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Listy do Sąsiada – lokalny miesięcznik bezpłatny • Adres redakcji: 05-080 Izabelin, ul. Matejki 21, 
tel. 22 752-68-17, fax 22 752-98-14/15, www.centrum.izabelin.pl, e-mail: gazeta@centrum.izabelin.pl 
• Nakład: Ze względu na to, że koronawirus roznosi się przez papier, ten numer ukazuje 
się tylko on-line • Redaguje: Iwona Mazurek • Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; 
zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach • Gazeta jest członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie • Reklamy i ogłoszenia przyjmujemy do końca 
każdego miesiąca. Numer konta: PKO BP S.A. II O/W-wa 60 1020 1026 0000 1102 0147 4105
• Skład: Karolina Dubaniewicz • druk: Drukoba Sp z o.o. ul. 3 Maja 76, 05-080 Mościska 

Spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości 

życzą 

dyrekcja i pracownicy 
Centrum Kultury Izabelin 
oraz redakcja Listów do Sąsiada

grafiki wykorzystane na okładce i na str. 2 pochodzą ze strony www.pixabay.com oraz www.fotolia.com

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Życzymy, aby Święta Wielkiejnocy

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha,

dały siłę i zdrowie w tym trudnym dla wszystkich okresie 
oraz pomogły z ufnością patrzeć w przyszłość.

ŻYCZENIA
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Najważniejsze zalecenia 
i informacje dotyczące funkcjonowania gminy 

Praca Urzędu Gminy Izabelin
Od 12 marca funkcjonowanie Urzędu Gminy Izabelin zostało ograni-
czone do zachowania ciągłości pracy wszystkich wydziałów. Wpro-
wadzone zostało ograniczenie w poruszaniu się po budynku Urzędu. 
Bardzo proszę o ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych do 
niezbędnego minimum. Jeśli chcą Państwo dostarczyć dokumenty do 
urzędu, proszę umieścić je w stojącej urnie przy wejściu głównym. 
Wiele spraw można załatwić telefonicznie:
22 722 89 32 lub 22 722 89 30 lub e-mailowo. 
Szczegółowe dane kontaktowe dostępne na stronie: 
www.gmina.izabelin.pl/kontakt

Ośrodek Zdrowia (patrz plakat obok)

Apteki
DOZ Apteka dbam o zdrowie, ul. Tetmajera 14, Izabelin C
poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00
sobota godz. 8.30-15.00
tel: 736 697 842

Apteka WAWA, ul. Tetmajera 2, Izabelin C
poniedziałek-piątek godz. 8.00-21.00
sobota godz. 8.00-16.00
tel: 22 722 62 70 apteka.izabelin@wp.pl

Apteka, ul. 3 Maja 61 A, Laski
poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00
sobota godz. 9.00-15.00
tel: 22 639 72 43

DOZ Apteka dbam o zdrowie Na Zdrówko, ul.Trenów 51, Laski
poniedziałek-piątek godz. 8.00-21.00
sobota godz. 9.00-19.00
tel: 514 295 072

Dzieci i młodzież
Dzieci i młodzież są łatwymi nośnikami wirusa, dlatego prosimy 
o ograniczenie ich kontaktów szczególnie z osobami starszymi.

Seniorzy
Prosimy i apelujemy o pozostanie w domu. To Wy należycie 
do grupy wysokiego ryzyka. Potrzebujesz wsparcia, zaku-
pów, leków? Zadzwoń: 504 819 007 (przez całą dobę).

Więcej informacji na facebooku Urzędu Gminy Izabelin: 
https://tiny.pl/tbbl3

BEZPIECZEŃSTWO

http://www.gmina.izabelin.pl/kontakt 
https://tiny.pl/tbbl3
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Teraz możesz to zmienić, mieć wpływ na to, 
co dzieje się dla młodych ludzi w Izabelinie. 

Zostań młodzieżowym radnym. Wystarczy że 
masz między 13 a 21 lat i mieszkasz na terenie 
gminy Izabelin. Możesz zostać reprezentantem 
koleżanek i kolegów. Wystarczy, że wystartu-
jesz z dobrymi pomysłami, które znajdą akcep-
tację wśród rówieśników, i uzyskasz ich wspar-
cie w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy. 

Dzięki uchwale podjętej na lutowej sesji Rady 
Gminy Izabelin, może w naszej gminie powstać 
Młodzieżowa Rada Gminy. 

Co to takiego?

To ciało doradcze, składające się z 15 mło-
dych mieszkańców gminy,  wybranych przez 
młodzież w powszechnych wyborach. Mło-
dzieżowi radni będą działać na podobnych 
zasadach, co ich starsi odpowiednicy. Będą 
opiniować i inicjować wszelkie tematy do-
tyczące izabelińskiej młodzieży. Będą dys-
ponować również swoim budżetem, dzięki 
czemu skuteczniej będą mogli prowadzić 
zadania skierowane do młodych ludzi.

fot. Fox/p
exels

EDWARD GIERSKI
KOLEJNA PROPOZYCJA NAZWY DLA RONDA

Przedstawiamy Państwu kolejną propozycję nazwy dla ronda u zbiegu ulic 3 Maja, 
Sienkiewicza i Krasińskiego. Tym razem przybliżamy sylwetkę płka Edwarda Gierskiego.

Był legendą polskiego pożarnictwa, twórcą 
oddziałów ratownictwa techniczno-chemicz-

nego i wodnego. Dowodził m.in. takimi akcjami 
jak: pożar Mostu Łazienkowskiego w 1975, wy-
buch w Rotundzie w 1979, katastrofa samolotu 
Ił-a 62M „Tadeusz Kościuszko” w 1987. W la-
tach 1977-1990 pełnił służbę na stanowisku 
zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Straży 
Pożarnej w Warszawie. Kochał ludzi, był od-
ważny i nie unikał ognia. 

Narażał swoje zdrowie i życie, by ratować in-
nych. Bezinteresownie pomagał i służył radą. 
Był wymagający i profesjonalny. Swoją posta-
wą pokazywał, co jest dla niego ważne w ży-
ciu. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, 
Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Przez wiele lat sprawował funkcję Ko-

mendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożaro-
wej w gminie Izabelin. 

Zawsze był pierwszy, kiedy coś w naszej gminie 
płonęło, tonęło czy dotykał nas inny kataklizm. 
Dowodził i służył doświadczeniem oraz radą. 
Przekazał swoją wiedzę kolejnym pokoleniom, 
młodym ochotniczym strażakom w naszej gmi-
nie. Zaszczepił w nich potrzebę niesienia pomo-
cy, pełnienia służby, wykonywania misji. Dbał 
o OSP w Laskach i Izabelinie, zabiegał o sprzęt 
i wyposażenie. A wszystko po to, by jak najle-
piej chronić nasze życie, zdrowie i mienie. 

Z pewnością byłby godnym patronem ronda 
w Izabelinie.

Iwona Mazurek

fot. archiwum Centrum Kultury Izabelin

Brakuje w naszej gminie miejsca do spotkań dla młodzieży? Marzy Ci się skatepark? A może 
wolałbyś, żeby w Centrum Kultury Izabelin było więcej zajęć czy filmów dla licealistów? A tak 
w ogóle, to Ci dorośli się nie znają, nic dla nas nie robią i nas nie słuchają?

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 
Izabelin przewidywane są na koniec 
maja lub początek czerwca. 

Jeśli jesteś zainteresowany prosimy ob-
serwować gminną stronę oraz fanpage 
urzędu gminy na Facebooku. 

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości 
napisz do mnie:

w.szatanek@izabelin.pl

Waldemar Szatanek

Zostań młodzieżowym radnym
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MASZ NA TO WPŁYW

PODPISANIE UMOWY 
NA OPRACOWANIE 

UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ
W dniu 10 marca 2020 r. podpisaliśmy umowę 
na opracowanie uchwały krajobrazowej dla 
naszej gminy. Dokument ma docelowo regulo-
wać zasady i warunki sytuowania reklam, szyl-
dów, obiektów małej architektury i ogrodzeń na 
terenie gminy.

Wykonawcą została firma „Bartosz Poniatowski: Projekt Miasto” z Ło-
dzi. Termin realizacji zadania ustalono na grudzień 2020 r. Firma 

posiada doświadczenie w sporządzaniu uchwał krajobrazowych - jest 
współautorem uchwały dla Łodzi, opracowała także w ostatnim czasie 
uchwały dla Nysy oraz Cieszyna.

Harmonogram prac:

• luty: zebranie wniosków od mieszkańców, sołectw, organizacji poza-
rządowych, Dyrekcji KPN;

• marzec – maj: opracowanie założeń do dokumentu oraz konsultacje 
z władzami gminy;

• czerwiec: prekonsultacje dokumentu, w tym spotkanie otwarte dla 
mieszkańców i przedsiębiorców;

• sierpień – wrzesień: uzgodnienia zewnętrzne projektu uchwały;

• październik – listopad: wyłożenie projektu do publicznego wglądu, 
w tym dyskusja publiczna, zbieranie uwag;

• grudzień: skierowanie do uchwalenia przez Radę Gminy Izabelin;

Propozycje założeń do projektu uchwały przedstawimy na etapie prekon-
sultacji w broszurze przygotowanej w sposób zrozumiały i przyjazny dla 
mieszkańców i przedsiębiorców.

W najbliższym czasie planujemy prowadzić działania informacyjne zachę-
cające przedsiębiorców działających na terenie gminy do włączenia się 
w proces tworzenia dokumentu.

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Izabelin, dnia 16 marca 2020 r.

WAP.6720.3.2020.AI

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz  art. 39, art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 25 lutego 2020 r. 
uchwały Nr XX/172/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Izabelin. 

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam 
o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ustaleń ww. dokumentu.

Rys. Granice obszaru objętego opracowaniem

Aktualne informacje dotyczące prowadzonej procedury dostęp-
ne będą w czasie trwania procedury na stronie internetowej: 
www.bip.izabelin.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzen-
ne, dokumenty w trakcie sporządzania.

Wnioski do projektu Studium i do strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko można składać osobiście w Biurze Obsługi 
Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin (urna przy wejściu głównym), 
ul.  3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres: Urząd Gminy 
Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: 
kancelaria@izabelin.pl. Wzór wniosku wraz ze stosownymi klau-
zulami RODO dostępny będzie na ww. stronie internetowej.

