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MASZ NA TO WPŁYW

Zapisz swoje dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.
Złóż wniosek o przyznanie świadczenia „IZABELIŃSKI BON ŻŁOBKOWY”
w Urzędzie Gminy Izabelin wraz z kopią umowy o objęciu dziecka opieką
zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo
z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna.

1.
2.

Wydział Komunikacji
i Spraw Społecznych
Klaudia Zawistowska
tel. 22 722 89 42
k.zawistowska@izabelin.pl
pokój nr 106 (I piętro)

GMINA IZABELIN gmina.izabelin.pl/bonzlobkowy
Wniosek dostępny pod adresem:

Jak go zdobyć?

mieszkasz na terenie gminy Izabelin i płacisz podatki w Urzędzie Skarbowym
Warszawa Bielany;
ty i twój partner pracujecie zawodowo, wykonujecie inną pracę zarobkową lub
jedno z was jest w trakcie aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz jest
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna; 
nie jesteś na urlopie wychowawczym.

Możesz się o niego ubiegać, gdy

Bon wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane
zostało świadczenie.
W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie za dany
miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po
miesiącu,  w którym złożono wniosek.  
Wniosek o bon możesz złożyć w dowolnym momencie roku.
Bon jest przyznawany do końca danego roku kalendarzowego.

Ważne informacje:

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

Jeśli masz interesujące
archiwalne zdjęcia
wykonane na terenie Izabelina

/ fototekaizabelin Projekt realizowany przez Urząd Gminy Izabelin

FOTOTEKA
IZABELIN

Złóż wniosek 
i oddaj azbest za darmo w 2020 r.

Trwa nabór wniosków na odbiór i unieszko-
dliwianie wyrobów zawierających azbest.
Mieszkańcy gminy, posiadający na swojej posesji ze-
składowane wyroby zawierające azbest, mogą skła-
dać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie od-
bioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji 
(unieszkodliwiania) tych odpadów.

UWAGA! Gmina nie finansuje demontażu pokryć da-
chowych.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy (zakładka: 
Dla mieszkańca – Ochrona Środowiska – Odpady) lub w wersji 
papierowej w Urzędzie Gminy.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochro-
ny Środowiska w Urzędzie Gminy Izabelin, 
pokój nr 3, w godzinach: 
pon. 9.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00
tel. (22) 722 89 31.

 Wydział Ochrony Środowiska
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MASZ NA TO WPŁYW

Okładka: Mateusz Ciecierski - zwycięzca licytacji na okładkę LdS podczas WOŚP 2020 w gminie Izabelin, fot. Barbara Pazio

NOWA ODSŁONA PROGRAMU  

CZYSTE POWIETRZE

Program „Czyste Powietrze” w żaden sposób nie wyklucza się z pro-
gramem dotacji celowej do wymiany pieca na paliwo stałe, który jest 

finansowany z budżetu gminy.  

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednoro-
dzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

By samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie czy i w jakim zakresie 
mogę liczyć na dotację z programu „Czyste Powietrze” wystarczy odpo-
wiedzieć na dwa proste pytania:

Z dniem 15 maja 2020 r. wszedł w życie zmodyfikowany zakres programu „Czyste Powietrze” obejmujący 
dofinansowanie do termomodernizacji budynku (ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej), wymia-
ny źródła ciepła (modernizacja instalacji c.o jak i c.w.u., pompy ciepła, rekuperacja, kolektory słoneczne, 
przyłącze na potrzeby źródła ciepła) jak również dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej. 

PYTANIE 1: Zaznacz w tabeli odpowiednie pole na podstawie: 
typu gospodarstwa domowego jakie prowadzisz (jednoosobo-
we lub wieloosobowe) oraz biorąc pod uwagę wysokość prze-
ciętnego, miesięcznego dochodu na osobę w 2019r. Treść za-
warta w zakreślonym kwadracie jest opisem poziomu dotacji 
o jaką możesz się ubiegać:
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PYTANIE 2: Wiesz już jaki poziom dotacji może być Twoim 
udziałem. Teraz zaznacz w tabeli odpowiednie pole biorąc pod 
uwagę datę uzyskania pozwolenia na budowę oraz typ obec-

nie wykorzystywanego źródła ciepła. Treść zawarta w zakre-
ślonym kwadracie jest opisem zakresu prac jakie mogą być 
finansowane z dotacji:

Jeśli w wyniku tego prostego ćwiczenia wyszło Państwu, że macie prawo do otrzymania dotacji (tabela 1) na określony zakres prac (tabela 2) pro-
simy o kontakt na adres czystepowietrze@izabelin.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem (22) 722 89 66.

Jarosław Kępkowicz

MASZ NA TO WPŁYW

SKAZANI NA SMOG ?
O wpływie zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie napisano już wiele: że wpływa na długość życia, 
wywołuje choroby układu oddechowego, ma wpływ na wagę urodzeniową noworodków etc. Infor-
macje te są powszechnie znane i powinny motywować do aktywnego działania na rzecz czystości po-
wietrza. Nieco mniej czasu poświęcono, by napisać o prawnych aspektach korzystania z różnych źródeł 
ciepła – otóż z dniem 1 stycznia 2023 r. dalsze korzystanie z pieców na paliwo stałe tzw. kopciuchów 
będzie prawnie zakazane. Na terenie gminy nadal mamy ok. 580 pieców do wymiany i tylko 15 miesięcy 
(odliczając miesiące zimowe) by tej wymiany dokonać. Wbrew pozorom to naprawdę mało czasu…

Wielu mieszkańców już teraz dokonuje wymiany pieca, wychodząc 
ze słusznego założenia, że lepiej zrobić to z dotacją w wysoko-

ści do 8 tys zł* niż później, być może bez takiej dotacji. Rozmawiając 
z mieszkańcami wychwytuję dwie motywacje takiego działania:

- pierwsza – konieczność dostosowania źródła ciepła do regulacji praw-
nych z jednoczesną obawą przed przyszłym, możliwym wzrostem cen, 
trudnością znalezienia firmy, ewentualnie brakiem dotacji w latach na-
stępnych, 

- druga – starzenie się społeczności naszej gminy – wiele osób już te-
raz nie radzi sobie z noszeniem węgla, rąbaniem drewna, doglądaniem 

pieca etc. Kocioł gazowy jest dla starszych mieszkańców mniej uciążliwy 
i bezpieczniejszy w eksploatacji. 

Niezmiennie w każdej rozmowie przewija się temat kosztów eksploatacji 
kotła na paliwo gazowe, stąd podjęta próba prostej analizy kosztów 
utrzymania z wykorzystaniem kotła gazowego oraz pieca na paliwo stałe 
typu węgiel czy drewno.

Poniższy przykład przedstawia rzeczywiste koszty eksploatacyjne za rok 
2018 budynku mieszkalnego w gminie Izabelin. Parametry domu:

- dom ok. 140 m² powierzchni użytkowej,
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- zamieszkiwany przez 3 osoby,

- gaz jest wykorzystywany do celów: gotowania, ogrzewania jak rów-
nież uzyskania ciepłej wody,

- temperatura utrzymywana w domu to 19,5°C w dzień i 16°C w nocy. 
W czasie pobytu w pracy temperatura jest utrzymywana na poziomie 
16°C.

Faktyczne zużycie gazu spisywane w terminach miesięcznych wygląda 
następująco:

W dalszej analizie przyjęto, że poziom zużywanego gazu (ok. 50 m³) 
w miesiącach letnich jest wynikiem: gotowania, ogrzewania ciepłej 
wody do celów użytkowych. Jest to dostatecznie dobre przybliżenie, 
by pokazać, ile gazu jest zużywane na gotowanie i ciepłą wodę, a ile 
na ogrzewanie w sezonie grzewczym. Poniższy wykres przedstawia trzy 
linie:

- stała linia o wartości 50 m³ zużytego gazu na cele gotowania i ciepłej 
wody użytkowej,

- linia pokazująca zużycie gazu do celów ogrzewania – spada do zera 
w miesiącach letnich. Osiąga najwyższe wartości w sezonie grzewczym,

- linia oznaczona jako TOTAL pokazująca całkowite zużycie gazu w cią-

gu roku.

Mając dane dotyczące zużycia gazu, możemy pokusić się o przedstawie-
nie poniesionych kosztów. Pokazane poniżej koszty zostały podzielone 
na dwie składowe:

1. koszty stałe (wynikające z samego faktu podłączenia do sieci gazo-
wej): opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała,

2. koszty zmienne (uzależnione od ilości zużywanego paliwa): opłata za 
paliwo gazowe, opłata dystrybucyjna zmienna.

Całkowity roczny koszt zużytego gazu dla przedstawionego przykładu to 
2.673,53 zł. Koszt ten dzieli się na:

- koszt stały w wysokości: 632,17 zł

- koszt zużytego gazu do celów gotowania/ciepłej wody użytkowej 
w wysokości: 1.024,92 zł,

- koszt zużytego gazu do celów ogrzewania w wysokości: 1.016,44 zł.

Porównajmy zatem przedstawione koszty zużytego gazu z kosztami za-
kupu węgla lub drewna. Poniżej przedstawiono porównanie kosztów dla 
dwóch wariantów z jakimi mamy najczęściej do czynienia:

WARIANT 1: zarówno ciepła woda jak i ogrzewanie są realizowane 
piecem na paliwo stałe

całkowity koszt wykorzystanego gazu w wysokości 2.673,53 zł przeli-
czamy wg kosztów zakupu na węgiel lub drewno co daje: 

18 m³ drewna opałowego (cena 1 m³ drewna = 150 zł)

lub 3 T węgla opałowego (cena 1 T węgla = 800 zł)

WARIANT 2: jedynie ogrzewanie jest realizowane w oparciu o piec na 
paliwo stałe, a ciepła woda jest uzyskiwana w inny sposób

koszt gazu wykorzystanego jedynie do celów ogrzewania w wysokości 
1.016,44 zł przeliczamy wg kosztów zakupu na węgiel lub drewno co 
daje:

7 m³ drewna opałowego (cena 1 m³ drewna = 150 zł)

lub 1,3 T węgla opałowego (cena 1 T węgla = 800 zł)

Powyższa analiza skupia się jedynie na aspektach czysto ekonomicz-
nych, bez uwzględniania kosztów pracy ludzkiej (rozładunek paliwa, po-
rąbanie drewna, dokładanie do pieca, czyszczenie pieca etc.). W przy-
padku pieca na paliwo stałe, praca ta bez względu na wiek, porę dnia, 
panujące warunki atmosferyczne – musi zostać wykonana, by utrzymać 
dom w cieple. 

Zbierane od mieszkańców informacje na temat ilości spalanego paliwa 
stałego (w ramach składanych przez mieszkańców wniosków o dotację 
celową na wymianę pieca) pokazują, że:

1. mieszkańcy wykorzystujący jako paliwo stałe jedynie drewno potrze-
bują go od 15 do 17 m³ na sezon grzewczy,

2. mieszkańcy wykorzystujący jako paliwo stałe jedynie węgiel potrze-
bują go od 4 do 9 T na sezon grzewczy,

3. mieszkańcy, którzy stosują system mieszany używając jako paliwa 
stałego zarówno węgla jak i drewna zazwyczaj kupują od 2 do 4 T 
węgla i ok. 10 m³ drewna opałowego.

Jeśli zużywasz do celów ogrzewania więcej niż 7 m³ drewna opałowego 
lub więcej niż 1,5 tony węgla opałowego – wymiana pieca na kocioł 
gazowy jest dla Ciebie opłacalna. 

Jarosław Kępkowicz

* dotacja do 8 tys zł, ale nie więcej niż 90% kwalifikowanych kosztów 
inwestycji dotyczy instalacji kotła gazowego (także LPG), ogrzewania 

MASZ NA TO WPŁYW
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ŻEGNAMY REKLAMY W GMINIE IZABELIN*

W czerwcowych konsultacjach pojawiły 
się pojedyncze głosy przedsiębiorców. 

Dotyczyły głównie uszanowania istniejących 
nośników reklamowych. Mieszkańcy oraz 
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektonicz-
na przedstawili odmienne zdanie – rezygnację 
z dopuszczenia reklam na terenie gminy. Sy-
gnalizowali, że gmina Izabelin, ze względu na 
swój unikatowy charakter gminy leśnej, poło-
żonej w granicach Kampinoskiego Parku Naro-
dowego i jego otuliny, zasługuje na szczególne 
potraktowanie w zakresie nośników reklamo-
wych. Wskazywali, że zdecydowane ogranicze-
nie reklam, a nawet wprowadzenie zakazu ich 
sytuowania, mogłyby przyczynić się do popra-
wy ładu przestrzennego, a finalnie do podnie-

We wrześniu 2020 r. planujemy ponowienie konsultacji pozaustawowych projektu uchwały krajobrazowej 
dla gminy Izabelin. Projekt uchwały, który udostępnimy jesienią, będzie zakładał zdecydowane ograni-
czenia dotyczące sytuowania reklam na terenie gminy. Będzie bardziej restrykcyjny niż ten konsultowany 
w czerwcu 2020, a zarazem bardziej przyjazny dla przestrzeni. Zapisy dotyczące ustawowo gwarantowa-
nych szyldów zostaną ponownie przeanalizowane i doprecyzowane.

sienia standardów estetycznych w gminie.

