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grafika autorstwa Zygmunta Zaradkiewicza, mieszkańca naszej gminy.

Z ŻYCIA GMINY

Odwołanie Referendum 
w sprawie lokalizacji PSZOK-u

4 listopada 2020 r. na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Izabe-
lin podjęto Uchwałę Nr XXXII/253/20 w sprawie utraty mocy 

przez Uchwałę Nr XXIX/231/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 wrze-
śnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

To oznacza, że referendum dotyczące lokalizacji Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych we wsi Truskaw, nie odbędzie się 
w planowanym terminie 15 listopada br. 

Uzasadniając swą decyzję Rada Gminy stwierdza, iż z uwagi na 
postępującą pandemię koronawirusa przeprowadzenie referendum 
gminnego w zaplanowanym terminie, a także wykonanie wszelkich 
innych zadań z tym związanych nie jest w pełni bezpieczne ani dla 
mieszkańców, ani dla osób z ramienia organu, które brałyby udział 
w organizacji i przeprowadzeniu referendum. Jednocześnie na chwi-
lę obecną niemożliwe jest ustalenie długości trwania tych przeszkód.

Paweł Dubaniewicz

ODWOŁANE WYBORY 
SOŁTYSA TRUSKAWIA

Niestety, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną 
zostały odwołane wybory sołtysa Truskawia, zaplanowane na 15 li-
stopada br. Jest to dla wszystkich bardzo niedobra wiadomość, gdyż 
Truskaw od kilku miesięcy nie ma sołtysa (do czasu wybrania nowe-
go, w zastępstwie funkcję tę pełni stary sołtys). Cieszy natomiast 
fakt, że wpłynęły dwie kandydatury. 

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację prawną w Pol-
sce oraz stale zwiększającą się ilość zachorowań, nie jesteśmy w sta-
nie obecnie określić, kiedy będzie możliwe przeprowadzenie bez-
piecznych wyborów. Prosimy o obserwowanie mediów gminnych. 
Gdy tylko sytuacja w kraju się poprawi, wybory zostaną zorganizo-
wane w najbliższym możliwym terminie. 

Waldemar Szatanek
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie przystąpił do programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obo-

wiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu 
zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup leków.

SENIORÓW Z NASZEJ GMINY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI
GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00

tel. 22 722 79 95, 22 722 89 73

Całodobowy telefon interwencyjny 504 019 007

20 października 2020 r. została uruchomiona ogólnopolska infolinia „wsparcie dla seniorów powyżej 70 roku życia”. tel. 22 505 11 11

Seniorze!  Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11
Jest to  infolinia, która przekieruje zgłoszone  potrzeby seniorów zamieszkałych na terenie naszej gminy 

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

 Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie skontaktują się natychmiast z seniorami, 
którzy potrzebują wsparcia i ustalą, kto i w jakiej formie będzie mógł rozwiązać zgłoszony problem.

http://www.centrum.izabelin.pl
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PROSUMENTEM   CZ. 3
Czy można przestać płacić rachunki za prąd dzięki energii ze słońca?

Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. Zostałem poproszony, 
aby podzielić się doświadczeniami z czytelnikami, bowiem już od 

trzech lat nie płacę wysokich rachunków, a jedynie dwa razy do roku 
przelewam na rzecz PGE Obrót S.A. 52 zł 86 gr opłat stałych. Tak funk-
cjonuje zasada „opustów” w umowie pomiędzy prosumentem a dosta-
wcą energii. 

Opusty polegają na tym, że sprzedawca energii (w Izabelinie jest nim 
PGE Obrót S.A.) pomniejszy nasz przyszły rachunek za energię i usługi 
dystrybucyjne o nadwyżkę energii wprowadzoną do sieci energetycznej 
przez naszą mikroinstalację. Nie jest to niestety rozliczenie 1:1, bowiem 
dostawca potrąci „opustową prowizję”, a ponadto w całości zatrzyma 
ewentualne nadwyżki nierozliczone po 12 miesiącach. Dlatego zawsze 
najkorzystniej jest zużyć wyprodukowaną energię słoneczną bezpośred-
nio, bez magazynowania jej w sieci. Wielkość instalacji powinna być 
zatem dobrze dobrana do ilości zużywanej energii – o czym wspomnę 
później.

Ustawowy współczynnik opustu wynosi 1:0,8 w przypadku instalacji 
o mocy do 10 kW, a w przypadku mikroinstalacji o mocy od 10 kW do 50 
kW przysługuje opust 1:0,7. W ubiegłym roku w ustawie o OZE pojawił 
się dodatkowo opust w stosunku 1:0,6, z którego mogą korzystać spół-
dzielnie energetyczne. Od połowy ubiegłego roku przedsiębiorcy będący 
właścicielami mikroinstalacji mogą także zostać prosumentami i uzyskać 
opusty podobnie jak osoby fizyczne. 

Zatem po kolei:
Ile energii pobiera nasze gospodarstwo domowe? 
Aby się tego dowiedzieć, zadzwoniłem na infolinię PGE i poprosiłem 

konsultanta o dane za trzy lata. Mój dom w latach poprzedzających 
decyzję o budowie instalacji pobierał średnio 6 tysięcy kWh rocznie. Jes-
tem zdania, że zużycie energii należy ustalić na podstawie faktów, a nie 
ankiet instalatorów pytających np. o ilość sprzętu AGD w naszym domu 
czy liczbę domowników. Styl życia mieszkańców (np. dzieci, telepraca, 
nawyki) też ma duży wpływ na wynik.

Ile kosztuje nas energia elektryczna? 
Rachunek za energię elektryczną zawiera koszty stałe (miesięczne) 
i zmienne (rozliczane wg stanu licznika). Koszty stałe to: opłata siecio-
wa stała, opłata przejściowa i abonament – łącznie 8,81 zł brutto za 
miesiąc.

Koszty zmienne to: energia całodobowa, opłata jakościowa, opłata 
sieciowa zmienna i opłata OZE – łącznie 0,58 zł za 1 kWh. Mówimy 
o taryfie G11 w PGE w 2020 r.

Koszty stałe wynoszą 105,72 zł rocznie i nie mamy na nie większego 
wpływu. Uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej może natomiast 
skutecznie zmniejszyć koszty zmienne z kilku tysięcy złotych rocznie  – 
nawet do zera. Warunkiem wyzerowania tej pozycji jest wprowadzenie 
do sieci o ok. 20% (30% dla mocy instalacji przekraczającej 10kW) 
więcej energii niż pobieramy z sieci, zgodnie ze wspomnianą regułą 
opustów.

Po szczęśliwym oddaniu do użytku nowej instalacji oraz dopełnieniu for-
malności, monterzy z PGE Dystrybucja  przyjadą wymienić stary licznik 
energii na licznik dwukierunkowy, tzn. taki który osobno zarejestruje 
pobór energii, jak i wprowadzanie nadwyżek energii do sieci. (I tu mała 
dygresja – nie warto długo testować mikroinstalacji przed montażem 
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licznika dwukierunkowego. Niektóre liczniki są bowiem tak zaprogra-
mowane, aby zawsze naliczać opłaty w górę, niezależnie od kierunku 
płynięcia prądu. Takie testy mogłyby trochę nas kosztować).

Wartości wskazań z nowego dwukierunkowego licznika energii będą 
wyszczególniane na rachunku w pozycjach miesięcznych. Najwygodniej 
jest ustalić tryb rozliczeń z PGE półroczny, wtedy jedna faktura obejmie 
miesiące od stycznia do czerwca, a druga – od lipca do grudnia włącznie. 
Ustawa o OZE daje nam czas 12 miesięcy na rozliczenie wprowadzonych 
nadwyżek. Na półrocznej fakturze od PGE pojawi się tabela z comie-
sięcznym zestawieniem wprowadzonych nadwyżek, wraz z wielkościami 
pozostającymi do rozliczenia. Niestety, PGE nie zbilansuje nowych po-
borów z tymi najstarszymi naszymi nadwyżkami sprzed roku, lecz ze 
wszystkimi (począwszy od najnowszych do najstarszych), bowiem każ-
dy miesiąc potraktowany będzie jako niezależny „zbiornik” bilansowany 
proporcjonalnie z pozostałymi. 

Zilustrujmy to przykładem: jeśli zimą, kiedy „solary” generalnie nie pra-
cują, chcemy pobrać dodatkowo 10kWh energii z zapasów „zmagazyno-
wanych” u dostawcy, to po pierwsze  – dostawca zatrzyma wspomniane 
20% (lub 30% w zależności od mocy instalacji) a po drugie – bilan-
sowanie będzie realizowane ze wszystkimi miesięcznymi nadwyżkami 
wprowadzonymi przez ostatnie 12 miesięcy. Reszta najstarszych nad-
wyżek przepadnie.

Podobnie jest z tzw. rozliczaniem międzyfazowym. W teorii, konsumpcja 
własna energii w przypadku mikroinstalacji trójfazowej powinna bilan-
sować się jeszcze przed naliczeniem opustów. Praktyka jest taka, że 
jeżeli czajnik 1.5 kW podłączony jest do fazy nr 1 w instalacji trójfazo-
wej, a energia słoneczna generowana po 1kW na każdej fazie (razem 
3kW – czyli więcej niż czajnik), to w rozliczeniu różnica 0.5 kW 
z fazy nr 1 przejdzie arytmetycznie przez magazyn operatora sieci 
energetycznej ze stratą 20% (lub 30%). Fachowcy mówią na to, że 
bilansowanie jest arytmetyczne a nie wektorowe, a my konsumenci 
za bardzo nic nie możemy poradzić, poza możliwie równomiernym 
rozłożeniem odbiorników energii pomiędzy fazami.

Na powyższych rysunkach pokazano jak zmieniała się produkcja 
w mikroinstalacji położonej w Izabelinie w poszczególnych mie-
siącach w roku 2018 i 2019. Szarym kolorem pokazano darmową 
energię zużytą bezpośrednio. Zmiana codziennych nawyków – na 
przykład uruchamianie pralki i zmywarki w godzinach południo-
wych, może poprawić bezpośrednie zużycie oraz opłacalność nas-
zej instalacji.

Dobrze ustawiona (i niezacieniona) instalacja wyprodukuje rocz-
nie w izabelińskich warunkach naświetleniowych około 1000 kWh 
energii z każdego 1kWp mocy zainstalowanych paneli. Oficjalny 
symulator Komisji Europejskiej znajduje się na stronie https://re.
jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP .

Dla gospodarstwa zużywającego 6000 kWh rocznie, takiego jak 
moje (czyli wyposażonego w standardowe udogodnienia i ogrze-
wanego gazem), potrzeba było wyprodukować 7500 kWh zielonej 
energii, aby wyzerować opłaty zmienne. W celu wygenerowania 
takiej ilości energii w skali roku można zainstalować 22 panele sło-
neczne o mocy 340 Wp każdy. W środkowej Polsce panele powinny 
być skierowane na południe i pochylone pod kątem 35°. Kluczowy 
jest brak zacienienia instalacji w godzinach od 9:00 rano do 15:00 
po południu. W przypadku braku optymalnych warunków położenia 
paneli lub ich nasłonecznienia, konieczne będzie zwiększenie ilości 
paneli lub pogodzenie się z mniejszymi uzyskami.

W miesiącach letnich występuje nadprodukcja energii, zaś od listo-
pada do stycznia w naszych warunkach klimatycznych można przy-
jąć, że instalacja solarna niemal nie pracuje. Wtedy możemy bilan-
sować zużycie z nadwyżkami letnimi zmagazynowanymi u operato-
ra sieci zgodnie z omówionym systemem opustów.