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy oraz załączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych i klauzulę informacyjną dotyczącą przetwa-
rzania danych osobowych, zgodną z RODO.
Termin składania wniosków: do dnia 29 maja 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Izabelin.      

 z up. Wójta Gminy Izabelin

 mgr inż. arch. Krzysztof Stańczyk 

  Kierownik Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi: Aneta Iwan, Wydział Architektury 

i Planowania Przestrzennego, 

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

http://www.bip.izabelin.pl
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PRZEKAZUJ 1% LOKALNIE
WSPÓLNA AKCJA GMINY I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Lista organizacji OPP (alfabetycznie)

Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona 
Przyrody, Kultura i Sztuka

KRS: 0000191181

Ochotnicza Straż Pożarna Izabelin

KRS 0000116212

OSP Izabelin ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin

Ochotnicza Straż Pożarna Laski

KRS: 0000072635

Skauci Europy

KRS: 0000089011 
1 Gromada Lasecka 

Szkoła Podstawowa w Izabelinie

KRS: 0000239602 

cel szczegółowy „Szkoła w Izabelinie”

Stworzyliśmy listę organizacji i osób, które działają na terenie gminy Izabelin. Nie wartościując 
oczywiście ni potrzeb, ni organizacji proponujemy wprowadzić dodatkowe kryterium: chcieliby-
śmy bowiem zachęcić Państwa do przekazywania 1% z Państwa podatku lokalnie. Tak, by te 
pieniądze mogły działać tu – w gminie Izabelin, na rzecz nas wszystkich. 

Lista osób prywatnych (alfabetycznie)

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

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

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

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

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

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

Pergał Mateusz – Fundacja AVALON – bezpośrednia po-
moc niepełnosprawnym
KRS 0000270809 – Mateusz Pergał 758

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

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

Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona 
Przyrody, Kultura i Sztuka

KRS: 0000191181

cel szczegółowy „Wielkie Organy Laseckie”
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ROZLICZAJ PIT 

W GMINIE IZABELIN!

JEDNO ROZLICZENIE PIT  TO 
~4900 ZŁ  DOCHODU GMINY

Wystarczy wskazać  adres zamieszkania
na terenie Gminy Izabel in w części  B
rocznego zeznania podatkowego PIT

TO TAKIE PROSTE:

Dofinansowanie oświaty
Budowa chodnika
Dop łata do komunikacj i  zbiorowej
Postawienie latarni

1 mln z ł  miesięcznie
300 tys.  z ł  za ki lometr
208 tys.  z ł  miesięcznie
12 tys.  z ł

WIĘCEJ INFORMACJI O FINANSACH GMINY 
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IZABELIN.BUDZETYJST.PL

http://izabelin.budzetyjst.pl
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PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W LUTYM 2020

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: 
pon. - pt. 7:00 - 10:00 oraz 14:00 - 18:00 soboty 10:00 -14:00.

Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer abo-
nencki. 

Więcej informacji: https://tiny.pl/ts68d

Punkt odwiedziło w sumie 248 mieszkańców. Odwiedziny mieszkań-
ców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C  89, Hornówek 55, Truskaw 44, Laski 28, 

Izabelin B  22, Mościska 7, Sieraków 3

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W pięć sobót na 20 dni 
roboczych lutego przywieziono aż 28% odpadów.

 Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 6 do 14, nato-
miast w soboty od 9 do 17.

 

Podobnie jak w styczniu największą popularnością, jeśli chodzi 
o frakcję przywiezionych odpadów, cieszyły się odpady wielkoga-
barytowe. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 114 m3. 
Pozostałe ilości kształtowały się następująco:

Papier – 201 worków

Szkło – 33 worki

Tworzywa sztuczne – 129 worków

Zużyty sprzęt elektroniczny – 65 worków (odpady większe gabary-
towo zostały przeliczone według objętości)

Bioodpady – 44 worki

Odpady remontowe – 4023 kg

Opony – 133 szt.

Świetlówki – 3,5 kg

Baterie i akumulatorki – 4 kg

Przeterminowane leki – 3 kg

Chemikalia – 2,5 kg

Tekstylia – 2 worki

Po odbiór odpadów przyjechało 18 hakowców firmy BYŚ, z czego 4 
zabrały po 2 -3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zosta-
ło 35 kontenerów KP-7. Po tekstylia, świetlówki i baterie wykonane 
były dodatkowe podjazdy śmieciarek o mniejszej kubaturze. 

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

Wszystkie bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej 
dopuszczalnych norm.

Marta Merchel

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY
SPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU

Dział Komunalny GPWiK „Mokre Łąki” zwraca się z prośbą do wszyst-
kich właścicieli psów o utrzymanie czystości po swoich zwierzakach 
na terenach gminnych: chodnikach, trawnikach, placach zabaw, po-
boczach, miejscach rekreacji.

Podczas sprzątania gminy, po okresie zimowym, napotkaliśmy wiele 
zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi miejsc. Można tego unik-
nąć – sprzątając.

Przypominamy, iż na terenie każdego sołectwa znajdują się podajniki 
z woreczkami na psie odchody. Po zakończeniu pandemii będzie moż-
na zaopatrzyć się w nie również w pokoju numer 4 Urzędu Gminy 
Izabelin. 

Wypełnienie obowiązku wynikającego z posiadania psa wymaga nie-
wiele trudu, a sąsiadom i spacerowiczom będzie z pewnością przy-
jemniej spacerować po zadbanej gminie.

Dziękujemy

Pracownicy Działu Komunalnego GPWiK „Mokre Łąki”

PupilaPupila
Mam

https://tiny.pl/ts68d 


9

MASZ NA TO WPŁYWRuszył nabór wniosków 
na wymianę pieców/kotłów 
na paliwa stałe w ramach 

gminnego programu*
W celu wymiany kotła/pieca na paliwa 
stałe na nowoczesne proekologiczne 
źródło ciepła: kocioł gazowy, pompę 

ciepła, kocioł elektryczny możesz skorzystać 
z DOTACJI GMINNEJ – jeśli posiadasz prawo 

do dysponowania nieruchomością.

Maksymalny poziom dofinansowania może osiągnąć 90% łącznej 
wartości udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, przy 

czym kwota udzielonej dotacji nie może przekroczyć kwoty 8 tys. zł. 
Poziom dotacji nie zależy od dochodów.

Koszty kwalifikowane to koszty zakupu: źródła ciepła wraz z osprzę-
tem i jego montażem, podajnika opału, zasobnika na opał, zasobnika 
c.w.u., czujnika czadu.

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Izabelin:

• telefon: (22) 722-89-31
• email: d.michalak@izabelin.pl
• pokój nr 3 (parter)  (dopiero po zakończeniu pandemii)

Zapraszamy Państwa do składania wniosków do dnia  31 sierpnia 
2020 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do 
czasu wyczerpania środków przeznaczonych w uchwale budżetowej 
na dany rok. 

Wnioski na wymianę kotła/pieca na paliwa stałe poniżej klasy 4  na 
kocioł węglowy klasy 5, kocioł olejowy lub kocioł na biomasę będą 
rozpatrywane wyłącznie w przypadku braku możliwości przyłączenia 
nieruchomości do sieci gazowej – wysokość dotacji nie może prze-
kroczyć wówczas 3 tys. zł. (do 70% łącznej wartości udokumento-
wanych kosztów kwalifikowanych).

Poniższe formularze są dostępne na stronie Urzędu Gminy Izabelin: 
https://www.gmina.izabelin.pl/91,ochrona-srodowiska:
- WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z za-
kresu ochrony powietrza
- OŚWIADCZENIE Wnioskodawcy
- INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych
- WNIOSEK o rozliczenie dotacji celowej 
Po zakończeniu pandemii będą dostępne również w Urzędzie Gminy.

Dorota Michalak-Zaręba

* wymiana nie dotyczy pieców/kotłów gazowych

29 lutego ruszyła sąsiedzka wymienialnia ubrań w Izabelinie. 
Akcja Puść ciuch w ruch była znakomitą okazją do bez-

kosztowego odświeżenia garderoby w duchu „mniej strat”. Dużo 
ubrań znalazło nowych właścicieli, a szafy się „przewietrzyły”, co 
bardzo nas cieszy. 

Przy okazji wymiany ubrań były też spotkania i rozmowy z sąsiada-
mi. Pytaliśmy, jakie macie pomysły na działania wokół wymienialni. 
Zdecydowanie przoduje krawiectwo! Zatem po zakończeniu pande-
mii szykujcie się na takie zajęcia! Zaglądajcie na nasz facebookowy 
profil: www.facebook.com/PuscCiuchIzabelin

Ania Sielczak i Kasia Strzeszewska
fot. Ania Sielczak

Puść ciuch 
w ruch

https://www.gmina.izabelin.pl/91,ochrona-srodowiska
http://www.facebook.com/PuscCiuchIzabelin 
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MASZ NA TO WPŁYW

Czy musimy wypalać trawy?
13 marca br. rozpoczęła się kolejna kampania społeczna, w której bierze udział Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe 
STOP POŻAROM TRAW. 

Jak wynika z danych Komendy Głów-
nej PSP, w roku 2019 na ogólną liczbę 

153 520 pożarów aż 55 912 to pożary traw 
i nieużytków rolnych, co stanowi 33,4% 
wszystkich pożarów. Powierzchnia tych zda-
rzeń wyniosła 24 151 ha. Podczas nich zgi-
nęło 10 osób, a 140 zostało rannych. Straty 
po pożarach traw i nieużytków wyceniono na 
40 974 800 zł. Do działań podczas tych poża-
rów strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody. 
Odnotowano też 8896 pożarów lasów pod-
czas, których zginęło 7 osób, a 31 zostało 
rannych.

Gmina Izabelin, to gmina szczególna ze 
względu na swoje położenie. Znajduje się 
w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, dlatego jej mieszkańcy powinni w sposób 
szczególny potraktować tę akcję. Większość 
miejscowości naszej gminy ma bowiem 
bezpośredni kontakt z obszarami leśnymi. 
Jak wynika z danych Komendy Powiatowej 
w Błoniu, w ubiegłym roku na terenie naszej 
gminy zanotowano 10 pożarów na obsza-
rach leśnych oraz 87 gdzie pożarem objęte 
były trawy. Na mieszkalnym terenie gminy 
Izabelin takich zdarzeń zanotowano 12. 
W tym roku do 16 marca na terenie powiatu 
warszawskiego zachodniego miało miejsce 
15 pożarów traw. 