Tematyka nośników reklamowych jest bardzo 
kontrowersyjna, dlatego bardzo zależy nam na 
szerokiej współpracy z osobami i podmiotami, 
dla których jest ona istotna. 

Ponownie zachęcamy do aktywnego udziału 
w jesiennych konsultacjach projektu uchwały 
– do składania uwag, opinii, sugestii oraz do 
udziału w spotkaniu otwartym. O szczegółach 
poinformujemy w kolejnym numerze „Listów 
do Sąsiada”.

Informacje dotyczące projektu dostępne są 
pod adresem: 
www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl 

Aneta Iwan

Rys. Różnice pomiędzy szyldem a reklamą. Autor: Bartosz Poniatowski

* jedna z propozycji czerwcowych, wstępnych konsultacji społecznych

Spotkanie w sprawie 
wstępnego projektu 
UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

24 czerwca 2020 r. w Centrum Kul-
tury Izabelin odbyło się spotka-

nie otwarte, dotyczące pierwszego pro-
jektu uchwały krajobrazowej dla gminy 
Izabelin. Pomimo szeroko zakrojonej 
akcji informacyjnej o prowadzonym pro-
jekcie, w tym dostarczenia listu Wójta 
do około 1200 przedsiębiorców, w pro-
ces tworzenia uchwały włączyły się do-
tychczas pojedyncze firmy. W spotkaniu 
z wykonawcą uchwały uczestniczyło kil-
kanaście osób.

Podsumowanie czerwcowych konsultacji 
uchwały krajobrazowej przedstawimy 
w kolejnym numerze „Listów do Sąsiada”.

Aneta Iwan

fot. Aneta Iwan
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Mieszkańcu, Przedsiębiorco
Twoje zdanie jest dla nas ważne.

Wyraź swoją opinię w zakresie nośników reklamowych, 
ogrodzeń i małej architektury. 

Włącz się w proces tworzenia uchwały krajobrazowej.
 Informacje o projekcie aktualizujemy 

na bieżąco na stronie internetowej: 
www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
Zapraszamy do udziału w jesiennych 

konsultacjach społecznych.
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MASZ NA TO WPŁYW

Historia wsi Laski

KONKURS 
z nagrodą pieniężną
Zgodnie z przeznaczeniem 
funduszu sołeckiego na rok 
2020, sołtys wsi Laski ogłosiła 
konkurs o nagrodę pieniężną 
za pracę na temat historii wsi 
Laski w (obecnej) gminie Iza-
belin. 

Celem konkursu jest poszerzenie wie-
dzy na temat dziejów wsi Laski oraz 

jej rozpowszechnienie wśród mieszkań-
ców i osób z zewnątrz. Do nagrody mogą 
być zgłaszane prace, których głównym 
tematem jest historia wsi Laski. To nie 
musi być tylko opowieść – tekstowi 
mogą towarzyszyć obrazy i dane, a for-
mą zapisu może być również nagranie 
audio, video lub baza danych.

Wysokość nagrody dla zwycięzcy wynosi 
5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

Skład Kapituły Konkursu: Barbara Go-
rzędowska-Macias, Katarzyna Renaud, 
Marek Słoń, Teresa Szulc, Rafał Woja-
siński

Przyjmujemy prace do dnia 15 paździer-
nika 2020 r.

Regulamin konkursu jest dostępny na 
stronie:

www.gmina.izabelin.pl/243,aktualnosci
Prace w formie cyfrowej należy przesy-
łać na adres e-mail:
soltys.laski@izabelin.pl
lub do Urzędu Gminy Izabelin, 
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Anna Mandes
sołtys wsi Laski

Tablice z biogramami patronów ulic 
we wsi Laski

Kolejnym działaniem związanym z historią naszej wsi, zaplanowa-
nym w tegorocznym funduszu sołeckim wsi Laski jest stworzenie ta-
blic z biogramami patronów ulic. 

Patroni ulic w Laskach to Jerzy 
Wolff, Zygmunt Sokołowski, 

Karol Szymanowski, Kardynał 
Stefan Wyszyński, Jan Wieczo-
rek, Antoni Daszewski oraz Maria 
Róża Czacka. Poszczególne bio-
gramy, przygotowane we współ-
pracy historyków i mieszkańców 
umieszczamy systematycznie 
w gminnym cotygodniowym e-
-newsletterze oraz na stronie 
facebook Sołectwo Laski. Tablice 
zostaną wykonane według obo-
wiązującej uchwały Rady Gminy 
Izabelin: Moduł informacyjny 
o patronach ulic i placów lub 
o obiektach zabytkowych wy-
konany techniką grawerowania 
w przezroczystej płycie z plexi, 
szkła lub podobnego materiału 
o grubości minimum 15 mm. 
Wymiary tablic dostosowane do 
zawartości tekstu, nie mniejsze 
niż 500 x 350 mm. Dopuszczalna 
orientacja zarówno pionowa jak 
i pozioma. Poglądowe wykona-
nie na zdjęciu.

Anna Mandes
sołtys wsi Laski

Powyżej: zdjęcie poglądowe

ZEBRANIE WIEJSKIE WSI HORNÓWEK
W dniu 9 lipca 2020 r. odbyło się trzecie Zebranie Wiejskie wsi Hornówek. Tym ra-

zem mieszkańcy spotkali się na Polanie Jakubów w reżimie sanitarnym. W spotkaniu 
uczestniczyło 23 mieszkańców wsi Hornówek. Główne tematy omawiane podczas spotkania 
to: status wykorzystania budżetu sołeckiego 2020 r. oraz bieżące sprawy sołectwa. Podczas 
zebrania zostały podjęte dwie uchwały: pierwsza o zmianie wysokości nakładów na inicjatywy 
realizowane w budżecie sołeckim 2020 r. i druga – wzywająca Wójta Gminy Izabelin do podję-
cia działań, mających na celu bezpieczeństwo spalonego budynku we wsi Hornówek. Ustalono 
wstępnie termin kolejnego spotkania na pierwszą połowę września. Zostanie na nim podjęta 
uchwała dotycząca inicjatyw realizowanych z budżetu sołeckiego w roku 2021 oraz ustalimy 
priorytety mieszkańców w budżecie inwestycyjnym gminy w roku 2021. Protokół i uchwały 
będą dostępne na stronie Fb: Sołectwo Hornówek gm. Izabelin, Urzędu Gminy Izabelin, jak 
również na stronie www Urzędu Gminy. Wszelkie sugestie i pytania prosimy zgłaszać na adres 
soltys.hornowek@izabelin.pl lub radasolecka.hornowek@izabelin.pl.

Jarosław Kępkowicz
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7 lipca Komisja w składzie: Małgorzata Piekarska – Przewodnicząca 
Komisji, Małgorzata Wiśniewska – członek Komisji, Patrycja Bykow-

ska – członek Komisji, Bogdan Szczesiak – członek Komisji wyłoniła zwy-
cięzców Konkursu „Mój sposób na zbieranie deszczówki”. 20 głównych 
nagród – zbiorników do zbierania wód deszczowych – zdobyli: 

Olga Łukasiewicz, Andrzej Kozłowski, Lech Celejewski, Magdalena Ko-
walczyk, Bożena Bykowska, Zenon Śmietanko, Elżbieta Sosińska, An-
drzej Milej, Katarzyna Strzeszewska, Małgorzata Leszczyńska, Jan Putz, 
Bożena Torzewska, Małgorzata Wójcik, Tadeusz Sośnierz, Krzysztof 
Chruścielewski, Dorota Sikora, Marian Parczała, Jolanta Pacek, Beata 
Śledziak, Wanda Kosińska

Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Dobrowolski, Joanna Woźny, Anna Za-
ręba, Agnieszka Wącior

Nadesłano 36 prac. Podczas oceniania Komisja brała pod uwagę: speł-
nienie wymogów formalnych i technicznych określonych Regulaminem, 
kreatywność, oryginalność, pomysłowość, estetykę, walory użytkowe 
projektu.

Wszystkim zwycięzcom – gratulujemy
Komisja Konkursowa

zdjęcia z arch. Komisji Konkursowej

Konkurs miał na celu promowanie efektywnego gospodarowania wodą opadową na własnej posesji w celu 
zwiększenia naturalnej retencji i poprawy lokalnego mikroklimatu, rozwijanie świadomości ekologicznej, po-
budzanie zainteresowania gospodarowaniem wodami opadowymi.

NOWY KONKURS!

KONKURS „Mój sposób na zbieranie 
deszczówki” ROZSTRZYGNIĘTY
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ZASADY PRAWIDŁOWEGO KOMPOSTOWANIA
MASZ NA TO WPŁYW

Duża część naszych odpadów to bioodpady, z których mo-
żemy uzyskać cenny nawóz organiczny wspomagający 
wzrost roślin, jak również poprawiający jakość gleby, wzboga-
cając ją w próchnicę i poprawiając przepuszczalność. Wy-
twarzanie go z odpadów powstających w kuchni i w ogro-
dzie jest bardzo proste. Kompostownik można kupić gotowy 
lub bardzo łatwo zrobić go samemu z różnych materiałów 
np. z drewna, beczek, palet.
Zachęcając do kompostowania pamiętajmy o kilku zasadach:

• Rozkład biomasy odbywa się w obecności tlenu oraz mikroorganizmów przy odpo-
wiedniej temperaturze oraz wilgotności, dlatego kompostownik najlepiej usytuować 
w miejscu zacienionym, osłoniętym przed mocnym słońcem oraz bezwietrznym. Gdy 
pryzma kompostowa jest zbyt sucha, procesy rozkładu ustają, gdy jest zbyt mokra, 
rozpoczyna się gnicie. 

• Ściany kompostownika powinny być ażurowe, w naturalny sposób będą napowie-
trzały odpady. Dostęp do tlenu ma istotny wpływ na szybkość i efektywność proce-
su kompostowania, bez niego resztki organiczne zgniją, zamiast przekształcać się 
w próchnicę. Ma to istotne znaczenie dla mikroorganizmów rozkładających biomasę, 
które mogą żyć tylko w środowisku zawierającym tlen. Jeśli jest go zbyt mało, umie-
rają, a ich miejsce zajmują beztlenowce inicjujące procesy gnilne. 

• Pryzma czy ograniczony ściankami kompostownik nie powinny mieć dna, aby mi-
kroorganizmy glebowe odpowiadające za rozkład opadów łatwo dostawały się do 
materii organicznej i szybko ją przerabiały, a także nadmiar wody mógł swobodnie 
wsiąkać w podłoże.

• Kompostownik nie może być zlokalizowany w dowolnym miejscu na działce. Jego 
lokalizacja powinna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. Szczegółowe unormowania w odniesieniu do kompostowników 
wprowadza § 36 w zależności od jego pojemności i rodzaju zabudowy:

Mieszkańcy gminy Izabelin, którzy deklarują kompostowanie bioodpadów będących 
odpadami komunalnymi w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami. Od 1 stycznia 2020r. zniżka ta wynosi 6zł od 
stawki obwiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Dzięki przydomowym kompostow-
nikom zapłacimy mniej za odbiór odpadów, ale nie będziemy już mieć możliwości  
oddania bioodpadów w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami. 

Korzystanie z omawianego przywileju podlega kontroli. Istnieje możliwość utraty pra-
wa do zwolnienia w przypadku:

- złożenia nieprawdziwej  informacji o posiadaniu przydomowego kompostownika 
i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne; 

- uniemożliwienia dokonania oględzin w celu  weryfikacji zgodności informacji z de-
klaracji ze stanem faktycznym.  

Agnieszka Czarnecka
Wydział Ochrony Środowiska

od okien i drzwi zewnętrznych 
do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi

od granicy działki 
sąsiedniej

odległość kompostownika 
o pojemności do 10 m3

15 m 7,5 m

odległość kompostownika 
o pojemności do 10 m3 
w zabudowie jednorodzinnej, 
zagrodowej i rekreacji indywidualnej

5 m 2 m

odległość kompostownika 
o pojemności od 10 m3 do 50 m3

30 m 7,5 m
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Z ŻYCIA GMINY

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 6 do 22, natomiast 
w soboty od 12 do 24.

W czerwcu największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezio-
nych odpadów, ponownie cieszyły się odpady poremontowe. Mieszkańcy 
pozbyli się w ten sposób prawie 8200 kilogramów. Pozostałe ilości kształ-
towały się następująco:

Papier – 236 worków

Szkło – 78 worków

Tworzywa sztuczne – 306 worków

Zużyty sprzęt elektroniczny – 67 worków (odpady większe gabarytowo 
zostały przeliczone według objętości)

Bioodpady – 250 worków

Odpady wielkogabarytowe – 120,10 m3

Opony – 168 szt.

