. Najłatwiejszym sposobem na uniknięcie strat spo-
wodowanych zacienieniem jest oczywiście unikanie takich części połaci 
dachowej. W symulatorze ułożenia modułów projektant nanosi wszelkie 
przeszkody występujące na dachu, np. kominy, które potrafią rzucać 
spore ilości cienia. Pozwala to ominąć problematyczne obszary i tym 
samym przygotować projekt instalacji o maksymalnej efektywności. 
Kolejnym sposobem jest zastosowanie optymalizatorów w modułach 
zacienionych. Zastosowanie ich w przypadku kilku zacienionych modu-
łów, a nie dla wszystkich, nie podnosi znacznie kosztów całej instalacji. 
Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą również mikroinwertery, czyli 
rozwiązanie, w którym rolę centralnego dla całej instalacji inwertera (fa-
lownika) przejmuje kilka mikroinwerterów, montowanych – podobnie 
jak optymalizatory – na modułach fotowoltaicznych. W tym rozwiązaniu 
moduły narażone na zacienienie pracują bez wpływu na efektywność 
części maksymalnie nasłonecznionej. Dobierając optymalne rozwiązanie 
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1 Nadal poszukujemy partnerów do Karty 
Izabelińczyka z obszaru modernizacji syste-
mów centralnego ogrzewania i fotowoltaiki.

2 Prowadzimy inwentaryzację instalacji foto-
woltaicznych już działających i planowanych 
do uruchomienia na terenie gminy Izabelin.

3 UWAGA na wizyty osób podających się za 
przedstawicieli gminy Izabelin.

4 W dniach 1-4 września prowadzona była 
dystrybucja pakietów do wszystkich mieszkań-
ców posiadających piece na paliwo stałe. Jeśli 
ktoś nie otrzymał pakietu prosimy o kontakt.

4WAŻNE
INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że obecnie żaden z urzędników gminnych 
nie odwiedza Państwa w domach, wypytując o ewentualne zain-
teresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Żadna z uprawnionych 
osób nie autoryzowała takiego działania, zarówno w stosunku do 
podległych sobie urzędników, jak i innych podmiotów. Nie jest nam 
również wiadomo o jakiejkolwiek akcji innej organizacji rządowej lub 
samorządowej prowadzonej na terenie gminy Izabelin.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania prowadzone przez 
urzędników gminnych, w trosce o Państwa komfort i bezpieczeń-
stwo, zawsze poprzedzamy akcją informacyjną, zawierającą min. 
następujące informacje:

- cel prowadzonej akcji, zakres zbieranych danych, podstawa praw-
na zbierania danych, uprawnienia urzędnika gminnego, pouczenie 
o ewentualnej odmowie udzielenia odpowiedzi etc.,

- sposób weryfikacji osoby zbierającej dane vide plakietka ze zdję-
ciem, stanowiskiem, pełnomocnictwem,

- czas i miejsce zbierania danych.

Planując podobne działania zawsze kierujemy się troską o Państwa 
komfort i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli macie Państwo uzasadnio-
ne wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń składanych przez na-
chodzące Państwa osoby, prosimy o kontakt z urzędem gminy. Jeśli 
macie Państwo uzasadnione obawy o swoje bezpieczeństwo – nie 
wahajcie się zadzwonić na policję.

 Jarosław Kępkowicz
Inspektor ds. Ochrony Powietrza

fototeka.izabelin.pl

to prześlij je nam na adres e-mail: fototeka@izabelin.pl 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 722 89 37

fot. lata 80’  widok na ul. Cichowszczynę w Laskach

Jeśli masz interesujące
archiwalne zdjęcia
wykonane na terenie Izabelina

/ fototekaizabelin Projekt realizowany przez Urząd Gminy Izabelin

FOTOTEKA
IZABELIN

należy jednak zastanowić się nad kosztem zakupu dodatkowych pod-
zespołów i wybrać to, które gwarantuje najszybszy zwrot z inwestycji. 
W przypadku całkowitego zacienienia połaci dachowej należy rozważyć 
konieczność montażu instalacji na gruncie lub innym budynku: garażu 
lub budynku gospodarczym. Montaż na takim dachu nie ma uzasadnie-
nia ekonomicznego. 

Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę i tworząc, nazwijmy to, ran-
king dachów optymalnych pod fotowoltaikę, na pierwszym miejscu 
można umieścić dachy skierowane na południe, kolejne miejsce zajmą 
dachy o połaciach skierowanych na wschód i zachód, trzeciego miejsca 
na podium nie będzie, dachy skierowane na północ i wszelkie dachy 
o bardzo dużym zacienieniu nie nadają się pod elektrownię słoneczną. 
Sugeruję jednak, aby osoby zainteresowane fotowoltaiką przeanalizo-
wały swój przypadek z fachowcem, który pomoże wybrać optymalne 
rozwiązanie, a jest ich naprawdę sporo. Kolejną kwestią jest bezpieczeń-
stwo, które zależy głównie od fachowej usługi firmy instalującej. Radzę 
wybrać firmę firmę, która posiada własną, certyfikowaną ekipę instala-
torów i nie korzysta z usług podwykonawców. Fachowo zainstalowana 
instalacja fotowoltaiczna będzie na pewno bezpieczna przez cały okres 
użytkowania, czyli około 30 lat. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję. 

Pytania, sugestie obszarów tematycznych prosimy kierować na adres 
redakcji.

Zdjęcia nadesłane przez autora tekstu - Jarosława Kępkowicza
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SKAZANI NA SMOG? CZ. 3

Niewiele osób, poza prawdziwymi pasjonatami, śledzi zmieniającą się legislację w obszarze ochrony po-
wietrza. Zakładam, że tylko niewielka grupa mieszkańców jest świadoma wymagań, jakie nakłada na 
nas Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr. 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta reguluje nie tylko dozwolone paliwa, których wy-
korzystanie może być przedmiotem kontroli, ale także co ważniejsze, określa wymagania dot. urządzeń słu-
żących ogrzewaniu. Warto zapamiętać jedną z kluczowych dat tej uchwały, a mianowicie dzień 1 stycznia 
2023 r. - z tym dniem zakazane będzie korzystanie z pieców pozaklasowych tzw. kopciuchów, które nadal 
są w naszej gminie dość popularne … niestety.

By oszacować wielkość problemu z jakim będziemy wspólnie musieli 
się zmierzyć do 1 stycznia 2023 r., na przełomie 2019 i 2020 roku doko-
nano inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania wykorzystywanych 
na terenie gminy Izabelin. Warto poznać wyniki tej inwentaryzacji, by 
świadomość wielkości wyzwania jak i świadomość obecnej jakości po-
wietrza, którym codziennie oddychamy była coraz większa.

Na koniec 2019 r. na terenie gminy Izabelin mieliśmy 562 piece na pa-
liwo stałe przy czym sytuacja w poszczególnych sołectwach wyglądała 
nieco inaczej. 

Przedstawione wykresy ilustrują dwie rzeczy, na które warto zwrócić 
uwagę:
1. dwa sołectwa Truskaw i Sieraków mają największy udział procentowy 
pieców na paliwa stałe, w odniesieniu do wszystkich nieruchomości. Co 
trzeci piec w Truskawiu i co drugi piec w Sierakowie jest odpowiedzialny 
za zanieczyszczenie powietrza, 

2. mała ilość pieców klasy 3, 4 czy 5 sugeruje, że nowo budowane domy 

rzadko inwestują w ogrzewanie na paliwo stałe. Niepokojący jest wysoki 
udział pieców pozaklasowych, wynoszący w całej gminie średnio 80% 
wśród wszystkich pieców na paliwo stałe. To pokazuje skalę problemu 
z jakim musimy się zmierzyć by uczynić zadość wymogom uchwały do 
1 stycznia 2023 r. 

Zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi powstające w pie-
cach na paliwo stałe mają charakter okręgu o promieniu od 50 
nawet do 150 m, w zależności od wysokości komina. Przy dużym 
zagęszczeniu pieców może się zdarzyć, że zanieczyszczenia pocho-
dzące z kilku pieców nakładają się na siebie dając w efekcie SMOG, 
wielokrotnie przekraczający normy dopuszczane prawem. Tylko gę-
sta sieć czujników na bieżąco mierzących poziom zanieczyszczeń 
jest w stanie pokazać jakość wdychanego przez nas powietrza. 
Dużą naiwnością byłoby sądzić, że dwa gminne czujniki zainstalo-
wane w Laskach oraz w Hornówku dają obraz zanieczyszczeń dla 
obszaru całej gminy. W 2019 r. z budżetu sołeckiego powstała dość 
gęsta sieć czujników obejmująca obszar wsi Hornówek. W wielu 
miejscach normy były przekroczone ponad 20 razy. Poniżej typowy 
obraz zmierzonych zanieczyszczeń w jednej z najgorszych lokali-
zacji Hornówka, pochodzący od kilku pieców. Tego samego dnia 
pomiar dokonany wewnątrz budynku wykazał poziom PM 2,5 po-
wyżej 300 (!!!).
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Wykres generowanych zanieczyszczeń wyraźnie wskazuje rytm dobowy 
palenia w piecu - godziny wieczorne i późno w nocy.

Poziom PM 10 na wykresie wynosi 1200 przy normie na poziomie 
50 (!!!).

Poziom PM 2,5 na wykresie wynosi ponad 300 przy normie 25 (!!!). 

Zobaczmy teraz, czy na terenie gminy Izabelin są miejsca wolne od 
smogu. Dla oszacowania wpływu pieców na jakość powietrza w każdym 
sołectwie przyjęto 75 m jako promień okręgu zanieczyszczeń pochodzą-
cych od pojedynczego pieca. Oszacowano również obszar zabudowy 
każdego sołectwa oraz przyjęto równomierny rozkład pieców.

Praktycznie w każdym sołectwie wielkość obszaru zanieczyszczeń 
jest porównywalna z wielkością obszaru zabudowanego. To może 
oznaczać, przy równomiernym rozłożeniu pieców, brak miejsc wol-
nych od smogu (!!!).

W rzeczywistości piece nie są rozłożone równomiernie, to z kolei ozna-
cza, że mamy zarówno strefy wolne od smogu jak i strefy o bardzo 
wysokim stężeniu zanieczyszczeń powietrza. 

Warto dodać, że w analizie tej nie uwzględniono kominków w ilości 
971, które również wydatnie przyczyniają się do zanieczyszczeń 
powietrza (!!!). 

Wymiana pieców na paliwa stałe, prowadzona od 2018 r. ma wymiar nie 
tylko ilościowy, ale także swój wymiar finansowy. Ze względu na fakt, 
że ponad 80% wszystkich pieców do wymiany to piece pozaklasowe 
tzw. kopciuchy, które musimy zlikwidować do 1 stycznia 2023 r., nie jest 
możliwe etapowanie nakładów w okresie kilku lat. Na wymianę tych 

pieców mamy 2 lata tak by spełnić wymogi uchwały.

Dane pokazane za rok 2018 i 2019 są danymi z rzeczywistego wy-
konania budżetu = wielkości udzielonych dotacji mieszkańcom do 
wymiany pieców. Dane za rok 2020 są faktycznym wykonaniem na 
dzień 24 sierpnia 2020 r.

Przy utrzymaniu dotacji w obecnym kształcie (dla przypomnienia do-
tacja wynosi max 8 tys. zł, nie więcej niż 90% do wymiany na kocioł 
gazowy) budżet niezbędny do wymiany wszystkich pieców na paliwa 
stałe w latach 2021/2022 powinien wynieść ok. 4,5 mln zł. W dobie spa-
dających dochodów i wzrastających obciążeń budżetowych związanych 
chociażby z pandemią utrzymanie dotacji na dotychczasowym poziomie 
może być prawdziwym wyzwaniem.

Podsumowując wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji:
1) obowiązek wymiany pieców do dnia 1 stycznia 2023 r. to fakt;
2) przyszłość dotacji, jej wielkość i zasady, w obliczu spadających przycho-
dów i wzrastających obciążeń budżetu samorządu, to nadal niewiadoma;
3) z upływem czasu należy się spodziewać wzrostu kosztów wymiany 
pieca ze względu na nadal dużą liczbę pieców do wymiany w coraz 
krótszym, pozostałym do 1 stycznia 2023 r., czasie;
4) warto dokonać wymiany tak szybko jak to jest możliwe, przy znanych 
i przewidywalnych warunkach finansowych.
Zdaję sobie sprawę, że mamy zwyczaj twierdzić „jakoś to będzie”, 
„damy radę” etc., ale z chwilą uchwalenia Programu Ochrony Powietrza 
nakładającego na gminy w Polsce obowiązkowe kontrole nieruchomo-
ści z piecami na paliwa stałe, filozofia „jakoś to będzie” może się nie 
sprawdzić.

Ku pamięci: jeśli zużywasz do celów ogrzewania więcej niż 7m³ drewna 
opałowego lub więcej niż 1,5 tony węgla opałowego rocznie – wymiana 
pieca na kocioł gazowy może być dla Ciebie opłacalna (więcej informacji 
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5341). 

Jarosław Kępkowicz

https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5341
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Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa 
Miast i Gmin wznawia działalność

W sobotę, 19 września, uczestniczyli-
śmy w Targach Turystycznych Misja 

Kampinos zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie „Między Wisła a Kampinosem” na 
Polanie Jakubów. Była to dla naszego Stowa-
rzyszenia okazja do podzielenia się z miesz-
kańcami informacjami na temat działalności 
ISPMiG. 
We wrześniu odbyło się też Walne Zgroma-
dzenie Członków ISPMiG, na którym podsu-
mowano  działalność Stowarzyszenia w 2019.