Zbliża się wiosna. W tym roku nie było prak-
tycznie zimy i śniegu. Przewiduje się, że bę-
dzie to rok suchy, co źle prognozuje jeżeli 
chodzi o pożary traw i lasów. Należy się spo-
dziewać, że niebawem często będzie słychać 
syreny wozów strażackich, jadących do tego 
typu zdarzeń. 

Apel więc do wszystkich: nie dopuśćmy do 
takiej sytuacji. Jedną z przyczyn takiego sta-
nu rzeczy jest wypalanie traw. Bardzo czę-
sto zadajemy sobie pytanie, dlaczego ludzie 
to robią? Jest to pożyteczne czy też jest to 
zupełna bezmyślność? Ten proceder, bo tak 

go trzeba nazwać przechodzi z pokolenia na 
pokolenie. Jest to zła tradycja, ale przede 
wszystkim – niszczenie przyrody, pozbawia-
nie życia mikroorganizmów i małych zwie-
rząt. W wielu przypadkach giną także ludzie. 
Czy dlatego, że mój pradziad, dziadek, ojciec 

wypalali trawy to i ja – człowiek dwudzieste-
go pierwszego wieku, mający wiedzę na ten 
temat – mam to robić? Chyba, że tej wie-
dzy nie mam. O szkodliwości wypalania traw 
w różnych aspektach wypowiadają się przed-
stawiciele nauki, strażacy, leśnicy, prawnicy. 
Ukazało się wiele artykułów krytykujących tę 
formę użyźniania gleby i sprzątania pozosta-
łości roślinnych. Co więc trzeba uczynić, by 
wyeliminować ten proceder? 

Wypalanie traw nie powoduje lepszego 
i szybszego odrostu. Jest to całkowicie błęd-
ne myślenie. Rzeczywistość pokazuje, że wy-
palanie traw prowadzi do nieodwracalnych, 
niekorzystnych zmian w środowisku natural-
nym – ziemia wyjaławia się, zahamowany 
zostaje bardzo pożyteczny, naturalny roz-
kład resztek roślinnych oraz asymilacja azo-
tu z powietrza. Następuje erozja gleby. Do 
atmosfery przedostaje się szereg związków 
chemicznych będących truciznami – zarów-
no dla ludzi, jak i zwierząt. Wypalanie traw 
powoduje spustoszenie dla flory i fauny. 
Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków 
gnieżdżących się na ziemi i w krzewach oraz 
już zasiedlone gniazda. Dym jest szkodliwy 
dla pszczół i trzmieli, ponieważ utrudnia im 
latanie. Owady giną w płomieniach, konse-
kwencją czego jest obniżenie zapylenia ro-
ślin, a to z kolei powoduje osłabienie plonów 
roślin. 

Ogień niszczy miejsca bytowania zwierzyny 
łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, 
a nawet saren. W płomieniach lub na skutek 
podwyższonej temperatury ginie wiele poży-
tecznych zwierząt, takich jak żaby, ropuchy, 

„
Wypalanie traw nie powo-
duje lepszego i szybszego 
odrostu. Jest to całkowicie 
błędne myślenie. 
Rzeczywistość pokazuje, 
że wypalanie traw prowa-
dzi do nieodwracalnych, 
niekorzystnych zmian 
w środowisku naturalnym.
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jaszczurki, krety, jeże, zające. Podczas po-
żaru rośnie temperatura w glebie. Jeśli na 
powierzchni panuje temperatura ok. 438oC, 
to na głębokości 3 cm temperatura wynosi 
25,6oC, a na głębokości 7 cm jest to 17oC. 
Taka nagła zmiana temperatury może powo-
dować zagładę zwierząt glebowych, niezbęd-
nych do wytwarzania próchnicy. W wyniku 
wysokiej temperatury giną również mrówki. 
Tylko jedna kolonia mrówek jest w stanie 
oczyścić środowisko z około 4 mln szkodli-
wych owadów, jednocześnie spełniając poży-
teczną rolę w ,,przewietrzaniu gleby”.

Wypalanie traw jest również przyczyną wie-
lu pożarów, które niosą ze sobą zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzkiego. Za ponad 94% 
przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest 
człowiek.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysu-
szone i palą się bardzo szybko. 

W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także 
wiatr. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru 
może wynosić nawet 20 km/h. Osoby, które 
decydują się na wypalanie traw, przekonane 
są, że w pełni kontrolują sytuację i w każdej 
chwili są w stanie przerwać ten proces spa-
lania. Niestety, bardzo się mylą i wielokrot-
nie kończy się to tragedią. Bardzo często na 
skutek zmiany kierunku wiatru wymyka się 
to spod kontroli i pożary przenoszą się na 
zabudowania i obszary leśne. 

Wypalanie traw w sąsiedztwie dróg to rów-
nież zagrożenia dla ruchu drogowego. Po-
wstaje wówczas duże zadymienie. Powoduje 
ono zmniejszenie widoczności na drogach, 
co może prowadzić do powstania groźnych 
w skutkach kolizji i wypadków drogowych. 
Nie dość, że jest to niebezpieczne, to rów-
nież zabronione. Ci, którzy wypalają, muszą 
również liczyć się z konsekwencjami wynika-
jącymi z przepisów prawa.

W gaszenie pożarów związanych z wypala-
niem traw angażowanych jest wiele zastę-
pów straży pożarnej, które używają milionów 
litrów wody do gaszenia.

Z punktu widzenia ekonomicznego środki te 
mogłyby być wykorzystane na inny, bardziej 
pożyteczny cel. W działania te również an-
gażowane są inne służby ratownicze. W tym 
czasie osoby potrzebujące pomocy, z powo-
du naszego nieodpowiedzialnego postępowa-
nia, mogą po prostu umrzeć. 

Czy warto więc robić coś, co nie przynosi po-
żytku i jeszcze naraża czyjeś życie?

 Ireneusz Królik 
Gminny Komendant  

Ochrony Przeciwpożarowej

fot. skeeze/pixabay.com

Z ŻYCIA GMINY

Gminne Eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej     

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W tym roku po raz pierwszy w naszej gminie przeprowa-
dzone zostały Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Z inicjatywą ich przeprowadzenia wyszło kierownictwo 
Urzędu Gminy Izabelin. Współorganizatorami zostali Za-
rząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Izabelinie oraz Szkoła Podstawowa. 

Turniej ma już długą historię, a tegoroczne eliminacje to już 43 edycja. Celem tego 
konkursu jest popularyzowanie przepisów i wiedzy w zakresie m.in. tradycji i hi-

storii straży pożarnych, ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz ich Związku. Ponadto konkurs ma za zadanie kształtowanie umiejętno-
ści organizacji i zadań ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy on również wiedzy na temat 
przyczyn i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowania 
i prowadzenia akcji ratowniczej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, instalacji i urządzeń 
przeciwpożarowych. Szeroko podejmuje też kwestie zabezpieczenia przeciwpożaro-
wego budynków, lasów, płodów rolnych, środków transportu i substancji niebezpiecz-
nych, zasad ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru, a także zasad 
udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy. Szeroki zakres tematyczny powiązany 
jest przedmiotami, które realizowane są w procesie edukacyjnym każdej szkoły. Jest 
także elementem prewencji społecznej, ponieważ wiedza zdobyta w tym konkursie 
przyczyni się do zapobiegania powstawania zdarzeń, w trakcie których jest zagrożone 
życie i zdrowie ludzi. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, a także aspekt ekonomiczny, 
łatwiej i taniej jest zapobiegać, niż organizować i prowadzić działania ratownicze. 

Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe – grupa 
I: klasy IV-VI  i grupa II: klasy VII-VIII oraz  szkoły ponadpodstawowe (grupa III). 
Eliminacje w klasach ósmych naszej szkoły przeprowadziła Anna Ordon, prowadząca 

TO BYŁO...
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przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa.

W ich wyniku, ze 108 uczniów do etapu gminnego zakwalifikowało 
się 16 uczestników. Etap gminny odbył się 3 marca w Szkole Podsta-
wowej, a uroczystego otwarcia dokonała Wójt Gminy Izabelin Dorota 
Zmarzlak. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili również: druh An-
drzej Wasilewski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
Warszawa-Zachód, a jednocześnie Członek Zarządu Głównego ZOSP 
RP, st. kpt. Kazimierz Jaworski – Naczelnik Wydziału Operacyjnego 
Komendy Powiatowej PSP Warszawa-Zachód z siedzibą w Błoniu, 
Bogdan Szczesiak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki Rady Gminy Izabelin, druh Włodzimierz Domański – Wice-
prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Izabelinie oraz Anita 
Fieducik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie. 

Uczestnicy otrzymali do rozwiązania test pisemny zawierający 35 py-
tań. Wygrał uczeń klasy VIII c – Stanisław Wojciechowski. Spośród 
sześciu uczniów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów, w wyniku 
dogrywki II miejsce zajął Michał Tomaszewski, a III miejsce – Jan 
Marmucki. Z oceny komisji, której przewodniczył st. bryg. w st. spocz. 
Ireneusz Królik wynika, że poziom eliminacji był wysoki, a uczestnicy 
wykazali się dobrym przygotowaniem i dużą wiedzą. Uczniowie, któ-
rzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali dyplomy i nagrody ufundo-
wane przez Urząd Gminy Izabelin w postaci kart upominkowych na 
sprzęt sportowy, i będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach 

powiatowych w Błoniu. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki, rów-
nież ufundowane przez Urząd Gminy Izabelin. Podziękowania należą 
się także członkom OSP Laski, którzy w trakcie konkursu przeprowa-
dzili dla uczestników krótki pokaz udzielania pierwszej pomocy. Jak 
zapewniono, w przyszłym roku eliminacje zostaną przeprowadzone 
dla obydwu grup wiekowych naszej szkoły.