Świetlówki – 9 kg

Baterie i akumulatorki – 7 kg

Przeterminowane leki – 5 kg

Chemikalia – 23 kg

Tekstylia – 75 worków

Po odbiór odpadów przyjechało 16 hakowców firmy BYŚ, z czego 14 
zabrało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebrane zostały 42 
kontenery KP-7. Po tekstylia, świetlówki, leki, chemikalia i baterie wyko-
nane 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.            

Marta Merchel

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

Punkt odwiedziło w sumie 335 mieszkańców.  Odwiedziny mieszkań-
ców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Izabelin C  132

Hornówek  75

Truskaw  56

Laski  43

Izabelin B  27

Mościska  16

Sieraków   6

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 20 dni 
roboczych maja przywieziono aż 22 % 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
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Z ŻYCIA GMINY

Skatepark w Izabelinie 
przybiera coraz bardziej realne kształty

Piotr Januszewski i Marcin „Baca” Duch, którzy projektują długo wyczekiwany 
skatepark na terenie Izabelina, spotkali się z osobami zainteresowanymi te-

matem, by pokazać swój pomysł i omówić konkretne oczekiwania. Padło dużo 
technicznych pytań i propozycji urządzeń oraz ich usytuowania. Zebrane uwa-
gi projektanci mają uwzględnić podczas tworzenia ostatecznej koncepcji ska-
teparku. Informacji o kolejnych spotkaniach należy szukać na stronie gminy 
www.gmina.izabelin.pl – w zakładce Młodzieżowa Rada Gminy. Mamy nadzieję, 
że pierwsze deski i hulajnogi ruszą na tor jeszcze w tym roku.

Waldemar Szatanek 

Sołtys Truskawia złożyła rezygnację

Patrycja była niezwykle zaangażowanym sołtysem, realizującym wizję 
tej funkcji poprzez pracę przy ludziach i blisko ludzi. Bycie sołtysem 

to trudne zadanie. Dobry sołtys nie ogranicza się jedynie do obecności 
i zabierania głosu na Radzie Gminy, ale podejmuje się codziennej, mo-
zolnej, społecznej pracy z mieszkańcami i pracownikami urzędu gminy, 
załatwiania formalności, uczestniczenia w wielu spotkaniach, byciu na 
wyciągniecie ręki praktycznie przez 24 godziny na dobę. To właśnie 
sołtys Truskawia bywała kilka razy w tygodniu w urzędzie, rozmawiając 
bezpośrednio ze mną lub moimi współpracownikami, mówiąc wprost: 
„zajmijcie się tym, proszę”.

9 lipca 2020  Patrycja Bykowska złożyła rezygnację ze swojej funkcji.

Bardzo żałuję, że Patrycja podjęła taką decyzję. Była merytorycznym 
partnerem dla Urzędu Gminy w pracy na rzecz sołectwa. I – jak to lubi-
my mówić – „walczyła” o sprawy swojej wsi, ale w sposób kompetentny 
i pozwalający na osiągnięcie celu. Dzięki współpracy z nią i radnym 
Tomaszem Stempkowskim obecnie jest realizowany dalszy ciąg latarni 
na ulicy Północnej, a do projektu ulicy od strony Izabelina C został 
włączony obszar starej pętli, w tym światła przy ulicy Parkowej oraz 
ustanowienie dodatkowego przystanku w tym rejonie. To przy rozpo-
częciu prac projektowych ulic Północnej i Południowej ze strony Patrycji 
padały pytania: Jak? Kiedy? Czemu w taki sposób?

Prace Sołtys Patrycji to również rozpoczęty proces zmiany przystanku 
na ulicy Langiewicza na terenie KPN, ogromne zaangażowanie w pro-
jektowanie parkingu KPN na końcu Truskawia przy ulicy Dzika, dbanie 
o to, aby z inwestycji nie zniknął plac zabaw – tak bardzo potrzebny 
okolicznym mieszkańcom.

To również szereg mniejszych spraw, jak np. montaż luster, a przede 
wszystkim pomoc wielu mieszkańcom w kontaktach z urzędem gminy, 
pomoc przy sąsiedzkim sporze, rozmowy i wyjaśnienia (autobusy, drogi, 
podatki), wsparcie mieszkańców podczas ostatniej ulewy, zarządzanie 
kryzysowe bezpośrednio na miejscu, współdziałanie z innymi sołtysami 
na rzecz poprawienia jakości życia w sołectwach. To wreszcie udział 
w wielu pracach Urzędu Gminy i przekazanie nam bezpośredniego gło-
su mieszkańców – udział w rozmowach na temat lokalizacji PSZOK, 
projektowanie zieleni w przestrzeni publicznej w gminie, prace nad stra-
tegią, polityką senioralną czy planowaniem przestrzennym. 

Inne warte wspomnienia inicjatywy Patrycji z jej niespełna rocznego 
okresu pełnienia tej funkcji: 

• Aplikowanie o zewnętrzne środki – z jej inicjatywy sołectwo zło-
żyło (pracą wielu osób) trzy różne wnioski i pozyskało kwotę 25 
tysięcy na realizację dwóch projektów w sołectwie: mural na pętli 
oraz zielona ściana na Mokrych Łąkach.

• Organizacja Śpiewanek Patriotycznych – w atmosferze historycznej 
refleksji, przy ognisku utrzymywanym przez harcerzy, mieszkańcy mie-
li okazję wysłuchać historii walk partyzantów z Grupy Kampinos Armii 
Krajowej, przeplatanych wspólnym śpiewaniem patriotycznych pieśni 
i piosenek.

• Koordynacja Systemu Ostrzegania Sąsiedzkiego w Truskawiu.

Znając Patrycję wiem, że pozostanie zaangażowana w sprawy naszej 
małej ojczyzny, a jej energia znajdzie ujście w innym obszarze. Bardzo 
Ci dziękuję za wszystko co zrobiłaś podczas pełnienia funkcji sołtysa. 

W związku z rezygnacją Patrycji z funkcji sołtysa sołectwa Truskaw, 
w połowie września odbędą się wybory na tę funkcję. Szczegółowy 
terminarz Kalendarza Wyborczego pojawi się na gminnej stronie oraz 
gminnym profilu na Facebooku i tablicach informacyjnych na terenie wsi 
na początku sierpnia. Już dziś proszę wszystkich mieszkańców Truskawia 
o rozglądanie się i rozmowy z sąsiadami, by wyłonić jak najlepsze kandy-
datury na tę zaszczytną choć bardzo trudną funkcję społeczną.  

Dorota Zmarzlak
Wójt Gminy Izabelin
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Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

wyniki II tury

Z ŻYCIA GMINY

W drugiej turze wyborów, 12 lipca 2020 r. między godziną 7.00 a 21.00, zmierzyli się kandydaci którzy 28 czerwca uzyskali prawo głosowania 
w ponownym głosowaniu. Wyniki głosowania w drugiej turze w kraju:

Wyniki głosowania w drugiej turze w gminie Izabelin:

Frekwencja w drugiej turze wyborów wyniosła w kraju 68,18%, natomiast w Gminie Izabelin 77,80%.
Więcej informacji na temat wyborów Prezydenta RP 2020 otrzymamy na stronie https://wybory.gov.pl/
Znajdziemy tu wiele ciekawych i przedstawionych w atrakcyjnej formie graficznej zestawień, dotyczących wyborów ogólnie w skali kraju, jak 
również szczegółowo, w rozbiciu na poszczególne obwody, obejmujących dane na temat frekwencji jak i samych wyników.

Paweł Dubaniewicz

Kandydat Liczba głosów Procent głosów

DUDA Andrzej Sebastian 2 956 45,72%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 3 509 54,28%

Kandydat Liczba 
głosów

Procent 
głosów Wynik

DUDA Andrzej Sebastian 10 440 648 51,03% Wybrany w drugiej turze 
głosowania

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 10 018 263 48,97%
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XXV SESJA RADY GMINY IZABELIN

XXV sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się w dniu 23 czerwca 2020 roku. Podczas sesji przed-
stawiono „Raport o stanie gminy”. Radni przegłosowali następujące uchwały:

uchwała XXV/198/20 w sprawie udzie-
lenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Iza-
belin (ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2).

uchwała XXV/199/20 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2019 r. (ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

uchwała XXV/200/20 w sprawie udzie-
lenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 
r. (ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

uchwała XXV/201/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2020-2033 (ZA: 10, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 2)

uchwała XXV/202/20 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy 
Izabelin. (ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 
2)

uchwała XXV/203/20 w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego. (ZA: 
10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
jest konsekwencją planowanego deficytu 
budżetu Gminy w 2020 r. 

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 
(po zmianach) planowany deficyt ustalony 
został na poziomie 8.248.003,40 zł. Źró-
dłem jego finansowania został określony 
przedmiotowy kredyt bankowy w wysoko-
ści 2.000.000,00 zł, nadwyżka budżetowa 
z lat ubiegłych wynikająca ze szczególnych 
zasad wykonywania budżetu w wysokości 
223.443,52 zł oraz wolne środki w wysoko-
ści 6.024.559,88 zł.

Kredyt zostanie przeznaczony na sfinan-
sowanie inwestycji, polegających na prze-
budowie dróg gminnych: ul. Przedszkolnej 
w Laskach, ul. Polnej w Hornówku oraz ul. 
Końcowej w Izabelinie C.

Oprocentowanie kredytu przyjęto według 

stawki WIBOR 3M oraz średniej marży ban-
ków. Wszystkie zobowiązania wynikające 
z przedmiotowego kredytu zostały ujęte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Izabelin.

uchwała XXV/204/20 w sprawie przeję-
cia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
zadania publicznego utrzymania terenów 
zielonych zlokalizowanych w pasie dróg po-
wiatowych na terenie gminy Izabelin. (ZA: 
12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Mając na względzie potrzebę estetycznego 
urządzenia i utrzymania terenów zielonych 
zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych 
znajdujących się na terenie gminy Izabe-
lin, nasza Gmina wyraziła chęć przejęcia 
w ramach porozumienia z Zarządem Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego realizacji 
powyższego zadania publicznego.

uchwała XXV/205/20 w sprawie dopłat 
do taryfy dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla gospodarstw domowych oraz 
instytucji pożytku publicznego. (ZA: 13, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Rada Gminy postanowiła skorzystać z po-
siadanych uprawnień i ustanowić dopłatę 
do ścieków w wysokości 2 zł brutto/1m3 
(w stosunku do dotychczasowej stawki 1 zł 
brutto/1m3, obowiązującej do 30 czerwca 
2020 r.) dla grupy odbiorców określanych 
jako gospodarstwa domowe. Dodatkowo 
dopłata w takiej samej wysokości dotyczyć 
będzie zarówno wszystkich mieszkańców 
gminy, jak i instytucji pożytku publicznego, 
tj. Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
i Towarzystwa Św. Brata Alberta – Domu 
Samotnej Matki w Laskach. Niniejsza 
uchwała ma na celu szeroko rozumianą 
ochronę środowiska przyrodniczego – wy-
cofując się z dopłat do wody, zachęcamy do 
oszczędzania wody, jednocześnie popiera-
jąc postawę proekologiczną w zakresie ko-
rzystania z sieci kanalizacyjnej i zwiększając 
wysokość dopłaty w tym zakresie.

uchwała XXV/206/20 w sprawie wyra-
żenia zgody na współdziałanie i zawarcie 
porozumienia z Gminą Stare Babice w celu 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. 