Skoro po roku nadwyżki przepadają, warto rozważyć zatem instala-
cję pompy ciepła lub klimatyzatora z funkcją ogrzewania. Gaz ziem-
ny jest w przybliżeniu trzykrotnie tańszy od energii elektrycznej, 
zaś nowoczesne pompy ciepła mają współczynnik konwersji COP 
około 5. Oznacza to, że taka pompa ciepła (w pewnym zakresie 
temperatur zewnętrznych – przy braku dużego mrozu) produkuje 
pięć razy więcej ciepła niż pobiera energii elektrycznej. Zamienia-
jąc zatem piec gazowy na pompę ciepła, w dużym uproszczeniu, 
uzyskujemy jednocześnie dwa przeciwstawne efekty: „około 3 razy 
drożej” i „do 5 razy taniej”. W idealnej sytuacji (i przy dobrej po-
godzie) odzyskalibyśmy zatem do 40% kosztów ogrzewania, zaś 
wykorzystanie nadprodukcji darmowej energii fotowoltaicznej mo-
głoby dodatkowo poprawić ten bilans.

Najprostsza instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli, falow-
nika, licznika oraz zabezpieczeń. Do tego dochodzą połączenia, 
elementy montażowe, sieć komputerowa i inne „drobiazgi”. Skom-
puteryzowany inwerter (falownik) łączy się z Internetem i jest ser-
cem instalacji – musi mieć bardzo wysoką sprawność oraz spełniać 
odpowiednie normy jakości i bezpieczeństwa.  Falownik ten jest 
odpowiedzialny też za to, aby dla bezpieczeństwa pracowników 
służb energetycznych, nasza mikroinstalacja nie wytwarzała wyso-
kiego napięcia w przypadku jakiejkolwiek awarii sieci. Oznacza to, 
że w razie problemów z siecią – w domu też nie będzie napięcia, 
nawet w słoneczną pogodę.

Jeżeli chcielibyśmy, aby nasz dom mógł być zasilany energią sło-
neczną w sytuacjach awaryjnych, musielibyśmy doposażyć naszą 
instalację w akumulatory oraz inwerter wyspowy lub hybrydowy. 
Taka instalacja po przejściu w tryb wyspowy, byłaby za każdym 
razem odcięta od sieci energetycznej. Jest to wykonalne w polskich 
warunkach, lecz opis konstrukcji przekroczyłby ramy niniejszego 
artykułu.

Podsumowanie:

Optymalnie dobrana wielkość i położenie instalacji pozwoli na zre-
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1 Ważna informacja dla przyszłych inwesto-
rów w instalacje fotowoltaiczne – noweliza-
cja prawa budowlanego.

2 Presja społeczna ma sens – gdzie zgłaszać 
podejrzenie spalania niedozwolonych mate-
riałów.

3 Jak dać znać sąsiadowi, że 
przeszkadza nam zanieczyszczenie powietrza 
unikając bezpośredniej konfrontacji.

4 Informacja dla użytkowników pieców na 
paliwo stałe – zmiana rodzaju paliwa może 
pomóc nam wszystkim.

4WAŻNE
INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

dukowanie rachunków za energię elektryczną do minimalnej kwo-
ty 105,72 zł rocznie opłat stałych. Współczesna instalacja solarna 
zwraca się po 5-8 latach – jest to wynik lepszy niż oferuje większość 
lokat bankowych. 

Spotkałem się z opinią specjalisty, który twierdził, że najszybszy 
zwrot (choć nie najwyższe wpływy) przynoszą dobrze nasłonecz-
nione i niezbyt duże instalacje o mocy potrzebnej do pokrycia około 
połowy rocznego domowego zużycia energii. 

Dyskusję o wielkości instalacji i jej opłacalności warto zatem prze-
prowadzić już z wykonawcą na podstawie symulacji oraz konkretnej 
oferty i cen podzespołów. Jakość oraz gwarancja długowieczności 
komponentów będzie kolejnym ważnym kryterium strategicznego 
wyboru.

W polskich warunkach prawnych, właściwe zwymiarowanie insta-
lacji jest zatem kluczowe dla efektu finansowego. Wcześniejsza 
decyzja dotycząca możliwych przyszłych inwestycji w: ogrzewanie, 
wentylację, klimatyzację, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, 
itp. – pozwoli nadać niezbędny kontekst ekonomiczny i techniczny 
dla planowanego projektu instalacji fotowoltaicznej. 

Świadomość faktu, że całe zapotrzebowanie gospodarstwa na 
energię elektryczną pokrywane jest ze źródeł odnawialnych daje 
naprawdę dużo satysfakcji, a zaoszczędzone kilka tysięcy złotych 
rocznie to dodatkowa nagroda za wytrwałość.

Olgierd Dudko

  

Przykładowy widok portalu „solarweb.com” monitorującego pracę falownika firmy Fronius.
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PROGRAM OCHRONY POWIETRZA 
dla Województwa Mazowieckiego

Wiele emocji wzbudziła uchwalona niedawno uchwała Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego w sprawie ochrony powietrza, 

zwana inaczej Programem Ochrony Powietrza (uchwała nr 115/20 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. 
w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie 
mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszc-
zalne i docelowe substancji w powietrzu). Pojawiły się komentarze 
o zakazie używania kosiarek do trawy, rozpalania grilla czy też cał-
kowitym zakazie używania kominków etc. Nadszedł czas, by odc-
zarować podjętą uchwałę i opisać w dużym skrócie, co faktycznie 
wspomniana uchwała zawiera – co jest prawdą a co fikcją.

Głównym celem uchwały jest poprawa jakości powietrza na Ma-
zowszu poprzez ograniczenie pyłu PM10 o 44%, PM2,5 o 57%, 
benzo(a)pirenu aż o 69%, a ditlenku azotu o 27%. Aby osiągnąć 

ten cel, uchwała nakłada na gminy (jak i na mieszkańców) wie-
le obowiązków, takich jak likwidacja pieców na paliwa stałe, na-
sadzenia roślinne, prowadzenie działań edukacyjnych, obowiązek 
informowania o przekroczeniu poziomów zanieczyszczenia etc. Na 
realizację tych działań samorządy i mieszkańcy mają sześć lat, przy 
czym nie oznacza to, że termin likwidacji pieców pozaklasowych 
(tzw. kopciuchów) został wydłużony. Zgodnie z uchwałą nr 162/17 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 
r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowiec-
kiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw, termin likwidacji pieców pozaklaso-
wych nadal jest wyznaczony na 1 stycznia 2023 r.

Spójrzmy wobec tego na obowiązki jakie nakłada na nas Program 
Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego:

 

Numer 
działania Nazwa działania Obwiązki nałożone na gminę Izabelin 

1. Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania 
energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, 
usługowych oraz użyteczności publicznej 

W ramach tego działania będą realizowane dwie inicjatywy: 
1. szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła oraz cykliczna aktualizacja przez 6 kolejnych lat (do 31 stycznia 

każdego roku). Gmina Izabelin zrealizowała już ten obowiązek na przełomie 2019/ 2020 r.,  
tak więc pozostaje nam do realizacji cykliczny (w trybie rocznym) obowiązek aktualizacji. 

2. wymiana/likwidacja źródeł – na każdy rok jest przyjęta określona liczba „obowiązkowych” wymian.  
W przypadku nie osiągnięcia liczby wymian nie jest wykluczone nałożenie na gminę kary. Obowiązek,  
pod rygorem nałożenia stosownej kary, został co prawda nałożony na gminę, ale jego realizacja zależy  
od dobrej woli mieszkańców posiadających jeszcze piece na paliwo stałe. 

2. Zwiększanie powierzchni zieleni w wybranych gminach 
województwa mazowieckiego 

Nie wskazano tego działania jako obowiązującego dla Gminy Izabelin, jednak nic nie stoi na przeszkodzie,  
by takie działanie realizować. 

3. Edukacja ekologiczna Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia min. dwóch akcji edukacyjnych rocznie. Akcje te powinny mieć na 
celu uświadamianie mieszkańców nt. wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie oraz działań jakie obniżają 
poziom zanieczyszczeń. Akcje edukacyjne mogą być prowadzone przy współudziale lokalnych grup działania 
 i organizacji pozarządowych. 

4. Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz 
zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych 

Gmina Izabelin ma obowiązek przeprowadzić min. 25 kontroli rocznie. Kontrole mają na celu weryfikację 
przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów. W pierwszej kolejności będą 
kontrolowane nieruchomości ze zidentyfikowanymi piecami na paliwo stałe oraz nieruchomości, wobec których 
podjęto kontrole na wniosek mieszkańców. Podmiotem kontroli będą także nieruchomości wytypowane na 
podstawie wyników pomiarów czujników zainstalowanych na terenie gminy. Uchwała nakłada na odpowiednie 
służby wymóg średniego czasu reakcji na zgłoszenie max. 12 godzin (!!!). 

5. Ograniczanie wtórnej emisji pyłu – czyszczenie ulic  
na mokro w gminach miejskich województwa 
mazowieckiego, w granicach obszaru zabudowanego, 
zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw  
do liści we wszystkich gminach województwa 

W ramach tego działania będą realizowane dwie inicjatywy: 
1. czyszczenie utwardzonych ulic na mokro, prowadzone przy temperaturach powietrza powyżej 3oC,  

w okresach bezdeszczowych. Mycie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, przynajmniej 6 razy  
w roku, w okresie wiosennym, letnim i jesiennym, w okresach bezdeszczowych.  

2. całkowite wyeliminowanie z użytku dmuchaw do liści, bez względu na rodzaj napędu. 

Plan działań krótkoterminowych 
6. Działania informacyjne, ze względu na przekroczenie 

poziomów zanieczyszczenia powietrza, kierowane do 
mieszkańców, wraz z informacją o rekomendowanym 
zachowaniu lub ograniczeniu w zachowaniu 

Zadanie polega na przekazaniu mieszkańcom komunikatu otrzymanego z Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, poprzez wszystkie dostępne i zwyczajowo przyjęte kanały komunikacji. 
 

7. Obowiązkowa deklaracja o wymianie źródła ciepła 
przekazywana w przypadku, gdy wymiana jest 
realizowana bez pośrednictwa lub współfinansowania 
przez gminę 

Jest to obowiązek nałożony na mieszkańców. Celem jest pełna inwentaryzacja wszystkich źródeł ciepła na 
terenie gminy. Zakres informacji jest zbliżony do zakresu, jaki jest zbierany we wniosku o dotację do wymiany 
pieca. 
 

8. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Każdy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest uzgadniany z Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, który wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

W uchwale wskazano również wysokość kar, które mogą być nałożone na gminę za nierealizowanie działań zawartych w POP przez woje-
wódzkiego inspektora ochrony środowiska. Kara taka może wynieść od 50 tys. zł do 500 tys. zł, w zależności od liczby i wagi stwierdzonych 
uchybień oraz naruszonych obowiązków. W naszym wspólnym, dobrze pojętym interesie jest wypełnienie obowiązków wynikających z uch-
wały – każda kara będzie uszczuplała budżet gminy, który może być wykorzystany bardziej efektywnie dla dobra mieszkańców.

Jarosław Kepkowicz

MASZ NA TO WPŁYW
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Taką  żółtą kartkę możesz wrzucić swojemu sąsiadowi widząc lub czując dym, jaki unosi się z jego komina – dajesz mu tym samym 
szansę na 8000 złotych dofinansowania do wymiany pieca z gminnego programu. Wydrukuj i pokaż ŻÓŁTĄ KARTKĘ sąsiadowi, 

który nie dba o siebie ani o innych. Pliki dostępne na stronie: https://www.gmina.izabelin.pl/powietrze

IZABELIŃSKA AKCJA SĄSIEDZKA NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA 
„STOP NADMIERNEMU I ŚMIECIOWEMU DYMOWI”

MASZ NA TO WPŁYW

https://www.gmina.izabelin.pl/powietrze
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MASZ NA TO WPŁYW

PLANOWANIE PRZESTRZENNE  NA SZCZEBLU GMINNYM
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej stanowi jedno z zadań własnych gminy. Odbywa 
się przez dwa kluczowe rodzaje dokumentów: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (akty planistyczne).

Ustawowe władztwo planistyczne, daje gminom możliwość samo-
dzielnego określania funkcji terenów, w tym także wskazywania 

terenów pod inwestycje celu publicznego oraz określania sposobów  za-
gospodarowania terenu i warunków zabudowy. Swoboda tworzenia ak-
tów planistycznych jest jednak ograniczona - przy ich opracowywaniu, 
gminy zobowiązane są uwzględniać przepisy zawarte w szeregu ustaw, 
rozporządzeń wykonawczych oraz zapisy innych dokumentów o randze 
krajowej, wojewódzkiej, jak również zapisy własnych strategii rozwoju 
oraz prawo własności.  

Czynniki uwzględniane przy sporządzaniu aktów planistycznych
• wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury

• walory architektoniczne i krajobrazowe

• wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami 
i ochrony gruntów rolnych i leśnych

• wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej

• wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a tak-
że potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami

• walory ekonomiczne przestrzeni

• potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów za-
opatrzenia ludności

• prawo własności

• potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

• potrzeby interesu publicznego

• potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególno-
ści sieci szerokopasmowych

• udział społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy

• jawność i przejrzystości procedur planistycznych

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 sporządzane obligatoryjnie  sporządzany fakultatywnie 
 nie może naruszać ustaleń Studium 

 sporządzane dla obszaru całej gminy  sporządzany dla określonych obszarów 

 dokument wewnętrzny, określający oczekiwany stan 
zagospodarowania gminy 

 akt prawa miejscowego (obowiązuje na terenie danej 
gminy) 

 określa uwarunkowania rozwoju gminy (zewnętrzne 
i wewnętrzne) 

 określa kierunki rozwoju gminy 
 zawiera analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, 

demograficzne 
 określa zasady i obszary ochrony środowiska, przyrody, 

krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr 
kultury współczesnej, kierunki rozwoju komunikacji, 
infrastruktury, inwestycje celu publicznego 

 określa przeznaczenie terenów i sposób ich 
zagospodarowania oraz zasady ochrony środowiska, 
przyrody, krajobrazu 

 określa zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów, intensywność zabudowy, 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną 
wysokość zabudowy, liczbę miejsc parkingowych, linie 
zabudowy i gabaryty obiektów 

 podstawa do sporządzania planów miejscowych  może być podstawą do wydawania decyzji 
administracyjnych 

 może zawierać wiele funkcji terenu dla danej strefy  
(np. mieszkaniową, usługi publiczne, usługi handlu, 
sportu, kultury, opieki zdrowotnej, szkolnictwa, zieleń 
urządzona) 

 
STUDIUM 

 
MU – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej 

 wysokość zabudowy maksymalnie do 12,5 m 
 powierzchnia nowych działek: nie mniej niż 900 m2 
 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 60% 

 

 Rada Gminy uchwalając plan decyduje finalnie, które 
z wachlarza funkcji zawartych w Studium znajdą się  
w treści prawa miejscowego, tj. planu zagospodarowania 
(np. tylko zabudowa mieszkaniowa) 

 
PLAN MIEJSCOWY 

(sporządzony w oparciu o zapisy Studium) 
 

MN – zabudowa jednorodzinna 
 wysokość zabudowy:  do 11,0 m 
 powierzchnia nowych działek:  minimum 1000 m2 
 powierzchnia biologicznie czynna (niezabudowana 

i nieutwardzona): 70% 
 intensywność zabudowy: od 0,1 do 0,5 
 dachy: dwuspadowe i wielospadowe 
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Powierzchnia gminy wynosi 6498 ha, z czego 84 % znajduje się w grani-
cach Kampinoskiego Parku Narodowego. Na terenie gminy obowiązuje 
obecnie 38 planów miejscowych. Plany pochodzą z okresu 1999 – 2018. 
Są wśród nich zarówno plany dla większych kompleksów wsi, zmiany 
tych planów, jak też plany miejscowe dla pojedynczych działek czy tere-
nów. Plany pokrywają ponad 90%  terenów położonych poza granicami 
Parku. Dominującą funkcją obowiązujących planów jest zabudowa jed-
norodzinna, stanowiąca 70% terenów objętych planami.

Gmina prowadzi obecnie prace nad 7 planami miejscowymi (zmiany 
planów obowiązujących) oraz nad aktualizacją Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące Studium 
z 2013 r. (zmieniane jednostkowo w 2017 r.) jest dokumentem bardzo 
szczegółowym, utrudniającym w wielu przypadkach sprawne prowadze-
nie procedur zmiany planów miejscowych. Prowadzone dziś prace, nad 
jego zmianą mają na celu uogólnienie dokumentu, w tym podział gminy 
na strefy.  Założenia do nowego Studium naszej gminy przedstawimy 
w kolejnym wydaniu „Listów do Sąsiada”.

Obowiązujące dokumenty planistyczne gminy oraz informacje o prowa-
dzonych procedurach ich zmian, dostępne są na stronie internetowej: 
www.bip.izabelin.pl w zakładce: dokumenty – zagospodarowanie prze-
strzenne.

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Sytuacja planistyczna w gminie Izabelin 

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 nr ew. 2583, 72/1, 
572/3, 69/4 i 74/1 w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wo-
jewody Mazowieckiego, a działki nr 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

L.p. nr ew. 
działki 

powierzchnia 
(ha) miejscowość cena 

wywoławcza wadium 

1 2583 0,1466 Laski 870.000,00 45.000 zł 

2 72/1 0,1127 Izabelin C 860.000,00 44.000 zł 

3 572/3 0,1203 Izabelin C 820.000,00 42.000 zł 

4 69/4 
74/1 0,0900 Izabelin C 680.000,00 35.000 zł 

5 740/4 
741/3 0,1554 Truskaw 470.000,00 25.000 zł 

 

PODZIĘKOWANIE
Chcę bardzo serdecznie podziękować za szybką interwencję w zgło-
szonej przeze mnie sprawie, dotyczącej braku oświetlenia ścieżki, 
wiodącej wzdłuż ogrodzenia szkoły do wsi Hornówek  przy ulicy 
Działkowej  (na zakręcie).

Trudno mi było sobie wytłumaczyć brak oświetlenia tego chodni-
ka na dość długim odcinku. Wielokrotnie, wracając pieszo z pracy 
w Izabelinie wieczorową porą, musiałam doświetlać sobie drogę przy 
pomocy telefonu komórkowego i pomyślałam, że to chyba niemoż-
liwe, żeby tylko mnie to przeszkadzało. W roku szkolnym wiele wy-
wiadówek i spotkań – zarówno dzieci, jak i ich rodziców – odbywa się 
po południu. Od jesieni brak bezpiecznej drogi do szkoły po zmroku 
jest znaczącą uciążliwością, szczególnie dla tych, którzy chcą dbać 
o środowisko i starają się nie korzystać z samochodów na rzecz prze-
mieszczania sie pieszo lub wybierają komunikację publiczną.

Zwróciłam się więc bezpośrednio do pani wójt  Doroty Zmarzlak 
o pomoc. Nie upłynęły dwa tygodnie, a ścieżka do Hornówka ma 
piękne oświetlenie i znacznie bezpieczniej jest się nią poruszać, a do-
datkowo prezentuje się urokliwie.

Bardzo dziękuję za natychmiastową reakcję na zgłoszony problem.

Dorota Żelezik – wdzięczna mieszkanka wsi Hornówek

MASZ NA TO WPŁYW
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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
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Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 3 do 26, natomiast 
w soboty od 23 do 39.

W październiku największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywie-
zionych odpadów, cieszyły się odpady z gruzu budowlanego. Mieszkańcy 
pozbyli się w ten sposób prawie 17000  kilogramów. Pozostałe ilości 
kształtowały się następująco:
Papier – 1860 kg
Szkło – 1300 kg
Tworzywa sztuczne – 2020 kg
Zużyty sprzęt elektroniczny – 2360 kg
Bioodpady – 9740 kg
Odpady wielkogabarytowe – 15440 kg
Opony 1600 kg
Świetlówki – 15 kg
Przeterminowane leki – 22 kg
Chemikalia – 48 kg
Baterie – 102 kg
Tekstylia – 65 kg

Po odbiór odpadów przyjechało 40 hakowców firmy BYŚ, z czego 20 
zabrało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 
66 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.

Czterech mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

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

Punkt odwiedziło w sumie 500 mieszkańców.  Odwiedziny mieszkań-
ców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C    154
Hornówek    141
Laski     64
Truskaw     63
Izabelin B     48
Mościska     28
Sieraków      2

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W pięć sobót na 22 dni robo-
cze października przywieziono 34% 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

Z ŻYCIA GMINY

https://tiny.pl/ts68d 
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Z ŻYCIA GMINY

XXX NADZWYCZAJNA  SESJA RADY GMINY IZABELIN

uchwała XXX/238/20 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy 
Izabelin. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 
1). Zmiana uchwały dotyczy planowanych 
zmian w budżecie 2020 r., wynikających 
z realizacji zadań gminnych jednostek na 
podstawie ich wniosków.

uchwała XXX/239/2020 w sprawie po-
wołania Gminnej Komisji do spraw Referen-
dum. (ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1). 
Termin referendum w sprawie lokaliza-
cji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych we wsi Truskaw, na terenie 
Gminy Izabelin, z inicjatywy Rady Gminy 

Izabelin został wyznaczony na 15 listopada 
2020 roku.

XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Izabelin w trybie zdalnym odbyła się 13 października 2020 roku. Trans-
misja sesji jest dostępna na stronie Gminy Izabelin. Radni podjęli następujące uchwały:

XXXI SESJA RADY GMINY IZABELIN
XXXI sesja Rady Gminy Izabelin w trybie zdalnym odbyła się 27 października 2020 roku. Posiedzenie od-
było się bez udziału publiczności, natomiast transmisja sesji jest dostępna na stronie Gminy Izabelin 
https://www.gmina.izabelin.pl/. Radni przegłosowali następujące uchwały:

uchwała XXXI/240/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iza-
belin na lata 2020-2033. (ZA: 10, PRZECIW: 
2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1). Zmiana uchwały wynika z do-
konanych oraz planowanych zmian w budże-
cie 2020 r., w wyniku których ulegają zmianie 
kwoty prognozy w zakresie planowanych do-
chodów i wydatków oraz wykaz planowanych 
do realizacji przedsięwzięć.

uchwała XXXI/241/20 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2020.(ZA: 10, 
PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1). Zmiana uchwały 
dotyczy planowanych zmian w budżecie 2020 
r., wynikających z realizacji zadań gminnych 
jednostek na podstawie ich wniosków. 

uchwała XXXI/242/20 w sprawie ustano-
wienia zasad zwrotu kosztów podróży służ-
bowych sołtysom i członkom rad sołeckich. 
(ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1). Sołtysi oraz 
członkowie rad sołeckich pełnią swoją funkcję 
społecznie, wykonując swoje obowiązki na ob-
szarze gminy, jak również poza jej granicami. 
Wprowadzane w projekcie uchwały zasady 
zwrotu kosztów podróży służbowych umoż-
liwią dokonywanie rekompensaty kosztów, 
ponoszonych przez sołtysów i członków rad 
sołeckich z tytułu podróży służbowych poza 
teren gminy.