W 2020 roku planowaliśmy szereg imprez 
z udziałem przedstawicieli gmin partnerskich, 
między innymi:
- bieg Zofii Morawskiej połączony z wycieczką 
historyczną,
- przyrodniczy konkurs fotograficzny,
- jesienny rajd rowerowy, 

Po przerwie spowodowanej pandemią, Izabelińskie Stowarzyszenie 
Partnerstwa Miast i Gmin (ISPMiG) wznawia swoją działalność.

- jarmark bożonarodzeniowy,
- udział w imprezach organizowanych przez 
gminy partnerskie.

Z uwagi na pandemię, plan ten nie mógł 
zostać zrealizowany. Walne Zgromadzenie 
podjęło decyzję o przesunięciu tych działań 
na rok 2021.
O bieżącej działalności Stowarzyszenia po-
staramy się informować Państwa na łamach 
„Listów do Sąsiada”. Pozostańmy w kontak-
cie. Nasz email: info@ispmig.org 
albo monika.grzybowska@o2.pl. 
Zapraszamy do współpracy ze Stowarzysze-
niem.

Monika Grzybowska
fot. arch. Stowarzyszenia
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 ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW 
PALENIA NIEDOZWOLONYMI PALIWAMI

Nadchodzi sezon grzewczy i jak zwykle o tej porze, pojawiają się problemy z nadmiernym zanieczyszcze-
niem powietrza. Ważne jest, byśmy wszyscy mieli świadomość - w obecnym stanie prawnym jedynie spa-
lanie materiałów niedozwolonych jest prawnie zakazane: https://www.gmina.izabelin.pl/324,ochrona-
-powietrza?tresc=4240. Tym samym nie stanowi wykroczenia używanie pieców pozaklasowych tzw. kop-
ciuchów, nawet jeśli powietrze jest bardzo zanieczyszczone.

Na chwilę obecną nie dysponujemy apli-
kacją do zgłaszania przypadków po-

dejrzenia spalania substancji niedozwolonych, 
dlatego prosimy o telefon do Urzędu Gminy 22 
722 89 32/ 22 722 89 70 (w godzinach pracy 
urzędu), pod numer alarmowy 514 622 106 lub 
w nagłych wypadkach na Policję.

W naszej gminie najszybszy kontakt z Policją to 
telefon do oficera dyżurnego KPP Stare Babice 
(22-752-80-00). Warto w kontakcie z Policją 
podać, że podejrzewacie Państwo spalanie od-
padów (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 Ustawa 
o odpadach), które jest zabronione w gospo-

darstwach domowych na mocy art. 191 Usta-
wy o odpadach.

„… Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, 
termicznie przekształca odpady poza spalarnią 
odpadów lub współspalarnią odpadów podle-
ga karze aresztu albo grzywny. 
Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów 
prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpa-
dów lub we współspalarniach odpadów, z za-
strzeżeniem art. 31….”

Tylko od nas i dobrze pojętego interesu pu-
blicznego zależy w dużej mierze jakość po-

wietrza jakim oddychamy – każde zgłoszenie 
nadmiernego zanieczyszczenia powietrza bę-
dzie również podstawą do uzupełnienia mapy 
pieców na paliwo stałe, które będą przedmio-
tem szczególnej troski.

Zachęcamy również do korzystania z tzw. 
żółtej kartki, którą można pobrać ze strony 
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymia-
na-pieca?tresc=5103 wydrukować i wrzucić 
do skrzynki sąsiadowi, który nadmiernie zanie-
czyszcza powietrze.

Jarosław Kępkowicz

Zapraszamy na  ZAJĘCIA TANECZNE DLA PAR Z SOŁECTWA IZABELIN C  we wtorek o godz. 20.00
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z panią Karoliną Stanisławską 
(Happy Dance Studio) tel. +48695200532 
Zajęcia są bezpłatne w ramach funduszu sołeckiego.
*Obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

W sobotę, 5 października, obok szkoły przy ul. Wojska Polskiego mieszkańcy Hor-
nówka zmienili oblicze stacji trafo. Powstał piękny, kolorowy mural. Inicjatorem 

pomysłu był sołtys Jarosław Kępkowicz, projekty i wykonawstwo realizowała izabelińska 
młodzież. Do akcji włączyli się także przechodnie. 

JK, fot.z facebooka sołectwa Hornówek

HORNÓWEK W KOLORACH

https://www.gmina.izabelin.pl/324,ochrona-powietrza?tresc=4240 
https://www.gmina.izabelin.pl/324,ochrona-powietrza?tresc=4240 
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5103
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5103
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IMPRESJE Z JESIENNYCH 

ODWIEDZIN OGRODÓW 
ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU

Jesień – smętna pora; ścielący się na kartofliskach dym z palonych ziemniaczanych łętów, krowy pasące 
się na porośniętych seradelą ścierniskach, chłodne poranki i coraz wcześniejsze zachody słońca. Takich 
obrazków pełna jest nasza literatura, tak przedstawiali tę porę roku malarze i taką jesień pamiętam z za-
mierzchłych czasów swojej młodości. I sam już nie wiem, co się porobiło z tą jesienią, gdzie podziała się 
ta jesienna nostalgia. Bo jakoś tak nam jesień poweselała, przystroiła się czerwienie i błękity marcinków, 
obwiesiła się koralami jarzębin i udaje wiosnę. 

Ostatnie wizyty w ocenianych przez komisję ogrodach nie mają nic  
wspólnego z typowym jesiennym smętkiem. Więcej – przysparzają 

nam wiele radości. Bo i roślin w wielu ogrodach przybyło (i to takich, 
jakie sam lubię najbardziej – bylin i traw ozdobnych). Z drugiej zaś 
strony, gdzieś się ,,zapodziały” nawłocie, a nawet jeden dąb czerwony 
zamienił się w plastry na ogrodowej ścieżce: czyli nasz wysiłek eduka-
cyjny przynosi efekty. Właściciele ogrodów i ich domowe zwierzaki też 
już przywykli do zaglądającej w każdy ogrodowy kątek komisji i jej naj-
dziwniejszych nawet pytań. Miło jest gościć w tych wszystkich pięknych 
miejscach, dzielić z gospodarzami radość z ich ogrodowych sukcesów. 
Trochę żal, że to już ostatnia wizyta, przynajmniej w tej edycji konkur-
su. Oby stał się ,,nową świecką tradycją”. Zresztą spotkamy się jeszcze 
w końcu listopada na uroczystym zakończeniu, połączonym z rozdaniem 
nagród. Zatem mimo wszelkich tegorocznych uciążliwości jesień 2020 
można uznać za niezwykle udaną. Choć czasem brakuje mi jesiennego 
brzęczenia krowich łańcuchów na kocich łbach wiejskiej drogi i niezapo-
mnianego smaku pieczonego w ognisku ziemniaka.

Andrzej Wojciech Różański – Członek Komisji Konkursowej
www.ogrodyniebanalne.pl

zdjęcia nadesłane przez organizatorów konkursu 
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KONTROLE PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW
Na terenie gminy Izabelin rozpocznie się kontrola nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kom-
postowanie bioodpadów, w celu weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania 
w nim wszystkich bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy 
Izabelin.

W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację foto-
graficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:

• nie posiada kompostownika przydomowego,
• nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym,
• uniemożliwia osobom upoważnionym przez wójta dokonanie oglę-
dzin nieruchomości,

zgodnie z art. 6k ust 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach wydana zostanie decyzja określająca utratę prawa 
do zwolnienia na okres 6 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca, 
w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. 

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy 
oświadczyli w złożonej deklaracji z tytułu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi posiadanie kompostownika i kompostowanie 
w nim bioodpadów, nie mogą wystawiać tych odpadów w wy-
znaczonym harmonogramem dniu odbioru ani dostarczać ich do 
PSZOK-u.

Marta Merchel, fot. pixabay.com

Z ŻYCIA GMINY
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PO CO TĘ ŻABĘ JEMY? 
RZECZ O DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ W SOŁECTWIE

Hornówek to wieś – sypialnia, bez własnej infrastruktury i przestrzeni społecznej, w której mieszkańcy funk-
cjonują w swoich ,,kapsułach’’, a sprawy sołectwa i gminy  mają poza swoim radarem. Nie mają – choć 
mogą mieć – wpływu na zaspokajanie potrzeb sołectwa.

Świadczy o tym chociażby niski odsetek 
osób uczestniczących w kwartalnych 

zebraniach wiejskich. Na prawie 2 tysiące 
uprawnionych mieszkańców przychodzi w po-
rywach 20 osób, czyli 0,01%...

Czy to nieskuteczna informacja? Nawet wów-
czas, gdy ulotka z zaproszeniem trafia do 
skrzynki pocztowej każdego gospodarstwa 
domowego, na tablicach informacyjnych i na 
sołeckiej stronie na Facebooku wiszą plakaty, 
a promocję wspiera uliczny megafon?

Z taką milczącą społecznością dużo trudniej 
jest współdecydować o sposobie wykorzy-
stania funduszu sołeckiego, ustalać gminne 
priorytety inwestycyjne dla wsi czy realizować 
jakiekolwiek inicjatywy sołeckie. 

,,Ja to w sumie podziwiam to całe Wasze pod-
ekscytowanie kwotą 60 tysięcy rocznie. Ko-
lejne pomniki ku pamięci II wojny światowej 
stawiacie (…). I jeszcze kolejne krzaczki, żeby 
miało co zarastać (…)’’. Taki komentarz jedne-
go z mieszkańców pokazuje jeszcze jedną kon-
sekwencję braku zaangażowania – niewiedzę. 
A z niewiedzy bierze się krytyka tego, co ktoś 
inny wymyślił i zrobił.

Dlatego potrzeba szeregu drobnych inicjatyw, 
które służą integracji mieszkańców wokół 
wspólnych wartości i w działaniach na rzecz 
wsi, a w praktyce:

• budowaniu kontaktu z mieszkańcami wsi 
i zwracaniu uwagi na sprawy lokalne; 

• wymiany różnych spojrzeń na potrzeby so-
łectwa i wspólnemu ustalaniu priorytetów; 

• inicjowaniu uzgodnionych działań i ich reali-
zacji wspólnie z mieszkańcami. 

Temu służąca działalność sołtysa i rady sołec-
kiej Hornówka zostały docenione w konkursie 
na najbardziej aktywne sołectwo Mazowsza. 
Z radością odebraliśmy z rąk marszałka woje-
wództwa mazowieckiego wyróżnienie dla so-
łectwa i nagrodę w wysokości 1500 zł.

Inicjatywy, które dotychczas przekuliśmy we 
wspólne działania wraz z mieszkańcami to: 
uroczyste zakopanie kapsuły czasu w rocz-

nicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 
kolędowanie przy ubieraniu choinki, wygospo-
darowanie miniskwerku i rodzinne sadzenie 
drzew na XI Poprzecznej, zakładanie budek 
lęgowych, działania antysmogowe i współtwo-
rzenie siatki czujników do monitoringu pozio-
mu stężenia cząstek SMOG-u. I to wszystko 
z niewielkim zaangażowaniem funduszu sołec-
kiego.

Inicjatywy integrujące wokół wspólnej ko-
rzyści mogą pochodzić od każdego miesz-
kańca i według dowolnego klucza. Różny 
może być także sposób ich finansowania. 
Dla przykładu – skrzynki na akcję ,,podziel 
się rośliną’’ czy mural na stacji trafo przy 
małej szkole były finansowanie z funduszu 
obywatelskiego. A planowana jeszcze w tym 
roku aranżacja artystyczna skwerku przy 
zbiegu ulic Kurowskiego i XI Poprzecznej 
będzie pokryta z grantu „5x25” na rocznicę 
25-lecia gminy Izabelin. Z kolei bal karnawa-
łowy ,,Pod ptakiem’’, organizacja wspólnych 
zakupów warzyw i owoców ,,od rolnika’’ czy 
koło gospodyń wiejskich to inicjatywy miesz-
kańców na zasadach prywatnego finansowa-
nia lub bezkosztowo. 

Z udziałem mieszkańców naszej wsi odby-
wa się także realizacja projektu tablicy upa-
miętniającej śmierć mieszkańców Hornówka 
poległych w czasie II wojny światowej. Prze-
jęliśmy to zobowiązanie wobec mieszkańców 
od sołtys Beaty Pilaszek oraz rady sołeckiej 
poprzedniej kadencji i jeszcze tej jesieni od-
będzie się uroczyste odsłonięcie płyty, o czym 
poinformujemy wkrótce.

Czy to właściwe wykorzystanie budżetu sołec-
kiego? A czemu nie na remont drogi lub od-
chwaszczenie chodnika?

Bo modernizacja i remonty infrastruktury 
wiejskiej to zasadniczo odpowiedzialność, 
kompetencje i budżet gminny. Tymczasem 
fundusz sołecki to wydzielona osobna pula 
pieniędzy z funduszy gminy na pokrycie takich 
inicjatyw, które dotyczą podnoszenia bezpie-
czeństwa, pielęgnowania wspólnych wartości, 
wspólnego kreowania przestrzeni społecznych 

we wsi i estetyzacji miejsc, organizacji wyda-
rzeń czy imprez integracyjnych, edukacyjnych, 
sportowych etc. 

No tak, ale kto decyduje o tym, że to właśnie 
płyta pamiątkowa jest sfinansowana z funduszu 
sołeckiego, a do tego angażuje energię i prywat-
ny czas sołtysa, rady sołeckiej i mieszkańców? 

Zebranie wiejskie – jedyny organ uchwałodaw-
czy – na wniosek mieszkańców. Sołtys jest or-
ganem wykonawczym, a rada sołecka ciałem 
doradczo-pomocniczym dla sołtysa.