(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Planowane porozumienie dotyczy realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ul. 
Szymanowskiego w Izabelinie” w dwóch 
etapach: projektowym i wykonawczym. 
Zakres prac do wykonania obejmuje wyko-
nanie konstrukcji, nawierzchni jezdni wraz 
z odwodnieniem drogi oraz budowę chodni-
ków dla pieszych i ścieżki rowerowej. Ulica 
Szymanowskiego jest drogą gminną, która 
przebiega przez teren wsi Laski, w gminie 
Izabelin i teren wsi Klaudyn, w gminie Stare 
Babice. Jej budowa jest bardzo potrzebna 
dla polepszenie komunikacji pomiędzy oby-
dwoma gminami i stanowi alternatywny 
wyjazd z gminy Izabelin.

uchwała XXV/207/20 w sprawie wy-
rażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na nieruchomości 
położonej w Mościskach przy ul. Postę-
pu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 
237/18 obr. Mościska. (ZA: 13, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2)

Działka nr ew. 237/18 z obrębu Mościska 
o pow. 0,0044 ha stanowi własność Gminy 
Izabelin. Służebność przesyłu ustanowiona 
zostanie dla przyłącza elektroenergetycz-
nego kablowego niskiego napięcia, które 
będzie zaopatrywać w prąd działkę nr ew. 
237/20 zlokalizowaną przy ul. Estrady 9B. 
Służebność przesyłu będzie ustanowiona 
odpłatnie, na czas nieoznaczony.

uchwała XXV/208/20 w sprawie wy-
rażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na nieruchomości po-
łożonej w Hornówku przy ul. 3 Maja, sta-
nowiącej działkę ewidencyjną nr 479/2 obr. 
Hornówek. (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 
2)

Działka nr ew. 479/2 z obrębu Hornówek 
o pow. 1,7602 ha stanowi własność Gminy 
Izabelin. Służebność przesyłu ustanowiona 
zostanie dla sieci elektroenergetycznej ka-
blowej średniego i niskiego napięcia oraz 
kontenerowej stacji transformatorowej 
w związku z modernizacją odcinka linii 15 
kV BAB. Modernizacja ma na celu likwida-
cję linii napowietrznej i realizację sieci pod-

Z ŻYCIA GMINY
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ziemnej. Służebność przesyłu będzie usta-
nowiona odpłatnie, na czas nieoznaczony.

uchwała XXV/209/20 w sprawie wy-
rażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na nieruchomości 
położonej w Truskawiu przy skrzyżowaniu 
ul. Lipkowskiej i ul. 3 Maja, stanowiącej 
działkę ewidencyjną nr 802/3 obr. Truskaw. 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Działka nr ew. 802/3 z obrębu Truskaw 
o pow. 0,0233 ha stanowi własność Gminy 
Izabelin. Służebność przesyłu ustanowiona 
zostanie dla kontenerowej stacji transfor-
matorowej wraz z obiektami i urządzeniami 

niezbędnymi do jej eksploatacji w związku 
z modernizacją linii SN RPZ BABICE. Mo-
dernizacja ma na celu likwidację linii na-
powietrznej i realizację sieci podziemnej. 
Służebność przesyłu będzie ustanowiona 
odpłatnie, na czas nieoznaczony.

uchwała XXV/210/20 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XII/89/19 Rady Gminy Iza-
belin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXVI/328/18 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 
r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego, obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze, oraz 
w sprawie określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć pedago-
gów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkole i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Izabelin. (ZA: 
9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

uchwała XXV/211/20 w sprawie ustale-
nia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 
Izabelin na rok szkolny 2020/2021. (ZA: 13, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

uchwała XXV/212/20 w sprawie przy-
stąpienia Gminy Izabelin do realizacji pro-
jektu partnerskiego pod nazwą „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, nauczycieli 
i uczniów do nauczania zdalnego”. (ZA: 13, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Projekt ten realizowany będzie na obszarze 
Gminy Izabelin, dla Szkoły Podstawowej 
w Izabelinie. Jego celem jest przygotowa-

nie szkół, nauczycieli oraz uczniów do nauki 
zdalnej poprzez zakup niezbędnego sprzę-
tu, oprogramowania i przeprowadzenie 
szkoleń. W zakresie projektu realizowane 
będą zakupy i działania powiązane z przy-
gotowaniem szkół prowadzących kształ-
cenie ogólne, nauczycieli oraz uczniów 
do nauczania zdalnego. Laptopy i tablety 
mogą być wykorzystywane przez uczniów 
i nauczycieli do zajęć lekcyjnych w formie 
zdalnej (online). Sprzęt, zakupiony w ra-
mach wyposażenia pracowni, będzie wy-
posażony w pakiet oprogramowania do 
wspomagania nauki danego przedmiotu, 
pozwalającego na wykorzystanie Techno-
logii Informacyjno-Komunikacyjnej na za-
jęciach lekcyjnych, również prowadzonych 
w formie zdalnej. Zakupiony sprzęt wraz 
z oprogramowaniem zostanie przekazany 
na własność organom prowadzącym szkoły 
(gminy i powiaty), które zostaną zobowią-
zane do jego utrzymania przez okres 5 lat 
od daty zakończenia projektu.

uchwała XXV/213/20 w sprawie przyję-
cia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie nadania Statutu Samodzielne-
mu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdro-
wotnej w Izabelinie. (ZA: 13, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2).

uchwała XXV/214/20 w sprawie roz-
patrzenia skargi.(ZA: 11, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2)

W dniu 31 marca 2020 roku została prze-
kazana od Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska skarga Radnych Sołectwa Tru-
skaw dotycząca lokalizacji gminnego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
dla gminy Izabelin. Skarga w części dotyczy 
działalności Wójta Gminy. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji zapoznała się z otrzy-
maną skargą. Członkowie Komisji po zapo-
znaniu się z dokumentami załączonymi do 
skargi, opinią Radcy Prawnego, dokumen-
tacją udostępnioną przez Wydział Ochrony 
Środowiska oraz wyjaśnieniami pracownika 
ww. wydziału stwierdziła, że lokalizacja dla 
tymczasowego PZOKU-u spełniała wymogi 
prawne. Wskazana przez Urząd Gminy loka-
lizacja znajdowała się w dogodnym miejscu 
dla mieszkańców, ponadto we wcześniej-
szych latach znajdował się tam już PSZOK. 
Gmina nie posiadała innej działki spełniają-
cej warunki zagospodarowania przestrzen-
nego oraz nie miała w planach zakupu 
działki na ten cel. 

Podczas Komisji Gospodarczej, na której 
został przedstawiony projekt lokalizacji przy 
ul. Mokre Łąki, radni uznali, że stan prawny 
dla działki przeznaczonej pod PSZOK jest 
prawidłowy. Biorąc pod uwagę sprzeciw 
mieszkańców do położenia PSZOK-u w Tru-
skawiu, wybrano nową lokalizację na par-
kingu Urzędu Gminy oraz wyznaczono datę 
przeprowadzenia referendum, w którym 
mogliby wypowiedzieć się wszyscy miesz-
kańcy gminy. Z uwagi na sytuację epide-
miczną, referendum zostało odwołane, 
a data następnego będzie wyznaczona 
w najbliższym możliwym terminie. Bio-
rąc pod uwagę powyższe, Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji zarekomendowała uzna-
nie skargi za bezzasadną.

Jednocześnie Komisja uważa, że przy 
wyborze lokalizacji dla tymczasowego 
PSZOK-u na terenie gminy Izabelin, Urząd 
Gminy powinien jednak wcześniej przepro-
wadzić konsultacje społeczne z mieszkań-
cami, aby mogli zapoznać się z planowaną 
inwestycją i wyrazić swoją opinię. 

Iwona Mazurek

Z ŻYCIA GMINY

fot. Katarzyna Wojtak
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WYBIERZ NAZWĘ 

RONDA W IZABELINIE

Chcielibyśmy, by po raz pierwszy tak waż-
ne miejsce zostało nazwane zgodnie 

z Państwa oczekiwaniami, by decyzja czy 
uhonorować to miejsce imieniem kogoś za-
służonego dla naszej izabelińskiej społecz-
ności, czy raczej nadać mu nazwę bardziej 
neutralną, np. związaną z przyrodą, została 
podjęta przez nas wszystkich a nie – jak to 
często bywa – decydowały o tym komisje, 
radni czy wójt.  

Do tej pory wpłynęły cztery propozycje:

1. Płk. Edward Gierski – wieloletni Komen-
dant Gminny OSP, twórca nowoczesnej 
ochrony p.poż w gminie Izabelin, organiza-
tor oddziałów ratownictwa techniczno-che-
micznego i wodnego w strukturach komen-
dy stołecznej służb pożarniczych

2. Janusz Cyprian Nowak –  społecznik, 
inicjator reaktywowania gminy Izabelin, 
wicemistrz świata w brydżu sportowym old-
boyów.

3. Ks. prof.  Stanisław  Olejnik –  teolog 
moralny, wykładowca akademicki. Twórca 
i lider działającego przez dekadę Klubu Mi-
łośników Izabelina i Puszczy Kampinoskiej.

4. Helena Sznajder ps. Pokrzywa – boha-
terska łączniczka AK Grupa Kampinos, be-
stialsko torturowana i zamordowana przez 
faszystów. Mimo cierpienia nie ujawniła da-
nych organizacji, ratując życie żołnierzom 
Polski Podziemnej.

Jeżeli macie państwo inne propozycje, pro-
simy o ich zgłaszanie pisemne do kancelarii 
Urzędu Gminy lub poprzez system interne-
towy www.rondo.izabelin.pl. Zaś w drugiej 
połowie września rozpoczniemy promocję 
zgłoszonych patronów i nazw, i zaprosimy 
państwa do głosowania. 

Waldemar Szatanek

fot. Mateusz Milej

Szukamy patrona lub nazwy dla ronda w Izabelinie, które  powstało 
na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Krasińskiego i Sienkiewicza. 

Zgodnie z art. 97a pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) 

Wójt Gminy Izabelin

informuje

o zamiarze dokonania podziału nieru-
chomości o nieuregulowanym stanie 
własności, oznaczonej geodezyjnie jako 
działka ewidencyjna nr 1886/4 o pow. 
0,3889 ha, położona we wsi Laski gmina 
Izabelin, powiat warszawski zachodni, 
dla której zgodnie z danymi z ewidencji 
gruntów i budynków nie jest prowadzo-
na księga wieczysta.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia 
ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym 
przysługują prawa rzeczowe do nieru-
chomości, zostanie wszczęte postępowa-
nie w sprawie podziału nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Kancelarii 
Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 IZABELIN C.

Izabelin C, dn. 10 lipca 2020 r. 
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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Często zastanawiamy się nad tym, jak polepszyć swoje życie, jak osiągnąć więcej, jak dłużej zachować 
młodość i sprawność fizyczną, czy po prostu – jak być lepszym człowiekiem. Zwykle przed naszymi oczami, 
czy też naszych współrozmówców, pojawiają się odpowiedzi z zakresu: lepsza edukacja, praca, a nawet 
miejsce zamieszkania. Czasami odpowiedzią jest zmiana diety lub społeczności, w której się obracamy. Te 
czynniki niewątpliwie wpływają na całokształt tego, kim jesteśmy. Ja jednak chciałbym sięgnąć głębiej 
w tych rozmyślaniach – do korzeni, które determinują nasze działania i sprawiają, że działamy i żyjemy 
w określony sposób. 

Ruch eliksirem zdrowia
Jestem zawodnikiem i trenerem tenisa, zatem 
sport odegrał znaczącą rolę w moim życiu. 
Przez lata treningów dowiedziałem się, jak 
bardzo aktywność fizyczna kształtuje każde-
go człowieka. Uważam, że sport jest jedną 
z podstaw zdrowego trybu życia. Powiedzenie: 
,,W zdrowym ciele zdrowych duch” jest dosko-
nałym odzwierciedleniem tego, czym powinni-
śmy kierować się w życiu. Można powiedzieć, 
że jest łącznikiem pomiędzy nami, a wizją nas 
samych. 

Regularne ćwiczenia nie tylko pomagają nam 
w walce o naszą sylwetkę, ale również dotle-
niają organizm, dzięki czemu lepiej się uczymy 
i zapamiętujemy. Jest nam się także łatwiej 
skupić, a to jest nieocenione na każdym etapie 
życia, poczynając od młodzieży chłonącej tony 
wiedzy z podręczników, po dorosłych, którzy 
co prawda nowej wiedzy przyjmują trochę 
mniej, za to wiele godzin poświęcają ciężkiej 
umysłowej pracy. 

Sport ma też ogromny wpływ na układ hormo-
nalny, który reguluje i determinuje czynności 
zarówno biologiczne jak i psychologiczne w or-
ganizmie. Dla przykładu, endorfina czy seroto-
nina, które wydzielane są podczas uprawiania 
sportu, wpływają na nasz nastrój, sprawiając, 
że odczuwamy więcej szczęścia i mamy więcej 
energii do działania. 

Dobre strony stresu
Tenis, jako dyscyplina, w której na korcie kon-
frontuje się tylko dwóch zawodników (nie li-
cząc debla), jest niezwykle podatny na czynniki 
psychologiczne obu graczy. Nie ma możliwości 
zmiany, czy też przerwy na życzenie trenera. 
W tenisie każdy jest odpowiedzialny sam za 
swoją grę oraz za to, czy wygra, czy przegra. 
Poczucie odpowiedzialności przed samym sobą 
uczy tenisistów, że każdy jest kowalem swoje-
go losu. Ta pozytywna presja na korcie, zostaje 

również poza nim. Osoby uprawiające sporty 
indywidualne, takie jak tenis, dużo lepiej ra-
dzą sobie w prawdziwym życiu. Wykształciła 
się u nich umiejętność przezwyciężania pro-
blemów lub przynajmniej chęć mierzenia się 
z nimi, co już samo w sobie jest kamieniem 
milowym. Takie osoby są dużo bardziej odpor-
ne na stres, który – jak wiemy – dotyka nas 
prawie na każdym kroku. Umiejętności z kortu, 
które wydają się stricte sportowe, wyciągnięte 
,,na światło dzienne” pokazują, jak pozytywnie 
sport wpływa na nas i jak oddziałuje w każdej 
sferze życia. 