                                                                                 Ireneusz Królik
Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej

fot. Marcin Dębowski

AGATA BARTOSZEWICZ POWOŁANA DO PEŁNIENIA  
FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU „MOKRYCH ŁĄK”

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 marca br. Rada Nadzorcza Spółki 
GPWiK „Mokre Łąki”, powierzyła obowiązki członka Zarządu Spół-

ki oraz powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Gminne 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka 
z o.o. z siedzibą w Truskawiu Agatę Bartoszewicz – obecnego Sekretarza 
Gminy Izabelin.

Agata Bartoszewicz była z ramienia gminy zaangażowana w monitoro-
wanie działalności spółki i jest w stanie płynnie przejąć nadzór nad jej 
bieżącą działalnością, do czasu wyłonienia nowego prezesa.

Z mojej strony serdecznie dziękuję pani Agacie za podjęcie się tego trud-
nego i niezwykle odpowiedzialnego zadania. W świetle realizowanych 
w spółce projektów unijnych ta praca była wyzwaniem już wcześniej, a 
w obliczu obecnego stanu zagrożenia epidemiologicznego jest dla mnie 
pokazaniem ogromnej odpowiedzialności za naszą lokalną społeczność.

Wiem, że w spółce czeka na nią świetny zespół, życzę powodzenia i uda-
nej współpracy!

Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin
fot. facebook UGI

ODWOŁANIE REFERENDUM 
W SPRAWIE LOKALIZACJI 

PSZOK
17 marca 2020 roku na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

Izabelin, podjęto Uchwałę NR/180/2020 w sprawie 
utraty mocy przez Uchwałę NR XXI/178/20 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum 
gminnego.

Referendum dotyczące lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych we wsi Truskaw, wyznaczone na dzień 19 
kwietnia 2020 r., zostało odwołane w związku z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epide-
micznego. 

Rada Gminy deklaruje wolę podjęcia uchwały o przeprowadzeniu 
referendum ponownie, w momencie gdy takie działanie będzie 
możliwe do zrealizowania i całkowicie bezpieczne dla lokalnej 
społeczności.

Więcej informacji na stronie http://izabelin.esesja.pl 

Paweł Dubaniewicz
Zastępca Kierownika Wydziału Ogólnego

Urzędu Gminy Izabelin

fot. ze strony izabelin24.pl

 

 

http://izabelin.esesja.pl  
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www.fototeka.izabelin.pl

Prześlij nam je e-mailem: fototeka@izabelin.pl 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 722 89 37.

Posiadasz stare fotograaie 
z Mościsk, Lasek, Sierakowa, 

Truskawia, Hornówka, Izabelina B 
lub Izabelina C?

FOTOTEKA IZABELIN
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XX SESJA RADA GMINY IZABELIN

Na XX sesji Rady Gminy Izabelin, która odbyła się 25 lutego 2020 roku, 
radni podjęli następujące uchwały:

• uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 
2020-2033. XX/169/20

• uchwała w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej na rok 2020. XX/170/20

• uchwała w sprawie powołania Młodzie-
żowej Rady Gminy i nadania jej statutu. 
XX/171/20

•  uchwała w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Izabelin. XX/172/20

Uchwała ma służyć zaktualizowaniu polityki 
przestrzennej gminy określonej w obowią-
zującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązujący dokument dla głównego 
kompleksu gminy sporządzany był w latach 
2011-2013, z niewielkimi zmianami w 2017 
r. Studium, stanowi podstawę do sporzą-
dzania planów miejscowych. Ustalenia 
tworzonych planów miejscowych nie mogą 
naruszać zapisów Studium. Ta narzuco-
na przez ustawodawcę forma zależności 
dokumentów utrudnia w ostatnim czasie 
sprawne przeprowadzenie procedur zmiany 
planów w gminie, głównie z powodu zbyt 
dużej szczegółowości Studium. W ostatnich 
miesiącach Rada Gminy Izabelin podjęła 
dwie uchwały w sprawie kilku punktowych 
zmian Studium, które niosą za sobą coraz 
większe koszty oraz wydłużają czas sporzą-
dzenia Studium i planów miejscowych. Fi-
nalnie uniemożliwia to realizację inwestycji 
gminnych w tych terenach. Dlatego należy 
przeprowadzić  kompleksową aktualizację 
Studium. Prace nad Studium prowadzone 
będą z udziałem Mieszkańców gminy. Do-
datkowo każdy z właścicieli gruntów będzie 
mógł składać wnioski a w kolejnych etapach 
uwagi do projektu dokumentu.

• uchwała w sprawie wprowadzenia Izabe-
lińskiego bonu żłobkowego. XX/173/20

Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie 
świadczenia na rzecz rodziny, w postaci po-
mocy finansowej, tzw. Izabelińskiego bonu 
żłobkowego w wysokości 400 zł miesięcznie, 

dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 
1 roku życia do dnia objęcia dziecka wycho-
waniem przedszkolnym, nie dłużej jednak 
niż do 31 sierpnia w roku, w którym dziec-
ko ukończy 3 lata. Przyznany bon żłobkowy 
umożliwi rodzicom częściowe pokrycie kosz-
tów opieki nad dzieckiem uczęszczającym 
do niepublicznego żłobka, klubu dziecięcego 
lub objętego opieką przez dziennego opie-
kuna. Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie 
gminy Izabelin nie ma publicznego żłobka, 
a koszty opieki nad małym dzieckiem w nie-
publicznych placówkach ponoszone przez 
rodziców są wysokie, uważa się za słuszne 
uchwalenie kwoty świadczenia Izabeliński 
bon żłobkowy w proponowanej wysokości. 
Zaproponowana kwota dofinansowania jest 
odpowiedzią na potrzeby licznie zgłaszane 
przez rodziców. Niniejszą uchwałą wpro-
wadza się także zmianę, która polega na 
rezygnacji z dotacji celowej dla niepublicz-
nych podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce oraz zatrudniających dzien-
nych opiekunów i wprowadza się wyłącznie 
świadczenie Izabeliński bon żłobkowy. Sza-
cuje się, że od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. 
koszt dofinansowania opieki nad dzieckiem 
do lat 3 wyniesie 128.000,00 zł. Środki na 
ten cel zostały zabezpieczone w budżecie 
Gminy.

• uchwała w sprawie trybu i sposobu powo-
ływania i odwoływania członków Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Izabelinie 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjo-
nowania. XX/174/20 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lip-
ca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy, do 
zadań gminy należy w szczególności two-
rzenie gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w tym tworzenie Ze-
społów Interdyscyplinarnych. Na podstawie 
art. 9 a ust. 15 w/w ustawy Rada Gminy 
określi w drodze uchwały, tryb i sposób po-
woływania i odwoływania członków Zespo-
łu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania. Zadaniem 
Zespołu Interdyscyplinarnego będzie inte-
growanie i koordynowanie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w szczególności poprzez diagnozowanie 
problemu, inicjowanie interwencji w środo-
wisku dotkniętym przemocą, rozpowszech-
nianie informacji o instytucjach, osobach 
i możliwościach udzielania pomocy w śro-
dowisku lokalnym oraz inicjowanie działań 
w stosunku do osób stosujących przemoc. 
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego 
składającego się  z przedstawicieli różnych 
podmiotów działających na rzecz przeciw-
działania przemocy w rodzinie pozwoli na 
szybsze i skuteczniejsze podejmowanie 
działań pomocowych ukierunkowanych na 
rzecz ofiar przemocy oraz środowisk zagro-
żonych przemocą. 

• uchwała w sprawie przyjęcia protokołów 
kontroli Komisji Rewizyjnej XX/175/20

• uchwała w sprawie powołania komisji do 
sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców 
o przeprowadzenie referendum odpowiada 
przepisom ustawy. XX/176/20

W dniu 7 lutego 2020 roku do wójta Gminy 
Izabelin wpłynął wniosek o przeprowadze-
nie referendum gminnego w sprawie loka-
lizacji i funkcjonowania Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych lub innych 
elementów systemu gospodarki odpadami, 
podpisany przez 8 inicjatorów referendum. 
Wniosek ten został poprzedzony powia-
domieniem wójta o zamiarze skierowania 
wniosku o przeprowadzenie referendum 
z dnia 13 grudnia 2019 roku. 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o referen-
dum lokalnym organ stanowiący jednost-
ki samorządu terytorialnego powołuje ze 
swego składu komisję do sprawdzenia, czy 
wniosek mieszkańców o przeprowadzenie 
referendum odpowiada przepisom ustawy. 

Zgodnie z §19 ust. 1 statutu Rady Gminy 
Izabelin Rada obraduje na sesjach i roz-
strzyga w drodze uchwał sprawy należące 
do jej kompetencji, określone w ustawie 
o samorządzie gminnym oraz w innych usta-
wach, a także w przepisach prawa wydawa-
nych na podstawie ustaw.

Iwona Mazurek
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Co słychać 
w inwestycjach 
Bieżące utrzymanie i remonty 
dróg gminnych w roku 2020
W ostatnim czasie miało miejsce rozstrzygnięcie 
szeregu postępowań o udzielnie zamówień 
publicznych w przedmiocie bieżącego utrzymania 
i remontów dróg gminnych w roku 2020. Zakres 
zleconych i planowanych do realizacji prac 
obejmuje swoim zakresem: remonty cząstkowe 
dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej; 
równanie, profilowanie i zagęszczenie nawierzchni 
dróg gminnych  o nawierzchni gruntowej 
i tłuczniowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni 
kruszywem; dostawę kruszywa betonowego 
i klińca drogowego do bieżącego utrzymania 
nawierzchni dróg; zamiatanie krawężników i ścieków 
przykrawężnikowych dróg gminnych.

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej 
w roku bieżącym będą realizowane przez firmę DROG-REM sp. 

z o.o. z siedzibą: ul. Mory 8 w Warszawie. Wartość zawartej umowy  
opiewa na kwotę 184.254,00 zł i realizowana będzie w miarę stwier-
dzonych potrzeb od kwietnia do listopada 2020 r.

Równanie, profilowanie i zagęszczenie nawierzchni dróg gmin-
nych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wraz z uzupełnieniem 
nawierzchni kruszywem realizowane będzie przez Zakład Robót 
Drogowych i Budowlanych Tadeusz Gabriel z siedzibą ul. Wybic-
kiego 26, 05-090 Raszyn. Wartość zawartej umowy to  niecałe 
120.000,00  zł. Podjęcie pierwszych prac planowane jest na przełom 
marca oraz kwietnia i będzie obejmować profilowanie i zagęszczenie 
gruntowej i tłuczniowej nawierzchni dróg w tym wbudowanie dostar-
czonego przez Zamawiającego kruszywa w łącznej ilości ok. 1000 ton 
w pierwszym etapie prac.

Dostawa kruszywa betonowego i klińca drogowego przeznaczonych 
do bieżącego utrzymania nawierzchni dróg gminnych, będzie reali-
zowana przez Zakład Transportowo Sprzętowy  Królikowski, Tomasz 
Królikowski z siedzibą w Blizne Jasińskiego, ul. Kraszewskiego 4A, 
05-082 Stare Babice. Wartość zawartej umowy opiewa na 
291.202,50 zł i będzie ona realizowana sukcesywnie w miarę prowa-
dzenia prac związanych z równaniem i profilowaniem dróg, których 
rozpoczęcie planowane jest na przełom marca i kwietnia.

Zamiatanie krawężników i ścieków przykrawężnikowych dróg gmin-
nych prowadzone będzie conajmniej dwukrotnie w czasie bieżące-
go roku. Pierwszy raz w pierwszej połowie kwietnia, drugi raz we 
wrześniu lub październiku i obejmuje swoim zakresem każdorazowe 
zamiatanie ok. 24.000,00 mb krawężnika. Prace realizowane będą 
przez Zakład Transportowo Sprzętowy  Królikowski, Tomasz Króli-
kowski z siedzibą w Blizne Jasińskiego, ul. Kraszewskiego 4A, 05-082 
Stare Babice za kwotę niespełna 50.000,00 zł.

Mateusz Milej

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY 
OGRÓD W TRUSKAWIU

Już wkrótce możesz pochwalić się swoim ogrodem i zdobyć 
atrakcyjne nagrody. Mieszkańców Truskawia zapraszamy do 
udziału w konkursie „Najładniejszy ogród przydomowy we wsi 
Truskaw”. 

Organizatorem konkursu jest Rada Sołecka oraz Sołtys Wsi Truskaw 
we współpracy z Urzędem Gminy Izabelin i KPN. Patronat nad kon-

kursem objęła Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak.

Oczywiście konkurs odbędzie się tylko wówczas, jeśli pozwoli 
na to sytuacja związana z koronawirusem. Ale już dziś warto 
zadbać o ogród i wysłać zgłoszenie.

Do udziału zapraszamy mieszkańców Truskawia  – posiadaczy/użytkow-
ników ogrodów, które podzieliliśmy na dwie kategorie: 
a) Ogród wiejski – wykonany przez właściciela posesji samodzielnie 
bez współpracy z projektantem ogrodów;
b) Ogród nowoczesny – wykonany na rzecz właściciela posesji przez 
profesjonalną firmę zajmującą się projektowaniem ogrodów.

Zaplanowaliśmy trzykrotną wizytację komisji w zgłoszonych do konkursu 
ogrodach. Na podstawie łącznych ocen z tych wizytacji komisja kon-
kursowa w każdej z wyżej przedstawionych kategorii ogrodów wyłoni 
do trzech zwycięzców (I, II i III miejsce) oraz przyzna do 5 wyróżnień.

Szczegółowe kryteria oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu zawiera 
Regulamin Konkursu. Po formalnym ogłoszeniu konkursu regulamin ten 
dostępny będzie na: https://www.facebook.com/solectwotruskaw/ oraz 
na stronie Urzędu Gminy Izabelin. 

Przewidujemy cenne nagrody w postaci bonów rzeczowych, ufundowa-
nych przez miejscowych przedsiębiorców oraz Urząd Gminy Izabelin: 

- zdobywca I miejsca – otrzyma nagrodę w postaci bonów rzeczowych 
o równowartości 2000 PLN;
- zdobywca II miejsca – otrzyma nagrodę w postaci bonów rzeczowych 
o równowartości 1500 PLN;
- zdobywca III miejsca – otrzyma nagrodę w postaci bonów rzeczo-
wych o równowartości 1000 PLN;
- wyróżnieni – otrzymają nagrody w postaci bonów rzeczowych o rów-
nowartości 200 PLN.

Ponadto ogrody laureatów zostaną zaprezentowane w Listach do Sąsia-
da, a także innych mediach naszej gminy.

PLANOWANE TERMINY: 30 marca 2020 r. – ogłoszenie konkursu, do 
30 kwietnia 2020 r. – przyjmowanie zgłoszeń, od  20 maja 2020 r. do 
30 września 2020 r. – wizytacje i ocena zgłoszonych do konkursu ogro-
dów; 11 listopada 2020 r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
KRYTERIA OCENY: Kompozycje „kwiatowe” (dobór roślin pod wzglę-
dem wysokości, koloru, gatunków); dobór i różnorodność nasadzeń roślin 
zielnych i krzewów ozdobnych; uprawa tradycyjnych gatunków i odmian 
roślin hodowanych w ogrodach wiejskich od stuleci oraz gatunków roślin 
występujących w ekosystemach Puszczy Kampinoskiej; architektura kra-
jobrazu – pergole; trawniki i ich utrzymanie, racjonalne gospodarowanie 
wodą do podlewania ogrodu oraz kompostowanie odpadów organicznych; 
,,mała architektura” wspierająca obecność fauny w ogrodzie; estetyka i 
stan techniczny ogrodzenia; ogólne wrażenie estetyczne.

Chęć udziału w konkursie można zgłaszać wypełniając Deklarację 
uczestnictwa (stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu). Po for-
malnym ogłoszeniu konkursu Deklarację będzie można pobrać ze strony:
https://www.facebook.com/solectwotruskaw/. O ile pozwolą przepisy 
związane z epidemią, będzie też dostępna w Biurze Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Gminy Izabelin oraz w sklepach spożywczych zlokalizowanych na 
terenie Truskawia. Wypełnione i podpisane Deklaracje uczestnictwa nale-
ży przesłać na adres e-mail: radasolecka.truskaw@izabelin.pl lub złożyć 
bezpośrednio u sołtys wsi Truskaw albo w Biurze Obsługi Mieszkańca  
Urzędu Gminy Izabelin (wtedy, gdy będzie to możliwe).

 Dagmara Molga i Tadeusz Rzeszutek

fot. pixel2013/pixabay.com
 

https://www.facebook.com/solectwotruskaw/
https://www.gmina.izabelin.pl/
https://www.facebook.com/solectwotruskaw/
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EDUKACJA

Bezpieczeństwo – Spokój – Sukces
w Gminnym Przedszkolu im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie

W projekcie uwzględnione zostało bezpieczeństwo fizyczne – uwrażliwiałyśmy dzieci 
na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w domu, sali i ogrodzie przedszkolnym, 
na spacerach i wycieczkach oraz bezpieczeństwo emocjonalne – kształtowały-
śmy i rozwijałyśmy umiejętności psychospołeczne u naszych przedszkolaków. 

Dzieci, poprzez zabawy, warsztaty i dzia-
łania uczyły się przewidywać skutki 

własnego zachowania, unikania zagrożeń 
i postępowania w razie ich wystąpienia. 
Nauczycielki starały się również zaszczepić 
dzieciom ograniczone zaufanie wobec osób 
nieznajomych.

Odwiedziło nas również wielu przedstawicie-
li służb mundurowych. Pierwsze spotkanie 
odbyło się dzięki uprzejmości jednego z na-
szych Rodziców, który pracuje w Kampino-
skim Parku Narodowym. Pan Michał starał 
się wytłumaczyć, dlaczego należy szanować 
przyrodę i jakie konsekwencje wynikają z jej 
nieszanowania. Udzielił dzieciom cennej 
lekcji na temat zachowania w lesie podczas 
niebezpiecznych zjawisk pogodowych. 

Kolejne spotkanie odbyło się ze Strażakami 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie. 
Dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak na-
leży zachować się podczas pożaru i utrwaliły 
wiadomości na temat ochrony przeciwpoża-
rowej. Najwięcej radości i uśmiechu wywo-
łała możliwość dokładnego obejrzenia od 
środka wozu strażackiego. 

W lutym gościliśmy Ratowników z Pogo-
towia Ratunkowego, którzy poprowadzili 
warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, 
a także rozmawiali z dziećmi na temat swo-
jej pracy i zachowania się w sytuacji, gdy 
ktoś obok nas potrzebuje pomocy. 

Następnie spotkaliśmy się z przedstawicie-
lami Straży Ochrony Kolei. Tym razem dzieci 
dowiedziały się o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowo-kolejowym, oraz o prawidłowych 
działaniach w przypadku wystąpienia za-
grożenia. 

Jako ostatni odwiedzili nas policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Starych Ba-
bicach. Zajęcia rozpoczęła pogadanka na 
temat bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Bardzo ważnym elementem tego 
spotkania było budowanie pozytywnego 
wizerunku policjanta w oczach dzieci, jako 

osoby, do której w każdej sytuacji mogą 
zwrócić się o pomoc. 

W końcowej fazie projektu dotyczącego 
bezpieczeństwa emocjonalnego kształto-
wałyśmy u przedszkolaków różne sposoby 
radzenia sobie z trudnościami i wykorzy-
stywania nabytych umiejętności w życiu 
codziennym. Nauczycielki położyły nacisk 
szczególnie na przeciwdziałanie konfliktom 
w grupie rówieśniczej – rozumienie oraz 
wczucie się w sytuację i potrzeby kolegi, 
koleżanki. Poruszałyśmy również bardzo 
aktualny temat profilaktyki uzależnień od 
komputera, telefonu i wiążących się z tym 
niebezpieczeństw. 

Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom na-
szych wychowanków, którzy zaangażowali 
się wspólnie z nami w realizację projektu. 

 Anna Frątczak
fot. archiwum Gminnego Przedszkola 

w Izabelinie

„
Dzieci uczyły się jak 
unikać zagrożeń 
i postępować w razie 
ich wystąpienia. 
Nauczycielki starały się 
również zaszczepić 
dzieciom ograniczone 
zaufanie wobec osób 
nieznajomych.

TO BYŁO...
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ZWIERZAKOWO

Uśmiechnięty pisarz  
Dzięki uczniom z Izabelina dostałem wyjątkowe wyróżnienie – Order Uśmiechu – cieszył się 
Grzegorz Kasdepke – znany pisarz, który kolejny raz odwiedził szkołę w Izabelinie.

Kilka lat temu wpadłem na pomysł, żeby 
zgłosić pana Kasdepke do odznaczenia 

Order Uśmiechu. Wraz z całą klasą wysłaliśmy 
zgłoszenie. Udało się dopiero za trzecim razem  
– wspominał Artur Glonek, uczeń klasy 7a ze 
Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Kró-
lickiego w Izabelinie.

To właśnie dzięki uczniom szkoły w Izabelinie 
Grzegorz Kasdepke, jeden z najbardziej zna-
nych pisarzy dla dzieci, otrzymał niedawno 
Order Uśmiechu. To prestiżowe wyróżnienie 
dostają dorośli za działania przynoszące szcze-
gólną radość dzieciom.

Przed spotkaniem z pisarzem sala gimnastycz-
na w szkole przy ul. Wojska Polskiego w Izabe-
linie była wypełniona po brzegi.

To autor, którego kochają i dzieci, i dorośli – 
mówiła Barbara Szummer, wicedyrektor szkoły.

Grzegorz Kasdepke to jeden z najbardziej zna-
nych autorów książek dla dzieci. Napisał ich 
ponad 60. Najpopularniejsze to: seria książek 
o detektywie Pozytywce czy o Kubie i Bubie. 
Kasdepke był redaktorem naczelnym maga-
zynu dla dzieci pt. Świerszczyk. Pisał również 
scenariusze i teksty do gazet.

Kandydat na Kawalera Orderu Uśmiechu, żeby 
otrzymać to prestiżowe wyróżnienie, musi 
wypić sok z cytryny, a potem promiennie się 
uśmiechnąć.

Czy trudno było wypić taki sok? – dopytywały 
dzieci. Wypicie soku z cytryny nie było proble-
mem. Nie jest tak kwaśny jak się może wyda-
wać – przekonywał pisarz.

Autor książek o detektywie Pozytywce zachwy-

cił się Izabelinem. Tu jest wyjątkowo pięknie. 
Myślę, że mógłbym być tu szczęśliwy – stwier-
dził Grzegorz Kasdepke.

Autorki:  Lucyna Bieńkowska, 
Pola Olejnik i Joanna Wachol

fot. archiwum Szkoły Podstawowej 
w Izabelinie

Autorki to Uczennice klasy 5c z koła dziennikarskiego 
„Młody reporter”, które działa w Szkole Podstawowej 

ORTOPEDYCZNE BADANIE ROZWOJOWE
lek. wet. Andrzej Małkowski

W mojej pracy coraz 
częściej spotykam 

się z sytuacją, kiedy to 
nowo upieczony właściciel 
szczeniaka zadaje pytania 
dotyczące nie tylko kwestii 
zasad utrzymania psiaka – 
jego karmienia, pielęgnacji, 
terminarza szczepień i od-

robaczenia. W miarę rosnącej świadomości 
i odpowiedzialności za nowego członka ro-
dziny chcecie Państwo wiedzieć, co należy 
zrobić, aby szczeniak rozwijał się prawidło-
wo i aby w przyszłości uniknąć problemów 
zdrowotnych. Niestety część schorzeń ma 
naturę wrodzoną czyli genetyczną, która 
ujawnia się dopiero po paru miesiącach lub 
dopiero po zakończeniu procesu wzrostu. Do 

najczęściej spotykanych schorzeń należą: dys-
plazja stawów biodrowych, dysplazja stawów 
łokciowych, osteochondroza barków, oste-
ochondroza łokci, enostoza czyli tzw. zapalenie 
młodzieńcze, osteodystrofie, krzywica, choro-
ba Legg-Perthesa, i wiele innych... Szczególne 
znaczenie na rozwój tych schorzeń ma tempo 
wzrostu naszego pupila, a więc do jakiej  ka-
tegorii rasowej – wagowej pretenduje. Trzeba 
zauważyć, że istnieje rasowa predylekcja do 
występowania konkretnego schorzenia i warto 
w przypadku pierwszej wizyty zasięgnąć po-
rady u lekarza weterynarii na co szczególnie 
powinniśmy zwrócić uwagę. Prawdą też jest, 
że im wcześniej zdiagnozujemy występowanie 
problemu tym szybciej i większą możliwością 
środków będziemy mogli stawić mu czoła. 
Przyjmujemy, że najlepszym momentem prze-

prowadzenia ortopedycznego badania rozwo-
jowego jest wiek pomiędzy 5 a 6 miesiącem 
życia. Nasz pacjent otrzymuje niewielką dawkę 
środka uspokajającego, co umożliwia na do-
kładne badanie radiologiczne, w tym czasie 
przeprowadzamy też badanie biochemiczne 
krwi.

Pamiętajmy, że lepiej jest zapobiegać niż 
leczyć.

TO BYŁO...
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CAPOEIRA
Na przestrzeni lat powstało kilka 
różnych wyjaśnień czym jest ca-
poeira i skąd pochodzi. Prawdo-
podobnie  każda  historia zawiera 
szczyptę prawdy, jak i legendy. 

Niewątpliwie capoeira powstała w Brazy-
lii, w wyniku zderzenia się wielu kultur, 

do jakiego doszło podczas kolonizacji Ame-
ryki Południowej. Wtenczas na ten konty-
nent zaczęli przybywać ludzie z różnych za-
kątków świata – jedni dobrowolnie, inni pod 
przymusem. Z powstałego tygla kulturowe-
go wytworzyła się kultura obecnej Brazylii, 
a capoeira jest jej częścią.   

Rozwój cywilizacji idzie w parze z rozwo-
jem kultury. Capoeira, jako jej część, nie 
pozostaje  w tyle i na przestrzeni lat także 
ewoluowała. Aktualnie znanych jest klika 
odmian capoeiry. Na zajęciach  w Centrum 
Kultury Izabelin główny nacisk kładziony 
jest na capoeirę Regional, wymyśloną przez 

Mestre Bimba w latach trzydziestych. Jest to 
odmiana capoeiry, która usystematyzowała 
kopnięcia, uniki i sposoby poruszania się 
w sekwencje. Sam twórca nazwał ją „Luta 
Regional Baiana” czyli „Walka ze Stanu Ba-
hia”, co miało podkreślić, że ten rodzaj ca-
poeiry nastawiony jest na aspekt walki. 

Po zakończeniu epidemii wszystkich zainte-
resowanych serdecznie zapraszamy na za-
jęcia, które umożliwiają rozwój umiejętności 
fizycznych, jak i wiedzy na temat tej egzo-
tycznej sztuki walki. Wiek, płeć czy kondycja 
fizyczna nie mają znaczenia. Jak powiedział 
znany mistrz capoeira Mestre Pastinha: Ca-
poeira jest dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Nie 
powinni jej ćwiczyć tylko ci, którzy nie chcą.

Michał Świderski - instruktor
fot. archiwum autora

Zapisy przez www.strefazajec.pl
Organizator: Centrum Kultury izabelin 

Czas na Sport

ZABIEGAJ O ZDROWIE

29 lutego na Polanie Jakubów odbył się bieg charytatywny „Zabiegaj 
o zdrowie” na rzecz Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Udało nam 

się zebrać 3975 zł! Pieniądze przekażemy fundacji. Jako organizatorki dziękuje-
my serdecznie wszystkim partnerom i sponsorom, dzięki którym bieg się odbył. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad stu biegaczy i chodziarzy nordic walking, 
którym ogromnie dziękujemy za przyjście. Na uczestników czekał poczęstunek 
i piękna pogoda. Bardzo cieszy nas taka duża frekwencja i mamy nadzieję, że 
to nie ostatnie nasze spotkanie. Jeszcze raz dziękujemy!

Zuzanna Kopacz
fot. Paweł Szabelewski

TO 
BYŁO...

POLSKA – ROWEROWY RAJ 
28 lutego w Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie w ramach 
Spotkań z Podróżnikiem. Tym razem ruszyliśmy w podróż po Polsce 
i jej ciekawych zakątkach. O urokach wypraw rowerowych w na-
szym kraju opowiedzieli Agata i Dariusz Ptasznikowie, organizujący 
wyjazdy rowerowe pod szyldem „Via Verde”

„Piękne, zróżnicowane krajobrazy, często o dzikim, pierwotnym charakterze, unikalne zabytki, 
klimatyczne wioski i miasteczka, gościnni ludzie, pyszne jedzenie i malownicze drogi o zniko-
mym ruchu samochodowym –  po prostu rowerowy raj. Gdzie to jest? Bliżej niż myślisz. Od 
lat jeździmy na rowerach i chociaż byliśmy już w wielu miejscach w Europie i na świecie, to 
wciąż wracamy na rodzime szlaki rowerowe, bo to właśnie tu jest to „coś”. W Polsce każdy 
znajdzie coś dla siebie: krystalicznie czyste jeziora na Pojezierzu Drawskim, zapomniane wioski 
na Kresach, kilometry dzikich plaż nad Bałtykiem, polodowcowe krajobrazy na Suwalszczyźnie, 
totalne oderwanie od cywilizacji na Mazurach Garbatych i Polesiu, jedyne w swoim rodzaju 
cerkwie w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Jadąc rowerem doświadczysz tego najpełniej.” 

Via Verde – wyjazdy rowerowe.
fot. B. Bieńkowska

TO 
BYŁO...
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III BIEG ZMARŹLAKA
TO 

BYŁO...

Bieg Zmarźlaka to spotkanie wszystkich, którzy są „zakręceni” na sport, zdrowy styl życia, dbają o środowisko 
i otoczenie, ćwiczą i trenują (sami bądź w grupie) i w dodatku ze swoimi pupilami – psami. To spotkanie tych, 
którzy lubią kibicować i przyjemnie spędzać czas w pięknych „okolicznościach przyrody”czyli miejscach ta-
kich, jak gmina Izabelin i Kampinoski Park Narodowy. 

W tym roku dużo się działo. I pogoda  też 
dopisała. 7 marca odbyły się biegi na 

5 i 10 km, marsz nordic walking na dystansie 
5 km oraz bieg z przeszkodami dla dzieci.  Poza 
zmaganiami sportowymi były też inne atrakcje 
np. kąpiele zimnowodne MORSO, zupa meksy-
kańska, gorące napoje, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, kwiaty na Dzień Kobiet, masaże 
rehabilitacyjne, pokaz i instruktaż masażu wał-
kiem „rollerem”, a także porady weterynaryjne 
i atrakcje dla zwierzaków. 

WYNIKI KOŃCOWE RYWALIZACJI

NAJSZYBSZE IZABELINIANKI
10 km: Katarzyna Przygoda, Anna Sendrowska, 
Anna Kiszka 

5 km: Sylwia Szuder, Małgorzata Idryan, Domi-
nika Smolińska

NAJSZYBSI IZABELIŃCZYCY
10 km: Stanisław Snopek, Przemysław Szuder, 
Arkadiusz Jaworski

5 km: Kamil Brzozowski, Konrad Osoliński, Mi-
chał Lewandowski

KLASYFIKACJA OPEN KOBIETY
10 km: Maja Michalak, Adrianna Chołuj, Mał-
gorzata Janeczko

5 km: Katarzyna Strumnik, Agnieszka Dwo-
rzyńska-Górska, Milena Orzechowska

Klasyfikacja OPEN mężczyźni
10 km: Maciej Masiarek, Wojciech Skory, Sta-
nisław Snopek

5 km: Maciej Kwarta, Maciej Dutkiewicz, 
Krzysztof Mielczarek
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Wspólna rozgrzewka przed biegiem – dlaczego 
w grupie ma lepsze efekty? 
EWA: Zawsze w grupie trenuje się raźniej. Wspólna 

rozgrzewka zwiększa ilość endorfin i motywuje do 

większego wysiłku. Podczas ćwiczeń wydziela się do-

pamina – hormon, który mobilizuje nas do rywalizacji. 

Gdy nie mamy już siły, zerknięcie na sąsiada, który 

zmaga się z tym samym wysiłkiem co my, od razu 

motywuje do działania.

Po co nam rolowanie?
EWA: Jest to ciekawa forma autoregeneracji po wy-

siłku fizycznym. Rolowanie działa jak masaż, podczas 

którego sami dobieramy siłę obciążenia. Zmniejsza 

ono bóle mięśniowe po wysiłku i zwiększa ukrwienie 

mięśni, tym samym doprowadzając do nich tlen i sub-

stancje odżywcze. 

Bieg Zmarźlaka z punktu widzenia uczestnika
EWA: Wszystkim, którzy rozpoczynają przygodę 

z aktywnością fizyczną lub tym, którzy planują ry-

walizować zdecydowanie polecam udział w Biegu 

Zmarźlaka – mówię to z perspektywy uczestnika II 

i III edycji biegu na dystansie 10 km. Ambitne trasy 5 

i 10 km pozwalają zmierzyć się z dystansem, a trasa 

po Puszczy Kampinoskiej nie należy do najprostszych 

i tych płaskich. 

Aktywność fizyczna, a zmiany w naszym ciele
EWA: Aktywność fizyczna przyczynia się do wielu po-

zytywnych zmian w naszych organizmach. Poza zmia-

ną sylwetki prowadzi również do zwiększenia odpor-

ności, produkcji hormonów, które poprawiają nasze 

samopoczucie oraz zmniejszają skutki długotrwałego 

stresu. Ruch pobudza również kreatywność i poprawia 

Rozmawiamy z Ewą Kunik i Dominikiem Czarskim  
fizjoterapeutami z kliniki Sanobello

pracę naszego centrum dowodzenia, czyli mózgu. 

Bieg jako aktywność fizyczna dzieci, co nam 
daje?
DOMINIK: Bieganie to jedna z najbardziej naturalnych 

aktywności dzieci, już ich pierwsze kroki to pewnego 

rodzaju rozgrzewka przed treningami biegowymi. Re-

gularna aktywność fizyczna wzmacnia układ odpor-

nościowy, więc organizm trenujących dzieci jest mniej 

podatny na przeziębienia, alergie i inne dolegliwości. 

Dzięki bieganiu rozwija się układ krążenia, układ mię-

śniowo-szkieletowy oraz oddechowy. Bieganie pobu-

dza rozwój koordynacji ruchowej oraz balansu ciała.

Bieganie wpływa korzystnie na samopoczucie i uła-

twia radzenie sobie ze stresem. Aktywność fizyczna 

przyczynia się do poprawy szybkości podejmowania 

decyzji i planowania, wzrostu koncentracji oraz po-

prawy pamięci, co przydaje się szczególnie podczas 

nauki.

Rozgrzewka przed biegiem dla dzieci – czemu 
ma służyć?
DOMINIK: Dzieci aktywność fizyczną mają naturalnie 

wpisaną w swój rozwój. Ich organizmy, które ciągle 

się rozwijają potrzebują jednak dodatkowego przygo-

towania do bardziej aktywnych gier czy zabaw rucho-

wych, np. biegu z przeszkodami. 

Prawidłowa rozgrzewka przed bieganiem powoduje 

przede wszystkim szybsze i znacznie wydajniejsze bi-

cie serca. Mięśnie uzyskują lepszą elastyczność i osią-

gają większą moc, co powoduje, że stają się bardziej 

odporne na kontuzje. Zwiększone tempo przepływu 

krwi to także lepsze dotlenienie wszystkich tkanek 

ciała, a więc dużo mniejsze ryzyko wystąpienia bole-

snych skurczów u dzieci. 

kunką Agnieszką Głowińską, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Izabelinie z opiekunką Anną 
Ordon, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 273 
(filia przy ul. Arkuszowej) z opiekunkami: Anną 
Dąbrowską i Agatą Kłosowicz-Garbal.

Ze sportowym pozdrowieniem
Bronisława Bieńkowska, fot. Artur Biszczan

FOTORELACJE:
Fb Cas na Sport Centrum Kultury Izabelin 
https://tiny.pl/tzt6k

www.izabelin24.pl: https://tiny.pl/tzt6z

BIEG Z PRZESZKODAMI DLA DZIECI
Bruno Ciborski, Karolina Kiewra, Maria Jakubik

Podczas wydarzenia wyróżniono: 
- uczestników marszu nordic walking: Monikę 
Gawron i Krzysztofa Gadomskiego,
- najstarszego uczestnika zawodów Bogusława 
Sokołowskiego. 

Wszystkie wyniki można znaleźć na stronie: 
https://zapisyonline.com/wyniki

PATRONAT: Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, Wójt Gminy Izabelin,  Dyrektor 
Kampinoskiego Parku Narodowego

PARTNERZY: Ochotnicza Straż Pożarna Laski, 
Sołectwo Laski, Klinika Zdrowia i Urody Sa-
nobello, Korporacja KGL S.A, JOANNA Sp.j. 
Laboratorium Kosmetyczne, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Laskach „Kampilaski”, Kampinos 
telco – dostawca internetu światłowodowego, 
Towarzystowo Opieki nad Ociemniałymi Stowa-

rzyszenie, IAS Izabelińska Akcja Sylwestrowa, 
Kllinika weterynaryjna 24h Vetriver Laski, Hus-
se (szweckie karmy), Carrefour Express Izabe-
lin, SKLEP FAMILIJNY Laski, Bar KABAK, WOPR 
Błonie, Listy do Sąsiada.

WOLONTARIUSZE: Anna Mandes, Waldemar 
Czaplejewicz, Katarzyna Ożyńska, Marta Li-
szewska, Marzena Berkowska, Michał Mandes, 
Barbara Gorzędowska-Macias, Halina Mandes, 
Joanna Rusek, Joanna Radzimowska, Agniesz-
ka Rawicz, wolontariusze sołectwa Laski z opie-

KULTURASPORT

zdjęcia nadesłane przez Klinikę Sanobello

https://tiny.pl/tzt6k
https://tiny.pl/tzt6z 
https://zapisyonline.com/wyniki 
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Ceremonia wręczenia stypendiów, nagród i wyróżnień dla sportowców oraz osób 
zaangażowanych w propagowanie kultury fizycznej i sportu odbyła się w Centrum 
Kultury Izabelin. 

Nagrody wręczyła wójt gminy Dorota 
Zmarzlak razem z wyjątkowym gościem 

tegorocznej Gali Pawłem Nastulą – Mistrzem 
Olimpijskim i Mistrzem Świata w judo. Uro-
czystość poprowadził Krzysztof Marciniak 
– dziennikarz sportowy stacji Canal+, a wy-
stępy Wiktorii Kmiecik i Pawła Szczepaniaka 
oraz zespołu WOKALIZA uświetniły całe wy-
darzenie. Przyznano wyróżnienia w następu-
jących kategoriach:

STYPENDYŚCI: 
Hanna Barszczewska (wioślarstwo), Julia 
Chojnowska (judo) Aneta Górska (narciarstwo 
biegowe), Karol Karczmarek (kick-boxing), 
Karolina Krzykwo (taekwondo), Stefan Man-
des (kolarstwo), Przemysław Marek (pięcio-
bój nowoczesny, pływanie), Dominika Mróz 
(judo), Paweł Nowicki (narciarstwo biegowe, 

goalball), Milena Ojrzyńska (triathlon), Agata 
Russek (pływanie), Tomasz Zawadzki (lekko-
atletyka-biegi)

NAGRODY SPORTOWE: 
Wiktoria Kmiecik (taniec towarzyski), Ko-
sma Pacan-Milej (szachy), Krzysztof Brzózka 
(szachy)

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 
ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
W GMINIE IZABELIN: Anna Mandes – akty-
wistka sportowa włączająca się w wiele inicja-
tyw propagujących zdrowy styl życia, liderka 
grupy Izabelin na Start, Mieczysława Pakulska 
– z jej inicjatywy mieszkańcy gminy spotykają 
się i grają w piłkę siatkową, Bolesław Gasiński 
– popularyzator badmintona (kometki), Łukasz 
Pamięta – prezes klubu RYŚ Laski, Rafał Ru-
zik – trener biegowy grupy Izabelin na Start, 

Michał Piros – trener klubu RYŚ Laski

WOLONTARIUSZE pomagający przy wydarze-
niach i imprezach sportowych: Ania Mandes, 
Michał Mandes, Klara Mandes, Stefan Mandes, 
Alicja Ożyńska, Julia Trojanowska, Bartek Tro-
janowski, Agnieszka Bieńkowska, Piotr Koź-
niewski, Iwona Kiljan, Ala Borowska, Krzysztof 
Borowski, Gabrysia Boczek, Krzysztof Korytko, 
Włodzimierz Domański, Marek Metrycki, To-
masz Domański, Ochotnicza Straż Pożarna 
LASKI 

Gratulujemy i dziękujemy.

Czas na Sport, fot. Artur Biszczan

FOTORELACJE:
Fb Czas na Sport Centrum Kultury Izabelin:
https://tiny.pl/tztsf

www.izabelin24.pl: https://tiny.pl/tzts4

IZABELIŃSKA GALA SPORTUTO 
BYŁO...

https://tiny.pl/tztsf 
https://tiny.pl/tzts4 
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TELEWIZJA IZABELIN

Pomimo separacji od innych ludzi może-
my szukać u siebie nawzajem inspiracji, 

pomocy i budować kontakty za pomocą 
dostępnych środków technicznych, w tym 
portali społecznościowych.

Nie będziemy Państwa zarzucali ciekawost-
kami ze świata i sensacyjnymi newsami – 
to zostawiamy telewizjom informacyjnym. 
Chcemy pokazywać Izabelin od środka. 
Uważamy, że sami jesteśmy na tyle cieka-
wi, tyle mamy do pokazania, tak potrafimy 
zagospodarować tę niecodzienną sytuację, 
że warto się tym podzielić z innymi miesz-
kańcami. 

Nasza audycja będzie na czas tej niefor-
malnej powszechnej kwarantanny, zarzą-
dzonej przez władze, emitowana w stałej 
porze. Chcielibyśmy codziennie, ale zoba-

Takim znakiem graficznym przywita Was już niedługo Telewizja Iza-

belin, czyli pierwsza internetowa Telewizja z Domu i w Domu. Nasza 

inicjatywa jest odpowiedzią na sytuację, która na nieznany czas 

wszystkich zatrzymała w domach. Jest to sytuacja zupełnie nie-

oczekiwana. Jak się w niej odnajdziemy zależy nie tylko od nas, ale 

możemy próbować zachować spokój i humor. 

czymy, jak się uda Państwa zmobilizować 
„redakcyjnie”. Bo ma to być Wasza telewi-
zja. Obok kiludziesięciosekundowego ko-
munikatu władz gminy o aktualnej sytuacji, 
antena będzie należała do mieszkańców. To 
Wy będziecie pokazywali co robicie w domu, 
jak sobie radzicie z zamknięciem. Przewidu-
jemy powołanie stałych sekcji: Sportowo-
-rekreacyjnej, Kącika porad kulinarnych, 
Warsztaty praktyczne i porady, Bajka dla 
Dorosłych, Wieczorna Bajka dla Dzieci, i 
inne. Plany zostaną zweryfikowane przez 
samych mieszkańców. 

Najważniejsze jest to, że wszyscy pracują 
z domu, nikt się z nikim fizycznie nie sty-
ka, wszystkie materiały nagrywane są przez 
samych mieszkańców za pomocą telefonów 
komórkowych. 

Stroną techniczną zajmą się nasi nieoce-
nieni harcerze z Jankiem Kieniewiczem na 
czele, którzy tak świetnie się sprawdzili 
podczas transmisji online z izabelińskiego 
koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Twórcy przeprowadzonych ostatnio 
w CKI warsztatów filmowo-fotograficznych 
pod wodzą Ludé Reno, zapewnią dostępny 
i zrozumiały instruktaż jak robić nagrania 
telefonem komórkowym.

Już niedługo o godzinie 18:00 na FB Urzędu 
Gminy Izabelin, Centrum Kultury Izabelin i 
na grupie Mieszkańcy Gminy Izabelin - rów-
nolegle będziecie mogli oglądać Interneto-
wą Telewizję Izabelin. Waszą telewizję! 

Bogdan Szczesiak

PLOTY, PLOTKI I PLOTECZKI  KABARET TREMA W AKCJI

W niedzielę 1 marca Kabaret Seniorów Trema pod kierownictwem 
Ewy Musiałowicz  po raz kolejny wystawił przedstawienie pt. 

Ploty, plotki i ploteczki. Przezabawny spektakl odbył się na deskach 
naszej rodzimej sceny w Centrum Kultury Izabelin. Wypełniona wi-
dzami sala koncertowa pokazała nam, jak duże jest zapotrzebowanie 
na tego typu rozrywkę. 

Przedstawienie było wykonane na najwyższym poziomie. Nasi kochani 
ojcowie, mamy, babcie i dziadkowie wzruszali nas do łez, recytując 
zabawne kwestie o wesołym życiu emeryta. O tym, że młodym się 
wydaje, iż ludzie starsi powinni żyć na zwolnionych obrotach, w służ-
bie najmłodszemu pokoleniu (czytaj: wnuczętom). Prawda jednak jest 
zupełnie inna, bo seniorzy mają takie same potrzeby i pragnienia, jak 
każdy inny człowiek, bez względu na wiek. Chcą żyć pełna piersią, ba-
wić się, spotykać z przyjaciółmi, podróżować, kochać i korzystać z ży-
cia pełnymi garściami. Różnią się od młodych tylko tym, że czasem coś 
im dolega zdrowotnie, ale za to mają olbrzymie doświadczenie, o czym 
młodzi mogą tylko pomarzyć. Dowcipne teksty, świetna gra aktorska, 
piosenki i tańce – to esencja tego wspaniałego wieczoru. A na koniec 
owacje na stojąco. Od strony tanecznej seniorów przygotowała Dorota 
Bielawska – instruktorka tańca w CKI.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy artystom. Czekamy na więcej. 
W planach premiera nowego przedstawienia, opartego na fragmentach 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Tekst i fot. Iwona Mazurek 

TO 
BYŁO...

TO 
BĘDZIE...
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KAPRYSY 
ZASPOKOJONE
DZIEŃ KOBIET W CKI

Dzień Kobiet (8 marca) celebrowaliśmy w Centrum Kultury Izabelin 
wraz z Magdaleną Warzechą – aktorką Teatru Narodowego. Artyst-

ka wystąpiła z wyjątkowym monodramem muzycznym zatytułowanym 
Kaprysy zaspokojone. Z lekkością, wdziękiem i poczuciem humoru po-
prowadziła nas przez świat kobiet i ich kaprysów… a może po prostu 
marzeń i ukrytych pragnień. 
Aktorce towarzyszyli muzycy: Sergij Okhrimchuk – wirtuoz skrzypiec 
z Kijowa, Konrad Wantrych – fortepian, Michał Jaros – kontrabas oraz 
Robert Murakowski – trąbka

Karolina Dubaniewicz
fot. Tomasz Lewandowski

PODSUMOWANIE MŁODZIEŻOWYCH WARSZTATÓW 
FILMOWYCH, FOTOGRAFICZNYCH I PLASTYCZNYCH

7 marca w Centrum Kultury Izabelin 
uczestniczyliśmy w spotkaniu podsu-

mowującym młodzieżowe warsztaty filmowe, 
fotograficzne i plastyczne, które odbyły się 
w Centrum Kultury Izabelin podczas ferii. Za-
jęcia zaplanowano i zrealizowano we współ-
pracy z Urzędem Gminy Izabelin (GKRPA). 
Szczególne podziękowania za wsparcie kieru-
jemy do radnych – Justyny Pietrak i Krzysz-
tofa Markiewicza. Warsztaty bardzo przypadły 
do gustu młodzieży. Dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas 

Tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko

DRZWI
furtką do przemyśleń
Wychodząc na przeciw 
nudzie podczas przymuso-
wej kwarantanny Centrum 
Kultury Izabelin serdecznie 
zaprasza na autorską inter-
netową wystawę fotografii 
Iwony Mazurek.

Premiera wyjątkowo w 
czwartek 26 marca, a potem 
w każdą niedzielę na stronie 
www.centrum.izabelin.pl 
oraz na https://tiny.pl/tzl1c  
(facebook) będą ukazywały 
się zdjęcia drzwi z ciekawymi 
opisami. Sami się Państwo 
zdziwicie, jak wiele można się 
dowiedzieć o sobie, patrząc na 
zdjęcia tego pozornie zwykłego 
przedmiotu. 

KULTURA

TO BYŁO...

TO BYŁO...

http://www.centrum.izabelin.pl
https://tiny.pl/tzl1c
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KULTURA
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REKLAMY

Szanowni Czytelnicy
Na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 11.03.2020 r. dotyczącej 

kroków mających na celu zatrzymanie 
szerzenia się koronowirusa SARS-COV-2 

(https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-
dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-

szkolnictwa-artystycznego)

BIBLIOTEKA JEST NIECZYNNA
OD 12 MARCA 2020. DO ODWOŁANIA 

Osoby, które chciałby skorzystać z usługi 

Legimi 
mogą otrzymać kod dostępu 

telefonicznie, po podaniu numeru karty 
bibliotecznej. Warunkiem jest posiadanie 

niezablokowanego konta.
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REKLAMY

ORGANIZUJEMY

 urodziny, przyjęcia● 

●  kinderbale, eventy dla dzieci   

●  imprezy okolicznościowe

535 765 995 ptasie.party@gmail.com

W NASZEJ OFERCIE

  maszyna do popcornu●

●  wózek do waty cukrowej

●  nadmuchiwany plac zabaw

  profesjonalne zdjęcia●

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

Zapraszamy na gruzińskie pieczywo, 
świeże i pachnące.

 
Nasze wypieki przygotowujemy 

i pieczemy na miejscu 
w oryginalnym piecu tone. 

Używamy gruzińskich receptur.
Nasz adres: Stare Babice, ul. Pocztowa 2
Otwarte:   Pon. – Piąt. 8.00 – 19.00, Sobota 8.00 – 15.00

www.penovani.eu, znajdź nas na facebooku: Piekarnia Gruzińska Penovani Stare Babice

OPIEKA NAD DZIECKIEM W WEEKENDY 

TEL. 799 334 888

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ
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 MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY - Zadzwoń 606 122 322  MIEJSCE DLA CAŁEJ RODZINY - Zadzwoń 606 122 322 

FITNESS MASAŻE KOSMETYKA
KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice www.kampinosport.pl 
www.facebook.com/kampinosport              www.instagram.com/_kampinosport

TENIS

REKLAMY
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości  

od osób, które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje 

koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś 
kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie 
o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś 
się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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