Dlatego tak ważne jest uczestnictwo miesz-
kańców w kwartalnych zebraniach wiejskich, 
bo daje możliwość realnego wpływu na usta-
lanie ważności potrzeb i inicjatyw sołectwa oraz 
wiedzę, które z nich można pokryć z budżetu 
sołeckiego, a które kwalifikują się na listę inwe-
stycji gminnych. Te ostatnie wymagają wniosku 
mieszkańców do Urzędu Gminy. Każdy taki 
wniosek będzie przedyskutowany na zebraniu 
wiejskim, a po przegłosowaniu sołtys i rada so-
łecka poprą go swoją rekomendacją w Urzędzie 
Gminy. 

Istotą działalności sołtysa i rady sołeckiej 
jest stanowienie wspierającego interfejsu 
między mieszkańcami a urzędnikami gmin-
nymi w zgłaszaniu potrzeb i inicjatyw oraz 
ich realizacji. 

Dlatego też zachęcam wszystkich miesz-
kańców Hornówka do udziału w zebraniach 
wiejskich i zgłaszania swoich wniosków. Za-
twierdzony fundusz sołecki na rok 2020/2021 
posiada środki do wykorzystania zarówno na 
cele związane z bezpieczeństwem, estetyzacją 
i komfortem życia, jak również naszą integra-
cją. Z Państwa pomocą będziemy decydować, 
jakimi inicjatywami zrealizujemy te cele. 

W najbliższych tygodniach w centralnej części 
Hornówka stanie specjalna skrzynka do gro-
madzenia (podpisanych) wniosków mieszkań-
ców o inicjatywy finansowane z funduszu so-
łeckiego, jak również te z budżetu gminnego. 
Do omówienia i decyzji na każdym zebraniu 
wiejskim.

Anna Rychlik
Członek Rady Sołeckiej wsi Hornówek



18

Z ŻYCIA GMINY

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 7 do 29, natomiast 
w soboty od 11 do 25.

We wrześniu największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezio-
nych odpadów, ponownie cieszyły się odpady poremontowe. Mieszkańcy 
pozbyli się w ten sposób ponad 27 300 kilogramów. Pozostałe ilości 
kształtowały się następująco:

papier – 1720 kg

szkło – 1100 kg

tworzywa sztuczne – 1600 kg

zużyty sprzęt elektroniczny – 1720 kg

bioodpady – 7420 kg

odpady wielkogabarytowe – 13720 kg

opony 1500 kg

świetlówki – 70 kg

przeterminowane leki – 35 kg

chemikalia – 125 kg

tekstylia – 85 kg

Po odbiór odpadów przyjechało 27 hakowców firmy BYŚ, z czego 18 
zabrało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 
56 kontenerów KP-7. Po tekstylia, świetlówki, leki, chemikalia i baterie 
wykonane były dodatkowe podjazdy śmieciarek o mniejszej kubaturze. 

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

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

Sześciu mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
WE WRZEŚNIU 2020

Punkt odwiedziło w sumie 423 mieszkańców.  Odwiedziny mieszkań-
ców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C    128

Hornówek    108

Truskaw     73

Laski     54

Izabelin B     40

Mościska     15

Sieraków      5

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W trzy soboty na 22 dni ro-
bocze września przywieziono 14% odpadów. 

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się 
w Izabelinie C przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy). 
Godziny otwarcia PSZOK-u: pon. – pt. 7.00 - 10.00 oraz 14.00 - 18.00; soboty 10.00 -14.00.
Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer abonencki. 
Więcej informacji: https://tiny.pl/ts68d

https://tiny.pl/ts68d 
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AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 
I INNE INICJATYWY ODPADOWE

27 września przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata 

Ze względu na COVID-19 zorganizowanie 
masowej akcji było niemożliwe. Umożliwi-

liśmy jednak sposobność chętnym mieszkań-
com. We współpracy z sołtysami rozdyspono-
wane zostały rękawiczki i worki do zbierania 
odpadów. Udało się zebrać blisko pół tony 
odpadów. W tym specyficznym czasie należy 
uznać to za ogromny sukces. Wszystkim ak-
tywnym mieszkańcom dziękujemy. 

Przypominamy również o innych ak-
cjach dotyczących postępowania z od-
padami lub przeciwdziałających ich wy-
twarzaniu. 

Przede wszystkim o aktywnie działającej wy-
mienialni odzieży. Można w niej nieodpłatnie 
pozyskać odzież, obuwie, zabawki dla dzieci, 
można również oddać to co w domu zalega 
aby inni mogli z nich skorzystać.

Żywnością możemy podzielić się umieszcza-
jąc ją w lodówce zlokalizowanej nieopodal 
sklepu Carrefour (od strony ulicy Matejki).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych przez 6 dni w tygodniu przyjmuje odpady od mieszkańców gminy Izabelin. 

Wystarczy dostarczyć je w wyznaczonych 
godzinach oraz podać siedmiocyfrowy nu-
mer abonencki. Numer zamieszczony jest 
na zawiadomieniu o płatności.

Wyselekcjonowane odpady odbierane są 
w ilości nielimitowanej, poza odpadami 
remontowymi, których na 1 gospodarstwo 
domowe można dostarczyć do 300 kg/rocz-
nie. Dla osób, które nie mają możliwości ich 
dowiezienia do dyspozycji jest przyczepka.

W dniach  28-29 listopada prowadzona będzie 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych,  elek-
trośmieci  i opon „na zgłoszenie” dla osób, 
które nie mają możliwości samodzielnie do-
starczyć ich do Punktu. Osoby, które chciałby 
z niej skorzystać powinny zgłosić ten fakt pod 
numerem telefonu: 22 722 86 24 oraz udo-
stępnić odpady przed swoją posesją w dniu 
wywozu od godz. 6.00. 

Pozostałe osoby, które samodzielnie dostarczą 
powyższe frakcje odpadów do PSZOK-u, otrzy-
mają prezent – niespodziankę.

Przypominamy również, że w jednostkach 
oświatowych gminy, urzędzie oraz Gminnym 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
„Mokre Łąki” prowadzona jest zbiórka bate-
rii, a w dwóch ostatnich również świetlówek. 

Do aptek przy ul. Tetmajera 2 w Izabelinie C, 
3 Maja 61A i Trenów 51 w Laskach oraz Przy-
chodni SPZOZ i Juniperus można dostarczyć 
również przeterminowane leki.

Pamiętajmy, aby oddawać odpady w spo-
sób odpowiedzialny – do wyznaczonych 
Punktów, tak by ich utylizacja przebiegła 
w sposób prawidłowy – bez szkody dla śro-
dowiska.

Zachęcamy również do udziału w konkur-
sach o tematyce odpadowej. Regulaminy 
konkursów dostępne na stronie internetowej 
www.gmina.izabelin.pl w zakładce „odpady”.

Marta Merchel

ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji „Mokre Łąki” przypomina o akcji 
nieodpłatnego zrębkowania drobnych ga-
łęzi przy użyciu rębaka RED DRAGON RPS 
120, współfinansowanego ze środków bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Zapisy 
pod numerem telefonu: 513 438 608. 

Sławomir Merchel

http://www.gmina.izabelin.pl 
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ODPUST 
PARAFIALNY

W  niedzielę, 4 października w parafii w Izabelinie od-
były się uroczystości odpustowe ku czci jej patrona 
– św. Franciszka z Asyżu. 

Mszy świętej przewodniczył ojciec Michał Chylak, franciszkanin z Nie-
pokalanowa. Msza święta odpustowa  została odprawiona w inten-

cji parafian. Po Eucharystii odbyła się procesja eucharystyczna. Liturgia 
sprawowana była z oprawą muzyczną parafialnego chóru Tibi Domine 
pod kierownictwem Aleksandry Łazutki.
W uroczystościach uczestniczyły władze gminne i powiatowe. Wokół 
parafialnego ogrodzenia rozstawione były stragany, na których można 
było kupić m.in. tradycyjne odpustowe smakołyki: pańską skórkę, watę 
cukrową czy obwarzanki. Kolejne święto parafii w Izabelinie już za rok.

Iwona Mazurek, fot. Jola Kowalska

NAGRODA LITERACKA
PLANETA IZABELIN

2 października Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący Andrzej Kruszewicz oraz członkowie: Mał-
gorzata Mickiewicz, Czesław Apiecionek, Bogdan Szczesiak, Edwin Bendyk (zdalnie) oraz Robert Pucek 
(zdalnie), spośród zgłoszonych do konkursu, 18 książek spełniających wymogi regulaminu konkursu, wy-
łoniło trzy finałowe książki. Dodatkowo Komisja zdecydowała o wyróżnieniu poza konkursem książki dla 
młodych czytelników.

Do finału wybrano następujące książki (kolejność alfabetyczna):

• „Audiokrajobrazy, zmazy” – poetycki esej Urszuli Zajączkowskiej 
z pracy zbiorowej „Każdemu jego śmietnik”, Wydawnictwo Czarne

• „Kiczery – podróż przez Bieszczady” Adama Robińskiego, 
Wydawnictwo Czarne

• „Warszawa dzika” Arkadiusza Szarańca, Wydawnictwo Iskry 

Nagroda główna w wysokości 20.000 złotych i dwa wyróżnienia po 
2.000 złotych zostaną ogłoszone i wręczone podczas Finałowej Gali 
Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku Planeta Izabelin. 

Komisja ponadto wyróżniła poza konkursem książkę dla młodych czytel-
ników pt. „Motyle dzienne i nocne” Izabeli Dziekańskiej, wydawnictwo 
Multico Oficyna Wydawnicza, Wyróżnienie w wysokości 2.000 złotych 
i obraz namalowany przez szympansicę Lucy z warszawskiego ZOO, 
zostaną wręczone razem z pozostałymi nagrodami i wyróżnieniami. 

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się do końca 2020 roku, 
w zależności od sytuacji epidemicznej. 

Komisja Konkursowa Nagrody Literackiej Planeta Izabelin
fot. z Fb Izabelińskich Spotkań z Książką
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NOWY PROGRAM 
DLA SENIORÓW

Od września w naszej gminie rusza pilotażowy „Pro-
gram Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców 
Gminy Izabelin w wieku 60+”, którego realizatorem 
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głównym zadaniem pilotażowego programu usług teleopiekuń-
czych dla mieszkańców Gminy Izabelin powyżej 60 roku życia 

jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, samotnie zamiesz-
kujących, chorych i niepełnosprawnych.

Teleopieka to usługa opiekuńcza łącząca nowoczesne technologie 
teleinformatyczne z pracą profesjonalistów, która ma również za za-
danie przedłużyć okres samodzielności i niezależności seniorów we 
własnym domu. Umożliwia wsparcie i zabezpieczenie seniora w wa-
runkach domowych. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona 
jest w przycisk SOS z możliwością połączenia przez 24h/dobę z cen-
trum teleopieki oraz dodatkowe funkcje tj. lokalizator GPS, detektor 
upadku, pomiar tętna, przypominanie o zażyciu leków. Po otrzyma-
niu sygnału, ratownicy centrum telemonitoringu organizują pomoc 
adekwatną do sytuacji danej osoby.

Udział w programie usług teleopiekuńczych dla mieszkańców gminy 
Izabelin powyżej 60 roku życia jest całkowicie bezpłatny.

Warunki udziału w programie:

• miejsce zamieszkania na terenie gminy Izabelin,

• wiek powyżej 60 roku życia,

• samotne zamieszkiwanie/niesamodzielność/problemy zdrowotne/
posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu nie-
pełnosprawności,

• złożenie wypełnionego wniosku, oświadczenia o niesamodzielności 
i podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobo-
wych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do pro-
gramu reguluje Uchwała NR XXVII/221/20 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 28 sierpnia 2020 r. Poz. 9003.

W celu przystąpienia do ,,Programu Usługi Teleopiekuńcze dla miesz-
kańców Gminy Izabelin w wieku 60+” należy złożyć dokumenty do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42,
tel. 22 722 79 95.

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osoby 
upoważnionej.

Powyższy program jest programem pilotażowym co oznacza, że po 
rozpoznaniu skali potrzeb społeczeństwa oraz ewaluacji zaplanowa-
nych działań, czas realizacji oraz liczba beneficjentów może zostać 
zwiększona.

Marlena Ochota



22

SENIORZY

GIMNASTYKA UMYSŁU DLA SENIORÓW 
LEK NA KŁOPOTY Z PAMIĘCIĄ PO SZEŚĆDZIESIĄTCE 

DLACZEGO ĆWICZENIA UMYSŁU 
DLA SENIORÓW SĄ TAK WAŻNE?
Badania dowodzą, że wystarczy już kilka minut 
dziennie wystarczy, żeby efektywnie ćwiczyć 
pamięć. Procesy zapamiętywania są sterowa-
ne i wykonywane przez mózg. Każdy z nas ma 
do swojej dyspozycji aż 100 miliardów komó-
rek nerwowych, które tworzą skomplikowane 
struktury neuronalne. To właśnie one są od-
powiedzialne za zapamiętanie ważnych infor-
macji, wykonywanie złożonych ruchów, czy 
np. opanowanie nowego hobby. Gdy uczymy 
się czegoś nowego, w naszym mózgu auto-
matycznie powstają nowe połączenia między 
neuronami, tworząc struktury, w których ma-
gazynowana jest nowa wiedza.

Niestety, czas nie jest naszym sprzymierzeń-
cem. Wraz z upływem lat zdolność neuronów 
do przekazywania i przechowywania informa-
cji ulega stopniowemu pogorszeniu. Z pomocą 
przychodzi tu codzienna gimnastyka umysłu! 
Zmuszając mózg do codziennej porcji wysiłku 
sprawiają Państwo, że dłużej zachowuje on 
swoją sprawność i gotowość podjęcia nowych 
wyzwań intelektualnych. Jest przy tym ważne, 
żeby pobudzać do działania wszystkie obszary 
mózgu. Umiejętności, które należy codziennie 
ćwiczyć i doskonalić, to:

• uważność,

• inteligencja,

• pamięć,

• kreatywność,

• koncentracja,

• koordynacja.