Tenis uczy również zdrowego współzawodnic-
twa, ukazuje wartość zwycięstwa oraz daje 
lekcję porażki. Każde starcie na korcie, nieza-
leżnie od wyniku, jest lekcją dla obu stron, któ-
ra sprawia, że są one coraz lepsze. Sport daje 
nam umiejętność docenienia porażki oraz zna-
czenia treningu w drodze do sukcesu. Stawia 
przed nami trudności, z którymi możemy sobie 
poradzić, dając nam zarazem motywację, któ-

ra prowadzi prosto do zwycięstwa. 

W mojej karierze zawodniczej oraz trenerskiej 
spotkało mnie wiele sytuacji, w których mu-
siałem przezwyciężyć różnego rodzaju stres. 
Historia, którą chciałbym się podzielić miała 
miejsce podczas turnieju na Malcie. Wówczas, 
jako kilkunastoletni zawodnik, poleciałem 
sam na swój pierwszy turniej międzynarodo-
wy. Każdy mecz wymagał uprzedniego roz-
grzania się z innym zawodnikiem. Nie mając 
swojego zespołu oraz nikogo znajomego, 
z kim mógłbym potrenować, musiałem samo-
dzielnie w tej sytuacji podchodzić do każdego 
zawodnika i pytać się o możliwość rozgrzewki 
przedmeczowej. Od tego zależał dalszy sukces 
oraz to, czy utrzymam się podczas rozgrywek. 
Ten z pozoru mały psychologiczny aspekt i to, 
czy uda mi się z nim zmierzyć, miał ogromny 
wpływ na dalsze losy turniejowe. 

Jestem przekonany, że ta lekcja bardzo mocno 
przyczyniła się do mojego rozwoju emocjonal-
nego. Byłem wtedy pod ogromną presją, którą 
musiałem przezwyciężyć, łamiąc zarazem ba-
rierę społeczną i językową. 

Sport jest dla mnie przepustką do odkrywania 
świata, podróżowania, okazją do nauki języ-
ków oraz ogromną lekcją na całe życie. Każde-
go dnia kształtuje mnie ona i pozwala mierzyć 
się z przeszkodami do pokonywania. Dzieląc 
się tym doświadczeniem, chciałbym zachęcić 
wszystkich do aktywności sportowej, ponie-
waż bez wątpienia oddziałuje ona na nasze 
codzienne życie. 

Mateusz Ciecierski

trener tenisa, mental coach, zawodnik klasy-
fikowany na listach polskich i zagranicznych. 
Triumfator wielu turniejów. Mistrz Warszawy 
i Mazowsza w singlu i deblu. Finalista mi-
strzostw Polski. Mieszkaniec Hornówka od 
urodzenia.

fot. Barbara Pazio
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TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE
Z Łukaszem Prochackim – instruktorem Latino solo w Centrum Kultury Izabelin – rozmawiała Iwona Mazurek

Łukaszu, jesteś dyplomowanym na-
uczycielem tańca towarzyskiego, ale 
specjalizujesz się w tańcach latyno-
amerykańskich. Od kilku lat prowadzisz 
w naszym Centrum Kultury Izabelin za-
jęcia taneczne Latino solo skierowane 
do kobiet.
Tak, to wszystko prawda. Te zajęcia stały 
się bardzo popularne w Izabelinie. Przez 
te kilka lat tak ewoluowały, że z jednej 
grupy zrobiły się trzy. Jest grupa dla po-
czątkujących oraz grupa dla średnioza-
awansowanych. Niektóre z pań z tej grupy 
mają w sobie tyle siły, chęci i motywacji, 
by pójść dalej. W październiku 2019 roku 
utworzyła się trzecia grupa – formacja ta-
neczna, z którą zaczęliśmy przygotowywać 
trzyminutowy układ taneczny. Ma on być 
zaprezentowany przed szerszą publiczno-
ścią, m.in. na Mistrzostwach Polski WADF 
(World Artistic Dance Federation). Na razie, 
z wiadomego powodu, mamy te treningi 
wstrzymane, ale od 27 maja do końca lip-
ca, osoby chętne kontynuują nasze zajęcia 
raz w tygodniu, na sali sportowej w szkole 
podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie. 
Od września chcemy ponownie ruszyć pełną 
parą, a także stworzyć kolejną grupę po-
czątkującą, ponieważ zainteresowanie tymi 
zajęciami wzrasta, co dla mnie jest bardzo 
miłą informacją zwrotną.

Dlaczego wybrałeś tańce latynoame-
rykańskie? 
Wywodzę się ze sportowego tańca towa-

rzyskiego, który zawiera 10 tańców. Taniec 
towarzyski dzielimy na dwa style taneczne: 
tańce standardowe i tańce latynoamery-
kańskie. Zawsze specjalizowałem się we 
wszystkich dziesięciu, ale tańce standardo-
we nie są wygodne w tańczeniu solo, bo 
z natury są to tańce towarzyskie, w parach. 
Natomiast tańce latynoamerykańskie można 
tańczyć solo. Jest ich pięć: samba, rumba, 
cha-cha, paso doble i jive. Na zajęciach La-
tino solo tańczymy dodatkowo salsę, me-
rengue, mambo, bachatę i swing. Mnie fa-
scynuje w tych tańcach duża różnorodność 
oraz to, że każdy z nich ma inny charakter 
i wywodzi się z innej kultury.

Czym różnią się te tańce?
Na przykład brazylijska samba – jest bardzo 
energetycznym tańcem z dzikim rytmem, 
a sama muzyka pobudza. Z kolei rumba 
jest melancholijna, niektórzy uważają, że 
jest miłosna, romantyczna. Tu muszę wspo-
mnieć, że tańcząc możemy się przenieść do 
jakiejś zupełnie nowej rzeczywistości. Ob-
serwuję uczestniczki moich zajęć i śmiało 
mogę stwierdzić, że wykorzystują one każdą 
minutę tych tańców, by poczuć się inaczej 
i wejść w ten inny świat, przenieść się „na 
inną planetę”. Przechodząc dalej to np. cha-
-cha pokazuje nam kulturę kubańską, gdzie 
rytmy są już bardziej osadzone. Ten taniec 
to rodzaj „nieśmiałego flirtu bez zobowią-
zań”. Ciekawe jest też to, że przez taniec 
możemy poznać kulturę danego kraju. Na 
zajęciach nie tylko tańczymy, ale poznaje-

my genezę powstania danego tańca. I tak, 
salsa to jest wolność – tańcząc ją możemy 
poczuć „oddech”.

A który z tych tańców jest Tobie najbliższy?

To jest bardzo intymne pytanie, ale odpo-
wiem Ci na nie. Mnie najbliższa jest cha-
-cha. To był pierwszy taniec, którego uczy-
łem się w życiu. Miałem wtedy 7 lat. 

Co Twoje zajęcia mogą dać kobietom?

Oprócz tych walorów, o których wspomnia-
łem wcześniej, to niewątpliwie ogromną war-
tością są same spotkania tych kobiet ze sobą 
i wspólne spędzanie czasu. One się często 
znają, tworzą taką mikrowspólnotę, spoty-
kają się prywatnie, ale zawiązują też nowe 
przyjaźnie. Kolejną wartością jest artterapia, 
bo taniec ma ogromną siłę. Tańcząc można 
poznać i wyrazić siebie. Kolejną kwestią jest 
poznanie swojego ciała i ruch, a co za tym 
idzie poprawa kondycji fizycznej i zdrowia 
psychicznego. Taniec pozwala nam również 
przezwyciężać nasze lęki i obawy np. pod-
czas występów musimy zapanować nad stre-
sem. Trzeba tu jeszcze wspomnieć o bardzo 
istotnej kwestii, a mianowicie, że „tańczyć 
każdy może”, bez względu na wiek. W na-
szych grupach w Izabelinie jest duża różno-
rodność wiekowa, ale to nie przeszkadza, by 
była miła atmosfera i świetna zabawa. Ja 
sam bardzo lubię te zajęcia i nie ukrywam, 
że po całym dniu pracy, cieszę się, że mogę 
zakończyć go tańcząc i bawiąc się.

Uczestniczki zajęć Latino Solo, fot. Łukasz Prochacki
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Łukasz Prochacki - pedagog, animator 
kultury, choreograf, dyplomowany nauczy-
ciel tańca, instruktor w Centrum Kultury 
Izabelin. Największe sukcesy osobiste to 
Mistrzostwo Świata oraz wielokrotne Mi-
strzostwo Polski. Sukcesy zawodowe to 
zespoły taneczne, które prowadzi od lat, i  
które zdobyły Mistrzostwo Świata, Mistrzo-
stwo Europy oraz Mistrzostwo Polski.

A nad czym pracujecie z formacją ta-
neczną kobiet w Izabelinie?
Przygotowujemy się do pierwszego publicz-
nego występu. Formacja będzie debiutować 
na Mistrzostwach Polski Formacji Tanecz-
nych WADF w kategorii Masters – czyli po-
wyżej 35 roku życia. To jest grupa wiekowa, 
która jest coraz bardziej popularna nie tylko 
w Polsce, ale i w Europie. Te osoby poprzez 
taniec realizują między innymi swoje nie-
spełnione marzenia. Występują w pięknych 
strojach. To jest wspaniałe, ale jednocześnie 
bardzo trudne, bo muszą pogodzić swoją 
pasję z pracą zawodową i rodziną. To nie 
jest łatwe, bo treningi i wyjazdy na turnie-
je są dużym wyzwaniem logistycznym, ale 
kobiety w Izabelinie świetnie sobie z tym 
radzą. W tym miejscu zapraszam serdecznie 
do naszej grupy wszystkie kobiety zaintere-
sowane taką formą aktywności.

Rozmawiając z Tobą nie mogę nie 
wspomnieć o Twoim ukochanym 
„dziecku”, czyli o wydarzeniu Czas na 
taniec...
Od 5 lat organizuję tę imprezę charyta-
tywną, podczas której zaproszeni goście: 
muzycy, tancerze, aktorzy występują na 
scenie CKI dla innych, by przekazać dalej 
możliwość tańczenia. W poprzednich latach 
zbieraliśmy fundusze na to, żeby mogły 
tańczyć m.in. dzieci z domu dziecka, osoby 
niewidome, osoby niepełnosprawne na wóz-
kach. Chodziło nam o to, by te osoby mogły 
również realizować swoje pasje i aktywnie 
spędzać czas. Przez te lata udawało nam 
się robić duże projekty. W tym roku koncert 
zaplanowany na 16 maja, przez pandemię 
się nie odbył, ale dzięki zeszłorocznej zbiór-
ce, w zajęciach tanecznych uczestniczyły 
osoby na wózkach i niewidomi, również na 
wózkach. Bardzo mnie cieszy fakt, że osoby 
z utrudnionym dostępem do tego typu za-
jęć, tu w Izabelinie miały taką możliwość.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów.

TEST COOPERA

W sobotę, 11 lipca, na bieżni przy szkole 
w Izabelinie odbyła się próba biegowa. 

Każdy chętny mógł sprawdzić swój poziom 
sprawności w 12-minutowym biegu ciągłym, 
a następnie porównać uzyskany rezultat 
z tabelami wyników, z uwzględnieniem wieku 
i stopnia wytrenowania. W sobotniej próbie 
biegowej najszybsza wśród kobiet była Olga 
Shpomer, z wynikiem 2600 m, a wśród męż-
czyzn – Filip Jakubiak, z wynikiem 3250 m.

Wakacyjne spotkanie sympatyków aktywności, 
rekreacji, sportu i kibicowania potwierdziło po-
trzebę organizowania prób biegowych, takich 
jak Test Coopera. Planujemy zorganizować go 
ponownie na jesieni.

GRATULUJEMY biegaczom wytrzymałości, siły 
i dobrych wyników, a kibicom energii w do-
pingowaniu.

DZIĘKUJEMY wolontariuszom: Ani Mandes, 
Kasi Ożyńskiej, Agnieszce Bieńkowskiej, Ali 
Ożyńskiej, Bartkowi Trojanowskiemu, Oskaro-
wi Ożyńskiemu i Pawłowi Życkiemu.

DZIĘKUJEMY za napoje, owoce i zdrowe prze-
kąski firmom: Zielone Delikatesy Arciszewscy, 
Izabelin ul. Krasińskiego oraz Carrefour Eks-
press Izabelin ul. Matejki.

Relacja z wydarzenia na fb Czas na Sport

B.Bieńkowska
fot. Agnieszka Kopytek

TO 
BYŁO...
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DO KARCZMISKA 
MOŻNA MASZEROWAĆ, WŁÓCZYĆ SIĘ I SPACEROWAĆ

Ścieżka „Do Karczmiska” cieszy się dużym 
zainteresowaniem, czemu trudno się dzi-

wić. Jest to trasa łatwa i krótka (ma długość 
ok. 3 km). W Truskawiu, gdzie ma swój począ-
tek, do dyspozycji turystów jest parking i wiaty 
turystyczne. Jak ścieżka długa i szeroka, po in-
tensywniejszych opadach, możemy spodziewać 
się utrudniających przejście rozlewisk i błotne-
go grzęzawiska. Latem nie unikniemy zapewne 
komarów, strzyżaków, kleszczy i innych, przy-
rodniczo cennych stworzeń. Jeśli jednak to nas 
nie odstraszy, będzie szansa poznać fragment 
Puszczy Kampinoskiej, prezentujący swe wy-
dmowo-bagienne walory. 