uchwała XXXI/243/20 w sprawie zawar-
cia porozumienia, dotyczącego współdziałania 
gmin w celu realizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w tym 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji War-
szawa. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1). Treść 
porozumienia międzygminnego była konsulto-
wana z gminami wchodzącymi w aglomerację 
Warszawa oraz z komórkami organizacyjnymi 
Urzędu m. st. Warszawa.

uchwała XXXI/244/20 w sprawie zmiany 
uchwały Rady  Gminy Izabelin nr XXV/206/20 
z dnia 23 czerwca 2020, dotyczącej wyrażenia 
zgody na współdziałanie i zawarcie porozumie-
nia z Gminą Stare Babice w celu wspólnej reali-
zacji zadania inwestycyjnego. (ZA: 14, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI: 1)

uchwała XXXI/245/20 w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy Izabelin nr XXIII/187/20 
z dnia 29 kwietnia 2020 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. (ZA: 13, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 1)
Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2020 
roku nr XXIII/187/20 Gmina Izabelin udzieliła 
pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego na realizację zadania inwesty-
cyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4130W ul. 3 Maja w Izabelinie C na dłu-
gości ok. 1,5 km”. Zakres prac do wykonania 
obejmował pełną przebudowę konstrukcji, 
nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem drogi 
oraz budowę chodników dla pieszych i ścieżki 
rowerowej. Umowa zawarta pomiędzy Gminą 
Izabelin a Powiatem Warszawskim Zachodnim 
na podstawie delegacji zawartej w §3 przed-
miotowej uchwały, określała udział finansowy 
stron w przypadku stwierdzenia występowania 
robót dodatkowych, niezbędnych do realizacji 
zadania. Koszty udziału budżetu Gminy Izabe-
lin w wartości robót dodatkowych wymagają 
zwiększenia limitu wydatków budżetu gminy 
na ten cel o wnioskowaną kwotę. Zakres wska-
zanych robót przewidzianych do sfinansowania 
obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej przy 
skrzyżowaniu z ul. Tetmajera w Izabelinie.

uchwała XXXI/246/20 w sprawie wyra-
żenia zgody na nabycie w drodze darowizny 
nieruchomości, stanowiącej działki ew. nr nr 
338 i 339, położonej w obrębie Laski, gmina 
Izabelin. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1). 
Działki ew. nr 338 i 339 w Laskach stanowią 
własność Skarbu Państwa (reprezentowanego 
przez Starostę Warszawskiego Zachodniego). 
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Pla-
nem Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Laski część „A” działki te są położone we wsi 
Laski i znajdują się na terenie przeznaczonym 
pod realizację usług publicznych – sportu, kul-

https://www.gmina.izabelin.pl/
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tury i rekreacji, a częściowo na cele komunika-
cyjne – poszerzenie drogi gminnej, dojazdowej 
ul. J. Wieczorka. Ww. nieruchomość byłaby 
przez Gminę Izabelin wykorzystana na cele 
publiczne – w szczególności rozbudowanie 
zaplecza obecnych obiektów sportowych oraz 
urządzenie infrastruktury parkowej, a jako ca-
łość stanowiłaby obiekt sportowo-rekreacyjny, 
co jest zgodne z ustaleniami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego.

uchwała XXXI/247/20 w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie w drodze umowy 
sprzedaży udziału ¾  w nieruchomości sta-
nowiącej działki ew. nr 1732/3 i nr 1753/13, 
położone w obrębie Laski, gmina Izabelin. (ZA: 
11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1). 
Udział ¾ w nieruchomości stanowiącej działki 
ewidencyjne nr 1732/3 i nr 1753/13 położonej 
we wsi Laski jest własnością osoby fizycznej. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania wsi Laski – część „B” zatwierdzonym 
uchwałą Nr XLIV/284/2001 Rady Gminy Iza-
belin z dnia 7 listopada 2001 r. działka nr ew. 
1732/3 położona w Laskach znajduje się na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę miesz-
kaniowo-usługową, a część przeznaczona jest 
pod drogi gminne: ulicę Przedszkolną i ulicę 
Cichowszczyzna, natomiast działka nr ew. 
1753/13 przeznaczona jest w całości pod dro-
gę gminną – ulicę Cichowszczyzna. 
Pozyskanie gruntu pod drogi gminne związa-
ne jest z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w zakresie gminnych dróg oraz 
organizacji ruchu drogowego, należących do 
zadań własnych gminy. Zaś część dz. nr ew. 
1732/3 może być wykorzystana przez Gminę 
Izabelin inwestycyjnie. Działka jest położona 
u zbiegu ulic Cichowszczyzna i Przedszkolnej 
oraz w bliskiej odległości od Gminnego Przed-
szkola w Laskach „Akademia pod Dębowym 
Liściem”. 
Nieruchomość mogłaby być przez Gminę Iza-
belin wykorzystywana jako zaplecze dla Przed-
szkola w Laskach (np. miejsce spędzenia cza-
su przedszkolaków na świeżym powietrzu) czy 
stworzenie zieleńca. 

uchwała XXXI/248/20 w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu 
nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej 
działkę ewidencyjną nr 604/5, położoną w ob-
rębie Truskaw, gmina Izabelin. (ZA: 11, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1) Działka nr ew. 604/5 
w Truskawiu stanowi własność Gminy Izabelin. 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/208/13 Rady Gmi-
ny Izabelin z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Truskaw 
i Truskaw – Helenówek, Etap I. Przedmiotowa 
działka położona jest na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę jednorodzinną. Przewidy-

wany dochód zasili budżet gminy w 2021 r. 

uchwała XXXI/249/20 w sprawie nadania 
nazwy rondu we wsi Izabelin. (ZA: 9, PRZE-
CIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI: 1) We wrześniu bieżącego roku 
zakończona została budowa ronda we wsi Iza-
belin C w ciągu ul. 3 Maja na skrzyżowaniu 
z ulicami: H. Sienkiewicza i Z. Krasińskiego. 
Inwestycja zrealizowana została przez Powiat 
Warszawski Zachodni. Po konsultacjach i gło-
sowaniu mieszkańców, zdecydowanym zwy-

cięzcą została nazwa “rondo Łosia”. Propozycja 
tej nazwy uzyskała 380 głosów z 944 łącznie 
oddanych głosów. 

uchwała XXXI/250/20 w sprawie przyję-
cia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.(ZA: 
12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1) 

Iwona Mazurek

Z ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA GMINY

wspomnienie 

o Bolesławie Gasińskim
We wtorek, 10 listopada odszedł do lepszego świata nasz Przyjaciel – artysta, malarz, grafik, dobry, ciepły 
człowiek z otwartym sercem – Bolesław Gasiński. 

Urodził się w 1935 roku na wsi lubelskiej 
w Bobach k. Kraśnika. W latach 1961-

1966 studiował w Warszawie na Wydzia-
le Malarstwa i Grafiki ASP, gdzie otrzymał 
dyplom z wyróżnieniem. Jego twórczość 
skupiała się na malarstwie skojarzeniowym, 
czyli wyobraźni popartej naturą. Studiował 
m.in. u profesorów: Kazimierza Tomoro-
wicza, Stanisława Szczepańskiego, Jana 
Wołyńskiego, Eugeniusza Eibischa, Henryka 
Tomaszewskiego, Stefana Gierowskiego 
oraz ks. Jerzego Wolffa. 
Kilkanaście razy wystawiał swoje prace in-
dywidualnie w kraju i za granicą: w USA, 
Francji, Finlandii, RFN, Belgii, Szwecji i Emi-
ratach Arabskich. Prace Bolesława znajdują 
się w Muzeum Narodowym w Warszawie, 

Bibliotece Narodowej w Warszawie, Stołec-
znej Radzie, BWA Białystok, Arsenał Poznań 
oraz w zbiorach prywatnych.
W 2000 roku otrzymał stypendium pienięż-
ne z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Został 
także odznaczony przez premiera Jerzego 
Buzka odznaką „Zasłużonego Działacza Kul-
tury” za działalność w stanie wojennym.
W swojej posiadłości prowadził stałą ekspo-
zycję poświęconą pamięci wielkiego malar-
za i krytyka sztuki – księdza Jerzego Wolffa 
oraz swoim przyjaciołom – wybitnym artys-
tom. Zebrany jest tam również jego własny 
twórczy dorobek życia. 

O artyście i jego pasjach przyjaciele 
i znajomi Bolesława mówią tak:

Bolesław potrafił dzielić się swoją twórczością. Chętnie przeka-
zywał swoje obrazy na akcje dobroczynne. Udzielał życzliwych 
porad początkującym malarzom-hobbystom z gminy Izabelin. 
Zapraszał ich też do swojej pracowni, by mogli tworzyć swoje 
małe dzieła pod okiem Mistrza.

 Daria Kuźniecow-Dudko

Bolka poznałam późno, dopiero po objęciu funkcji wójta. Był częstym go-
ściem w Urzędzie Gminy. Wpadał na pogaduchy do dziewczyn z Wydziału 
Komunikacji. Jak miałam czas, to dołączałam do nich. Jako nowy wójt, 
kobieta, na kilka miesięcy stałam się jego ulubienicą. Miał wiele pasji, nie 
tylko artystycznych, i nigdy niewygasającą nutkę przekory oraz ironicznego 
spojrzenia na rzeczywistość. Był inteligentnym, cudownie złośliwym, czaru-
jącym i angażującym rozmówcą. Dla mnie pozostanie już łobuzem z Lasek 
– chłopakiem, który oddał się sztuce.

Dorota Zmarzlak 

Odszedł od nas niespodziewanie mój przyjaciel Bolesław Gasiński. Czło-
wiek bez wątpienia pod każdym względem nietuzinkowy. Pasjonował się 
nie tylko sztuką (ukończył ASP z wyróżnieniem) i aktorstwem, ale również 
sportem (45 lat z kometką i nieodłącznym rowerem). Otwarty na ludzi, 
przyjaciel wielu. Umysł błyskotliwy i analityczny. Mistrz sarkazmu i pointy. 
Człowiek głęboko wierzący, choć nieafiszujący się z tym. Mądry doświad-
czeniem wieku i refleksji. Wierzę, że się jeszcze spotkamy i będziemy mogli 
kontynuować niedokończone rozmowy.

Artur Mączka-Leonhardt

Bolek – człowiek twórczy, pełen pa-
sji. Lubił i szanował ludzi. Wyrażał 
siebie poprzez sztukę, malarstwo, 
rzeźbę, aktorstwo, również przez 
aktywność fizyczną, ale przede 
przez wszystkim przez spotkanie 
z drugim człowiekiem. Wspierał 
na dobre i złe, pomagał. Szanował 
to, co zostało mu dane, dzielił się 
z innymi. Lubił spotkania, rozmowy, 
czasami dyskutował i nie ustępo-
wał. Każda rozmowa z Nim to waż-
ne i przyjemnie doświadczenie.

Bronia Bieńkowska

Bolek był człowiekiem z niesamo-
witym poczuciem humoru i wielką 
wrażliwością. Często przy herba-
cie rozmawialiśmy o życiu i jego 
sensie, o najważniejszych warto-
ściach, o ludziach i o samotności. 
Czułam się przy nim bezpiecznie, 
słuchałam i byłam wysłuchiwana, 
razem śmialiśmy się i płakaliśmy. 
Smażyłam mu naleśniki z białym 
serem, a on mówił, że są najlepsze 
na świecie. Kochałam w nim jego 
zwyczajność, prostotę i człowie-
czeństwo.

Iwona Mazurek

Młody duchem, o bystrym spojrzeniu. Jego oko było wyczulo-
ne na błędy malarskie. Spojrzał na pracę i od razu widział, co w 
niej nie gra – kolor zbyt mocny, relacja dwóch plam niewłaściwa, 
przekaz niejasny… To wynikało z doświadczenia pracy przy szta-
lugach, lat mrówczej pracy i doskonalenia warsztatu malarskiego. 
Podziwiałem go. Był przykładem artysty, który się nie powtarza. 
Każda praca to było ciekawe rozwiązanie plastyczne. Jako czło-
wiek nigdy nie udawał. Mówił co myśli. Szukał relacji z drugim, 
bo został sam jak palec. Najpierw odszedł jego przyjaciel Marek, 
potem Ewa, na koniec Asia. Dlatego był tak wymagający. Chciał 
relacji przyjacielskiej, a na to nie wszyscy się godzili.

Piotr Romanowski

Bolesław bardzo dbał o kontakty z przyjaciółmi – często dzwonił 
i spotykał się, żeby zapytać jak mija dzień, porozmawiać o sprawach 
zwykłych i niezwykłych. Lubiłam słuchać, gdy opowiadał o malar-
stwie, o swoich występach m.in. na deskach Klubu Stodoła (jeszcze 
przed ASP), o domu w Laskach, który sam zbudował, o wernisa-
żach, o przyjaciołach. Lubiłam Jego poczucie humoru, marszcze-
nie brwi, gdy coś było nie po Jego myśli i nasze rozmowy o Jego 
pracach – zawsze uśmiechał się, gdy pytałam, co Autor miał na 
myśli, albo czy przypadkiem nie trzymam pracy „do góry nogami”. 

Barbara Borys

Drogi Bolku, dziękujemy, że mieszkałeś i tworzyłeś wśród nas.
Spoczywaj w pokoju.

Mieszkańcy wsi Laski
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HOMO SAPIENS 
PO CO CZŁOWIEKOWI SĄSIAD? 

Społeczność gminna to zbiorowość ludzka, którą łączy 
miejsce zamieszkania i korzystanie ze wspólnych zaso-

bów. Wydawać by się mogło, że tym, co nas łączy, jest tylko  
potrzeba utrzymania status quo, ale to pozory. Łączy nas 
także potrzeba gotowości na przyszłość – tę planowaną i tę 
nieprzewidywalną. Potrzeba przetrwania i potrzeba rozwoju 
jest wciąż aktualna, pomimo że od  plemion praludzi dali-
śmy już ewolucyjnie niezłego susa.

W efekcie eroduje nasz ,,plemienny” fundament: umie-
jętność budowania relacji z drugim człowiekiem poprzez 
komunikację nakierowaną na wzajemne zrozumienie. Stoi 
za tym bardzo wiele powodów, gdyby spojrzeć na temat 
bardzo globalnie. W kontekście naszej gminnej społeczności 
skupmy się jednak na jakości relacji sąsiedzkich przez pry-
zmat intencji, z którą wchodzimy w kontakt z ,,sąsiadem’’ 
z gminy.

Nasze myśli i słowa to potężna energia, która  ma 
moc uzdrawiania, ale też zabijania, tworzenia i nisz-
czenia. 

Osłabiamy nasze relacje obrzucając się hejtem. Zatruwamy je 
osobistymi deficytami, odreagowywaniem własnych niepowodzeń, 
atakiem bez zrozumienia idei, brakiem szacunku, aktem wanda-
lizmu.  Przeżywamy chwile szczęścia, kiedy budujemy swoje ego 
i poczucie własnej wartości kosztem innych. Takie ,,czarne szczę-
ście’’ tylko na chwilę poprawia samopoczucie, za to na dłużej pozo-
stawia osad w relacji. 

Ten toksyczny tygielek przejawia się w naszej komunikacji 
na ulicy, zebraniu wiejskim i w środowisku naszych gmin-
nych mediów społecznościowych. 

Duszno tu u nas nie tylko od wulgarnych epitetów, ale przede 
wszystkim od intencji odebrania drugiemu człowiekowi energii do 
działania i poczucia sensu, nie proponując nic w zamian. Co chce 
wyrazić ten, który rysuje wulgarne obrazki w przestrzeni publicz-
nej? Niszczy efekty pracy społecznej innych? Ośmiesza i napastuje 
za jakąkolwiek twórczą aktywność? Nie rozumiemy się nawzajem, 
bo nie chcemy siebie wysłuchać. Padamy ofiarą własnych – ograni-
czających – przekonań.

Jakość relacji stanowi o sile społeczności. A tej potrzebu-
jemy i na dobre, i na złe czasy. 

Społeczności, w których mieszkańcy dbają o dobre relacje, to 
szczęśliwe społeczności. Można się spotkać z sąsiadem w gatkach 

,,Jaka jest tajemnica sukcesu homo sapiens? (…)Tego, że na przestrzeni ostatnich 100 tysięcy lat wskoczył 
na szczyt łańcucha pokarmowego? (…) Ujarzmił ogień? (…)  W jaki sposób odesłaliśmy w niebyt inne 
gatunki człowieka? (…)’’ – inspiruje pytaniami Yuval Noah Harari w trylogii ,,Sapiens’’. A naukowcy na to: 
homo sapiens to zwierzę społeczne. Współpraca to nasz sposób na przetrwanie i rozmnażanie się, możliwy 
dzięki zdolności komunikacji. Komunikacji służącej do wzajemnego ostrzegania się o niebezpieczeństwie 
(Uwaga, lew!),  ale także do budowania relacji i poznawania siebie samych. To właśnie ta kompetencja 
zaważyła na ewolucji homo sapiens ponad innymi gatunkami człowieka i gatunkami na Ziemi w ogóle. 
Tymczasem ta nasza unikalna zdolność eroduje w czasie. Słabniemy. 

od piżamy, bez makijażu, w słabszej formie – i czuć komfort bycia 
nieocenianym. Można w tych przysłowiowych gatkach od piżamy 
pożyczyć soli lub ząbek czosnku w trakcie gotowania kolacji. Można 
zamieszkać przez tydzień w domu sąsiada pod jego nieobecność 
i opiekować się jego psem. Można w porannej fryzurze wspólnie 
wypić poranną kawę na huśtawce w ogrodzie. Można się wzajemnie 
ostrzegać, kiedy w okolicy szaleją włamywacze. Można się poradzić 
w ważnej dla siebie sprawie, bo sąsiedzi to także eksperci w swoich 
profesjach. Można…, można…, można czuć się szczęśliwym – bo 
zauważonym, zrozumianym, akceptowanym i otoczonym opieką. 

Silne relacje sąsiedzkie to także wsparcie, ratunek i zdolność 
przetrwania w zły czas… Obecnie przeżywana sytuacja pandemii 
COVID-19 dobrze testuje jakość naszych relacji w radzeniu sobie 
z ograniczeniami, niepewną przyszłością, zagrożeniem zdrowia, ze 
zwątpieniem, spadkiem przychodów…

Jakość sąsiedzkich relacji stanowi kanwę dla współczesnej definicji 
lokalnego patriotyzmu.

Patriotyzm to budowanie silnych społeczności, zdolnych 
by walczyć i budować. To wyjście poza swój płot. Fizyczne 
i mentalne. 

Anna Rychlik
Członek Rady Sołeckiej Hornówka

fot. wayhomestudio, freepik.com
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SZKOŁA RODZENIA W TRAKCIE PANDEMII

Wszystkim bardzo zależało, żeby uczest-
nicy i wykładowcy mogli się widzieć, 

brać aktywny udział w spotkaniach, rozma-
wiać swobodnie z prowadzącymi i ze sobą. 
Chcieliśmy zachować intymny klimat spotkań 
i zapewnić warunki, w których pary czują się 
swobodnie i korzystają z obecności fachowców 
oraz innych kursantów. Wspieranie się w tym 
czasie jest jeszcze bardziej potrzebne niż za-
zwyczaj. Dlatego, oprócz prowadzenia zajęć 
online, dla każdego kursu zakładamy grupę 
zamkniętą, gdzie umieszczamy dodatkowe 
materiały i tworzymy przestrzeń wymiany 

Naszą izabelińską Szkołę Rodzenia w trakcie jednego z kursów zastała pandemia. Zawiesiliśmy spotka-
nia z nadzieją, że z uczestnikami niedługo się zobaczymy i dokończymy kurs na żywo. Szybko okazało 
się, że to nie będzie możliwe. To był czas strachu, który dotykał wszystkich wokół. Ciężarne i ich part-
nerzy znaleźli się w sytuacji wyjątkowej. Nie wiadomo było, jak będzie się odbywać opieka w ciąży, 
zawieszone zostały porody rodzinne i odwiedziny w szpitalu. Ta grupa potrzebowała dokończyć kurs 
szkoły rodzenia. Postanowiliśmy nauczyć się realizować zajęcia w innej formule niż dotychczas. Po-
czątki były dość niezdarne, a cierpliwość uczestników godna podziwu. Z czasem jednak udało się 
dopracować techniki oraz programy do komunikacji online. 

doświadczeń rodziców. Celem jest oczywiście 
realizowanie dotychczasowego programu – 
także warsztatów i ćwiczeń – pomimo nowej 
formuły zajęć. Wspólnymi siłami udało się. Od 
początku pandemii odbyły się już trzy kursy 
online. 

Marzymy o tym, żeby wrócić do spotkań na 
żywo, ale póki co możemy zapewnić, że przy-
gotujemy do porodu i opieki nad maleństwem 
wszystkie zainteresowane ciężarne lub pary 
z naszej gminy, niezależnie od sytuacji epide-
miologicznej. Zapraszamy serdecznie.

Tekst i fot. Jagna Szulc

KONTAKT: 

kurs@szkolarodzeniaizabelin.pl

tel. 608 634 886

Szkoła Rodzenia w Izabelinie realizowana 
jest przez SPZOZ w Izabelinie w ramach 
Gminnego Programu Promocji Zdrowia 
„Świadome Rodzicielstwo – Program Edu-
kacyjny dla Przyszłych Rodziców”. Uczest-
nictwo jest bezpłatne – całkowity koszt 
pokrywa Gmina Izabelin.

GŁOS UCZESTNIKÓW:

Szkoła Rodzenia w Izabelinie dała nam w czasach 
pandemii poczucie, że pomimo trudnego czasu jeste-
śmy gotowi na narodziny naszego pierwszego dziecka. 
Spotkania, początkowo stacjonarne, później online, od-
bywały się w świetnej atmosferze. Osoby prowadzące 
były otwarte i gotowe rozwiać nasze wszystkie wątpli-
wości, a organizatorka stała na straży, aby niczego nie 
zabrakło, aby każdy temat został porządnie omówiony. 
Spotkania ze specjalistami, ćwiczenia, quizy i dysku-
sje… Polecamy każdemu, nawet tym, którzy uważają, 
że wszystko wiedzą. 

Iza i Robert

Szkoła rodzenia? Tylko ta w Izabelinie! Przydatne informacje, nowe znajomości, porady 
i podpowiedzi, nawet po urodzeniu dziecka. W pandemii? Pewnie że tak! Jeszcze lepiej! Na 
kanapie, wygodnie, z jedzeniem i niekończącymi się rozmowami na tematy, które ciekawią 
chyba każdą ciężarną. Dla mnie to była niesamowita przygoda i kopalnia wiedzy, która przy-
dała mi się każdego dnia tej wyjątkowej podróży. 