Aby pobudzić strefy mózgu odpowiedzialne 
za wszystkie wymienione funkcje, gimnastyka 
umysłu dla seniorów powinna być tak wszech-
stronna i urozmaicona jak to tylko możliwe. 
Dlatego warto po 60 roku życia w ramach co-
dziennej rutyny wykonywać kilka zróżnicowa-
nych ćwiczeń umysłowych, które będą regular-

Jak zachować dobrą pamięć i sprawny umysł w starszym wieku? To pytanie zadaje sobie wiele osób prze-
chodzących na emeryturę po długim okresie aktywności zawodowej. Dobra forma fizyczna to podstawa, 
ale, by móc się w pełni nią cieszyć, każdy senior potrzebuje też sprawnego i rześkiego umysłu. Emeryci, któ-
rzy pozostają aktywni na wielu polach i ciągle szukają nowych wyzwań dłużej zachowują dobrą pamięć 
i rzadziej zapadają na choroby układu nerwowego. W artykule zebraliśmy garść wskazówek, jak włączyć 
regularną gimnastykę umysłu dla seniorów w rozkład Państwa codziennych zajęć, by jak najdłużej cieszyć 
się klarownym myśleniem i szybkim kojarzeniem faktów.

nie aktywować obie półkule mózgowe.

Ogromny wpływ na zachowanie sprawności 
umysłowej w starszym wieku ma też regular-
na aktywność fizyczna. Warto zatem zapisać 
się na zajęcia sportowe dla seniorów, a tak-
że dbać o zdrowe odżywianie, gdyż witaminy 
i mikroelementy są niezbędne do prawidłowej 
pracy mózgu.

 

JAK ĆWICZYĆ PAMIĘĆ W STARSZYM 
WIEKU – WSKAZÓWKI I ZALECENIA
Pomysłów na codzienne ćwiczenia mózgu 
dla seniorów jest bez liku. Na dobry począ-
tek mogą Państwo włączyć do swojej poran-
nej rutyny rozwiązywanie krzyżówek z gazet. 
Poniżej podpowiadamy o czym jeszcze warto 
pamiętać, by w czasie wykonywania prostych, 
powszednich czynności aktywizować różne ob-
szary mózgu i bez większego wysiłku zacho-
wywać dobrą kondycję umysłu.

• Udzielanie się towarzysko. Podczas roz-
mowy Państwa szare komórki pracują na naj-
wyższych obrotach. Słuchanie, przetwarzanie 

informacji, zastanawianie się i formułowanie 
wypowiedzi – wszystkie wymienione czynności 
pobudzają kilka obszarów mózgu jednocze-
śnie. Dlatego każdy rodzaj wymiany towarzy-
skiej stanowi świetną gimnastykę umysłu. Nie-
przypadkowo osoby towarzyskie mają mniej 
problemów z pamięcią.

• Liczenie w pamięci. Warto na co dzień 
odłożyć kalkulator do szuflady i kiedy to tylko 
możliwe liczyć lub szacować w pamięci. Przy-
kładowo mogą Państwo dla zasady zawsze 
przeliczać resztę do wydania w piekarni lub 
w markecie przed kasą szacować, ile mniej 
więcej wyniesie rachunek. To proste ćwicze-
nie pozwala w ekspresowym tempie poprawić 
pamięć, koncentrację i umiejętność logicznego 
myślenia.

• Zapamiętywanie małych porcji tekstu. 
Kolejną prostą i skuteczną sztuczką na po-
prawę pamięci jest świadome zapamiętywa-
nie różnego rodzaju informacji. Przykładowo, 
zamiast zabrać z domu listę zakupów, moż-
na spróbować ją zapamiętać. Również jeżeli 
spodoba się Państwu krótki wiersz lub cytat 
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w czytanej książce, proszę poświęcić kilka 
minut, żeby nauczyć się go na pamięć. Warto 
też zapamiętać kilka najważniejszych nume-
rów telefonu, co dodatkowo może przydać się 
w sytuacji awaryjnej.

• Przełamywanie rutyny. Innym rodza-
jem ćwiczenia umysłu jest unikanie rutyny. 
Od czasu do czasu można na przykład wrócić 
do domu inną drogą niż zwykle, napisać coś 
lewą ręką, albo poczytać książkę w kawiarni 
zamiast w domu. Już takie małe odstępstwa 
od normy w znacznym stopniu angażują mózg 
do intensywniejszej pracy i wytwarzają nowe 
połączenia między neuronami.

• Otwartość na nowinki. Czy to będzie na-
uka obsługi nowego urządzenia technicznego 
czy spróbowanie kreatywnego hobby – pod-
jęcie nowego wyzwania każdorazowo silnie 
pobudza szare komórki i równomiernie aktywi-
zuje wszystkie obszary i funkcje mózgu.

• Korzystanie z oferty kulturalnej. Dobra 
książka, trzymająca w napięciu sztuka teatral-
na lub wycieczka do muzeum pobudzają inte-
lekt i poszerzają horyzonty. Warto regularnie 
śledzić ofertę kulturalną w okolicy i ten sposób 
pobudzać mózg do przyswajania i przetwarza-
nia nowych informacji.

• Specjalistyczne ćwiczenia na pamięć 
i inteligencję. Mogą też Państwo spróbować 
włączyć do rozkładu codziennych zajęć ambitne 
i zróżnicowane ćwiczenia umysłu i pamięci, za-
projektowane przez specjalistów. Mogą w tym 
pomóc odpowiednie aplikacje na smartphona 
jak również niektóre strony internetowe, np. 
https://www.senior-akademia.pl/. Wiele lokal-
nych uniwersytetów trzeciego wieku oferuje 
również specjalne zajęcia z gimnastyki umysłu 
dla seniorów.

Również podjęcie działalności społecznej po-
zwoli Państwu dłużej zachować młodość – umy-
słową i fizyczną. Badania dowodzą, że wolon-
tariat seniorów ma niezliczone korzyści psycho-
logiczne dla wszystkich zaangażowanych stron.

MENTALNY TRENING AKTYWIZACYJNY 
– SKUTECZNE ĆWICZENIA DLA OSÓB 
STARSZYCH NA PAMIĘĆ
Wyspecjalizowanym rodzajem gimnastyki 
umysłu dla seniorów jest mentalny trening ak-
tywizacyjny (w skrócie MTA). Ten rodzaj ćwi-
czeń intelektualnych, czasami nazywany też 
„joggingiem mózgu” w kompleksowy sposób 
angażuje wszystkie obszary i funkcje mózgu. 
MTA poleca się osobom w każdym wieku, któ-
re pragną podnieść swoją sprawność umysło-
wą i polepszyć procesy kognitywne. W przy-
padku osób starszych specjalnie dobrane ćwi-
czenia mogą stanowić świetną profilaktykę 
chorób neurologicznych. Należy także wspo-
mnieć o aspekcie rehabilitacyjnym takiego tre-
ningu – MTA pomaga często bowiem odzyskać 
sprawność umysłu utraconą wskutek chorób 
i dolegliwości. Do dalszych korzyści mentalne-
go treningu aktywizacyjnego należą:

• poprawa percepcji i uważności,

• lepsza zdolność koncentracji,

• poprawa koordynacji i pamięci,

• zwiększenie elastyczności myślenia,

• rozwój kreatywności,

• szybszy refleks.

Już kilka minut MTA dziennie pobudza komórki 
nerwowe i wprowadza mózg w stan intensyw-
nej aktywności intelektualnej. Co ważne men-
talny trening aktywizacyjny mogą Państwo 
w pełni dostosować do swoich potrzeb oraz 
indywidualnych predyspozycji, zwalniając przy 
niektórych zadaniach, a inne próbując rozwią-
zać szybciej. Szeroki wybór przykładowych 
ćwiczeń MTA znajdą Państwo w Internecie.

Przy planowaniu gimnastyki umysłu należy 
pamiętać, żeby poszczególne ćwiczenia pa-
mięci pasowały do Państwa indywidualnych 
potrzeb. Nie warto przeciążać się, czy zmuszać 
do czegokolwiek. Jeżeli ćwiczenie wydaje się 
Państwu za trudne, można je pominąć.

Najpopularniejsze ćwiczenia MTA z łatwo-
ścią można wpleść w codzienny rozkład za-
jęć i w ten sposób zapewnić sobie regularną 
i efektywną gimnastykę umysłu. Wśród nich 
warto wypróbować:

• skreślanie sylab. Proszę wybrać jakiś arty-
kuł w gazecie i skreślić jak najszybciej wszyst-
kie końcówki kończące się na „-ić”. Proszę 
spróbować przeczytać każdą linijkę tylko raz 
ale dokładnie, żeby pracować szybko i efek-
tywnie. Ćwiczenie to mogą Państwo dowolnie 
modyfikować i np. skreślać wszystkie litery 
z kreską (ś, ź, ó) lub sylaby „my” lub „na”. 
Chodzi o to, by dostarczać umysłowi coraz to 
nowych bodźców. Ćwiczenia są najefektyw-
niejsze wtedy, gdy mają też dla Państwa walor 
rozrywkowy.

• czytanie do góry nogami. Również do 
tego ćwiczenia potrzebny jest tekst. Proszę 
wziąć w rękę swoją ulubioną książkę i odwró-
cić ją do góry nogami. Proszę spróbować w tej 
pozycji przeczytać fragment tekstu, artykuł lub 
rozdział. W ten sposób poprawiają Państwo 
umiejętność koncentracji.

• literowanie wstecz. To ćwiczenie świet-
nie nadaje się do wykonywania na spacerze. 
Proszę wybrać przedmiot, który napotkacie 
Państwo po drodze i spróbować przeliterować 
jego nazwę od końca. To niezawodny sposób 
na trening pamięci i wyobraźni przestrzennej.

• mieszanie liter. Proszę znaleźć długie sło-
wo i spróbować w głowie utworzyć z jego liter 
inne krótsze słowa. z liter słowa „sianokosy“ 
mogą Państwo oczywiście utworzyć „siano“ 
oraz „kosy“, ale też takie słowa jak „osy“, 
„ona“, „siny“, „nos” itd. Proszę poświęcić na to 
kilka minut i pożonglować literami. Kto chciał-
by ułatwić sobie to zadanie, może wykonać je 
też na kartce papieru.

Świadomy i zdrowy styl życia ma ogromne 
znaczenie dla zachowania sprawności umy-
słowej w starszym wieku. Seniorzy, którzy 
kultywują kontakty społeczne, regularnie 
uprawiają sport, gimnastykę umysłu lub men-
talny trening aktywizacyjny dłużej cieszą się 
dobrą pamięcią. Wspomniane aktywności są 
też najlepszym remedium na problemy z kon-
centracją, refleksem czy zdolnością szybkiego 
kojarzenia faktów. Niektóre hobby dla senio-
rów szczególnie pobudzają mózg, przez co 
skutecznie pomagają w zachowaniu dobrej 
kondycji umysłowej. 

Katarzyna Wutzler

Artykuł powstał we współpracy z firmą C&A

zdjęcia nadesłane przez autorkę

https://www.senior-akademia.pl/
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INAUGURACJA
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Po pandemicznej i wakacyjnej przerwie studenci Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Izabelinie rozpoczęli nowy rok akademicki 2020/2021. 

Słowo wstępne powiedzieli: Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin 
oraz Michał Jóźwiak – Dyrektor Centrum Kultury Izabelin. Nasi senio-
rzy z zaciekawieniem  wysłuchali pierwszego wykładu o Marii Stuart, 
prowadzonego przez Daniela Artymowskiego. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie korzystali z UTW, by zapisali się 
na nasz uniwersytet. 

IM, fot. G. Nowicki

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH
W niedzielę, 4 października obchodziliśmy w gminie 
Izabelin Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
który został ustanowiony w 1990 roku przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ.

Z tej okazji w Dziennym Domu Senior + w Izabelinie przy ulicy Ma-
tejki 19 zorganizowano „Dzień Otwarty”. W godzinach od 10.00 do 

16.00 można było zapoznać się z ofertą skierowaną do seniorów. A po 
południu w Centrum Kultury Izabelin odbyła się impreza, podczas któ-
rej, w obecności władz powiatu i gminy, mieszkańcy mogli dowiedzieć 
się więcej o działalności na rzecz osób starszych. Ciekawą prezentację 
na ten temat przedstawiła Ewa Przybysz  – kierownik GOPS-u i Dzien-
nego Domu Senior +. 

Następnie odbył się występ podopiecznych z DDS+ Izabelin oraz kon-
cert Formacji Tango Para Todos. Obchody te były idealną okazją do wy-
rażenia uznania dla osób starszych za ich zasługi oraz do podejmowania 
działań na rzecz poprawy warunków ich życia. 

Iwona Mazurek, fot. Michał Starnowski
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XXVIII SESJA RADY GMINY IZABELIN

Na sesji podjęto uchwałę XXVIII/227/20 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 

(ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 

BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2). Zmiana 
uchwały wynika z dokonanych oraz plano-
wanych zmian w budżecie 2020 r., w wyniku 
której ulegają zmianie kwoty prognozy w za-
kresie planowanych dochodów i wydatków 
oraz wykaz planowanych do realizacji przed-
sięwzięć. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do-
tyczą:

w roku 2020

1) dochody bieżące – zwiększenie planu do-
tacji na zadania związane z pomocą mate-
rialną dla uczniów o charakterze socjalnym, 

kartą dużej rodziny oraz z zapewnieniem 
uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych, zmniejszenie pla-
nu dotacji na zadania związane z zasiłkami 
okresowymi, celowymi i pomocą w naturze 
oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe.

2) wydatki bieżące – zwiększenie planu wy-
datków w związku z otrzymanymi dotacjami 
na zadania bieżące, zmniejszenia planu na 
wynagrodzenia i pochodne, w szczególności 
w GOPS,

3) wydatki majątkowe – zwiększenie planu 
wydatków na dotację celową na dofinanso-
wanie kosztów realizacji inwestycji służącej 
ochronie powietrza polegającej na trwałej 
zmianie sposobu ogrzewania budynków na 

pro ekologiczne i zmniejszenie planu dotyczą-
cego odprowadzenia wód opadowych z tere-
nu dróg gminnych.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik 
budżetu.

Zmiany w załączniku przedsięwzięć wielo-
letnich dotyczą odprowadzenia wód opado-
wych z terenu dróg gminnych – zmiana limitu 
w 2020 r.

Uchwała XXVIII/228/20 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy 
Izabelin (ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2). 
Zmiana uchwały dotyczy planowanych zmian 
w budżecie 2020 r., wynikających z realizacji 
zadań gminnych jednostek na podstawie ich 
wniosków. 

XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 9 września 2020 roku w trybie zdalnym. 

XXIX SESJA RADY GMINY IZABELIN
XXIX sesja Rady Gminy Izabelin, odbyła się w dniu 29 września 2020 roku. Podjęto następujące uchwały:

uchwała XXIX/229/2020 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Izabelin na lata 2020-2033 (ZA: 10, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1).

uchwała XXIX/230/2020 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 
(ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

uchwała XXIX/231//2020 w sprawie 
przeprowadzenia referendum gminnego. 
(ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Gminne referendum w sprawie lokaliza-
cji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych we wsi Truskaw, na terenie 
Gminy Izabelin, z inicjatywy Rady Gminy 
Izabelin odbędzie się 15 listopada 2020 
roku. Ustala się następujące pytanie w re-
ferendum:

Czy zgadzasz się na budowę i funkcjonowa-
nie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych lub jakiegokolwiek innego 
elementu systemu gospodarki odpadami na 

terenie położonym przy oczyszczalni ścieków 
„Mokre Łąki” w Truskawiu, objętym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek tzw. 
Etap IV (Uchwała nr VII/56/15 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 10 czerwca 2015 r.)?

Pod pytaniem referendalnym będą umiesz-
czone dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, 
„NIE”.

uchwała XXIX/232/20 w sprawie zali-
czenia odcinka drogi powiatowej nr 4130W 
w Truskawiu do kategorii dróg gminnych. 
(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1). 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z wy-
stąpienia Wójta Gminy Izabelin do Staro-
sty Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
o pozbawienie drogi nr 4130W (ul. 3 Maja) 
kategorii drogi powiatowej na odcinku 
o długości ok. 450,00m, od ul. Skibiń-
skiego w kierunku zachodnim do granicy 
z Kampinoskim Parkiem Narodowym, po-
łożonym we wsi Truskaw na terenie gminy 
Izabelin, w celu jednoczesnego zaliczenia 
jej do kategorii dróg gminnych. Przedmio-

towy odcinek ul. 3 Maja w Truskawiu, nie 
posiada połączenia z innymi drogami lub 
odcinkami dróg powiatowych, stanowiąc je-
dynie dojazd do zlokalizowanych przy dro-
dze zabudowań oraz polany rekreacyjnej 
Kampinoskiego Parku Narodowego, speł-
niając tym samym przesłankę art. 7 ust. 
1 Ustawy o drogach publicznych, zgodnie 
z którą, do dróg gminnych zalicza się drogi 
o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innej 
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom. 
Uchwała ta pozwoli na zaspokojenie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty w zakresie za-
dań własnych gmin, obejmujących sprawy 
gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego.

uchwała XXIX/233/20 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XVII/143/19 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 r. w spra-
wie uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
i Przemocy w Rodzinie na rok 2020. (ZA: 
14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
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BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1). Zmiana 
wprowadzana niniejszą uchwałą ma służyć 
temu, aby działania profilaktyczne podej-
mowane przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, wynikają-
ce z przyjętego wcześniej Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 
2020, były dobrze zaplanowane, komplek-
sowe, spójne i jak najbardziej efektywne. 

uchwała XXIX/234/20 w sprawie re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku 
w Gminie Izabelin. (ZA: 14, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 1). Zakres zmian dotyczy przede 
wszystkim doprecyzowania zakresu przed-
miotowego spraw, które ma określać re-
gulamin oraz uszczegółowienia niektórych 
jego zapisów m.in.

• dokonano rozszerzenia listy odpadów 
przyjmowanych przez punkty selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych o: odpady 
niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się 
do odpadów medycznych powstałych w go-
spodarstwie domowym w wyniku przyjmo-
wania produktów leczniczych w formie in-
iekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek;

• określono obowiązek selektywnego zbie-
rania i przekazywania do odbioru powsta-
łych na terenie nieruchomości odpadów ko-
munalnych przez wszystkich mieszkańców;

• w związku ze zniesieniem regionalizacji 
w odpadach komunalnych usunięto zapis 
o konieczności zagospodarowania odpadów 
w instalacjach wskazanych dla regionu za-
chodniego;

• określono częstotliwość odbioru odpadów 
zielonych raz na cztery tygodnie w miesią-
cach grudzień-luty (m.in. odbiór choinek).

Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego 
i podejmowana jest po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego, który w dniu 4 września 2020 r. 
pismem znak HKR 061/60/20/WJ zaopinio-
wał projekt Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku w Gminie Izabelin.

uchwała XXIX/235/20 w sprawie przy-
jęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Izabelin” (ZA: 12, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIE-
OBECNI: 1). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest na-
rzędziem prowadzenia polityki ekologicznej 
na szczeblu lokalnym, którego głównym 
założeniem jest systemowe ograniczenie 
niskiej emisji. Gospodarka niskoemisyjna 
to gospodarka polegająca na prowadzeniu 

działań uwzględniających korzyści ekono-
miczne, społeczne i środowiskowe a zmie-
rzających do ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń do powietrza. Realizacja zapisów 
PGN przyczyni się do poprawy jakości życia 
mieszkańców, poprawy wizerunku gminy, 
zwiększenia dostępu do krajowych i euro-
pejskich funduszy a także zwiększenia bez-
pieczeństwa i niezależności energetycznej.
Niniejszy dokument stanowi Aktualizację 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Izabelin (na lata 2015 – 2020) przyję-
tego Uchwałą Nr XVI/131/16 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Izabelin na lata 2015-2020. Ce-
lem strategicznym PGN jest poprawa jako-
ści powietrza atmosferycznego na terenie 
Gminy Izabelin poprzez wdrażanie zasad 
zrównoważonego rozwoju ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki niskoemisyj-
nej. Zaproponowane cele zmniejszenia 
zużycia energii, redukcji emisji CO

2 oraz 
wzrostu produkcji energii ze źródeł odna-
wialnych będą realizowane w drodze kilku 
inicjatyw:

1. likwidacja pieców na paliwa stałe finan-
sowana z budżetu własnego jak również 
z programu Czyste Powietrze oraz Stop-
SMOG,

2. termomodernizacja budynków miesz-
kalnych finansowana z programu Czyste 
Powietrze,

3. termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej wraz ze zwiększeniem wy-
korzystania energii odnawialnej finansowa-
na z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2104-2020 
(działanie 4.2) 

4. modernizacja oświetlenia publicznego 
finansowana sukcesywnie z budżetu wła-
snego,

5. sprawny i ekologiczny transport jako 
element współpracy z operatorem systemu 
transportu zbiorowego.

Realizacja inicjatyw będzie się odbywać 
w drodze corocznych uchwał budżetowych. 

uchwała XXIX/236/20 w sprawie przy-
jęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
dla Gminy Izabelin” (ZA: 12, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIE-
OBECNI: 1).

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 
2020 – 2024 jest narzędziem prowadzenia 
polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym.
Dokument PONE w odróżnieniu od doku-
mentu PGN wskazuje konkretne działania 
operacyjne jakie należy podjąć w okresie 
planowania by osiągnąć zamierzone cele 
wskazane w dokumencie PGN.

Niniejszy dokument stanowi aktualizację Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Izabelin na lata 2018 – 2024 (PONE) przy-
jętego Uchwałą Nr XLI/376/18 Rady Gminy 
Izabelin dnia 15 października 2018 r. w spra-
wie Programu ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Izabelin.

Podstawowym celem PONE jest:

• utrzymanie poziomów substancji w po-
wietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich po-
ziomów lub co najmniej na tych poziomach,

• zmniejszanie poziomów substancji w po-
wietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy 
nie są one dotrzymane,

• zmniejszanie i utrzymanie poziomów sub-
stancji w powietrzu poniżej poziomów do-
celowych albo poziomów celów długotermi-
nowych lub co najmniej na tych poziomach.

Jako działania, poza trwającym programem 
dotacji do wymiany pieców na paliwo stałe, 
rekomendowane są:

1. odpowiednie zapisy w MPZP ograniczają-
ce emisję PM2,5 i PM10,

2. tworzenia takiego klimatu dla transportu 
zbiorowego, by był on preferowanym środ-
kiem transportu,

3. szereg działań o charakterze edukacyj-
nym by zmienić przyzwyczajenia i nawyki 
mieszkańców,

4. termomodernizacja budynków zarówno 
prywatnych jak i użyteczności publicznej,

5. bieżąca informacja dla mieszkańców 
o stanie jakości powietrza i kontrola prze-
strzegania prawa w tym zakresie,

6. narzędzia operacyjnego zarządzania ini-
cjatywami w postaci inwentaryzacji źródeł 
ciepła. 

Realizacja inicjatyw będzie się odbywać 
w drodze corocznych uchwał budżetowych. 

uchwała XXIX/237/20 w sprawie oceny 
sytuacji ekonomiczno- finansowej Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Izabelinie. 
(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Iwona Mazurek
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Referendum Gminne w sprawie lokalizacji PSZOK-u
Mocą uchwały Nr XXIX/231/20 z dnia 29 września 2020 r. Rada Gminy Izabelin postanowiła o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 
lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we wsi Truskaw, na terenie Gminy Izabelin.
Referendum odbędzie się dnia 15 listopada 2020 r. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00 i będą rozmieszczone 
w sposób typowy dla wyborów powszechnych, przyjęty w Gminie Izabelin.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Gminne Przedszkole w Laskach, Laski ul. 3 Maja 43, 05-080 Izabelin – głosują mieszkańcy Mościsk i Lasek;
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Hornówek ul. Wojska Polskiego 5, 05-080 Izabelin – głosują mieszkańcy Izabelina B;
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, Hornówek ul. Wojska Polskiego 5, 05-080  Izabelin – głosują mieszkańcy Hornówka;
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Centrum Kultury Izabelin, Izabelin C ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin – głosują mieszkańcy Izabelina C;
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Izabelin C ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin – głosują mieszkańcy Truskawia i Sierakowa.

Pytanie jakie otrzymamy na kartach do głosowania brzmi:
Czy zgadzasz się na budowę i funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub jakiegokolwiek innego elementu systemu 
gospodarki odpadami na terenie położonym przy oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu, objętym miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek tzw. Etap IV (Uchwała nr VII/56/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015 r.)?

Pod pytaniem będą umieszczone dwa warianty odpowiedzi: TAK i NIE.
Priorytetem dla Gminy Izabelin jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Lokale wyborcze będą na bieżąco dezynfekowane oraz będą speł-
nione podstawowe zasady higieny. Niemniej jednak pamiętajmy, że na głosowanie należy przyjść z własną maseczką, w rękawiczkach i najlepiej 
z własnym długopisem, tak jak to miało miejsce podczas niedawnych wyborów prezydenckich.

Więcej praktycznych informacji i wskazówek dotyczących referendum można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Izabelin 
www.bip.izabelin.pl w zakładce wybory – Referendum Gminne 15 listopada 2020 r.

Paweł Dubaniewicz

KULTURA

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

W sobotę, 19 września obchodziliśmy Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to największy w Europie projekt spo-
łeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem 
EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dzie-
dzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu mię-
dzykulturowego.

Tematem przewodnim w Polsce jest „Moja droga”. To droga przez 
historię, jaką musieli przebyć Polacy, by odzyskać niepodległość. 

Temat wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego „Niepodległa” 
na lata 2017-2022. 

Goście z naszej gminy, powiatu oraz Warszawy obejrzeli koncert Nor-
berta „Smoły” Smolińskiego – lidera zespołu CONTRA MUNDUM – 
„Etosy od Cudu nad Wisłą do Sierpnia ‘80”. Wspólnie z Małgorzatą 
Romańską-Zwierz artysta wykonał też wzruszający utwór poświęco-
ny Helenie Sznajder ps. Pokrzywa – zakatowanej w pobliskim Zabo-
rowie podczas II wojny światowej. 

Ponadto wyemitowano film „Węgierski korytarz Warszawa 1944”, 
który wyreżyserował Levente Jamrik. Film powstał we współpracy 
z firmą HEXAR i Fundacją Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska. 
Marcin Biegas – wiceprezes firmy HEXAR i prezes Zarządu Środowi-
ska Grupa Kampinos Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
zrobił krótkie wprowadzenie do filmu. 