Ścieżka biegnie skrajem jednego z obszarów 
ochrony ścisłej – Cyganka, gdzie działania 
ochroniarskie sprowadzają się do… zaniechania 
wszelkich takich działań (generalizując zagad-
nienie). A zatem, w obszarach tych naturalne 
procesy przyrodnicze przebiegają w sposób 
swobodny i niezakłócony, stając się dzięki temu 
ostoją dzikiej przyrody. Wśród drzew rosnących 
w obszarze ochrony ścisłej Cyganka są i takie, 
które osiągnęły wiek 120 lat.  

Podążając szlakiem Do Karczmiska, można 
wypatrzeć dość nietypową w swym wyglądzie 
sosnę zwyczajną. Rośnie tuż przy ścieżce. Ist-
nieje duża szansa, by ją dostrzec, gdyż jest to 
dorodne drzewo. No właśnie – niby zwyczajna, 

a jednak tylko z nazwy. Jej odmienność wyraża 
się w pokroju. To sosna kandelabrowa, która 
ma kształt kilkuramiennego świecznika. Wyja-
śnienie takiego stanu rzeczy opiera się na moc-
nych… przypuszczeniach. Jakkolwiek tragicznie 
to zabrzmi, sosna kandelabrowa najprawdopo-
dobniej na skutek urazu mechanicznego utra-
ciła pień główny. Trudno jednoznacznie podać 
tego przyczynę, jednak podejrzenie może 

paść na roślinożerne zwierzę (a jego cień np. 
na łosia), które obgryzło ten, strategiczny dla 
rozwoju młodego drzewa, fragment. Mógł też 
się oczywiście prozaicznie złamać. Porzucając 
nawet analityczne studium przypadku – i tak 
prezentuje się ciekawie. 

Ścieżka zmienia swój charakter wraz z wkra-
czaniem w różne siedliska Puszczy – otwartych 
przestrzeni łąk Uroczyska Paśniki, podmokłe-
go łęgu i wydmowego boru, by zakończyć 
się w miejscu, gdzie w 2004 roku huragan 
zniszczył las. Na dużym obszarze odnowiono 
go przez nasadzenia, jednak ten fragment 
w Karczmisku, na stoku wydmy, odradza się 
bez udziału człowieka. 

Z tego miejsca zawędrować można dalej, tam 
gdzie poprowadzą szlaki –  zielony do nieodle-
głego obszaru ochrony ścisłej Zaborów Leśny, 
czerwony i czarny na Ćwikową Górę i dalej, co 
już zostawiam samodzielnym decyzjom i mniej 
autonomicznym nogom – gdzie poniosą.

Ze ścieżki, jak i innych szlaków, można korzy-
stać o każdej porze roku, choć nie przez całą 
dobę, jako że w parku narodowym przeby-

W Kampinoskim Parku Narodowym, w okolicy Izabelina, rozciąga się gęsta sieć szlaków turystycznych. Moż-
na mieć dylemat, który wybrać, by zrealizować chęć odwiedzenia Puszczy – czerwony, czarny czy żółty? 
A jest jeszcze zielony i niebieski. Spektrum możliwości poszerzają ścieżki dydaktyczne. I dziś o jednej z nich, 
nazwanej „Do Karczmiska”, czyli do miejsca, gdzie dawniej stała karczma Niepust, która – jak głosi legenda 
– tak długo nie wypuszczała gościa, aż ten nie wydał w niej ostatniego grosza.
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wanie dozwolone jest od świtu do zmierzchu. 
Szlakiem można maszerować, włóczyć się 
i spacerować. Biec i truchtać, jechać na rowe-
rze. Samotnie lub w towarzystwie. Ileż możli-
wości! Śmiało korzystamy z praw i udogodnień. 
Ciążą na nas również, co czasem gdzieś umyka 
– pewne obowiązki. Chociaż określenie „ciążą” 
nie do końca jest trafne, bo przecież te zakazy 
i nakazy nie są aż tak liczne i rygorystyczne. 
Wystarczy wszak: 

Poruszać się po szlaku

Nie „prawie po”, „zaraz przy” czy „równolegle 
do” – obowiązuje nas poruszanie się ściśle po 
szlaku. Przecież „prawie” informuje nas o tym, 
że jednak coś się nie urzeczywistniło, „zaraz 
przy” oddala nas od tego właściwego miejsca, 

a „równolegle” zostawmy lekcjom matematy-
ki. W terenach górskich trzymamy się szlaku, 
bo tak jest bezpieczniej. Czy w poczuciu braku 
zagrożenia musimy tracić również poczucie od-
powiedzialności i rozsądek? 

Śmieci zabierać ze sobą i nie oczekiwać, 
że kosze na śmieci będą stały przy szlaku

To jest sprawa podstawowa, a jednak jako 
społeczeństwo oblewamy ten egzamin z kre-
tesem. Dla wielu z nas odruch śmiecenia jest 
kompletnie niezrozumiały, a wręcz nielogiczny 
– jak to jest, że opróżniona butelka staje się 
większym ciężarem niż pełna? Tak ciężka, że 
z rąk leci wprost w las? Problem jest, i to duży. 
Dla śmieci trafiających wszędzie, poza koszem, 
nie może być akceptacji. A zatem, gdzie są 

kosze i dlaczego nie przy szlaku? W lesie ich 
być nie może, by nie stały się miejscem do 
poszukiwania pokarmu dla leśnych zwierząt. 
A jedna pusta, szklana butelka rzucona w le-
śną toń przyczyni się do bezsensownej śmierci 
mnóstwa owadów, które zwabione słodką wo-
nią i obietnicą pokarmu, znajdą się w pułap-
ce. W pułapce, która dla tych bezkręgowców 
o prostym układzie nerwowym, staje się bezli-
tośnie i nieodwracalnie śmiertelna. 
Z regulaminem nie dyskutujemy. To oczywiste 
zasady z kategorii tych, które nie podlegają ne-
gocjacjom. Niby nic, a jednak dla części z nas, 
i paradoksalnie nie dla tych którzy nie wiedzą, 
a dla tych którzy wiedzą (naj)lepiej, okazuje się 
to być bardzo uciążliwa kwestia. 
Życzę wszystkim rozsądnym i świadomie od-
wiedzającym Kampinoski Park Narodowy to-
warzystwa tych „prawdziwych” turystów, dzięki 
którym wspólne czerpanie z uroków Puszczy 
Kampinoskiej będzie bezkolizyjne – dla nas 
wszystkich, a przede wszystkim dla przyrody. 

Dorota Matuszyk
specjalista ds. edukacji

Kampinoski Park Narodowy

fot. Maciej Szajowski
starszy specjalista ds. edukacji

Kampinoski Park Narodowy

TROSKA O ZWIERZAKI PODCZAS UPAŁÓW 
ZAPOBIEGANIE PRZEGRZANIU (HIPERTERMII)

Weronika Małkowska, student Roehampton University

Robi się coraz cie-
plej – temperatury 

są coraz wyższe, często 
doskwiera nam brak 
wiat ru .  Pamięta jmy 
w tym okresie o na-
szych podopiecznych! 

Hipertermia to stan, 
gdy organizm nie jest w stanie pozbyć 
się nadwyżki ciepła i w efekcie następuje 
przegrzanie. Może być to stan zagrażający 
życiu zarówno człowieka, jak i zwierzęcia!

Poza podstawowymi działaniami, takimi 
jak zapewnianie psu zimnej wody i cie-
nia, warto także zwrócić uwagę, na fakt, 
że psy, inaczej niż ludzie, nie posiadają 
gruczołów potowych na powierzchni całe-
go ciała – jedynie na łapach. Dlatego ich 

głównym sposobem ochładzania się jest 
zianie. W związku z tym, podczas upalnych 
dni nie należy zakładać kagańca! 

Także spacery najlepiej jest planować ran-
kiem lub wieczorem – ważne, by pies nie 
poruszał się po łatwo nagrzewających się 
powierzchniach, takich jak np. asfalt. 

Objawami hipertermii są: letarg, wymioty 
i/lub biegunka, nadmierne dyszenie, osła-
bienie i podwyższona temperatura ciała – 
powyżej 39oC. 

Jeśli objawy występują, zwierzak jak naj-
szybciej musi zostać schłodzony i trafić 
do lekarza weterynarii – w drodze warto 
obłożyć psa zwilżonymi w zimnej wodzie 
ręcznikami i włączyć klimatyzację. 

ZWIERZAKOWO

L A S K I L A T C H O R Z E W

K L I N I K A  W E T E R Y N A R Y J N A 2 4 H
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MIGAJĄC BACHA
Jesteście Panie tłumaczkami polskiego ję-
zyka migowego. Na festiwalu XXII Izabe-
lińskie Spotkania z Książką tłumaczyłyście 
rozmowy z naszymi gośćmi, by ludzie głu-
choniemi mogli również skorzystać. To jest 
ciężka praca – umysłowa, ale też fizyczna. 
Czy dlatego jesteście we dwie?
J.C. Nasza praca polega na przełożeniu jedne-
go języka na zupełnie inny język. Generalnie 
standardem w pracy tłumacza, bez względu na 
to, czy to jest język migowy czy język foniczny, 
jest praca w teamie – dwóch, a czasami trzech 
tłumaczy, w zależności od długości trwania 
pracy.

M.S. Chciałabym dodać, że takie są stan-
dardy nie tylko naszego Stowarzyszenia Tłu-
maczy Polskiego Języka Migowego, którego 
jesteśmy członkiniami, ale również Polskiego 
Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych, 
czy Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. To są 
międzynarodowe standardy. Wracając do Pani 
pytania, rzeczywiście można mieć wrażenie, 
że tłumaczenie języka migowego jest dużym 
wysiłkiem fizycznym, ale tłumacze foniczni sie-
dzący w kabinach, również wkładają w swoją 
pracę wiele wysiłku, z tą różnicą, że oni pracują 
gardłem, a my rękami. 
J.C. Jesteśmy we dwie również z tego po-
wodu, że gdyby były problemy techniczne, 
to możemy o to zadbać. Zmieniamy się co 
20-25 minut, by jakość przekazu była na jak 
najwyższym poziomie. Ludzki umysł działa tak, 
że nie jest w stanie funkcjonować na pełnych 
obrotach przez cały czas. Stąd wynika potrzeba 
dwóch tłumaczy. Czasami tłumacz jest sam, ale 
wtedy ta jakość jest o wiele niższa.

Czy wszystko da się przetłumaczyć z ję-
zyka mówionego na język migowy?

J.C. Generalnie tak, bo to jest normalny język. 
To tak, jakby chciała Pani przetłumaczyć coś 
z języka polskiego na język angielski.
M.S. Jeżeli się zna odpowiednią terminologię, 
to nie ma żadnego problemu. Jak przy tłuma-
czeniu każdego języka – trzeba mieć wiedzę 
i przygotowanie.

A czy można przetłumaczyć poezję?
J.C. Oczywiście!
M.S. To jest zupełnie inna praca niż tłumacze-
nie konferencyjne. 
J.C. Tak, bo to jest tłumaczenie artystyczne. 
Jak w każdym języku, poezji nie tłumaczy się 
słowo w słowo. Przy tłumaczeniu konferencyj-
nym staramy się, by ten przekaz był jak najbar-
dziej wierny, a przy tłumaczeniach artystycz-
nych musi być też piękny. 
M.S. Jeszcze dodam, że my tłumaczymy sy-
multanicznie z języka polskiego na polski język 
migowy oraz odwrotnie z języka migowego na 
język polski mówiony. 

A co z muzyką, czy ją też można przetłu-
maczyć na język migowy?
M.S. Muzykę, podobnie jak poezję, tłumaczy 
się artystycznie. To jest długi i skomplikowa-
ny proces. Choć przeciętna piosenka trwa nie 
więcej niż 3 minuty, to cały proces tłumaczenia 
jej, trwa około 2 tygodni. Są to przygotowania 
pod kątem językowym, rytmicznym, przekaza-
nia emocji, które ma piosenka, żeby ten sam 
odbiór miały osoby słyszące i osoby głuche. 
Trzeba pamiętać, że piosenka składa się z tek-
stu i muzyki. Jeśli tłumaczymy piosenkę dla 
osób słyszących, to tłumaczymy tylko tekst. 
Muzykę, czyli cały nastrój i atmosferę, oni sły-
szą. W przypadku tłumaczeń na język migowy, 
nasi odbiorcy są głusi i nie odbierają muzyki. 
W związku z tym my musimy przełożyć tekst 
i muzykę. Chodzi o to, by przekazać atmosfe-
rę, którą ta muzyka tworzy. Znamy piosenki, 
w których jest ten sam tekst, ale są w różnych 
aranżacjach. Te piosenki przez osoby słyszące 
są odbierane w zupełnie inny sposób. 