Kasia – mama Gabrysi

Polecamy wszystkim przyszłym rodzicom Szko-
łę Rodzenia w Izabelinie. Przez kilka pierwszych 
zajęć udało nam się spotykać na żywo, później 
przeszliśmy w tryb online. Tym, co odróżnia 
tę szkołę od innych szkół, które można zna-
leźć w Internecie, sa małe grupy i możliwość 
zadawania wielu pytań, na które na pewno 
dostaniecie odpowiedzi. Na zajęcia zapraszani 
byli różni goście. Nam najbardziej podobały się 
zajęcia z panią doktor. Wiedza przekazywana 
na zajęciach jest aktualna, co udało się nam 
już zweryfikować. 

Ewelina i Łukasz – rodzice Filipa

Szkoła Rodzenia w Izabelinie to zajęcia dla par, dzięki którym zdobyliśmy wiedzę na temat 
porodu oraz rodzicielstwa. Prowadzone były w niewielkich grupach, co pomogło w przy-
swojeniu wiedzy za pomocą różnego rodzaju ćwiczeń. Pomimo pandemii kurs nie został 
przerwany, spotykaliśmy się online. Prowadząca dbała o to, żebyśmy wszyscy zakończyli 
kurs bez żadnych wątpliwości. Polecamy wszystkim przyszłym rodzicom. 

Klaudia i Mateusz

Z ŻYCIA GMINY
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Szkoła rodzenia była dla mnie niezwykle miłym 
i praktycznym wprowadzeniem w tematy ciąży, 
porodu i macierzyństwa. Empatyczne i prze-
miłe prowadzące potrafiły w przystępnej for-
mie podać najważniejsze informacje, zawsze 
starały się odpowiedzieć na pytania i rozwiać 
wszelkie wątpliwości. Ciepłe usposobienie, 
cierpliwość i doświadczenie organizatorki są 
nieocenione przy tak delikatnych tematach, 
a spostrzeżenia i rady zazwyczaj bardzo celne. 
Poruszyliśmy trudne i kłopotliwe tematy, co 
rozwiało wiele moich wątpliwości i obaw, oraz 
pozwoliło spokojniej oczekiwać rozwiązania. 
Dziękuje za wszystko!

 Justyna

Ciąża w początkach pandemii nie była łatwa. Sytuacja z opieką medyczną stała się nie-
pewna, więc o kursie w szkole rodzenia nawet nie marzyłam. Okazało się jednak, że 
w Izabelinie taki kurs odbędzie się online i był naprawdę fantastyczny! Doskonale przy-
gotowany merytorycznie zespół specjalistek, poprowadził nas – ciężarne – oraz naszych 
partnerów przez tematy porodu, pobytu w szpitalu oraz opieki nad noworodkiem w pierw-
szych tygodniach jego życia. Wiedza, jaką zdobyłam w trakcie zajęć pomogła mi przejść 
przez ten czas bez stresu i lęku oraz w pełnej świadomości wszystkiego, co się dzieje 
w czasie porodu. Forma kursu, czyli grupowe spotkanie online, również okazała się ide-
alna – wygodna i przede wszystkim bezpieczna. Przygotowałam się do porodu, połogu 
i macierzyństwa bez wychodzenia z domu. Jestem pełna podziwu i uznania dla organiza-
torek, które w tak krótkim czasie przygotowały pełnowartościowy kurs i przeprowadziły go 
w niezwykle ciepłej i przyjaznej atmosferze, za co serdecznie dziękuję! 

Kinga Kaźmierczak

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy w tym roku tro-

chę inaczej niż zwykle – znacznie skromniej, ze względu na 
pandemię. O 11.40 Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Białas 
wraz z wójt Dorotą Zmarzlak oraz przedstawicielami AK Kampinos 
złożyli znicze i kwiaty pod tablicami upamiętniającymi poległych 
członków konspiracji VIII rejonu, które znajdują się na kościelnej 
dzwonnicy. Następnie udali się na ulicę Leśną, gdzie złożyli kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą Jadwigę Sznajder „Pokrzywę” i Zofię 
Raciborską. Te oficjalne obchody ze względów pandemicznych od-
były się bez udziału mieszkańców. Wieczorem na parkingu Urzędu 
Gminy rozbłysły pięknie barwy narodowe.

KD
fot. Dorota Zm

arzlak

fot. Wacław Piekarski
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SENIORZY

DLACZEGO AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
SENIORÓW JEST TAK WAŻNA?
Senior, który przechodzi na emeryturę bezpo-
średnio po aktywnym i wypełnionym ruchem 
życiu zawodowym, z początku może cieszyć 
się pełnią zdrowia i dobrą formą. Jednak po 
dłuższym okresie obniżonej aktywności często 
spostrzega, że nieco trudniej jest wejść mu po 
schodach czy przynieść zakupy ze sklepu. Siła 
mięśni, koordynacja i zmysł równowagi 
powoli słabną, a organizm staje się bardzie 
podatny na dolegliwości kostno-stawowe. Jed-
nak są na to sposoby! Kluczem do zachowa-
nia sprawności będzie niewątpliwie codzienna 
porcja ruchu. Dzięki niej odbudują Państwo 
swoją masę mięśniową i poprawią wytrzyma-
łość. Stąd tak ważne jest, żeby już zawczasu 
pomyśleć o swojej kondycji w starszym wie-
ku i zaznajomić się z dyscyplinami i zajęcia-
mi sportowymi odpowiednimi dla seniorów. 
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/sport-
-i-cwiczenia-dla-seniorow
Nieodłącznym elementem aktywnego i spor-
towego stylu życia jest też zdrowe i zrów-
noważone odżywianie. Po sześćdziesiątym 
roku życia warto spożywać więcej owoców 
i warzyw oraz wprowadzić do swojego jadło-
spisu produkty pełnoziarniste i mleczne. 

Ćwiczenia dla seniorów zapobiegają upadkom
Upadki stanowią najczęstszą przyczynę ura-
zów w starszym wieku. Dzieje się tak, po-
nieważ zmysł równowagi seniorów nie jest 
już tak dobry jak kiedyś. Nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie, by aktywnie przeciwdziałać 
niebezpiecznym sytuacjom. Z pomocą przyjdą 
tu Państwu ukierunkowane ćwiczenia dla se-
niorów, zmniejszające ryzyko przewrócenia 
się i urazów poprzez trening zmysłu rów-
nowagi, zręczności i gibkości. Nie jest też 
tajemnicą, że wytrenowany i krzepki organizm 
lepiej amortyzuje ewentualne upadki i szyb-

Dobra kondycja fizyczna to lepsze samopoczucie w każdym wieku. Zwłaszcza w drugiej połowie życia 
aktywny i sportowy tryb życia pomaga przeciwdziałać niekorzystnym zmianom w organizmie, które nie-
uchronnie przynosi postępujący wiek. Ponadto regularne zajęcia sportowe mogą poprawić zdrowie fi-
zyczne i psychiczne. W tym celu nie muszą Państwo uprawiać sportu wyczynowo. Stosując się do kilku 
wskazówek i wykonując proste ćwiczenia dla seniorów w domu, mogą Państwo wprowadzić więcej ruchu 
do swojego dnia powszedniego i szybko zyskać dobrą formę w zaawansowanym wieku.

ciej regeneruje się po spowodowanych nimi 
kontuzjach. Dlatego też regularna aktywność 
fizyczna pomaga seniorom szybciej stanąć na 
nogach w razie wypadku.

Sport po sześćdziesiątce wzmacnia 
układ sercowo-naczyniowy
Korzyści sportu w starszym wieku jest bez 
liku. Kolejną zachętę do regularnej aktyw-
ności fizycznej seniorów stanowi zbawienny 
wpływ ruchu na zdrowie serca. Już trzydzie-
stominutowy spacer kilka razy w tygo-
dniu prowadzi do podniesienia wytrzymałości 
i trwałego obniżenia skurczowego ciśnienia 
krwi. https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/
aktywnosc-fizyczna-seniorow#1 
Ćwiczenia dla seniorów i aktywność fizyczna 
potrafią też szybko zwiększyć elastyczność 
naczyń krwionośnych. Ta z kolei ma klu-
czowe znaczenie w profilaktyce zwapnienia żył 
i wielu chorób serca.

Inne pozytywne skutki regularnej aktywno-
ści fizycznej seniorów:
• profilaktyka nadwagi lub jej zmniejszenie,
• poprawa poziomu cholesterolu i cukru we krwi,
• zapobieganie dolegliwościom stawów,
• zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich cho-
rób jak artroza i osteoporoza,
• poprawa pamięci i profilaktyka demencji.
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/gim-
nastyka-umyslu-dla-seniorow

Ponadto każda aktywność fizyczna poprawia sa-
mopoczucie ogólne. https://www.c-and-a.com/
pl/pl/shop/aktywnosc-fizyczna-seniorow#2

Nawet jeżeli wykonywanie różnych ćwiczeń 
czy uprawianie sportu może czasami być wy-
czerpujące, świetny humor i poprawa spraw-
ności fizycznej wielokrotnie rekompensują 
wszelki trud. Jednym słowem – poczują się 
Państwo dużo lepiej nie tylko fizycznie, lecz 
również psychicznie.

ĆWICZENIA DLA SENIORÓW  
DOBRA KONDYCJA FIZYCZNA W WIEKU EMERYTALNYM

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/sport-i-cwiczenia-dla-seniorow.
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/sport-i-cwiczenia-dla-seniorow.
(https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/aktywnosc-fizyczna-seniorow#1)
(https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/aktywnosc-fizyczna-seniorow#1)
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/gimnastyka-umyslu-dla-seniorow 
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/gimnastyka-umyslu-dla-seniorow 
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/aktywnosc-fizyczna-seniorow#2 
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/aktywnosc-fizyczna-seniorow#2 
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TRENING DLA SENIORA 
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Nawet w starszym wieku można pozostać ak-
tywnym fizycznie i chodzić na regularne spa-
cery. Jeżeli właśnie teraz przechodzą Państwo 
na emeryturę, dobrze byłoby wykorzystać 
dodatkowy czas wolny na regularne ćwicze-
nia. https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/
aktywny-senior-poradnik 
Jeśli chcą Państwo upiec dwie pieczenie na 
jednym ogniu i oprócz pięknej sylwetki zyskać 
też nowych znajomych, warto rozważyć człon-
kostwo w lokalnym towarzystwie lub klubie 
sportowym. Przed rozpoczęciem cotygodnio-
wych treningów należy zapoznać się z garścią 
wskazówek, o których powinien pamiętać każ-
dy senior:
• Każdy zaplanowany trening powinna poprze-
dzać solidna rozgrzewka. Należy uwzględnić 
w niej wszystkie partie ciała i stopniowo roz-
luźniać oraz ostrożnie rozciągać poszczególne 
mięśnie. W ten sposób zapobiegną Państwo 
ewentualnym kontuzjom.
• Na początku sportowej przygody warto po-
stawić sobie realistyczne cele. Kluczowe jest 
wsłuchiwanie się w potrzeby swojego ciała. 
Długość i intensywność ćwiczeń muszą być 
dobrze dopasowane do Państwa możliwości.
• Należy unikać przeciążania mięśni i krwiobie-
gu. Wykonując ćwiczenia siłowe mogą Pań-
stwo spokojnie wytężać muskuły, ale ruch nie 
powinien sprawiać bólu.
• Podczas ćwiczeń trzeba pić dużo wody.
Aby dowiedzieć się, jakie dyscypliny i ćwiczenia 
sportowe są odpowiednie dla Państwa, najle-
piej jest zasięgnąć rady lekarza. Przy okazji 
warto ustalić, czy zażywane leki mają takie 
same działanie przy zwiększonej aktywności 
fizycznej.
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/ak-
tywnosc-fizyczna-seniorow#3

FITNESS DLA SENIORÓW 
WIĘCEJ RUCHU NA CO DZIEŃ
Najłatwiejszy sposób na włączenie sportu 
w rytm dnia powszedniego to każdorazowe 
uwzględnienie aktywności fizycznej w pla-
nowaniu zajęć na następny tydzień. Oprócz 
wpisania kolejnych jednostek treningowych do 
kalendarza, mogą też Państwo zadbać o wię-
cej ruchu w życiu codziennym. Co warto 
robić, by zwiększyć swoją aktywność? Oto kil-
ka prostych wskazówek:
• Chodzenie piechotą. Przy krótkich odle-
głościach lepiej zostawić samochód w garażu 
i przespacerować się. Czasami dobrze jest za-
parkować nieco dalej od celu i wykorzystać tę 
odległość na małą przechadzkę. W ten sposób 
trenujecie Państwo zarówno nogi, jak i wytrzy-
małość.
• Chodzenie po schodach zamiast jazdy 
windą. Również w ten sposób ćwiczycie Pań-
stwo mięśnie i kondycję. Niemniej należy przy 
tym zachować ostrożność i pokonywać scho-
dami tylko tyle pięter, ile uważają Państwo za 
odpowiednie dla siebie.
• Zakaz siedzenia dłużej niż przez godzi-
nę. Nie należy siedzieć zbyt długo w bezruchu. 
Od czasu do czasu trzeba wstać, rozprostować 
nogi i na przykład pójść do kuchni po szklankę 
wody. W ten sposób ruszają się Państwo odro-
binę więcej i nie zapominają o nawodnieniu. 
Podczas długiej rozmowy telefonicznej z przy-
jaciółmi czy z rodziną też należy pozostawać 
w ruchu – np. spacerując po mieszkaniu.
• Częstsze rozluźnianie mięśni. Gdy tylko 
mają Państwo taką możliwość, warto rozluź-
niać mięśnie, np. wykonując krążenia ramion 
i/lub barków. To proste ćwiczenie wspaniale 
wzmacnia mięśnie kończyn górnych.
• Spacerowanie z przyjaciółmi. Jeżeli spo-
tykają się Państwo często ze znajomymi, do-
brze byłoby przenieść spotkania na zewnątrz, 
np. do parku i chodzić razem na spacery. Jeżeli 

ktoś w kręgu rodziny lub znajomych ma psa, 
warto przyłączyć się do codziennych space-
rów.
• Ćwiczenia nóg przy okazji innych 
czynności. Jeżeli już muszą Państwo siedzieć 
przez dłuższy czas, to warto w międzyczasie 
wykonywać proste ćwiczenia nóg np. podcią-
ganie śródstopia (palców) do góry w kierunku 
tułowia. Ta sztuczka pozwoli szybko wzmocnić 
mięśnie łydek.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby 
również od sześćdziesiątego piątego roku ży-
cia poświęcać co najmniej sto pięćdziesiąt mi-
nut tygodniowo na umiarkowaną aktywność 
sportową. Ponadto dobrze jest, co najmniej 
trzy razy w tygodniu wykonywać ćwiczenia dla 
seniorów, poprawiające zmysł równowagi.

Na codzienną aktywność fizyczną nigdy nie 
jest za późno – niezależnie od tego czy wy-
biorą Państwo członkostwo w lokalnym klubie 
sportowym, czy proste ćwiczenia w domowym 
zaciszu. Regularne uprawianie sportu pomoże 
poprawić zdrowie, a przez ukierunkowane wy-
konywać codzienne obowiązki i przeciwdziałać 
całej masie dolegliwości sercowo-naczynio-
wych. Warto postawić sobie za cel około sto 
pięćdziesiąt minut aktywności fizycznej 
na tydzień i wprowadzić więcej ruchu do 
swego życia codziennego. Należy przy tym 
wsłuchiwać się w swój organizm, a długość 
i intensywność ćwiczeń skonsultować ze swo-
im lekarzem lub fizjoterapeutą.

Katarzyna Wutzler
Artykuł powstał we współpracy z firmą C&A

zdjęcia nadesłane przez autorkę

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/aktywny-senior-poradnik  
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/aktywny-senior-poradnik  
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/aktywnosc-fizyczna-seniorow#3 
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/aktywnosc-fizyczna-seniorow#3 
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NOGA Z GAZU - KRÓL NA DRODZE!

KULTURAPRZYRODA

Ten krótki tekst powstał po kolejnym wypadku na drodze,  którego ofiarą padł kampinoski łoś...

Droga wojewódzka 579 na odcinku Lesz-
no – Cybulice przebiega przez park na-

rodowy. Co za nieszczęście dla kierujących. 
Taka piękna droga, ani jednego zakrętu, 
a takie ograniczenie swobód! Ograniczenie 
prędkości do 60 km/h na całej długości. 
Wszystko po to, żeby utrudnić życie czło-
wiekowi, który przecież śpieszy się do pra-
cy, ma terminy, jest umówiony... Po co to 
wszystko? Przecież tam tylko las i łąki do-
okoła. Domów zaledwie kilka, do tego stoją 
w przyzwoitej odległości od jezdni. 

I – jak to bywa – prawo sobie, a życie 
sobie. Mało kto stara się jechać zgodnie 
z przepisami. Większość pędzi, bo przecież 
na takim odcinku można zaoszczędzić całe 
dwie minuty. Dwie minuty! Ile to czasu? 
Łyk kawy, wizyta w toalecie, jeden wysłany 
sms. Dwie minuty! Nie można ich stracić...

Wyjaśnijmy więc, po co to ograniczenie 
prędkości. Ano dlatego, że droga przebiega 
przez teren parku narodowego. Rozcina go 

dokładnie na pół i to na obszarze o bardzo 
dużym zagęszczeniu zwierzyny. W związku 
z tym, zwierzęta są tutaj wszędzie i o każ-
dej porze. Przed świtem i o zmierzchu jest 
ich szczególnie dużo. Są na polach, idą do 
stogów, do sadów najeść się jabłek, do 
wodopoju. Idą wszędzie i w każdą stronę, 
bo są u siebie i mają do tego prawo w ob-
szarze, w którym się je chroni. Dlatego 
my – ludzie, żeby ułatwić im i tak niełatwe 
życie, nałożyliśmy na siebie pewne ogra-
niczenia. Tu akurat w formie ograniczenia 
prędkości. 

Mamy listopad, nadchodzi zima. Robi się 
coraz bardziej ponuro. Przez większą część 
doby będzie ciemno. Coraz częściej, szcze-
gólnie o świcie, świat tonie we mgle. Na 
drodze 579 nawet kierowca jadący prze-
pisowo, niejednokrotnie nie jest w stanie 
wyhamować przed zwierzakiem wyskakują-
cym na jezdnię z mgły i zarośli. Zderzenie 
zazwyczaj kończy się śmiercią zwierzęcia. 

Jeżeli zwierzę nie ginie natychmiast, to 
ranne kona w męczarniach gdzieś na po-
boczu. Poważnemu uszkodzeniu lub cał-
kowitemu zniszczeniem ulega samochód. 
Czasem ginie człowiek. I o ile kierowcy sa-
mochodów osobowych zachowują jeszcze 
odrobinę zdrowego rozsądku, to kierowcy 
ciężarówek takich dylematów nie mają…

Problem migracji zwierząt przez drogi na 
terenie Parku nie dotyczy oczywiście tyl-
ko odcinka Leszno – Kazuń, chociaż tam 
wydaje się najbardziej wyraźny. W okoli-
cy Izabelina, Truskawia czy Lasek istnie-
je gęsta sieć dróg lokalnych. Tu również, 
mimo dużej penetracji terenu przez ludzi 
i sporego hałasu, bardzo często spotykamy 
zwierzęta, głównie łosie. Częste są zające, 
lisy, nawet sarny. Znowu przybywa dzików. 
Wiele z nich ma stałe siedziby blisko dróg, 
dlatego pewne osobniki widujemy ciągle, 
prawie w tym samym miejscu. Chociażby 
znana wszystkim Lucyna konsekwentnie 
prowadza kolejne swoje potomstwo pod 
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ZWIERZĘTA JESIENIĄ - ARTROZA
Weronika Małkowska, student Roehampton 

Na przełomie września i października 
kończy się lato, a zaczyna jesień. Ozna-

cza to zmiany ciśnienia atmosferycznego, 
większą wilgotność powietrza, a przede 
wszystkim wahanie temperatur. Warto 
w tym okresie zwrócić uwagę na zacho-
wanie naszych podopiecznych, zwłaszcza 
starszych. Jesienne warunki sprzyjają po-
gorszeniu stanu zdrowia stawów, co może 
doprowadzić do artrozy. Objawami są: wol-
niejsze i mniej intensywne ruchy zwierzę-
cia np. przestaje biegać, nie chce wchodzić 
po schodach, a dotyk w okolicach stawów 
i kręgosłupa powoduje ból. Jeśli zauważy-
my objawy – należy skonsultować się z le-
karzem weterynarii. Jeśli przypuszczenia 
się potwierdzą – należy rozpocząć leczenie, 
ponieważ choroba jest nieuleczalna, ale jej 
wczesne wykrycie pozwala na zdecydowa-
ne zwolnienie postępu zapalenia stawów.

Leczenie może polegać na podawaniu le-

ków niesterydowych lub sterydowych, jed-
nakże lepszym rozwiązaniem może okazać 
się medycyna alternatywna np. terapia 
IRAP, polegająca na pobraniu krwi od pa-
cjenta, a następnie wyizolowaniu z niej ele-
mentów naprawczych, takich jak cytokininy 
oraz czynniki wzrostu. Preparat następnie 
zostaje podany bezpośrednio do stawów 
pacjenta w serii zastrzyków. 

Kolejną alternatywą są preparaty natu-
ralne, między innymi z czarcim pazurem 
(roślina). W przeciwieństwie do leków, za-
równo IRAP, jaki i preparaty naturalne nie 
przynoszą działań niepożądanych, takich 
jak zapalenie żołądka, obciążenie wątroby 
czy nerek. 

Kiedy stan zdrowia naszego czworonoga 
zacznie się poprawiać i zwierzę znowu 
nabierze energii, pamiętajmy, by tonować 
jego entuzjazm. Nie tylko do zakończenia 
kuracji, ale także w późniejszym okresie, 
by objawy nie powróciły (np. nie nama-
wiać do biegania, nie rzucać patyków). 
W przeciwnym razie jego stan może się 
pogorszyć.

ZWIERZAKOWO

nasze domy. Nie robiąc sobie nic z naszej 
obecności, potrafi maszerować środkiem 
gościńca, bo jest przecież u siebie. Skoro 
Lucyna uczy młode, możemy być pewni, 
że kolejne pokolenia miejscowych łosi będą 
robiły to samo. To nic innego jak synatro-
pizacja, czyli zjawisko przystosowywania 
się zwierząt do życia w warunkach, jakie 
stworzył człowiek…

Wkrótce nadejdą mrozy. Drogowcy zaczną 
posypywać drogi solą. Łosie, jak co roku 
będą klękać na asfalcie i zlizywać minerały. 
Cóż nam pozostaje. Musimy uważać. Jadąc 
przez las musimy mieć oczy wokół głowy 
i jechać wolniej. 60 km na godzinę między 
Izabelinem a Truskawiem to duża pręd-
kość, a odcinek na tyle krótki, że oszczęd-
ność czasu przy łamaniu przepisów żadna.

Pomyślmy, może warto trochę wyhamo-
wać…

Tekst i fot. Maciej Szajowski



24

MASZ NA TO WPŁYW

CZAS NA DESKĘ
SKATEPARK W IZABELINIE

Już w przyszłym roku obok szkoły w Izabelinie będziemy mieli własny nowoczesny skatepark – mówi Jacek 
Kuźniewicz, kierownik Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania w Urzędzie Gminy Izabelin.