Goście mieli też okazję zwiedzić wystawę „Pierwsze dni niepodległo-
ści” dzięki uprzejmości Skarbu Państwa – Archiwum Państwowego 
w Warszawie. W przerwie można było wypić dobrą kawę i zjeść słod-
kości w kawiarence CKI oraz otrzymać pamiątki związane z Europej-
skimi Dniami Dziedzictwa przygotowanymi przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa.

Daria Kuźniecow-Dudko, fot. Grzegorz Nowicki

Małgorzata Romańska-Zwierz i Norbert „Smoła” Smoliński”

Od lewej: Marcin Biegas i Michał Jóźwiak - dyrektor CKI

http://www.bip.izabelin.pl 
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PIKNIK 
ŻEGNAJ LATO - WITAJ NOWY SEZONIE

12 września 2020
fot. Michał Radochoński Studio Kreatywne

Przejażdżka autobusem Jelcz Ogórek Cabrio

Pokaz capoeiry w wykonaniu Michała Świderskiego 
- instruktora Centrum Kultury Izabelin oraz Macieja Dobroszkiewicza

Przedstawienie teatralne Czerwony Kapturek 
Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury Izabelin. Piknik poprowadzili 
Michał Jóźwiak - dyrektor Centrum Kultury Izabelin 
oraz Daria Kuźniecow-Dudko - wicedyrektor

Perełki wydawnicze z Antykwariatu Piotruś Pan. Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Dorota Zmarzlak - Wójt Gminy Izabelin podczas pogawędki z właścicielką 
Aleksandrą Filipek
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Pokaz capoeiry w wykonaniu Michała Świderskiego 
- instruktora Centrum Kultury Izabelin oraz Macieja Dobroszkiewicza

Ewa Czartoryska-Stanisławska - instruktorka Centrum Kultury Izabelin

Można było bezkarnie pomalować samochód TOYOTA AYGO

 z salonu Toyota W&J Wiśniewski

Edu Fun - od eksperymentów, robotykę po Minecraft i inne fascynujące zajęcia

Występ zespołu Wokaliza pod dyrekcją Karoliny Dubaniewicz

Gościnny występ zespołu Rondo z ośrodka kultury na Bielanach

Zajęcia Młody Architekt z instruktorem Beatą Czaplejewicz.

 Jabłka - tym razem nie jako poczęstunek

Przedstawienie teatralne  Czerwony Kapturek 

Ekipa Centrum Kultury Izabelin
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KULTURA

KONCERT DLA ŚW. JANA PAWŁA II 
Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN

W niedzielę, 27 września, w kościele Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach odbył się długo oczekiwany 
ze względu na pandemię COVID-19 koncert „Dla św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy Urodzin”. Or-
ganizatorem koncertu było Centrum Kultury Izabelin. Wystąpił Chór Filharmonii Narodowej oraz Orkiestra 
Kameralna Filharmonii Narodowej. Chór Filharmonii Narodowej – muzyczna wizytówka Polski – gościł po raz 
pierwszy w 25-letniej historii gminy Izabelin. 

Usłyszeliśmy znakomite utwory, takie jak 
Gaude Mater Polonia, Ave Verum W.A. 

Mozarta, Msza Koronacyjna C-dur  W.A. 
Mozarta oraz Alleluja z Oratorium „Mesjasz” 
G. F. Haendla. Były to ulubione utwory św. 
Jana Pawła II.

Urodziny św. Jana Pawła II świętowaliśmy 
międzypokoleniowo z udziałem dzieci, ro-
dziców, dziadków, nauczycieli i artystów. 

Wśród przybyłych gości byli także Wojciech 
Białas - Wicestarosta Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego, Dorota Zmarzlak – Wójt 
gminy Izabelin z małżonkiem, Joanna Bia-
łas – Przewodnicząca Rady Gminy, Bogdan 
Szczesiak – Przewodniczący Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Turystyki, radni Gminy 
Izabelin, goście z naszej Gminy i Warszawy.

Wydarzenie dotyczyło też oprawy muzycz-
nej mszy świętej zapewnionej przez nie-
widomych uczniów i absolwentów Szkoły 
Muzycznej I stopnia z Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Róży Czackiej w Laskach oraz wystę-
pu laureatów konkursu muzycznego „Mój 
wokalny prezent dla św. Jana Pawła II”, 

organizowanego przez Centrum Kultury 
Izabelin. W konkursie, który odbył się 20 
września w Centrum Kultury Izabelin wzięli 
udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
płka Stanisława Królickiego w Izabelinie 
oraz uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży 
Czackiej w Laskach. 

Msza i występy laureatów poprzedziły kon-
cert. Było wzruszająco i niepowtarzalnie.

„Koncert dla św. Jana Pawła II z okazji 100. 
rocznicy Urodzin” zrealizowano dzięki do-
tacji przyznanej Centrum Kultury Izabelin 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach ogłoszonego naboru do 
Programu „Muzyka”, realizowanego przez 
Instytut Muzyki i Tańca. Centrum Kultury 
Izabelin uzyskało także wsparcie finansowe 
od Urzędu Gminy Izabelin. 

Celem Programu „Muzyka” jest wspiera-
nie najwartościowszych zjawisk i trendów 
w polskiej i światowej kulturze muzycznej. 
O pozyskanie środków finansowych sta-
rało się wiele instytucji z całej Polski.  To 

zaszczyt i radość dla Centrum Kultury Iza-
belin, że autorski projekt  został doceniony.

Centrum Kultury Izabelin dziękuje za wspar-
cie Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Instytutowi Muzyki i Tańca, Urzę-
dowi Gminy Izabelin, partnerom – Parafii 
Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, 
Filharmonii Narodowej w Warszawie, Insty-
tutowi Papieża Jana Pawła II, Samorządowi 
Województwa Mazowieckiemu – Mazowsze 
Serce Polski, Szkole Podstawowej im. płka 
Stanisława Królickiego w Izabelinie, Ośrod-
kowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci 
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, 
Szkole Muzycznej I stopnia z Ośrodka w La-
skach. Dziękuje także mediom takim jak: 
Radio Warszawa, Kurier Izabeliński, Listy 
do Sąsiada.

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Wacław Piekarski – Fotopiekarnik

Chór Filharmonii Narodowej i Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej 
pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego

Ewa Hryniewicka z ośrodka w Laskach 
śpiewa psalm
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, 
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

FINAŁ GMINNEGO KONKURSU „MÓJ WOKALNY PREZENT DLA ŚW. JANA PAWŁA II”
20 września uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewi-
domych im. Róży Czackiej w Laskach i Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie 
wystąpili w Centrum Kultury Izabelin ofiarowując św. Janowi Pawłowi II piosenkę wykonaną na izabelińskiej 
scenie. Było wiele wzruszających momentów.

Obejrzano także portrety św. Jana Pawła 
II autorstwa uczniów z klas pierwszych 

i drugich izabelińskiej szkoły w ramach konkur-
su „Portret św. Jana Pawła II” zorganizowane-
go przez nauczyciela religii – Teresę Kępską.

Organizatorem Gminnego Konkursu „Mój wo-
kalny prezent dla św. Jana Pawła II” było Cen-
trum Kultury Izabelin, a partnerami - Szkoła 
Muzyczna I stopnia z Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży 
Czackiej w Laskach oraz Szkoła Podstawowa 

im. płka Stanisława Królickiego w Izabeli-
nie. Laureaci otrzymali statuetki i upominki, 
a w ramach szczególnej nagrody mogli wy-
stąpić podczas koncertu „Dla św. Jana Pawła 
II z okazji 100. Rocznicy Urodzin”, który odbył 
się tydzień później w kościele Matki Bożej Kró-
lowej Meksyku w Laskach z udziałem Chóru 
Filharmonii Narodowej i Orkiestry Kameralnej 
Filharmonii Narodowej. 

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Weronika Dudko

Publiczność

Msza Koronacyjna C-dur 
W. A. Mozarta

Nie obyło się bez bisów

Julia Piołun-Noyszewska
śpiewa dla św. Jana Pawła II

Warto śpiewać dla tak wyjątkowej osoby
jaką był św. Jan Paweł II. 
Śpiewa Julian Szummer

Finaliści Gminnego Konkursu Mój wokalny prezent dla św. Jana Pawła II Wystawa prac uczniów klas pierwszych 
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KULTURA

październik
17.10  sobota / 11:00 
KOPCIUSZEK. HISTORIA PRAWDZIWA
reż. L. Southerland, od 7 lat, 73 min

21.10  środa / 19:00
NASZE NAJLEPSZE WESELE 
reż. O. Nakache, E. Toledano, od 12 lat, 110 min

23.10  piątek / 19:00
KAFARNAUM 
reż. N. Labaki, od 15 lat, 125 min

24.10  sobota / 11:00    Dzień Kundelka
MOJE WAKACJE Z RUDYM
reż. N. Labaki, od 15 lat, 125 min

28.10  środa / 19:00
ŁOWCY MIODU 
reż. K. Matysek, od 9 lat, 80 min

30.10  piątek / 19:00
BŁĄD SYSTEMU 
reż. N. Fingscheidt, od 15 lat, 118 min

31.10  sobota / 11:00 
PLAYMOBIL. FILM
reż. L. DiSalvo, od 7 lat, 94 min

listopad
4.11  środa / 19:00
TATARAK 
reż. A. Wajda, od 12 lat, 82 min

6.11  piątek / 19:00
ARGENTYŃSKA LEKCJA 
reż. W. Staroń, od 12 lat, 56 min 

7.11  sobota / 11:00
KOSMICZNA JAZDA. 
HAU! HAU! MAMY PROBLEM!
reż. I. Jewliannikowa, 7 lat, 62 min

13.11 piątek / 19:00  / bilety: 15 zł
PARASITE
reż. Bong Joon-ho, od 15 lat, 132 min

14.11  sobota / 11:00
AMAZONIA. PRZYGODY MAŁPKI SAI
reż. T. Ragobertod 9 lat, 79 min

Bilety: 5 zł dorośli / 3 zł dzieci i młodzież do 18 lat

nadchodzące 
wydarzenia

październik
17.10  sobota / 20:00 / boiska przy SP, ul. 3 Maja 49
NOCNY BIEG   

23.10  piątek / 19:00 / sala widowiskowa CKI / wstęp wolny
WENEZUELA  
Spotkanie z podróżnikiem Ryszardem Sobolewskim  

24.10  sobota / 18:00 / sala widowiskowa CKI / wstęp wolny
IZABELIŃCZYK ROKU 2019 
Recital Belli Olejnik, fortepian: Czesław Majewski  
i wystawa zdjęć Andrzeja Kozłowskiego 
pt. „25 łosi na 25-lecie gminy Izabelin”

listopad
6.11  piątek / 19:00/ sala widowiskowa CKI / bilety: 30 zł
„SKALDOWIE NA JAZZOWO”
Swing Club na Mazowszu
Trio Wojciecha Gogolewskiego 

11.11  środa 
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE 
z okazji 102. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę

27.11  piątek / 18:00/ sala widowiskowa CKI /wstęp wolny
”ŚWIĘCI Z DOLINY NINIWY” 
projekcja filmu i spotkanie z Witoldem Gadowskim

grudzień
4.12  piątek / 19:00/ sala widowiskowa CKI / bilety: 30 zł

ENERJAZZER 
zespoł jazzu tradycyjnego
Swing Club na Mazowszu

5.12  sobota / 19:00/ sala widowiskowa CKI / bilety: 120 zł

PAWEŁ DOMAGAŁA
Koncert
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Centrum Kultury 

Izabelin 

 
 

SPZOZ Izabelin 
 

Kampinos 
Nieruchomości 

 
 

AJW-Nieruchomości 
 

KAMPINOS TELCO 

 
DUODENT S.C. 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

chirurgia 
naczyniowa i ogólna 

 
Wiesława 

Pawłowska- 
Jenerowicz 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska Juniperus 
s.c. 

 
Klinika 

Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 

 
Sylwia Szuder 

Fotograf 
 

Fotograf 
Foto Piekarnik 

 
BSK Sp. z o.o. 

 
Biuro Rachunkowe 

"Przyjazna 
Księgowość" 

 
PLUTON DYSTRYBUCJA 

Sp. z o.o. 

 
Gospoda 

Kampinówka 

 
MAD MEALS 

catering dietetyczny 
 

Hayashi Sushi 

 
 

KAWIARNIA Bon Appétit 

 
SOSNOWA SZPILKA 

 
ANTYKWARIAT 
PIOTRUŚ PAN 

 
WRÓŻKI CHRZESTNE - 
animacje dla dzieci 

 
 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK 

 
SENSOTEKA 

STREFA ROZWOJU 
DZIECKA 

Usługi Hydrauliczne 
Cezary Jabłoński 

Usługi hydrauliczne 
 i gazowe  

Włodzimierz 
Kucharski 

 
ArtMax B.M. 
Cieplińscy 

 
 

ACS-Elektro 
naprawiotor.pl 

 
ŚWIAT NITEK 

 
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 

 
 

TĘCZOWE WIBRACJE 
 

TEO PV  
Diamond Life– Autoryzowany Partner 

Agencyjny Columbus Energy 
    
Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl w zakładce Karta Izabelińczyka. 
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Z ŻYCIA GMINY

HARCERSKIE 
LATO

Wiosna i lato tego roku były niezwykłe pod wieloma względami. Uczniowie nie chodzili do szkoły, harcerze 
nie spotykali się na zbiórkach. COVID-19 mocno namieszał w harcerskich planach. Wyzwaniem więc było 
zorganizowanie dla izabelińskich harcerzy corocznego obozu, z zachowaniem bardzo wyśrubowanych 
norm sanitarnych. Kadra Szczepu 424 „Kampinos” z Izabelina podjęła się tego zadania. Jako jedyne środo-
wisko harcerskie z całego Hufca Nowy Dwór Mazowiecki zorganizowaliśmy obóz harcerski w Szklanej Hucie 
dla Drużyn: „Grupa Kampinos”, „Puszcza” i „Żywioły”.