A co z muzyką klasyczną, która nie ma 
tekstu?
M.S. Po sąsiedzku, tłumacze z Czech podjęli 
się takiej próby i tłumaczyli utwory J.S. Bacha. 
To jest bardzo czasochłonny i pracochłonny 
proces. Wtedy analizuje się w jakim okresie 
kompozytor stworzył dany utwór, jakie emo-
cje mu towarzyszyły, co go mogło zainspiro-

wać. Ten proces podlega weryfikacji i różnym 
zmianom. Później testuje się dany przekład na 
osobach głuchych, ćwiczy się, by przekaz był 
bezbłędny.

Te wszystkie fakty są uwzględniane na etapie 
przygotowań do tłumaczenia. To przygoto-
wanie jest bardzo ważnym procesem, równie 
ważnym jak tłumaczenie tego utworu na sce-
nie. Przy czym osoba, która tłumaczyła dany 
utwór, nie musi potem występować na scenie, 
bo to są dwa oddzielne procesy.

J.C. To jest tak samo, jak przy tłumaczeniu 
jakiejś zagranicznej piosenki. Niekoniecznie 
tłumacz musi ją później śpiewać. Trzeba pa-
miętać, że tłumaczenie artystyczne jest inter-
pretacją i każdy tłumacz, a potem wykonawca 
może to zrobić po swojemu. 
M.S. To jest logiczne, bo kiedy dwie osoby słu-
chają tej samej muzyki, to każda ją odbiera na 
swój sposób.

Skąd się u Pań wziął pomysł, by tłuma-
czyć język migowy?
J.C. U mnie jest stereotypowo. Moi rodzice są 
głusi, więc ja od dziecka miałam kontakt z tym 
językiem. W pewnym momencie pomyślałam, 
że chciałabym być tłumaczem, więc poszłam 
w tym kierunku i za-
częłam się tym zajmo-
wać.
M.S. A u mnie było 
trochę inaczej. Roz-
ważałam studia pod 
kątem pedagogiki 
specjalnej, ale zanim 
je zaczęłam, byłam 
na obozie, na którym 
uczestnikami było 
dwóch głuchych chłop-
ców. Wtedy poczułam 
ogromną barierę ję-
zykową, że nie mogę 
się z nimi dogadać. 
I zaraz po tym obozie 
poszłam na kurs ję-
zyka migowego i na 
te studia. Pochodzę 
z Czech i tam na Uniwersytecie Karola od 1998 
roku mamy na studiach kierunek Język czeski 
w komunikacji głuchych. W Polsce jeszcze nie 
ma takiego kierunku. W zeszłym roku powstał 
kierunek Filologia Polskiego Języka Migowego, 
ale to nie są studia tłumaczeniowe. 
J.C. Jesteśmy niestety w tyle.

Dziękuję za rozmowę 
i nie migajcie się Panie od pracy :)

Z Joanną Ciesielską i Magdą Schromovą – tłumaczkami polskiego języka migowego – rozmawiała Iwona Mazurek

Joanna Ciesielska tłumaczy podczas XXII Iza-
belińskich Spotkań z Książką

Magda Schromova

KULTURA
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FROZEN HOPE    
METALOWE EMOCJE

Z Wojciechem Karmańskim – muzykiem z gminy Izabelin, 
o jego nowej płycie – rozmawiała Iwona Mazurek

Jesteście muzykami i miesz-
kańcami gminy Izabelin – jak 
się poznaliście?
Zgadza się, mieszkamy w Hor-
nówku. Bartosz Falkowski (gita-
rzysta) siedział ze mną w liceal-
nych ławkach, razem złapaliśmy 
za gitary, by wydobyć pierwsze 
dźwięki. Graliśmy razem w zespole 
EPICOR, który nagrał w CKI tele-
dysk. Jan Wójcik (perkusista), na 
co dzień gra ze mną w zespole AL-
PHA ZERO, który miał już okazję 
kilkukrotnie wystąpić dla miesz-
kańców Izabelina.

Jaka jest geneza powstania 
zespołu Frozen Hope?

Pomysł narodził się w mojej głowie jako projekt solowy już dawno, ale jako datę po-
wstania mogę podać 2015 rok, kiedy wydałem debiutanckie CD. W 2017 nagraliśmy 
przełomowy dla nas Back To The Source. Jednak z uwagi na zaangażowanie w inne 
zespoły, pracę zawodową itp. muzyka zeszła na dalszy plan. Po licznych wojnach 
z myślami, zaprosiłem chłopaków ponownie do współpracy, dając im wolną rękę 
przy komponowaniu partii swoich instrumentów. W ten sposób stworzyliśmy esencję 
tego, czym jest Frozen Hope.

Czego możemy spodziewać się na Waszym nowym minialbumie?
Jest to bardziej dojrzały i spójny materiał, na który składają się trzy piosenki. Nie-
które pomysły i kompozycje zawarte na płycie zmieniały się i czekały na swoją osta-
teczną formę nawet kilka lat. Bartosz Falkowski, świetny gitarzysta, wprowadził dużo 
melodii, które nadały muzyce nowego znaczenia. Uważam, że warto każdej piosenki 
posłuchać przynajmniej kilka razy, by odkryć w sobie zapomniane emocje, pytania 
pozostawione bez odpowiedzi lub zamknąć oczy, by otworzyć je na nowo.

Winter Sun, Ice Queen, Back To The Source – co się pod tymi tytułami kryje?
Pisząc teksty chciałem zamknąć jeden z etapów doświadczeń, przez które myślę, że 
przechodzi wiele osób. Czasem jest tak, że spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy 
w naszym odczuciu “zdejmują maskę”, czy grają na emocjach, ostatecznie łamiąc 
nam serce. To, co nas kształtuje, to również te trudne momenty, które piszą naszą 
historię i to jakimi jesteśmy ludźmi.

Gdzie można Was posłuchać? Jakie macie plany w związku z promocją?
W dobie Internetu zapraszam do śledzenia naszej strony na portalu społecznościo-
wym Facebook, gdzie na pewno będziemy informować o wszelkich nowościach 
w związku z działalnością zespołu i premierą płyty. Muzyka jest już dostępna na 
nośniku CD, na YouTube, a niebawem pojawi się między innymi na Spotify. Obecnie 
staramy się o patronat kilku muzycznych portali internetowych i magazynów. Mamy 
nadzieję, że z czasem uda się zagrać na scenie Centrum Kultury Izabelin nasz pre-
mierowy koncert. Nie chcę wybiegać planami za bardzo w przyszłość, bo nikt nie wie 
co ona przyniesie.

Kilka słów na zakończenie?
Chciałbym zaprosić wszystkich sąsiadów do zapoznania się z naszą twórczością i śle-
dzenia naszych działań. Pomimo tego, że muzyka metalowa nie jest dla wszystkich, 
to emocje które jej towarzyszą zna każdy i być może ten album znajdzie swoich 
zwolenników. 

Dziękuję za rozmowę 
i do szybkiego zobaczenia!

Dziękujemy
25 marca stanęliśmy wszyscy przed wyzwa-

niem, do którego nikt nie był przygoto-
wany. W trosce o zdrowie Państwa, naszych wy-
chowanków i nas samych, zostaliśmy „zmuszeni” 
do zdalnej nauki naszych przedszkolaków. Początki 
były dla wszystkich czymś nowym i trudnym. Rodzi-
ce z dnia na dzień musieli znaleźć opiekę dla swoich 
pociech, przearanżować stałe elementy życia co-
dziennego. Na ich barkach zaczął spoczywać obo-
wiązek nauki dzieci, a dzieci musiały samodzielnie 
tę wiedzę przyswajać. Bez kolegi, z którym można 
było porozmawiać o nowej grze, bez koleżanki, 
która rysowała piękne zamki. Dla nas, nauczycieli, 
był to również trudny czas. Musieliśmy nauczyć się 
korzystania z nowoczesnych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych. Ale powoli zaczynaliśmy 
przyzwyczajać się do innej rzeczywistości i ograni-
czeń. 

Wszystkie dzieci na miarę swoich możliwości 
i z dużą pomocą rodziców wykonywały zadania 
umieszczane na stronie internetowej przedszkola. 
Ponadto, dla ułatwienia i usprawnienia zdalnego 
nauczania nauczyciele korzystali z komunikatorów 
typu: messenger, SMS, rozmowy telefoniczne, 
poczta internetowa czy portale społecznościowe 
np. Facebook. W przesyłanych propozycjach pracy 
z dziećmi staraliśmy się brać pod uwagę warunki 
techniczne oraz możliwości psychofizyczne dzieci. 
Karty pracy, ciekawe linki do tematów zajęć, in-
teraktywne gry, różnego rodzaju ciastoliny i masy 
plastyczne – urozmaicały codzienne działania. Nie-
mniej jednak zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że 
były również takie dzieci, które nie miały dostępu 
do odpowiedniego sprzętu. Ale i temu problemowi 
udało się zaradzić. Przedszkole, z pomocą Szko-
ły Podstawowej w Izabelinie, wsparło rodziców, 
umożliwiając dzieciom korzystanie z komputera czy 
tabletu w zaciszu domowym. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom 
za zrozumienie, zaangażowanie, wsparcie 
i poświęcony czas w tym trudnym dla nas 
wszystkich okresie. Wiemy, że nie jest to ła-
twe, zwłaszcza gdy ma się kilkoro uczniów w domu 
i trzeba jeszcze wykonywać obowiązki zawodowe. 
Mamy świadomość Waszego wysiłku. Dzieciom 
dziękujemy za wywiązywanie się z obowiązków na 
miarę swoich możliwości. Codzienna praca zdalna 
przedszkolaków pokazuje, że nasi wychowankowie 
są cudowni i wspaniali. Wysyłamy Wam wielkie 
uściski i buziaki. 

Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem 
jest dla wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego 
tym bardziej dziękujemy za zrozumienie i wzajem-
ną życzliwość. Choć wszyscy jesteśmy zmęczeni 
i obciążeni otaczającą rzeczywistością pamiętajmy, 
że dzieci na nas liczą.

Dyrekcja i pracownicy
Gminnego Przedszkola w Laskach
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W terminach 29 czerwca - 3 lipca, 6-10 
lipca oraz 13-17 lipca odbyły się 3 

turnusy półkolonii przeznaczonych dla dzie-
ci z gminy Izabelin, w których uczestniczyło 
niemal 100 uczniów z naszej gminy. Na przy-
gotowanie półkolonii nie mieliśmy zbyt dużo 
czasu. Do końca nie byliśmy pewni, czy z po-
wodu COVID-19 w ogóle się odbędą. Jednak 
na początku czerwca pojawiły się wytyczne 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Mini-
sterstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, które określały zasady, na ja-
kich można przeprowadzić letni wypoczynek. 
Wspólne, skoordynowane z Centrum Kultury 
Izabelin działania pozwoliły w krótkim czasie 
przygotować i zorganizować letni wypoczynek 
dla dzieci. 

Z dniem 29 czerwca ruszył I turnus ”PÓŁ-
KOLONII OFFLINE”. Pomimo braku w tego-
rocznym programie wycieczek wyjazdowych, 
program tętnił bogactwem zajęć. To, co było 
wspólne dla wszystkich turnusów, to aktyw-
ność fizyczna, która pod różnymi postaciami 
pojawiała się każdego dnia – gry i zabawy 
terenowe, zespołowe gry sportowe oraz in-
tegracyjne. Wszystkie nasze aktywności po-
wodowały, że dzieci wracały po każdym dniu 
zmęczone i szczęśliwe. W ramach aktywności 
sportowej uczestnicy korzystali z sali gimna-
stycznej oraz boisk znajdujących się na tere-
nie szkoły. Dzieci chodziły na piesze wycieczki 

Miniony rok szkolny będzie pamiętany chyba przez wszystkich uczniów oraz ich rodziców. Ciężko jedno-
znacznie stwierdzić, kiedy dzieci usłyszały ostatni dzwonek roku szkolnego 2019/20. Oficjalnie nastąpiło to 
26 czerwca, ale większość dzieci nie uczęszczała do szkoły z powodu COVID-19 już od końca marca. Puste 
sale lekcyjne oraz korytarze w szkołach zupełnie nie przypominały miejsc, które na co dzień były wypełnio-
ne uśmiechniętymi i rozgadanymi buziami. Wspólnie z Centrum Kultury Izabelin postanowiliśmy to zmienić 
i zorganizowaliśmy półkolonie w Szkole Podstawowej w Hornówku. 

na polanę do Lipkowa, gdzie pod 
okiem wychowawców brały udział 
we wspomnianych grach tereno-
wych, łącząc aktywność fizyczną 
z rozwijaniem kreatywności, lo-
gicznego myślenia oraz z możli-
wością poznania „mieszkańców” 

Kampinoskiego Parku Narodowego. Oprócz 
aktywności fizycznej w programie pojawiły się 
również między innymi eksperymenty nauko-
we (budowa wulkanów, eksperymenty smo-
gowe, eksperymenty na cieczach),  zajęcia 
manualne jak np. tworzenie gier planszowych, 
a także zajęcia umuzykalniające (tworzenie 
własnych instrumentów). Uczestnicy pół-
kolonii poznali wiele sposobów dających im 
możliwość spędzenia wolnego czasu zarówno 
w domu, jak i na świeżym powietrzu. Po dłu-
gim okresie pobytu w domach z powodu CO-
VID-19 dzieci zapomniały w końcu czym jest 
nuda oraz zabrały do domu wiele pomysłów 
na gry i zabawy „offlajnowe”

Każdego dnia rodzice odbierali z półkolonii za-
dowolone pociechy, które były zaskoczone, że 
czas im tak szybko minął. Przy dobrej zabawie 
czas szybciej płynie. To, co sprawiało nam, 
jako wychowawcom, największą przyjemność, 
to pozytywne opinie ze strony uczestników 

i ich rodziców oraz to, że wielu z nich zosta-
wało z nami na kolejne turnusy. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom naszych półkolonii 
i zapraszamy ponownie za rok. 