Skąd pomysł na skatepark w Izabelinie?
Idea budowy takiego obiektu pojawiła się podczas konsultacji społecz-
nych. Okazało się, że młodzi ludzie chcą aktywnie spędzać czas na świe-
żym powietrzu i zaproponowali właśnie skatepark. Dlatego pani wójt 
podjęła decyzję o jego budowie.

Gdzie on powstanie?
Obok budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego w Izabelinie. Skatepark 
będzie się znajdował niedaleko placu zabaw.

Dlaczego wybrano akurat to miejsce?
Po pierwsze jest to teren położony w centrum naszej gminy. Po drugie 
– znajduje się blisko szkoły, a skatepark jest przeznaczony głównie dla 
młodzieży. Po trzecie, to działka oddalona od ulicy, dzięki czemu jest 
bezpieczniej.

Czy jest już projekt?
Tak. Projekt powstał w pracowni MOM Architects z Poznania. Całość 
będzie miała ok. 250 m2, w tym 7 ramp. Myślę, że na potrzeby naszych 
mieszkańców wystarczy.

Ile będzie kosztowała cała inwestycja?
Około 600 tysięcy złotych.

Kto ten projekt sfinansuje?
Większość funduszy będzie pochodzić z budżetu naszej gminy. Liczymy 
jednak, że uda nam się uzyskać pieniądze z innego źródła, np. od mar-
szałka województwa mazowieckiego.

Kiedy inwestycja będzie gotowa?
Najwcześniej na wiosnę przyszłego roku. Liczę, że wszystkie potrzebne 
pozwolenia uzyskamy do połowy listopada tego roku.

Czy hałas ze skateparku nie będzie przeszkadzał dzieciom 
uczącym się w szkole?
Nie. Między skateparkiem a szkołą powstanie innowacyjny ekran aku-
styczny. Będzie to zielony pas roślinności, który wszystko wyciszy.
Kto będzie mógł skorzystać z tego obiektu?
Każdy. Będzie dostępny dla wszystkich przez cały rok.

Czy za korzystanie ze skateparku trzeba będzie płacić?
Nie. Wstęp będzie darmowy.

Kto będzie pilnował ramp przed wandalami?
Zamontujemy monitoring. Mam nadzieję, że oświetlenie i kamery sku-
tecznie odstraszą tych, którzy chcieliby zniszczyć nasz obiekt.

Czy będą instruktorzy?
Planowaliśmy, żeby to był obiekt 
dla sportu amatorskiego. Jeśli 
jednak zajdzie potrzeba, żeby 
instruktor się tu pojawił – mo-
żemy o tym pomyśleć. Najpierw 
musimy sprawdzić, jak dużym 
powodzeniem będzie się cieszył 
ten obiekt.

Ile osób jednocześnie bę-
dzie mogło z niego korzy-
stać?
Przed otwarciem ustalimy za-
sady korzystania z tego terenu. 
Tablica z regulaminem zawi-
śnie przed wejściem. Myślę, że 
w tym samym czasie bezpiecz-
nie będzie mogło jeździć kilka-
-kilkanaście osób. W czasach 
koronawirusa mniej, gdyż ko-
nieczne jest zachowanie reżimu 
sanitarnego. Gdy pandemia 
będzie już za nami, zwiększymy 
liczbę osób.

Czy będzie wypożyczalnia wrotek, deskorolek, kasków?
Mamy wybrany projekt skateparku, ale o otoczeniu tej inwestycji dopie-
ro myślimy. Jeśli młodzież korzystająca ze skateparku zgłosi nam takie 
zapotrzebowanie, to się nad tym zastanowimy.

Czy planujecie puszczać tu muzykę?
Nie ujęliśmy tego w tym projekcie, ale podejrzewam, że młodzi ludzie 
będą przynosić tu sprzęt, żeby posłuchać muzyki.

Czy obok pojawi się minibarek np. z frytkami?
Nie jest to przewidziane, jednak jeśli będzie taka po-
trzeba, może kiedyś pojawi się tu również budka z je-
dzeniem.

Dziękujemy za rozmowę.

Autorami rozmowy są: Mikołaj Antczak, Lena Merchel, 
Pola Olejnik i Ignacy Rolewicz, uczniowie klasy 6c 
z koła dziennikarskiego „Młody reporter”, które działa 
w Szkole Podstawowej im. płka Królickiego w Izabeli-
nie, fot. Dominika Olszewska-Dąbkiewicz.
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Izabeliński Walking z Robertem KorzeniowskimIzabeliński Walking z Robertem Korzeniowskim
W niedzielne popołudnie, 11 października, spędzili-

śmy aktywnie czas z Mistrzem Olimpijskim i tre-
nerami RK Athletics. Po wspólnej rozgrzewce na boisku 
odbył się marsz na 1 km, a następnie chętni wyruszyli 
na ulice Izabelina pokonując dwu- lub czterokilometrowe 
trasy. W tym samym czasie na boisku szkolnym odby-
wały się edukacyjne zajęcia z trenerami z lekkiej atletyki 
dla dzieci. Wszystkim uczestnikom Izabelińskiego Wal-
kingu z Robertem Korzeniowskim zostały wręczone pa-
miątkowe medale i numery startowe, na których słynny 
chodziarz złożył autograf. A na trzydzieści osób, które 
jako pierwsze zgłosiły się na marsz, czekały nagrody nie-
spodzianki. To już drugi trening z Mistrzem Olimpijskim 
w Izabelinie. W następnym roku, na początku czerwca, 
wspólnie z EK Atlethics planujemy zorganizować aktywny 
marsz po ścieżkach leśnych, a we wrześniu – kolejny, 
trzeci Izabeliński Walking z Robertem Korzeniowskim. 

Bronia Bieńkowska
fot. arch. CKI Czas na Sport

Fotorelacja z imprez na FB „Czas na Sport”

II NOCNY BIEG II NOCNY BIEG 
Uliczno-terenowy bieg przez Hornówek, Truskaw i Izabelin już 

za nami. Odbył się 17 października. Trasa o długości 8,5 km 
nie była łatwa, ale też nie bardzo trudna. Została dobrze ozna-
czona, a w ciemnych zakątkach oświetlona lampionami oraz do-
świetlona latarkami przez mieszkańców miejscowości, przez które 
wiodła. Biegaczy i maszerujących z kijkami pilotowali rowerzyści. 
Na skrzyżowaniach dróg nad bezpieczeństwem czuwali strażacy 
z OSP Izabelin. Najlepsze czasy uzyskali:

KOBIETY
I miejsce Emilia Mazur z Wojcieszyna, czas 42:22
II miejsce Dominika Miedzińska z Wojcieszyna, 46:33
III miejsce Małgorzata Idryan z Truskawia, 53:12

MĘŻCZYŹNI
I miejsce Egor Glebor z Warszawy, czas 35:18
II miejsce Arkadiusz Jaworski z Izabelina, 38:08
III miejsce Mateusz Sekuła z Truskawia, 38:50
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KULTURA

NORDIC WALKING
Ewa Kopacz (Hornówek) i Dorota Obojska (Warszawa), 1:15:07

Osoby, do których kierujemy podziękowania za pomoc w organi-
zacji imprezy:

Katarzyna Ożyńska, Ala Ożyńska, Agnieszka Głowińska, Anna i Mi-
chał Mandes, Joanna i Maciek Rusek, Ala Borowska, Marianna 
Paszkowska, Ola Burek, Bartek Trojanowski, Adam Możaryn, Kac-
per Patowski, Antek Staroszczyk, Artur Oczyński, Mateusz Janus, 
Wojtek Hutyra.

Partnerami wydarzenia byli: Sołectwo Laski, Sołectwo Truskaw, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie, GPWiK Izabelin Mokre 
Łąki, Carrefour Izabelin, Zielone Delikatesy Arciszewscy. 

Dziękujemy!

Tekst i fot. Bronia Bieńkowska

Szanowni Kinomani ,
w związku z trwającą pandemią musieliśmy podjąć trudną decyzję o zawieszeniu działalności naszego Kina za 
Rogiem. Czynimy to z wielkim żalem, ale niestety aktualna sytuacja wymogła na nas takie działanie. Pomimo 
wielkiej sympatii jaką darzyliśmy projekt Kino za Rogiem, musimy zmienić naszą filmową ofertę dla Państwa. 
Będziemy pracowali nad znalezieniem złotego środka pomiędzy atrakcyjnym repertuarem a możliwością za-
pewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas seansów dla wszystkich widzów. 
Do zobaczenia przed srebrnym ekranem, choć może już nie za rogiem.

Dyrekcja i pracownicy Centrum Kultury Izabelin

zmiany 
w funkcjonowaniu 

Centrum Kultury 
Izabelin

wydarzenia
• Do 29 listopada br. wydarzenia kulturalne i sportowe 
organizowane przez Centrum Kultury Izabelin ze wzglę-
du na obostrzenia pandemiczne zostały odwołane.

• O nowych terminach tych wydarzeń poinformujemy 
wkrótce.

• Wydarzenia, które planujemy na grudzień:

4.12  IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

4.12  Koncert zespołu Enerjazzer

5.12  Koncert Pawła Domagały

6.12  Mikołajki

odbędą się w planowanym terminie, jeśli przepisy na 
to pozwolą.

zajęcia
• Większość zajęć będzie kontynuowana online.

• Obiekty sportowe działają bez zmian.

• Sale gimnastyczne dostępne po wcześniejszym 
uzgodnieniu z CKI Czas na Sport. 

Pełna oferta zajęć online na stronie:
www.centrum.izabelin.pl

zapisy przez strefazajęć.pl
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KULTURA

RECITAL BELLI OLEJNIK 
24 października w Centrum Kultury Izabelin odbył się recital Belli 

Olejnik - aktorki filmowej i teatralnej, mieszkanki naszej gminy. 
Artystce towarzyszył przy fortepianie Czesław Majewski – kompozytor, 
pianista, aktor. Usłyszeliśmy m.in. znane piosenki autorstwa Agnieszki 
Osieckiej i Edwarda Stachury.
Wydarzenie było inicjatywą związaną z jubileuszem 25-lecia Gminy Iza-
belin. Z tej okazji od 21 października we foyer Centrum Kultury Izabelin 
można było także obejrzeć piękne zdjęcia puszczańskich łosi „25 łosi na 
25-lecie Gminy Izabelin” autorstwa Andrzeja Kozłowskiego – miłośnika 
przyrody, mieszkańca naszej gminy. 

Daria Kuźniecow-Dudko

Bella Olejnik, fot. Wacław Piekarski

Czesław Majewski, fot. Wacław Piekarski

Wystawa „25 łosi na 25-lecie Gminy Izabelin”, fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Czesław Majewski, fot. Wacław Piekarski
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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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REKLAMY

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Szanowni Czytelnicy,

zgodnie z decyzją Rządu RP 

i rekomendacjami Biblioteki Narodowej 

od 7 listopada 2020 r. (sobota) do odwołania 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 

będzie nieczynna dla użytkowników.

Terminy zwrotów nieprzeterminowanych 

zostaną przedłużone do 31.12.2020.

O wszystkich zmianach w funkcjonowaniu bibliotek 

będziemy informować na bieżąco.
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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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Mieszkańcy do piór!!!
Listy do Sąsiada 

zapraszają na swoje łamy

>> Chcesz spróbować sił w dziennikarstwie?

>> Chciałbyś podzielić się swoimi przemyśleniami?

>> A może opiszesz historię swojej rodziny w Izabelinie?

Szukamy: 
felietonistów, publicystów, reportażystów, 
fotografów, autorów poradników i wszystkich ludzi pióra

Aby otrzymać więcej informacji, napisz: 
i.mazurek@centrum.izabelin.pl