Kadra obozu (komendant dh Jacek, dru-
żynowi: dh. Karolina i dh Jarek) oraz 

zespół wsparcia (dh Mateusz, dh. Monika, 
dh Radek i dh Bartek) starannie przygo-
towała plan pracy, uwzględniający reżimy 
sanitarne. Rozbiliśmy 3 podobozy, starając 
się trzymać dystans społeczny. Harcerze 
musieli zrezygnować z tradycyjnych kręgów 
i wiązania rąk, co jednak nie przeszkodziło 
we wspólnej zabawie.

W trakcie obozu poszczególne drużyny 
realizowały swoje programy. Były m.in. 
spływy kajakowe, spacery po Kaszubskim 
Parku Krajobrazowym, wyjścia nad morze, 
pionierka obozowa, olimpiada dla „Żywio-
łów”, sąd harcerski i debata oksfordzka dla 
„Puszczy”, a także warsztaty kulinarne i mo-
tywacyjne dla „Grupy Kampinos”. Program 
obozu był intensywny, a to z uwagi na skró-
cony termin wyjazdu. Zamiast planowanych 
14 dni harcerze spędzili na obozie tylko 10, 
więc należało zdążyć z programem. Harce-
rze zdobyli nowe doświadczenia, umiejęt-
ności i sprawności. 

Bardzo ciekawym wydarzeniem było spo-
tkanie z aktorką Anną Dymną, która opo-
wiedziała harcerzom o swoich działaniach 
w fundacji „Mimo Wszystko” i zachęcała nas 
do wspierania idei pomocy osobom chorym 
i pokrzywdzonym przez los. Wszyscy byli-
śmy pod wrażeniem jej zaangażowania. 
Obiecaliśmy jej, że apel nie pozostanie bez 
echa.

Warto też wspomnieć, że kontrola sanepidu 

na obozie nie znalazła żadnych uchybień, 
a reżim sanitarny panujący na obozie oce-
niła celująco. Szczególne podziękowania 
dla druha Mateusza, który stale czuwał nad 
zachowaniem procedur.

Zachęcamy do obejrzenia relacji oraz licz-
nych zdjęć na profilu facebookowym Szcze-
pu 424.

Po powrocie z obozu harcerze zabrali się 
do pracy. Od września wróciły zbiórki dru-
żyn. Znowu aktywnie wspieraliśmy Gminę 

i uczestniczyliśmy w gminnych uroczysto-
ściach związanych z obchodami rocznic 
wojennych (a tych we wrześniu było jak 
zawsze sporo). 

W tym roku, dzięki wsparciu Gminy Izabelin 
udało się też obniżyć koszty uczestnictwa 
w obozie, co w istniejącej sytuacji wielkiej 
niepewności ekonomicznej nie jest bez zna-
czenia. Dziękujemy!

Bartosz Grohman
fot. arch.  Szczepu 424 „Kampinos”
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CZAS NA SPORT IZABELIN – AKTYWNA JESIEŃ

19 września po raz drugi odbyła się Impreza na Orientację Iza-
belin (InOIzabelin) – wydarzenie turystyczno-rekreacyjne, 

którego celem było odnajdywanie i poznawanie walorów krajoznawczych 
miejscowości. W tym roku wzięło w nim udział prawie 60 uczestników, 
głównie w zespołach drużynowych. Wszyscy dotarli do mety z od-
znaczonymi na mapie punktami kontrolnymi. Do pokonania były dwie 
trasy, średni czas pokonania trasy dłuższej przez 9 drużyn wniósł 
124 minuty, a trasy krótszej – 95 minut  (5 drużyn). Czas na Sport 
Centrum Kultury Izabelin następne InOIzabelin planuje zorganizować 
w przyszłym roku, w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. 
Do zobaczenia.

3 października odbył się III Jesienny Rajd Rowerowy ze 
startem w Izabelinie na polanie Jakubów i metą w Laskach, na 

boiskach sportowych. Trasa Rajdu prowadziła po leśnych szlakach 
Kampinoskiego Parku Narodowego, z krótkimi postojami w Siera-
kowie, na Pociesze, w Palmirach i Dąbrowie, a zakończył w Laskach 
wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Dziękujemy Darkowi 
z ”Via Verde wyjazdy rowerowe” za przewodzenie i utrzymywanie 
tempa, wolontariuszom z sołectwa Laski, oraz Mikołajowi Miętkowi 
za filmowe kadry z trasy rajdu. W tym roku było turystycznie i kra-
joznawczo. Dla niektórych uczestników niespodzianką było zoba-
czenie muralu nietoperza, gacka brunatnego, chętnie zimującego 
na Łużowej Górze.

B. Bieńkowska
fot. B. Bieńkowska, D. Mazurek

3 października grupa biegowa Izabelin na Start wzięła udział 
w biegu sztafetowym rozgrywanym w Lesie Bielańskim. 

5 Cross Bielański przyciągnął aż 58 sztafet, z których każda złożo-
na była z 4 zawodników. Każdy z nich miał do pokonania niełatwą 
2,5-kilometrową pętlę po zróżnicowanym i pofałdowanym terenie. 
Trzeba przyznać, że organizator zadbał o to, aby zawodnicy mieli 
szansę poczuć prawdziwy charakter biegu krosowego.

Grupa InS wystawiła w biegu aż 4 sztafety, których zawodnicy 
dzielnie walczyli o jak najlepszy wspólny wynik. Świadomość pracy 
na rzecz drużyny dodatkowo motywowała i widać było, że nikt nie 
zamierza odpuszczać, nawet ci, którzy w ostatnim czasie z różnych 
powodów biegali nieregularnie. Jako trener grupy jestem zadowo-
lony z wyników i zaangażowania wszystkich osób. Takie zawody 
bardzo dobrze wpływają na atmosferę w grupie i motywują do dal-
szej pracy na treningach. Zapewne chętnie wrócimy na te zawody 
w przyszłym roku.

Rafał Ruzik, fot. arch. Rafała Ruzika

5 CROSS BIELAŃSKI



36

KULTURASPORT

ZABEZPIECZ ROWER NA ZIMĘ

Istnieją dwie formy przygotowania roweru do 
zimowania. Pierwsza – najłatwiejsza – to od-

dać rower do serwisu, aby zajęli się nim specja-
liści, wszystko wyczyścili, wyregulowali i nasma-
rowali. Wielką zaletą tej formy przygotowania 
jest to, że po zimie wyjmujemy rower gotowy 
do sezonu i unikamy bardzo długich kolejek, 
które na przełomie kwietnia i maja w naszym 
serwisie wynoszą nawet do trzech tygodni.

Sezon powoli zbliża się ku końcowi, a wielu z nas zastanawia się co zrobić i jak zabezpieczyć rower na zimę.
Przedstawiamy kilka rad oraz informacji co zrobić, aby po zimie bez obaw wsiąść na swoje dwa koła. 

Drugą formą jest samodzielne przygotowanie 
roweru do okresu zimowego. W tym przypadku 
warto zastosować się do kilku poniższych rad.

Po pierwsze rower należy dokładnie umyć 
i wyczyścić. Jest to podstawą, ponieważ brud 
przyspiesza proces niszczenia sprzętu. Najlepiej 
użyć do tego specjalnych preparatów czyszczą-
cych, które nie będą niszczyły opon, chwytów 
oraz okładzin hamulcowych. Po dokładnym 
umyciu roweru, należy wszystko wytrzeć do 
sucha lub wydmuchać i wysuszyć powietrzem 
pod ciśnieniem.

Kolejna czynność, jaką należy wykonać, to in-
spekcja sprzętu. Musimy sprawdzić, w jakim 
stanie mamy części eksploatacyjne takie jak 
opony, klocki hamulcowe, linki/pancerze.  Do-
datkowo należy sprawdzić, czy wszystkie połą-
czenia śrubowe są poprawnie dokręcone oraz 
czy przerzutki i hamulce działają poprawnie. 
Dzięki tym czynnościom będziemy świadomi 
tego, w jakim stanie jest nasz sprzęt, czy coś 
wymaga wymiany lub naprawy, a samo korzy-
stanie stanie się bezpieczniejsze.

Po umyciu i sprawdzeniu roweru warto nasma-
rować łańcuch oraz napompować opony. Do 

smarowania powinno się używać specjalnych 
smarów/oliwek przeznaczonych do tej czyn-
ności. Trzeba pamiętać, aby przed nałożeniem 
smaru na łańcuch wcześniej go wyczyścić. 
Łańcuch oliwimy delikatnie, a nadmiar wycie-
ramy. Ważne jest to, aby był on nasmarowany 
wewnątrz ogniw, a nie na zewnątrz. Gdy użyje-
my zbyt dużej ilości smaru, do łańcucha może 
przyklejać się bród, który przyspieszy zużycie 
napędu.

Opony należy pompować do odpowiedniego 
ciśnienia. Każdy producent ogumienia podaje 
taką informację na zewnętrznej stronie opony. 

Po dokonaniu powyższych czynności możemy 
spokojnie odłożyć rower w suche, najlepiej 
ogrzewane miejsce i czekać na początek kolej-
nego sezonu. Mam nadzieję, że dzięki naszym 
radom każdy będzie w stanie zabezpieczyć swój 
rower. Jeśli jednak macie jakieś pytania, proble-
my z serwisem lub potrzebujecie preparatów do 
zabezpieczenia roweru, serdecznie zapraszamy 
do Lasek na ulicę Południową. Z chęcią odpo-
wiemy na wszystkie pytania oraz rozwiążemy 
problemy związane z waszym rowerem.

Paweł Michalski, fot. Adam Michalski
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Przyjdź 
na siatkówkę! 

Gra na poziomie rekreacyjnym, dla pań i panów,  dużych i małych.
Zapraszamy w każdy wtorek (dopóki pogoda pozwoli) na boisku za 
„dużą” szkołą, o godz. 18.00. Inne terminy – do uzgodnienia. Przez 
cały rok mamy też udostępnioną salę gimnastyczną w „dużej” szko-
le (wejście od strony boiska) w niedzielę od godz. 16.00.

Magda Żychlińska
w imieniu mieszkańców, fanów siatkówki

KARNET SPORTOWY
-  nielimitowane wejścia przez 30 dni na wszystkie zajęcia 
w cenie 149 zł

- zniżki z tytułu uprawnienia do Karty Izabelińczyka (20%) lub 
Karta Rodzina 3+ (50%)

- zniżki 15% na usługi z Części Kliniki Ortopedyczno-Rehabilitacyj-
nej Sanobello (szczegóły w klinice Sanobello)

- zniżki 10% na zakupy w sportowym sklepie internetowym MOVO 
Training (kod zniżkowy otrzymasz po dokonaniu wpłaty za karnet)

- zapisy na zajęcia na stronie CKI w zakładce KARNET SPORTOWY

- grafik dostępny za stronie Centrum Kultury Izabelin w zakładce 
zajęcia/pliki do pobrania lub tutaj:  http://www.centrum.izabelin.pl/
asp/Informacje,Zajecia,Pliki_do_pobrania,291
Uwaga! Grafik może ulec zmianie.
- informacje w sekretariacie 22 752 68 00

Ferie zimowe tuż tuż, forma sama się nie zrobi.

SPĘDŹ AKTYWNIE CZAS
oferta rekreacyjno-sportowa 

przygotowana przez sołectwa we współpracy z Czas 
na Sport Centrum kultury Izabelin. Zajęcia finansowa-
ne z funduszy sołeckich, bezpłatne  dla Mieszkań-
ców. Więcej informacji u Sołtysów.

SOŁECTWO LASKI
Izabelin na Start, trening biegowy
wtorek g.19.00-20.00 
Szkoła Podstawowa w Izabelinie, bieżnia lub mała sala
Elastyna, zajęcia na zdrowy kręgosłup
czwartek g. 19.30-20.00, Gminne Przedszkole w Laskach

SOŁECTWO IZABELIN C
Zajęcia Taneczne z Happy Dance Studio dla par 
z sołectwa Izabelin C
wtorek o godz. 20.00, remiza strażacka w Izabelinie
Gimnastyka Kręgosłupa, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup
środa g. 20.30-21.30, Szkoła Podstawowa w Izabelinie, sala z lustrami

SOŁECTWO TRUSKAW
Truskaw Fit, aerobik
poniedziałek g. 20.15-21.15, czwartek g. 20.45-21.45 
Szkoła Podstawowa w Izabelinie, sala z lustrami

http://www.centrum.izabelin.pl/asp/Informacje,Zajecia,Pliki_do_pobrania,291 
http://www.centrum.izabelin.pl/asp/Informacje,Zajecia,Pliki_do_pobrania,291 
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JAK WIDZĄ PSY
Weronika Małkowska, student Roehampton University

Do niedawna panował mit, iż nasi czwo-
ronożni przyjaciele nie są w stanie wi-

dzieć kolorów i otaczający ich świat widzą 
jedynie w odcieniach szarości – teoria ta 
powstała już w 1937 roku, opisał ją badacz 
Will Judy. W ostatnich latach naukowcy do-
wiedli, że psy są w stanie zobaczyć także 
inne barwy, jednak niekoniecznie tak jak 
ludzie.

Widzialne dla nich kolory to głównie żółty, 
niebieski oraz szary, a także kombinacje 
tych kolorów! A cały obraz wygląda dla 
nich na bardziej blady niż dla nas – kolory 
są mniej intensywne. Zatem zielona łąka 
będzie dla nich wyglądała jak pole starego 
siana.

Dlatego, jeśli chcemy wybrać dla naszego 
podopiecznego zabawkę, która ma być dla 
niego najbardziej widoczna, najlepiej bę-
dzie szukać czegoś w kontrastującym do 
otoczenia kolorze (np. w białym, jeśli pies 
często bawi się na trawie).

Także ostrość widzenia jest inna – psy nie 
widzą wszystkiego tak szczegółowo jak my. 

Pamiętajmy, że inne zmysły u psów są bar-
dziej wyczulone niż u ludzi – węch (pies ma 
do 40 razy więcej komórek węchowych) 
i słuch (pies słyszy nawet na trzykrotnie 
wyższej częstotliwości) rekompensują gor-
sze niż u nas widzenie. 

GRZYBOBABRANIE
Zaczął się sezon grzybowy. Sezon ekscytujący, wyzwalający u wielu sporo adrenaliny i zdrowej rywalizacji, 
stanowiący sympatyczną formę spędzenia wolnego czasu. Ale to również okres stresujący, denerwujący, 
w gruncie rzeczy bardzo smutny i budzący wiele refleksji.

Czeka nas lawina przybyszów z Warszawy 
i licznych okolic – tysiące nóg drepczących 

jak w amoku po Puszczy Kampinoskiej w po-
szukiwaniu tych jedynych, wymarzonych…

Pseudogrzybiarze nie wchodzą do lasu z pu-
stymi rękoma. Oprócz noży, koszyków i toreb 
(przeważnie plastikowych) wyposażeni są 
w tzw. wałówkę i obowiązkowo w napoje, 

najczęściej  w postaci piwa w puszkach, bo to 
wygodne i po konsumpcji świetnie wyostrza 
wzrok.

Po bardziej lub mniej udanych łowach wycho-
dzą z leśnych czeluści, zostawiając po sobie 
resztki opakowań po „wałówce” oraz setki 
butelek i puszek po ulubionych Kuflowych, 
Królewskich, Żubrach czy Tigerach (w ten spo-
sób żubry i tygrysy trafiły do Puszczy Kampino-
skiej!). I całe pobojowisko skopanych pięknych 
muchomorów, surojadek i innych nieakcepto-
wanych przez „grzybobarbarzyńców” odmian.

Z upływem sezonu maleje ilość okazów grzy-
bowych, natomiast nieproporcjonalnie rośnie 
ilość okazów ludzkiej beztroski, bezmyślności 
i – po prostu – głupoty.

Bo przecież po latach wybierzemy się na grzy-
by i zamiast oczekiwanych prawdziwków, koź-
laków, maślaków czy kurek, znajdziemy swoje 
własne, omszałe już i zardzewiałe śmieci, po-
rzucone w poprzednich latach…

Czy mamy jakiekolwiek szanse wygrać z tym 
„grzybobabraniem” i ludzką bezmyślnością? Na 

pewno nie jest łatwo, ale być może nie jest 
beznadziejnie.

Mam apel do prawdziwych grzybiarzy – weźcie 
ze sobą, oprócz niezbędnego koszyka i noża, 
torbę albo worek i poza grzybami, wynieście 
z lasu jedną, dwie, a może dziesięć butelek lub 
puszek. To nie waży dużo więcej od pięknych 
zdobyczy grzybowych.

Apeluję też do nauczycieli okolicznych szkół – 
w ramach zajęć o świecie współczesnym lub 
temu podobnych, zabierzcie od czasu do czasu 
swoich uczniów do pobliskiego lasu i pozbie-
rajcie trochę odpadów po „grzybobabrańcach” 
i nie tylko – być może nawet naszych sąsia-
dach… O ile pamiętam z lat szkolnych, dzieci 
z wielką ochotą akceptują tego typu odmienne 
formy zajęć.

Wielkie Sprzątanie Świata raz w roku to zdecy-
dowanie za mało, róbmy to na co dzień. Albo 
chociaż co drugi dzień…

Andrzej Kozłowski
mieszkaniec Sierakowa od prawie 30 lat

fot. pixabay.com

List mieszkańca
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Spokojnie, szlak tu trafi!
Pięćset pięćdziesiąt kilometrów szlaków turystycznych ciągnie się przez Puszczę Kampinoską. Trochę tego 
jest. A przecież, nawet dobrze znane miejsce na często odwiedzanym szlaku, inaczej prezentuje się w po-
rannych mgłach, w promieniach wschodzącego słońca, z burzowym niebem w tle, z dywanem opadłych 
liści, przy pierwszych przymrozkach, przyprószone śniegiem, pod koniec dnia...

Jak różne są leśne szlaki w sło-
neczną sobotę września, inne 

noworocznym skoroświtem. Tak 
inaczej widzi się, gdy na nich 
tylko my, w ciszy bezrozmów. 
Odmiennie podczas dyskusji 
z samym sobą, tak różnie pod-
czas współspacerowania. Co inne-
go w skwarze lata, w brzęczeniu 
komarów. Tak inaczej jest, gdy tyl-
ko „robimy kilometry”, gdy truch-
tem, a gdy z potknięciem to jesz-
cze inna historia... To nie to samo, 
gdy idziemy z północy na południe 
i z południa na północ. A gdy głod-
ni?! Nie tak samo, gdy „ot tak”, 
inaczej przecież z mapą, celem 
i planem. Inaczej, gdy beztrosko 
w sandałach, sucho w kaloszach 
czy akrobatycznie z obcasem. Bez 
porównania, gdy lekko z torebką 
lub grawitacyjnie z plecakiem. I tak można 
bez końca. Miejsce to samo, nie takie samo. 
Czasem tak zwyczajnie pospolite, przewidy-
walnie sosnowe i banalnie zielone. By wnet 
zaskoczyć, zachwycić, nacieszyć. Raz gdzieś 
czegoś nie ma, choć trwa tam nieprzerwa-
nie, bo raz było z głową w chmurach, raz 
ze wzrokiem omiatającym stopy. Odmien-
ne zapachem letniej burzy, zmrożonego 
powietrza zimy, z nutą olszynowego błota. 
Czy zatem tych kilometrów szlaków uczci-
wie nie należałoby pomnożyć przez wszyst-
kie wymienione wypadkowe nastroju, pór 
roku, dnia i aktualnych stanów atmosfe-
rycznych? Dodać sytuacje niepowtarzalnie 
wyjątkowe, jakimi czynią je czmychające 
sarny, niezdarne, niewzruszone łosie, hała-
śliwe te skrzydlate, rozbiegane, pracowite 
i ciekawskie te wszystkie inne niewymie-
nione zwierzaki? Ale też niewspomniane 
rośliny, nieuwzględnione grzyby i cała masa 
puszczańskiego świata. A gdy jeszcze zmie-
nimy optykę patrzenia na ten wycinek szla-
ku obiektywem aparatu, to już liczby robią 
się nieskończonym ciągiem arytmetycznym 
okoliczności, które sprawiają, że warto 
wejść znowu na ten sam, choć wciąż nie-
znany jeszcze szlak. 

Jasne, jasne… Wszystko ładnie, pięknie, 
a wiadomo, że najlepiej poza szlakiem! Czyli 
tam, gdzie szlak nie wytyczony, poza utartą, 
dostępną dla wszystkich ścieżką, nie na tak 
oczywistej, że aż można by rzec banalnie 
prostej drodze. Bo tam i tylko tam, gdzie 
nie powinniśmy wchodzić, kryją się przecież 
rzeczy niewyobrażalne w swej wspaniało-
ści. I jest dużo prawdy w takich cierpko iro-
nicznych stwierdzeniach. Bo Puszcza poza 
szlakiem kryje swoje najcenniejsze obsza-
ry... I o to właśnie chodzi! I dlatego też tak 
jest! To niedostępność pewnych miejsc czy-
ni je matecznikami dzikiej przyrody.

Kusi nas nieznane, nęci niedostępne, wabi 
zakazane. Zatraciliśmy pokorę w stosun-
ku do natury. Mamy outdorowe ubrania, 
niezniszczalne trekingi, doposaża nas nie-
zastąpiona technologia. Mamy wrażenie, 
jakby świat tylko czekał na nas z ofertą 
bezgotówkowej transakcji, w której odda 
nam spokój, dzikość, dziewiczość i natu-
ralność przyrody, w zamian nie oczekując 
nic. Już oddał. Dawno temu. Teraz ruch po 
naszej stronie. Czas na pokorę i rozsądną 
decyzję o ukojeniu własnego ego, które 
każe nam eksplorować każdy, a najchętniej 

ten najbardziej wrażliwy, najczulszy i naj-
delikatniejszy skrawek przyrody. Pomyślmy 
tak o przyrodzie nam najbliższej (może nie 
tylko z racji odległości od własnego domu), 
którą staramy się chronić w Kampinoskim 
Parku Narodowym. 

Spróbujmy zostawić sobie Puszczę frag-
mentami nieznaną, nieprzedeptaną, nie-
odhaczoną w naszych ciągłych podbojach. 
Pozwólmy jej na niedopowiedzenia skryte 
w obszarach ochrony ścisłej, niezdobytych 
bezkresach łąk, zdradliwych gąszczach tu-
rzycowisk i w mrocznych uroczyskach.

Pozwólmy Puszczy na ostoje ciszy i enklawy 
bezpieczeństwa. Niech będzie odkrywana, 
ale wciąż nie odkryta do końca, wiecznie 
kusząca swoją niedostępnością. Niech po-
zostanie niedokończoną opowieścią, z mar-
ginesem na snucie domysłów. Oby nie za-
traciła ducha tajemniczego uroczyska.
A zatem po szlaku! Szlakiem! Na szlaku! 
Szlak trafi i tu! 

Dorota Matuszyk
Kampinoski Park Narodowy
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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          
(II  i  IV w miesiącu)       10.00-14.00 

 
  Przypominamy o zwrocie   
przetrzymanych książek                 
do biblioteki lub wrzutni.                                       

 

 

KONKURS 
   #ZOSTAŃ W DOMU I PISZ 

   

19 września 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Izabelinie rozstrzygnęliśmy konkurs literacki  
„#zostań w domu i pisz”. 

Oto lista zwycięzców nagrodzona przez nasze jury: 

I Miejsce – Anna Janiak „Tylko jeden dzień” 

II Miejsce – Piotr Łapkiewicz „Mój dzień w czasie                  
pandemii” 

III Miejsce – Anna Rychlik „Wiosna w COronie” 

Specjalne wyróżnienie: Kalina Lipiec 

 

Wyróżnienia: Róża Pamięta, Agnieszka Bińczycka, 
Justyna Piróg, Zofia Zmarzlak, Aleksandra 
Jagodzińska,  Lena Kopaczewska 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Serdecznie 
gratulujemy 
wszystkim 

zwycięzcom                        
i zachęcamy 

do 
zapoznania 

się z pracami 
laureatów 

dostępnymi         
w GBP          

w Izabelinie. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE W  NASZEJ BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

EKOLOGIACZYTELNICTWO

INGMAR  VILLQIST

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE GŁOŚNE CZYTANIE PROZY NOBLISTKI 2018 - OLGI TOKARCZUK

w CZWARTKI godz. 19:00
wGMINNEJ  BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  w IZABELINIE

TOKARCZUKTOKARCZUK ma  ma GŁOSGŁOS  

Z A C Z Y N A M Y  29  PA Ź D Z I E R N I K A  2020
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REKLAMY

SZKOŁA RODZENIA W IZABELINIE
 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA:
 

 “ŚWIADOME RODZICIELSTWO – PROGRAM 
EDUKACYJNY DLA PRZYSZŁYCH RODZICÓW”

Dla wszystkich kobiet spodziewających się dziecka zajęcia w Szkole 
Rodzenia są ciekawą i sprawdzoną metodą przygotowania się do 

porodu oraz opieki nad noworodkiem, a także sposobem na otrzymanie 

odpowiedzi na wszelkie nurtujące je pytania związane z ciążą.

Bezpłatnie - kurs finansowany w całości przez Gminę Izabelin

Wiadomości o ciąży, porodzie, opiece nad noworodkiem

Ciekawe zajęcia

Dogodne terminy 

Zapraszamy na kolejne kursy Szkoły Rodzenia
 

Informacje i zapisy:
telefon: 608 634 886, (22) 722 63 21

e-mail: jagna@sla-w.com
www.szkolarodzeniaizabelin.pl

Punkt konsultacyjny Położnej - dwa razy w miesiącu

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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REKLAMY

Z A D Z W O Ń  T E R A Z !

SIERAKOWSKA 6, 05-080 IZABELIN

NUMER TELEFONU: +48 22 101 78 55

EMAIL: BIURO@KAMPINOS.COM.PL

MIEJSCE 
NA

TWOJĄ 
REKLAMĘ

STUDIO MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
Zaprasza na bezpłatną konsultację

512 429 022

Mościska, ul. Wierzbowa 6
www.smpbg.pl      facebook.com/smpgutowska

SMP

UMÓW SIĘ NA  
KONSULTACJĘ
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  ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

Wypełnij 
formularz 

zgłoszeniowy
ONLINE 

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

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

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

REKLAMY
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Muzyczne 
zapowiedzi

Centrum
Kultury
Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

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

   /Centrum.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

listopad- grudzień 2020

5.12  sobota / 19:00 / sala widowiskowa CKI / bilety: 120 zł

PAWEŁ DOMAGAŁA

6.11  piątek / 19:00/ sala widowiskowa CKI / bilety: 30 zł

SKALDOWIE NA JAZZOWO
Trio Wojciecha Gogolewskiego 
Swing Club na Mazowszu

4.12  piątek / 19:00 / sala widowiskowa CKI / bilety: 30 zł

ENERJAZZER
zespół jazzu tradycyjnego
Swing Club na Mazowszu

fot.arch. Mazowiecki Instytut Kultury

fot. management Pawła Domagały