Tekst i fot. Łukasz Konarski

BEZPŁATNE PLENEROWE 
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

Centrum Kultury Izabelin  zaprasza mło-
dzież w wieku 13-18 lat na bezpłatne, ple-
nerowe warsztaty:

MALARSKIE z Bartkiem Kiełbowiczem 
(www.kielbowicz.eu), z udziałem modela 
oraz martwa natura (różne techniki ma-
larskie). Teren „Pod Dębem” naprzeciwko 
Urzędu Gminy Izabelin. W przypadku desz-
czu - budynek CKI

FILMOWE z Lude Reno i Joanną Łopat. 
Temat: „Lokalny bohater w czasie pande-
mii koronawirusa”. Praca w serwisie infor-
macyjnym (kolegium redakcyjne, miniwy-
wiady, studio TV). Plener - centrum lzabe-
lina (przy ul. 3 Maja, obok CKI, ul. Matejki) 
W przypadku deszczu - budynek CKI.

Warsztaty odbędą się w dniach 
3-6 sierpnia (pon.-czw.) 

w godzinach 10.00-14.00

Informacje o zapisach w sekretariacie CKI 
tel. 22 752 68 00

Warsztaty sa finansowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.

TO 
BYŁO...
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WARSZTATY

WEEKENDOWE

Informacje 
w sekretariacie 

Centrum Kultury Izabelin    
tel. 22 752 68 00 

ZAJĘCIA BEZPŁATNE

WARSZTATY FLORYSTYCZNE POD SOSNAMI
Termin: 25 lipca (sobota) g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Miejsce: teren zielony obok Centrum Kultury Izabelin
Zapisy w sekretariacie CKI

POPOŁUDNIE Z  SIATKÓWKĄ
Termin: 26 lipca (niedziela) g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: boisko do siatkówki, ul. 3 Maja 49

WARSZTATY KONNE
Termin: 1 sierpnia (sobota) g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Miejsce: Stajnia Sawanka
ul. Północna 104, Truskaw, 05-080 Izabelin
Zapisy w sekretariacie CKI

BACHATA, SALSA, SANOBELLO
Termin: 2 sierpnia (niedziela) g. 19.00 - 21.00
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: zajęcia w plenerze, 
klinika Sanobello, ul. Langiewicza 2

WARSZTATY MALARSKIE POD DĘBEM
Termin: 8 sierpnia (sobota) g. 16.00 - 20.00
Odbiorcy: dzieci w wieku od 6 lat, młodzież, dorośli 
(można przyjść całą rodziną)
Miejsce: teren pod dębem - naprzeciwko urzędu gminy

TAI CHI - RELAKS DLA CIAŁA I DUCHA
Termin: 9 sierpnia (niedziela) g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: zajęcia w plenerze przy budynku CKI, 
ul. Matejki 21

WARSZTATY PSZCZELARSKIE 
„My robimy pyszny miód”
Termin: 22 sierpnia (sobota) g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Miejsce: Centrum Kultury Izabelin
Zapisy w sekretariacie CKI

POPOŁUDNIE Z BADMINTONEM
Termin: 23 sierpnia (niedziela) g. 16.00 - 18.00
Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli
Miejsce: obiekty sportowe Izabelin, 
ul. 3 Maja 49

OPOWIEŚCI PRZYRODNICZE
Termin: 29 sierpnia (sobota) g. 16.00 - 20.00
Odbiorcy: dzieci w wieku od 6 lat, młodzież, rodzice, 
dziadkowie
Miejsce: Polana Jakubów – obok dyrekcji KPN

KINO PLENEROWE POD SOSNAMI NA LEŻAKACH
Termin: 14 sierpnia 2020 (piątek) i 28 sierpnia (piątek), 
godz. 21.00 - 22.30
Odbiorcy: 
dzieci, młodzież (pod opieką dorosłych), dorośli
Miejsce: teren zielony obok budynku Centrum Kultury 
Izabelin
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SPORTOWE

WAKACJE

Informacje: 
w sekretariacie 

Centrum Kultury Izabelin    
tel. 22 752 68 00 

Otwarte obiekty sportowe:
Szkoła w Izabelinie ul. 3 Maja 49
Boiska lipiec i sierpień g. 10.00 - 21.30 
Sale gimnastyczne: duża, mała, 
z lustrami, lipiec g. 10.00 - 21.30
(po wcześniejszej rezerwacji); 
w sierpniu sale będą nieczynne

Boiska sportowe w Laskach
ul. Wieczorka 50
Boisko treningowe B, Orlik koszykówka/siatkówka, 
Orlik piłka nożna
lipiec, sierpień 9.00 - 20.00

wakacyjna liga ping-ponga 
„Ping-pongowy Izabelin”
Termin: lipiec, piątki g. 18.00 - 20.00, 
soboty g. 17.00-19.00
Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli
Miejsce: mała sala gimnastyczna, 
ul. 3 Maja 49
Informacje o zapisach w sekretariacie CKI 
lub u trenera przed zajęciami
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Nordic Walking 
„Izabelińskie Włóczykije”
Termin: lipiec, soboty g. 8.00 - 9.30
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: zbiórka ul. Tetmajera 38, 
parking przy dyrekcji KPN
Informacje o zapisach w sekretariacie CKI
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Streetball - koszykówka
Termin: lipiec i sierpień, czwartki g. 17.00 - 19.00
Odbiorcy: młodzież 14-18 lat
Miejsce: boisko wielofunkcyjne, ul. 3 Maja 49
Informacje o zapisach w sekretariacie CKI 
lub u trenera przed zajęciami
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Warsztaty Latino Solo
Termin: lipiec, środy g. 19.00 - 20.00, 
g. 20.15 - 21.15
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: mała sala gimnastyczna, 
ul. 3 Maja 49
Informacje o zapisach w sekretariacie CKI
Koszt zajęć: 100 zł, po zniżce 80 zł lub 50 zł

Lato w Izabelinie Nocny Bieg
Termin: 11 lipca, niedziela g. 20.00
Odbiorcy: młodzież, dorośli
Miejsce: boiska i bieżnia, ul. 3 Maja 49
Informacje o zapisach w sekretariacie CKI, 
na Fb Czas na Sport
Opłata startowa: 30 zł

Zajęcia online karate *
Termin: lipiec, sierpień, 
poniedziałki i czwartki g. 17.00 - 17.30, g. 17.40 -18.10
Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli
Miejsce: spotkanie przez platformę Zoom, raz w miesią-
cu zajęcia na boiskach w szkole
Zapisy odbywają się wyłącznie online 
przez www.strefazajec.pl
Opłata ryczałtowa w kwocie 20 zł brutto/miesięcznie 
pobierana z tytułu organizacji zajęć

* Każdy z uczestników, po zapisaniu się i wniesieniu opłaty 
zgodnie z cennikiem zajęć online, otrzyma na adres e-mail 
kod/link uprawniający do udziału w zajęciach na platformie 
Zoom. Kody/linki będą przekazywane od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00 - 15.00. Uczestnik biorący udział 
w zajęciach loguje się nie później niż 5 minut

wakacyjna oferta 
ZAJĘĆ SPORTOWYCH

NOWOŚĆ!

grafika: freepik.com

czas na sport

Kino Plenerowe Pod Sosnami
14 sierpnia 2020 (piątek) g. 21.00-22.30

Za jakie grzechy, dobry Boże? (2014) 
komedia, reż. Philippe de Chauveron, od 12 lat, 96 min

obsada: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Noom Diawara, Frederic Chau 

28 sierpnia 2020 (piątek) g. 21.00-22.30
Dzikie historie (2014) 

czarna komedia, reż. Damián Szifrón, od 18 lat, 122 min
obsada: Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas

Teren „Pod Sosnami” przy Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 44, wstęp wolny

1 sierpnia 2020 (sobota) godz. 10.00 
Jak zostać czarodziejem
reż. A. Couturier, od 7 lat, ok. 93 min

1 sierpnia 2020 (sobota) godz. 14.00 
Jak zostać kotem
reż. B. Sonnenfeld, od 7 lat, 83 min

7 sierpnia 2020 (piątek) godz. 19.00 
Rodziny się nie wybiera
reż. D. Boon, od 12 lat, 102 min

8 sierpnia 2020 (sobota) godz. 10.00 
Mami Fatale - 6 odcinków
reż. T. Śliwa, od 16 lat, 99 min

8 sierpnia 2020 (sobota) godz. 14.00 
Za niebieskimi drzwiami
reż. M. Palej, od 12 lat, 93 min

14 sierpnia 2020 (piątek) godz. 19.00 
Jestem najlepsza. Ja, Tonya 
reż. C. Gillespie, od 16 lat, 124 min

21 sierpnia 2020 (piątek) godz. 19.00 
Utoya, 22 lipca
reż. Erik Poppe, od 16 lat, ok. 95 min

22 sierpnia 2020 (sobota) godz. 10.00 
Sekretny świat kotów
reż. G. Wang, od 5 lat, 105 min

22 sierpnia 2020 (sobota) godz. 14.00
Kuba Guzik
reż. D. Gansel, od 9 lat, 105 min

28 sierpnia 2020 (piątek) godz. 19.00 
Dywizjon 303. Historia prawdziwa 
reż. D. Delić, od 12 lat, 95 min

29 sierpnia 2020 (sobota) godz. 10.00 
Ostatni smok świata 
reż. D. Manuk, od 7 lat, 82 min

29 sierpnia 2020 (sobota) godz. 14.00 
Chłopiec z burzy
reż. S. Seet, od 9 lat, 94 min

FILMOWE 
WEEKENDY
BILETY: 5 zł (dorośli)

dzieci i młodzież - BEZPŁATNIE
Do nabycia w sekretariacie Centrum 
Kultury Izabelin oraz na Biletyna.pl
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SZANOWNI  CZYTELNICY! 
 

Do czasu odwołania stanu epidemii  
praca biblioteki będzie wyglądała  

inaczej niż dotychczas:  
 

  Prosimy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości              
od osób przebywających w pomieszczeniach biblioteki .   

  W tym samym czasie w pomieszczeniu  

może przebywać 10 osób 
 

  Rekomendujemy noszenie maseczki lub innej osłony ust i nosa. 
 
 

  Książki prosimy oddawać przy stanowisku ZWROTY  
a wypożyczać przy stanowisku WYPOŻYCZANIE.  
 

Przy każdym stanowisku może przebywać 1 osoba 
 
 

 Nadal obowiązuje kwarantanna zwróconych książek   
 

  Książki podaje bibliotekarz 
 

  Przy samodzielnym wyborze obowiązują 
własne rękawiczki ochronne, także przy korzystaniu 

z kawiarenki internetowej i czytelni 
 

 Nadal rekomendowane jest telefoniczne (22 752 68 21)             
lub e-mailowe (biblioteka@bibliotekaizabelin.pl) zamawianie 

książek, można także przygotować spis książek na kartce. 
 

 

 
 

 

Nowe godziny otwarcia 
Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Izabelinie 
 
Poniedziałek 11.00-18.00 
Wtorek    9.00-16.00 
Środa     11.00-18.00 
Czwartek   9.00-16.00 

  Piątek          9.00-16.00 
 

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

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

Zapraszamy dzieci na 5-dniowe 

Zapraszamy dzieci na 5-dniowe 

 Wakacyjne Kursy TenisoweOgraniczona ilość miejsc!

bezpieczne zajęcia w niewielkich grupach     zajęcia od poniedziałku do piątku   różne grupy wiekowe

 
 

    2 godz. treningu tenisowego + 1 godz. treningu ogólnorozwojowego dziennie  

  
 

 
 

     profesjonalna kadra     zdrowe przekąski i woda

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

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ


