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MASZ NA TO WPŁYW

mogą być objęte
następujące prace

ZAKRESEM
DOFINANSOWANIA

modernizacja instalacji c.o i c.w.u., 
ocieplenie budynku, 

wymiana stolarki okiennej wymiana źródła ciepła,
przyłącze na potrzeby źródła ciepła,

kolektory słoneczne, rekuperacja

zakup i instalacja fotowoltaiki

Odpowiedź uzyskasz po numerem 22 722 89 66
oraz  e-mailem: czystepowietrze@izabelin.plGMINA IZABELIN

Aby sprawdzić jaki konkretnie zakres dotacji może być Twoim 
udziałem sprawdź datę uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
miesięczny dochód na osobę w Twoim gospodarstwie 
domowym.

Dotacje z programu 

„Czyste Powietrze”
Wymiana pieców pozaklasowych tzw. kopciuchów jest
koniecznością – z dniem 1 stycznia 2023 r. wykorzystywanie
takich pieców do ogrzewania będzie prawnie zakazane. 

GMINA IZABELIN

pokój nr 8 (parter)
22 722 89 66
wymianapieca@izabelin.pl

W ramach dotacji z Urzędu Gminy można uzyskać
dofinansowanie do wymiany pieca w wysokości do 8 tys. PLN,
jednak nie więcej niż 90% kosztów. Dofinansowanie jest
niezależne od dochodu a sam proces jest prosty i przyjazny dla
mieszkańców. Wystarczy pobrać wniosek, ze strony
internetowej lub w wersji papierowej z Urzędu Gminy.

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE

NA WYMIANĘ PIECA

Pracownicy Urzędu Gminy służą radą       
i pomocą w wypełnieniu wniosku jak
również później w jego rozliczeniu –
wystarczy zgłosić chęć wymiany pieca.

Składane wnioski będą rozpatrywane
według kolejności zgłoszeń.

gmina.izabelin.pl/powietrze

AKTUALNE ZASADY
I OGRANICZENIA

URZĄD GMINY IZABELIN ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin Ctel. 22 722 89 30

w autobusie, tramwaju i pociągu,
w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz           
z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
w sklepie, galerii handlowej, banku,                   
na targu i na poczcie,
w kinie i teatrze,
u lekarza, w przychodni, w: szpitalu,                   
salonie masażu i tatuażu,
w kościele i szkole, na uczelni,
w urzędzie i innych budynkach
użyteczności publicznej.

Przypominamy o obowiązku utrzymania co najmniej
1,5-metrowej odległości między pieszymi oraz
zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. 

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:
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MASZ NA TO WPŁYW

Okładka: Truskaw, mural autorstwa Bartosza Leszczyny i Piotra Możdżenia, który zostanie uroczyście odsłonięty 2 września 2020

WYBORY SOŁTYSA TRUSKAWIA
JUŻ 20 WRZEŚNIA 

Zapraszamy do zapoznania się z Kalendarzem 
Wyborczym. I oczywiście zachęcamy mieszkań-
ców Truskawia do zgłaszania swoich kandydatur 
oraz  udziału w głosowaniu. 

Wybory sołtysa Truskawia 2020
kalendarz wyborczy

• 30 lipca – zarządzenie Wójta Gminy Izabelin w sprawie określenia 
terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów 
na sołtysa sołectwa Truskaw w gminie Izabelin. 

• 30 lipca – zarządzenie Wójta Gminy Izabelin w sprawie ustalenia 
terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do 
przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w gminie Iza-
belin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczej. 

• 30 lipca-10 września – zgłaszanie kandydatów na sołtysa 
i członków komisji wyborczej.

• 11 września – ogłoszenie listy kandydatów na sołtysa oraz ogło-
szenie składu komisji wyborczej. 

• 11-20 września – kampania wyborcza prowadzona przez po-
szczególnych kandydatów na sołtysa. Zakres oraz sposób prowadze-
nia kampanii zależy od konkretnego kandydata. 

• 20 września – wybory w lokalu wyborczym mieszczącym się 
w Szkole Podstawowej, ul. 3 Maja 49 w godzinach 9.00 – 18.00. 

Waldemar Szatanek - Koordynator ds. organizacji społecznych

MIESZKAŃCU! SĄSIEDZIE!  
SĄ PIENIĄDZE DO WYDANIA...

PRZYJDŹ NA ZEBRANIE I ZDECYDUJ!

sołecwo kwota

Mościska 48 858,80

Laski 69 205,10

Izabelin C 69 205,10

Izabelin B 69 205,10

Hornówek 69 205,10

Truskaw 69 205,10

Sieraków 35 363,81

suma 430 248,11

fundusz sołecki 2021 r. 

sołecwo data miejsce

Mościska 19 września godz. 17.00 plac zabaw w Mościskach 

Laski 21 września godz. 19.00 boisko w Laskach, ul. Wieczorka 50 

Izabelin C 23 września godz. 18.00 OSP, ul. Matejki 33

Izabelin B 9 września godz. 18.00 plac zabaw, ul. Zagłoby

Hornówek 15 września godz. 19.00 Polana Jakubów lub Polana w Lipkowie

Truskaw 23 września godz. 19.00 boisko na Mokrych Łąkach 

Sieraków 18 września godz. 18.00 boisko w Sierakowie 

ZEBRANIA SOŁECKIE wrzesień 2020 r.

http://www.centrum.izabelin.pl
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ZMIANY PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
DLA TRUSKAWIA 

W styczniu 2020 r. Rada Gmi-
ny podjęła uchwały inicjujące 
jednostkowe zmiany planów 
miejscowych dla wsi Truskaw 
(Truskaw i Truskaw – Helenó-
wek Etap I i Etap III). Zmianami 
objęto wybrane zapisy obo-
wiązujących od 2009 i 2013 r. 
planów miejscowych (wyłącz-
nie fragmenty tekstów pla-
nów). 

Celem podjętych działań jest zapobie-
gnięcie rozwojowi intensywnej zabu-

dowy mieszkaniowej nie wpisującej się 
w krajobraz wsi i całej gminy. 

Opracowane projekty zmiany planów do-
precyzowują zapisy w zakresie przezna-
czenia podstawowego jakim jest zabudo-
wa jednorodzinna. Zakładają także:

» możliwość realizacji wyłącznie 1 bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego 
na działce budowlanej, tj. 1 budynek 
wolnostojący lub 1 budynek w zabudo-
wie bliźniaczej  (Obowiązujący minimalny 
normatyw działki budowlanej w Truska-
wiu to 850 m2. Nie dotyczy on działek, 
które powstały przed wejściem w życie 
zmienianych obecnie planów, tj. przed 
2013 r. w przypadku Etapu I i przed 2009 
r. w przypadku Etapu III);

» zmniejszenie maksymalnego wskaźnika 
intensywności zabudowy z obowiązujące-
go 0,8 na 0,4. 

Zachęcamy do zapoznania się z propozy-
cjami zmian oraz wyrażania opinii w pro-
cedurze wyłożenia do publicznego wglą-
du. Szczegóły znajdują się w poniższych 
ogłoszeniach. 

 Aneta Iwan

Wydział Architektury
i Planowania Przestrzennego

WÓJT GMINY IZABELIN
woj. mazowieckie

WAP.6721.5.7.2020.AI                            
Izabelin C, dnia 16 września 2020 r.

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek Etap I”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2020  r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XIX/162/20  Rady Gminy Iza-
belin z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I”

zawiadamiam  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw Helenówek Etap I”.

Zakres zmiany planu miejscowego obejmuje wyłącznie zapisy tekstu obowiązującego planu 
w następujących paragrafach, w zakresie:

1) §13 ust. 1 pkt 1: doprecyzowania zapisów dotyczących kształtowania zabudowy wol-
nostojącej i bliźniaczej oraz uzupełnienia o zapisy dotyczące maksymalnej ilości budynków 
mieszkalnych na działce budowlanej;

2) §13 ust. 1 pkt 3: doprecyzowania zapisów dotyczących realizacji zabudowy w formie 
szeregowej oraz uzupełnienia zapisów dotyczących realizacji zabudowy grupowej;

3) § 13 ust. 1 pkt 4 lit b: zmiany maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy;

4) §13 ust. 2 pkt 2: doprecyzowania zapisów dotyczących kształtowania zabudowy wol-
nostojącej i bliźniaczej oraz uzupełnienia o zapisy dotyczące maksymalnej ilości budynków 
mieszkalnych na działce budowlanej;

5) §13 ust. 2 pkt 3: doprecyzowania zapisów dotyczących realizacji zabudowy w formie 
szeregowej oraz uzupełnienia zapisów dotyczących realizacji zabudowy grupowej;

6) §13 ust. 2 pkt 4 lit b: zmiany maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy;

7) §13 ust. 3 pkt 1: doprecyzowania zapisów dotyczących kształtowania zabudowy wol-
nostojącej i bliźniaczej oraz uzupełnienia o zapisy dotyczące maksymalnej ilości budynków 
mieszkalnych na działce budowlanej;

8) §13 ust. 3 pkt 3: doprecyzowania zapisów dotyczących realizacji zabudowy w formie 
szeregowej oraz uzupełnienia zapisów dotyczących realizacji zabudowy grupowej;

9) §13 ust. 3 pkt 4 lit b: zmiany maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy;

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) po 
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim odstąpiono od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Rys. Granice obszarów 
objętych projektem 

zmiany planu
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Projekt zmiany planu dostępny będzie w dniach: 24 września 
2020 r. – 15 października 2020 r.  w siedzibie Urzędu Gminy 
Izabelin ul. 3 Maja Nr 42, 05-080 Izabelin pokój Nr 1 w go-
dzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych gminy: 
www.gmina.izabelin.pl, www.bip.izabelin.pl - zakładka „dokumenty” 
– „zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta, nad przyjętymi 
w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 19:00 w siedzibie Centrum 
Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin C.

W ramach wyłożenia zachęcam także do udziału w dyżurze autorskim 
głównego projektanta zmiany planu, który odbędzie się w dniu 29 wrze-
śnia 2020 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 18.30 w Centrum Kultury Izabelin, 
ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin C.

Dyskusja publiczna i dyżur autorski odbędą się z uwzględnie-
niem aktualnych wymogów sanitarnych wynikających z epi-
demii COVID-19. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, 
osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobo-
wiązane są do zapisów. Zapisy mogą być dokonywane tele-
fonicznie: nr tel. 22 7228936 lub mailowo: a.iwan@izabelin.
pl. Przy zapisach należy podać imię i nazwisko oraz numer 
telefonu.

WÓJT GMINY IZABELIN
woj. mazowieckie

WAP.6721.6.7.2020.AI       

 Izabelin C, dnia 16 września 2020 r.

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Truskaw 

i Truskaw-Helenówek Etap III”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 
293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020  r. poz. 283 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr XIX/163/20  Rady Gminy Izabelin z dnia 21 
stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, 
Etap III”

zawiadamiam  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tru-

skaw i Truskaw Helenówek Etap III”.

Zakres zmiany planu miejscowego obejmuje wyłącznie zapisy tekstu 
obowiązującego planu w następujących paragrafach, w zakresie:

1) § 7 ust. 1: doprecyzowania zapisów dotyczących typów i form kształ-
towania zabudowy mieszkaniowej możliwej do realizacji w terenach 1, 2 
i 3 MN oraz uzupełnienie o zapisy dotyczące maksymalnej ilości budyn-
ków mieszkalnych na działce budowlanej;

2) § 7 ust. 4 pkt 7: zmiany maksymalnego wskaźnika intensywności 
zabudowy; 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi wraz z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych oso-
bowych można składać do Wójta Gminy Izabelin: osobiście w Kancelarii 
Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesłać na adres 
do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą ma-
ilową na adres: kancelaria@izabelin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 29 października 2020 r. 

Wzór druku uwagi wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.izabelin.pl 
w zakładce „dokumenty” – „zagospodarowanie przestrzenne”. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Izabelin

 z up. Wójta Gminy Izabelin
 Krzysztof Stańczyk 

Kierownik Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego

Informacja dodatkowa: Obowiązujący plan miejscowy dostępny jest 
pod adresem: http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazu-
jacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-wg-daty-
uchwalania, poz. Nr 31 w Tabeli.

Rys. Granice obszarów objętych projektem zmiany planu

http://www.gmina.izabelin.pl
http://www.bip.izabelin.pl 
http://www.bip.izabelin.pl 
http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-w
http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-w
http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-w


6

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) po 
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w War-
szawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim odstąpiono od przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania środowisko ww. projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zmiany planu dostępny będzie w dniach: 24 września 2020 r. – 
15 października 2020 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja 
nr 42, 05-080 Izabelin pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz na 
stronach internetowych gminy: www.gmina.izabelin.pl, www.bip.iza-
belin.pl - zakładka „dokumenty” – „zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta, nad przyjętymi 
w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 20:00 w siedzibie Centrum 
Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin C.

W ramach wyłożenia zachęcam także do udziału w dyżurze autorskim 
głównego projektanta zmiany planu, który odbędzie się w dniu 29 wrze-
śnia 2020 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 18.30 w Centrum Kultury Izabelin, 
ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin C.

Dyskusja publiczna i dyżur autorski odbędą się z uwzględnieniem aktu-
alnych wymogów sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19. Ze 
względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem 
w dyskusji publicznej zobowiązane są do zapisów. Zapisy mogą być do-

MASZ NA TO WPŁYW

konywane telefonicznie: nr tel. 22 7228936 lub mailowo: a.iwan@izabe-
lin.pl. Przy zapisach należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi wraz z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych oso-
bowych można składać do Wójta Gminy Izabelin: osobiście w Kancelarii 
Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesłać na adres 
do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą ma-
ilową na adres: kancelaria@izabelin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 29 października 2020 r. 

Wzór druku uwagi wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.izabelin.pl 

w zakładce „dokumenty” – „zagospodarowanie przestrzenne”. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Izabelin

  z up. Wójta Gminy Izabelin

                              Krzysztof Stańczyk 

Kierownik Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego

Informacja dodatkowa:

Obowiązujący plan miejscowy dostępny jest pod adresem: 
http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-
miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-wg-daty-uchwalania, 
poz. Nr 26 w Tabeli.

 ZAPROSZENIE
na spotkanie otwarte dotyczące projektu tzw. „uchwały krajobrazowej” gminy Izabelin

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2019 r. (wtorek) o godz. 19.00 
w Sali Koncertowej Centrum Kultury Izabelin i zostanie poprzedzone dyżurem autorskim Wykonawcy dokumentu. 

Zachęcamy Przedsiębiorców do udziału w konsultacjach indywidulanych 
w godzinach 10.00-13.00 oraz 16.00-18.30 w Sali Koncertowej Centrum Kultury Izabelin.

W związku z sytuacją epidemiologiczną na spotkanie i dyżur autorski obowiązują zapisy pod nr tel. 22 722 89 36 lub drogą mailową: 
a.iwan@izabelin.pl. Przy zapisach należy podać Imię i nazwisko/Nazwę firmy oraz numer telefonu kontaktowego.

Spotkanie i konsultacje w ramach dyżuru prowadzone będą z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych. Obowiązują maseczki.

Na uwagi do projektu uchwały czekamy do dnia 30 września 2020 r. Można je składać osobiście, przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy 
Izabelin lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@izabelin.pl 

Projekt uchwały oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie: www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl  

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

http://www.gmina.izabelin.pl, www.bip.izabelin.pl 
http://www.gmina.izabelin.pl, www.bip.izabelin.pl 
http://www.bip.izabelin.pl 
http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-w
http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-w
http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl   
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UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
podsumowanie pierwszych konsultacji społecznych

Informacje o prowadzonym projekcie przekazywaliśmy wieloma 
środkami komunikacji:

• do około 1200 przedsiębiorców z terenu gminy dostarczyliśmy list 
wójta oraz ulotkę informacyjną;

• drogą elektroniczną zainteresowaliśmy tematem organizacje po-
zarządowe z terenu gminy oraz sołectwa;

• poprzez gminne strony internetowe, newsletter oraz „Listy do Są-
siada” na bieżąco zachęcaliśmy do udziału w projekcie, pokazując 
jego najważniejsze założenia;

• w proces tworzenia dokumentu włączyliśmy Gminną Komisję 
Urbanistyczno-Architektoniczną, organ doradczy wójta w sprawach 
zagospodarowania przestrzennego;

• do punktów usługowych na terenie gminy rozdystrybuowaliśmy 
około 450 szt. broszury informacyjnej, w której w sposób zrozumia-
ły wyjaśnialiśmy założenia projektu uchwały;

• w trzech miejscach na terenie gminy umieściliśmy kontrowersyjny 
banner symulujący reklamę warsztatu samochodowego – podany 
tam adres strony internetowej odsyłał do informacji o projekcie;

• poprzez portal społecznościowy Facebook, w tym ogólnopolski 
profil Wykonawcy uchwały zamieszczaliśmy informacje zachęca-
jące do udziału w spotkaniu otwartym (1400 osób wyraziło tam 
zainteresowanie tematem a około 17 000 osób wyświetliło samą 
informację);

• w dniu 24.06.2020 r. zorganizowaliśmy spotkanie otwarte dla 
mieszkańców oraz dodatkowo transmitowaliśmy je za pomocą 
gminnych kanałów informacyjnych umożliwiając dyskusję online 
(zainteresowanie stacjonarnym spotkaniem wyraziło tylko kilkana-
ście osób, ale plik nagraniowy z transmisji wyświetliło ponad 1600 
osób – nagranie  dostępne jest w dalszym ciągu na profilu Urzędu 
Gminy).

• do dnia 30.06.2020 r. zbieraliśmy propozycje, uwagi i sugestie 
naszych mieszkańców i przedsiębiorców.

Efektem prowadzonych działań było wyrażenie opinii przez 39 
osób, które złożyły łącznie ponad 50 uwag (dodatkowo 13 uwag 
Komisji Urbanistycznej).  

MASZ NA TO WPŁYW

W czerwcu br. przeprowadziliśmy wstępne konsultacje społeczne pierwszego projektu tzw. uchwały krajo-
brazowej dla naszej gminy. Uchwała krajobrazowa ma docelowo regulować głównie kwestie dotyczące 
zasad lokalizowania nośników reklamowych (reklam, szyldów). W dokumencie znalazły się także wytyczne 
dotyczące ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Prace nad dokumentem to jedne z działań mają-
cych na celu zapanowanie nad chaosem reklamowym oraz uporządkowaniem gminnej przestrzeni. 

• podejście do uchwały oparło się na antagonizmie: zmniejszenie 
ograniczeń  dla reklam i umożliwienie realizacji niestandardowych 
szyldów (zgłaszane przez przedsiębiorców) i całkowity zakaz re-
klam (zgłoszone przez listę mieszkańców); 

• kilka uwag dotyczyło istniejących szyldów wraz z prośbą o ich 
zachowanie; 

• wiele uwag proponowało zmiany, które zaburzają systemowy 
układ uchwały i znaczące ustandaryzowanie nośników reklamy; 

• wiele uwag nie mieściło się w zakresie uchwały, tylko krajobrazu 
ogólnie-pojętego lub przestrzeni publicznej, które nie mogą być re-
alizowane w uchwale.

Treść wszystkich złożonych uwag dostępna jest w raporcie z kon-
sultacji, pod adresem: www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl 

W efekcie złożonych uwag projekt uchwały krajobrazowej został w kil-
ku miejscach zmieniony. Wprowadzono szereg zmian stylistycznych 
i merytorycznych, dla poprawy czytelności i jednoznaczności niektó-
rych zapisów, szczególnie w określeniu gabarytów formatów i liczby 
szyldów. Dodatkowo zmodyfikowano zapisy dotyczące ogrodzeń.

Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w kraju oraz bardzo 
małe zainteresowanie przedsiębiorców uznaliśmy za zasadne zor-
ganizowanie ponownie spotkania otwartego dla mieszkańców, 
a szczególnie dla przedsiębiorców, których ograniczenia dotyczące 
nośników reklamowych będą głównie dotyczyć.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały krajobrazowej, 
który dostępny jest pod adresem: www.uchwalakrajobrazowa.
izabelin.pl. Czekamy na Państwa uwagi, w szczególności liczymy 
na włączenie się w  procedurę tworzenia uchwały przez naszych 
przedsiębiorców.

 Opracowanie na podstawie Raportu z Konsultacji Społecznych   
 Aneta Iwan

 Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Sposoby przekazu informacji o konsultacjach Podsumowanie złożonych uwag

Zmiany w projekcie uchwały

Co dalej?

http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl 
http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
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MASZ NA TO WPŁYW

REMINISCENCJE Z LETNIEJ 
WIZYTACJI OGRODÓW

zgłoszonych do Konkursu na najpiękniejszy 
ogród przydomowy w Truskawiu

Podczas drugiej już, letniej wizyty w ramach 
konkursu na najpiękniejszy ogród Truska-

wia odwiedziliśmy wszystkie (zgłoszone do 
Konkursu) 19 ogrodów. Mimo że staraliśmy 
się zachować niezbędny w takich sytuacjach 
obiektywizm (wszak bycie komisją zobowiązu-
je do przestrzegania  regulaminu Konkursu), 
trudno było nie ulec urokowi samych ogrodów 
i nie zachwycić się pasją ich właścicieli. Fakt, 
że ogrody nas zauroczyły, to nic dziwnego; 
mamy wszak środek lata – wszystkie rośliny 
osiągnęły pełnię rozwoju i nawet trawniki za-
dziwiają swoją sprężystością i gęstością runa. 
Bardziej ,,ekologiczna” część komisji optowała 
raczej za trawnikami, w których oprócz trawy 
występowały inne rośliny (zwane pospolicie 
chwastami), ale nawet te sterylne, prawie że 
,,angielskie”,  wzbudziły nasze uznanie. 

Oczywiście, truizmem jest stwierdzenie, że 
ogrody są jak ludzie, a ludzie jak wiadomo 
są różni, ale nawet piszący te słowa, a mają-
cy z tytułu swej pracy spore doświadczenie, 
nie może wyjść z podziwu dla różnorodności 
zgłoszonych do konkursu ogrodów. Praktycz-
nie każdy z ocenianej osiemnastki przedsta-
wia sobą odrębny, niezwykle indywidualny, 

Nieco już niestety zapomniany (a szkoda) czeski pisarz Karel Čapek, pisząc w swoich opowiadaniach 
o ogrodnikach-hobbystach, przedstawiał ich jako ludzi nieco szalonych, bezgranicznie oddanych swojej 
pasji. Słowem – pozytywnie zakręconych, ale jednak wariatów. Zawsze myślałem, że to taka czeska spe-
cyfika – wszak każdy, kto przeczytał Szwejka, tak właśnie myśli o jego rodakach. Tymczasem okazało się, 
że albo w Truskawiu mamy dosyć liczną (choć do tej pory zupełnie nieznaną) czeską diasporę, albo też to 
szaleństwo dotyczy wszystkich miłośników ogrodnictwa, bez względu na narodowość. 

osobisty zielony portret swoich 
twórców i właścicieli. Ale prze-
cież  to konkurs – ma określone 
kryteria. Komisja zaś zobowiąza-
na jest ustalić pewną gradację 
– wytypować pierwsze, drugie 
i trzecie miejsca. My tymczasem 
miewamy problem z zaszere-
gowaniem niektórych ogrodów 
do jednej z dwu określonych 
regulaminem kategorii. Jedno 
jest pewne – dzięki hojności 
sponsorów wszystkie biorące 
udział w konkursie ogrody i ich 
właściciele (również ci spoza ści-
słej czołówki) zostaną uhonoro-
wani nagrodami. I nie będą to bynajmniej tzw. 
,,nagrody pocieszenia” typu paczka nasion 
pietruszki. 

Na koniec kilka zdań refleksji, a w zasadzie 
– jak pisał Melchior Wańkowicz – ,,smrodku 
dydaktycznego”. Otóż oboje z Anią Kębłowską 
jako pracownicy KPN, a więc niejako zawodo-
wi przyrodnicy (ekolodzy?), zwracamy baczną 
uwagę na pewne aspekty wizytowanych ogro-
dów. Szczególnie niepokoją nas niektóre rośli-

ny, mogące stanowić zagrożenie dla rodzimej 
przyrody, takie jak niezwykle inwazyjne nawło-
cie, czeremcha amerykańska, dąb czerwony 
czy klon jesionolistny. Na szczęście nie ma ich 
zbyt wiele, a mamy nadzieję, że tam gdzie są, 
zostaną zastąpione przez inne, równie atrak-
cyjne a bezpieczne rośliny. Niezwykle nas 
cieszy, że w wielu ogrodach spotykamy budki 
lęgowe i karmniki oraz wszelkiego rodzaju po-
idełka dla ptaków, owadów i jeży. To niezwykle 
ważne dla naszych ,,braci mniejszych”, cier-
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piących – podobnie jak cała przyroda – z powodu 
panującej suszy. 

Staramy się też oboje zwracać uwagę na stosowa-
nie tzw. ,,dobrych praktyk ogrodniczych” –  siew 
i sadzenie roślin miodo- i pyłkodajnych. Suge-
rujemy również, aby występujące w niektórych 
ogrodach agrotkaniny (bardzo szkodliwe dla or-
ganizmów glebowych i zakłócające obieg materii) 
zastępować nasadzeniami z roślin okrywowych. 
Przed nami ostatnia (jesienna) wizytacja ogrodów, 
jest więc czas aby skorygować niedociągnięcia, 
dopieścić trawniki i rabaty, zadbać o byt naszych 
pierzastych, futrzastych i kolczastych przyjaciół. Ja 
osobiście, jako leśnik i ogrodnik w jednej osobie, 
pragnę wyrazić podziw dla wiedzy, zaangażowania 
i pasji właścicieli ogrodów, które miałem okazję 
odwiedzić. Dobrze, że KPN ma takich sąsiadów. 

Andrzej Wojciech Różański
Członek Komisji Konkursowej

AWR Ogrody Niebanalne  
www.ogrodyniebanalne.pl

WYNIKI KONKURSU NA MURAL W TRUSKAWIU
Na początku lipca ogłoszony został konkurs na zaprojektowanie i wykonanie muralu na elewacji budynku 
przy truskawskiej pętli autobusowej. Tematyka muralu to Wypad na Truskaw – zaskakujący atak na kwate-
rujący we wsi Truskaw batalion z Brygady Szturmowej SS RONA, przeprowadzony nocą z 2 na 3 września 
1944 roku przez wydzielony oddział z Grupy AK „Kampinos”, dowodzony przez por. Adolfa Pilcha pseud. 
„Dolina”. Konkurs patronatem objęły: Środowisko Zgrupowania Kampinos AK oraz Stowarzyszenie Pamięci 
Powstania Warszawskiego 1944.

Konkurs odbył się w iście ekspresowym 
tempie. Zawirowania wywołane pandemią 
spowodowały znaczne opóźnienie także 
w procesie przyznania dofinansowania ze 
środków Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw Mazowsze. Ostatecznie, 
pod koniec czerwca udało się owe środki 
pozyskać – 20 tys. zł z MIAS (połowa tej 
kwoty to wkład gminy Izabelin) oraz dodat-
kowo 5 tys. w ramach grantu gminy Iza-
belin przyznanego z okazji 25-lecia gminy 
Izabelin.

Do konkursu zgłoszono dziewięć prac, które 
mogą Państwo obejrzeć na kolejnej stronie 
(praca nagrodzona na okładce). Zgodnie 
z regulaminem konkursu nadesłane pro-
jekty oceniała 9-osobowa komisja, w któ-
rej zasiedli przedstawiciele rady sołeckiej 
Truskawia, rady gminy, UGI, CKI, a także 
Prezes Stowarzyszenia Środowisko Grupy 
Kampinos AK oraz przedstawiciel Instytutu 
Pamięci Narodowej.

Na stronie facebookowej sołectwa Truskaw 
toczyła się ożywiona dyskusja mieszkań-
ców, oceniających nadesłane projekty; 
wiele cennych uwag zostało wziętych pod 

uwagę przez członków komisji.

Prace były interesujące graficznie, choć nie-
stety wiele z nich zawierało bardzo istotne 
błędy natury historycznej, co – pomimo cie-
kawych koncepcji artystycznych – przekre-
śliło ich szanse w wyścigu do zwycięstwa.

Ostatecznie komisja konkursowa zdecydo-
wała w głosowaniu (każdy z członków przy-
znawał każdemu z projektów punkty w skali 
1–5), że na murze przy truskawskiej pętli 
zostanie umieszczony mural autorstwa Bar-

tosza Leszczyny i Piotra Możdżenia z Gru-
py „Muralion”. Zwycięski projekt uzyskał 
łącznie 43 punkty, drugie miejsce zajęła 
inna praca Grupy „Muralion” (34,5 punkty), 
a trzecie – projekt Joanny Jarco (31 punk-
tów).

Uroczyste odsłonięcie muralu odbyło się 2 
września 2020 roku w 76. rocznicę Wypa-
du na Truskaw. Relację z tego wydarzenia 
opublikujemy w kolejnym numerze „Listów 
do Sąsiada”.

MASZ NA TO WPŁYW

Zwycięski mural autorstwa Bartosza Leszczyny i Piotra Możdżenia 
z Grupy „Muralion” znajduje się na pętli autobusowej w Truskawiu.  

Zdjęcie muralu - na okładce gazety.

Bartosz Leszczyna (ur. w 1974 w Warszawie) absolwent Wydziału Malarstwa 
ASP w Warszawie. W 1988/89 uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Addis Abebie 
(Etiopia).Swoje prace wystawiał indywidualnie w Warszawie, Lublinie i Zakopa-
nem, ostatnio w Bawarii i Austrii (Innsbruck), brał też udział w wielu wystawach 
zbiorowych w Polsce i w Irlandii. Laureat konkursów malarskich.

http://www.ogrodyniebanalne.pl 
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MASZ NA TO WPŁYW

Pozostałe projekty zgłoszone do konkursu na mural

Joanna Jarco

Bartek Leszczyna i Piotr Możdżeń

Piotr Szatkowski

Tomasz Smieszkoł

Karol Maziarek

Hubert Wencel

Piotr Szatkowski

Michał Filichowski
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KONKURS NA NAZWĘ RONDA
Do 11 września wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje nazwy ronda w Izabelinie na zbiegu ulic 

3 Maja, Krasińskiego i Sienkiewicza. Propozycje można zgłaszać za pomocą formularza na stronie www.rondo.izabelin.pl 
lub pisemnie do kancelarii Urzędu Gminy. Do chwili obecnej wpłynęło już 10 propozycji nazw i patronów. Od 14 do 30 września każdy 
mieszkaniec gminy Izabelin będzie mógł zagłosować na projekt, który najbardziej przypadnie mu do gustu. Głosować będzie można 
przez Internet oraz osobiście w Urzędzie Gminy. Po zamknięciu listy zgłoszonych nazw, od 14 września, będziecie się Państwo mogli 
zapoznać z propozycjami oraz krótkimi uzasadnieniami. Informacje będą publikowane na stronie UGI www.gmina.izabelin.pl, na stronie 
www.rondo.izabelin.pl, na grupach mieszkańców w ramach portali społecznościowych oraz na tablicach gminnych. 

Zachęcamy do udziału.

Waldemar Szatanek - Koordynator ds. organizacji społecznych

Rondo imienia Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej?
Nowy pomysł na nazwę  ronda w Izabelinie przy ul. 3 Maja i Krasińskiego

Takim mianem nazwano w czasie II wojny 
światowej niewielki skrawek okupowanej 

przez Niemcy Polski, obejmujący powierzchnię 
Puszczy Kampinoskiej, na którym powstała 
niedostępna dla okupanta, a więc niepodległa 
Polska. W 1944 r. powstawały tutaj struktury 
partyzanckiej niepodległej Polski. W szczyto-
wym okresie przebywało na tym terenie ok. 5 
tys. żołnierzy, a drugie tyle mieszkańców oko-
licznych wsi było zaangażowanych w działania 
partyzanckie. Były szpitale, kawaleria, służba 
lotnicza, zaopatrzenie, administracja i prawo 
Polskie itp.

Na tej małej wyspie niepodległej Polski szu-
kali azylu uciekinierzy prześladowani przez 
Niemców, powstańcy warszawscy, a nawet 
duży oddział 861 żołnierzy Zgrupowania AK 
Stołpecko-Nalibockiego, którzy śmiałym raj-
dem uciekli spod rosyjskich represji z dawnych 
Polskich kresów wschodnich – powiat nowo-
gródzki, dziś terytorium Białorusi. Jakiej trzeba 
odwagi i fantazji, aby ponad 800 żołnierzy po-
konało kilkaset kilometrów, dwa fronty, wiele 
posterunków okupanta, trzy rzeki – w niecały 
miesiąc. Z terytorium Rzeczpospolitej Kam-
pinoskiej żołnierze AK wielokrotnie szli na 
odsiecz powstańczej Warszawie. W krótkim 
okresie czasu (ok. 2 miesięcy) prowadzono 

wiele rajdów i potyczek (47) dezorganizują-
cych okupanta. Były sukcesy militarne (przede 
wszystkim moralne), ale nie obyło się też bez 
strat – około 900 zabitych i 500 rannych. Zgi-
nęło też lub ucierpiało wielu cywilnych miesz-
kańców naszej gminy i gmin sąsiednich.

Nadaniem rondu  imienia Niepodległej Rzecz-
pospolitej Kampinoskiej uhonorowalibyśmy 
wszystkich żołnierzy oraz naszych mieszkań-
ców i sąsiadów, którzy polegli lub oddali wie-
le za niepodległość Polski, a także w obronie 
własnych domów – swojej małej ojczyzny – 
nie tylko tych najdzielniejszych i najbardziej 
znanych.

Trudno mi się oprzeć wrażeniu, że  nazwa 
Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej 
lub jej skrócone wersje, których  będziemy 
w praktyce używali np. rondo Niepodległej czy 
rondo Rzeczpospolitej Kampinoskiej ma rów-
nież na dzisiaj pewne przesłanie. Byłoby ono 
aktualne teraz i w przyszłości. Nie musimy na 
szczęście już ginąć za ojczyznę, ale wielu z nas 
– mieszkańców, miłośników Izabelina i KPN 
– poświęca się, aby to, co nas otacza, zacho-
wać w niezmiennej przyrodniczo i kulturowo 
formie. Staramy się zachować nasze wspania-
łe zasoby a jednocześnie działamy, żeby żyło 
nam się wygodnie i nowocześnie. 

Historie związane z Niepodległą Rzecząpospo-
litą Kampinoską publikowane są w wielu miej-
scach. Jeśli ktoś chce bardziej wnikliwie zapo-
znać się z tą historią polecam jedną z wielu:  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Kampinos.

Arkadiusz Wojciechowski
fot. rondo - A.Wojciechowski

fot. pomnik w Pociesze - arch. CKI

MASZ NA TO WPŁYW

http://www.rondo.izabelin.pl
http://www.gmina.izabelin.pl
http://www.rondo.izabelin.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Kampinos
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PROSUMENTEM   CZ.1

Najbardziej wiarygodnie wyglądają zawsze opisy rzeczywistych przy-
padków realizacji, na które zdecydowali się nasi mieszkańcy, tak więc 
każdy opisywany temat będzie wspierany przykładami „z życia wzię-
tymi”. By zachęcić mieszkańców do zainteresowania się na poważnie 
fotowoltaiką, zaczynamy od niecodziennego rozwiązania mieszkańca 
Hornówka – pana Jarosława Wiśniewskiego.

Nieruchomość, na której mieszka Pan Jarosław, jest w dużym stopniu 
zalesiona, więc nie było możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych na 
dachu budynku. W takiej sytuacji wiele osób się poddaje i rezygnuje, 
jednak czasem, jak na załączonym zdjęciu, nauka i upór pozwalają na 
znalezienie ciekawych i efektywnych rozwiązań.

Z Jarosławem Wiśniewskim rozmawia Jarosław Kępkowicz.

Panie Jarosławie, co Pana zainspirowało do takiego nieco-
dziennego rozwiązania?

Do zainstalowania paneli fotowoltaicznych na urządzeniu nadążnym, 
z angielska trackerze, zainspirował mnie widok wielkiej farmy fotowolta-
icznej, na której pod systemami nadążnymi pasły się barany. Barany nie 
dla mnie, ale system nadążny wydał mi się dobrą opcją. Działkę mam 
zalesioną, dach domu zacieniony przez drzewa – co jest błogosławień-
stwem w upały – i tylko jeden nieduży kawałek działki ma zapewnione 
nasłonecznienie przez większą część dnia. W sam raz na ustawienie 
urządzenia nadążnego.

Od razu powiem o największym minusie tego pomysłu: przy obecnej, 
dosyć niskiej i ciągle ostatnio obniżanej, cenie paneli fotowoltaicznych, 
koszt urządzenia nadążnego jest nieproporcjonalnie wysoki. W moim 
przypadku koszt sześciu paneli, 340W każdy, wraz z inwerterem, jest 
porównywalny z kosztem systemu nadążnego. Z drugiej strony, zasto-
sowanie systemu nadążnego w instalacji fotowoltaicznej zwiększa jej 
wydajność o 30-40%. Tak przynajmniej mówią producenci. 

Wiem, że lubi Pan podejmować decyzje w oparciu o solidne 
podstawy – jak Pan doszedł do wniosku, że taka instalacja ma 
sens ekonomiczny i jednak zdecydował się Pan na rozwiązanie 
nadążne w miejsce klasycznej instalacji naziemnej?

Osoby, które wiedzą co to cosinus, mogą to z grubsza policzyć. 
Wydajność paneli zależy od kąta, pod którym pada wiązka pro-
mieni słonecznych. W dzień równonocy idealna stała instalacja fo-
towoltaiczna powinna uzyskać energię, która jest proporcjonalna 
do powierzchni pod wykresem funkcji cosinus od wartości -pi/2 do 
pi/2 (bo tak będzie się zmieniał kąt odchylenia wiązki promieni od 
kierunku prostopadłego do paneli). To pole wynosi dwa. Z drugiej 
strony, taka sama instalacja fotowoltaiczna na idealnym systemie 
nadążnym, który w każdym momencie zapewnia, że wiązka pro-
mieni słonecznych jest prostopadła do paneli, daje energię propor-
cjonalną do pola pod wykresem funkcji stałej równej 1 w przedziale 
od -pi/2 do pi/2. Wychodzi z tego, że w sytuacji idealnej (kiedy, na 
przykład, nie bierzemy pod uwagę strat energii wiązki światła przy 
przejściu przez atmosferę, co zależy od pory dnia) rezultat jest pi 
do 2 z korzyścią dla systemu nadążnego. To dowodzi, że oszacowa-

Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu tekstów poruszających obszar Odnawialnych Źródeł Energii, często 
nazywanych w skrócie OZE. Otulina puszczy jest obszarem z ograniczonym dostępem do źródeł OZE – nie 
mamy możliwości wykorzystania do produkcji energii wiatru, siły płynącej wody, geotermii. Jedynym źró-
dłem, jakie możemy efektywnie wykorzystać, jest słońce, i na tym będą się koncentrowały kolejne artykuły.
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nie 30-40% lepszej wydajności dla systemów fotowoltaicznych na 
systemach nadążnych jest realistyczne.

Dodatkowa przewaga instalacji na systemach nadążnych nad systema-
mi nieruchomymi wynika ze współczynnika korekty, który w przypadku 
mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW wynosi 0,8. Oznacza 
to, że z 1 kWh energii wyprodukowanej w mikroinstalacji i oddanej do 
sieci energetycznej, prosument odbiera z sieci za darmo, wtedy kiedy 
akurat chce wykorzystać tę energię, tylko 0,8 kWh. W przypadku insta-
lacji na systemie nadążnym, jej moc jest bliska maksymalnej dłużej niż 
w przypadku instalacji nieruchomej, więc z produkcji energii w instalacji 
na trackerze można dłużej korzystać na bieżąco, bez oddawania jej do 
sieci i późniejszego pobierania z powrotem ze stratą 20%.

Wygląda na to, że matematyka to podstawa – nie wiem czy 
wśród naszych czytelników znajdą się osoby, które będą 
w stanie zweryfikować podane wyliczenia. Ważne jest jednak 
to, o czym Pan wspomniał: „instalacja na systemie nadążnym 
jest ok. 30-40% bardziej efektywna, niż instalacja tej samej 
mocy instalowana klasycznie”. To może być ważne dla wielu 
mieszkańców poważnie myślących o fotowoltaice.

Nie docenia Pan chyba Czytelników „Listów do Sąsiada”. Myślę, że nie-
którzy z nich wiedzą co to całka i potrafią ją policzyć dla funkcji cosinus.

Wracając jednak do tematu dyskusji: instalacja fotowoltaiki na sys-
temie nadążnym w przeliczeniu na uzyskaną energię jest co prawda 
droższa, niż instalacja nieruchoma, ale różnica nie jest duża i w związ-
ku z tym, może być rozważana jako poważna opcja, zwłaszcza jeśli 
lokalizacja uniemożliwia instalację nieruchomą, jak w moim przypadku.

Jak ocenia Pan dostępność systemów nadążnych?

Na rynku są głównie importowane systemy nadążne, głównie z Chin. 
Ja znalazłem producenta polskiego, który rozkręca produkcję tych 
urządzeń w oparciu o własne oryginalne pomysły. System sterowania 
w moim trackerze jest aktywny, to znaczy szuka najjaśniejszego punk-
tu na nieboskłonie za pomocą układu fotodiod. Kiedy słońce jest za 
chmurami, instalacja przesuwa położenie paneli ze wschodu na zachód 
co pół godziny o ustalony interwał. Komunikacja ze sterownikiem jest 
za pomocą przycisków na płytce sterowania, lub przez wi-fi. Co prawda 

moduł wi-fi jest opcjonalny, ale zdecydowa-
nie go polecam, bo znakomicie ułatwia ste-
rowanie systemem telefonem komórkowym 
ze stosowną aplikacją. Opcjonalne jest rów-
nież zabezpieczenie przeciwwiatrowe, które 
w przypadku silnego wiatru ma ustawiać 
urządzenie w pozycji bezpiecznej.

Czy ma Pan już pierwsze doświadcze-
nia związane z funkcjonowaniem pa-
neli?

Niestety, instalacja została dopiero co za-
montowana i zgłoszona do operatora sieci 
– obecnie oczekuję na podpisanie umowy 
prosumenckiej*) i montaż odpowiedniego 
licznika. Jak tylko podpiszę umowę, będę 

z uwagą obserwował, jaka jest produkcja 
energii ze słońca, jak zmieniają się moje rachunki. Równie ciekawe jest, 
czy w naszym domu ustalą się przyzwyczajenia do korzystania z energii 
elektrycznej w zależności od wielkości energii produkowanej w domo-
wej instalacji fotowoltaicznej: pralka czy zmywarka pracująca w dzień 
może korzystać z tej energii, w nocy musi pobierać energię z sieci.

Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeśli Pan pozwoli, za jakiś czas 
umówię się na spotkanie, by porozmawiać o Pana doświad-
czeniach. Ponieważ nie czuję się na siłach, by udzielić odpo-
wiedzi w kwestii Pana obliczeń pola pod funkcjami trygono-
metrycznymi, pozwolę sobie wszystkie zapytania przekiero-
wać do Pana.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszam za kilka miesięcy do odwiedzin.

Pytania i sugestie do poszczególnych obszarów tematycznych prosimy 
kierować na adres redakcji.

*) W tym wypadku prosument to osoba, która jednocześnie konsumuje 
oraz wytwarza prąd na swoje potrzeby w mikroinstalacji. Rozliczanie 
prosumentów odbywa się wyłącznie na podstawie umowy komplekso-
wej.
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XXVI SESJA RADY GMINY IZABELIN
W dniu 28 lipca 2020 odbyła się XXVI Sesja RGI. W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych, którzy 
podjęli następujące uchwały:

Uchwała Nr XXV/215/20 w sprawie prze-
jęcia od Województwa Mazowieckiego zadania 
publicznego utrzymania terenów zielonych zlo-
kalizowanych w pasie dróg wojewódzkich na 
terenie gminy Izabelin. (ZA: 14, PRZECIW: 1, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0)

Mając na względzie potrzebę estetycznego 
urządzenia i utrzymania terenów zielonych 
zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich 
znajdujących się na terenie gminy Izabelin, 
Gmina Izabelin wyraziła chęć przejęcia w ra-
mach porozumienia z Zarządem Województwa 
Mazowieckiego realizacji powyższego zadania 
publicznego.

Uchwała Nr XXVI/216/20 w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu 

nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 
działkę ewidencyjną nr 2583, położoną w ob-
rębie Laski, gmina Izabelin. (ZA: 10, PRZE-
CIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI: 0)

Działka nr ew. 2583 w Laskach stanowi wła-
sność Gminy Izabelin.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/96/99 Rady Gmi-
ny Izabelin z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Laski – część 
„A”, stanowiącego zmiany „Miejscowego Planu 
ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Stare Babice” zatwierdzonego uchwa-
łą Nr XVII/115/92 Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 20 maja 1992 r. przedmiotowa działka 
położona jest na terenie przeznaczonym pod 
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zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Przewidywany dochód netto ze sprzedaży nie-
ruchomości wynosi 590.000 zł i zasili budżet 
gminy w 2020 r.

Uchwała Nr XXVI/217/20 w sprawie 
rozpatrzenia skargi mieszkańca z ul. Matejki 
w Izabelinie na działania Gminy w ostatnim 
okresie, dotyczące otoczenia Urzędu Gminy, 
m.in. funkcjonowania PSZOK-u, uciążliwości 
sklepu Carrefour oraz zbyt szybkiego ruchu na 
ul. Matejki. (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Skarga została przekazana do rozpatrzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyła trzy 
spotkania, na których zapoznała się ze skargą 
i dała odpowiedź.

Iwona Mazurek

XXVII SESJA RADY GMINY IZABELIN
XXVII Sesja RGI odbyła się w dniu 18 sierpnia 2020 w trybie zdalnym. Radni podjęli następujące 
uchwały:

Uchwała XXVII/218/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iza-
belin na lata 2020-2033. (ZA: 15, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0). 

Zmiana uchwały wynika z planowanych zmian 
w budżecie 2020 r., w wyniku której ulegają 
zmianie kwoty prognozy w zakresie planowa-
nych dochodów i wydatków oraz wykaz plano-
wanych do realizacji przedsięwzięć. 

Uchwała XXVII/219/20 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2020. (ZA: 
15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała XXVII/220/20 w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służącej ochronie powietrza, polegającej na 
trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne. 
(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała XXVII/221/20 w sprawie przyję-
cia Programu Osłonowego Gminy Izabelin pn. 
„Program Usług Teleopiekuńczych dla Miesz-

kańców Gminy Izabelin w wieku 60+”.  (ZA: 
15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Celem programu jest wsparcie osób potrze-
bujących opieki w ich miejscu zamieszkania. 
Zadaniem programu jest dbanie o bezpieczeń-
stwo i podniesienie jakości życia osób w wieku 
powyżej 60 roku życia poprzez zdalną opiekę 
senioralną w oparciu o opaskę telemedyczną. 
Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażo-
na jest w przycisk SOS z możliwością połącze-
nia przez 24h/dobę z centrum teleopieki oraz 
dodatkowe funkcje tj. lokalizator GPS, detektor 
upadku, pomiar tętna. Po otrzymaniu sygnału, 
teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną 
do sytuacji danej osoby. Głównym zadaniem 
programu jest zwiększenie bezpieczeństwa 
osób starszych, samotnie zamieszkujących, 
chorych i niepełnosprawnych.

Teleopieka to usługa opiekuńcza łącząca 
nowoczesne technologie teleinformatyczne 
z pracą profesjonalistów, która ma również 
za zadanie przedłużyć okres samodzielności 
i niezależności seniorów we własnym domu. 
Umożliwia wsparcie i zabezpieczenie seniora 
w warunkach domowych. Pozostanie pod-

opiecznego w znanym sobie środowisku sprzy-
ja optymistycznemu usposobieniu oraz możli-
wie większej aktywności oraz eliminuje potrze-
bę korzystania z placówek opieki stacjonarnej. 
Udział w programie ,,Usługi teleopiekuńcze dla 
mieszkańców gminy Izabelin w wieku 60+” 
jest bezpłatny.

Uchwała XXVII/222/20 w sprawie przyję-
cia „Gminnego programu osłonowego wspie-
rającego mieszkańców gminy Izabelin przy-
stępujących do systemu kanalizacji sanitarnej 
na lata 2020- 2025”. (ZA: 15, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0)

Celem gminnego programu osłonowego dla 
mieszkańców przystępujących do systemu 
sieci kanalizacji sanitarnej jest umożliwienie 
mieszkańcom gminy uzyskania zasiłku celowe-
go bezzwrotnego albo zwrotnego (w zależno-
ści od kryterium dochodowego danego wnio-
skodawcy), w celu dofinansowania budowy 
przyłącza kanalizacyjnego lub, w przypadku 
najuboższych mieszkańców, także wewnętrz-
nej instalacji kanalizacyjnej. Program ma na 
celu uzupełnienie pomocy, jaka oferowana jest 
już przez Gminę Izabelin w ramach gminnej 
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dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego. 
Możliwe będzie aplikowanie przez mieszkańca 
o dotację na budowę przyłącza, a dodatkowo, 
w zakresie niepokrytych dotacją kosztów reali-
zacji inwestycji – o zasiłek celowy w ramach ni-
niejszego Programu (jeżeli mieszkaniec będzie 
się kwalifikował do jego otrzymania). Do Pro-
gramu kwalifikują się mieszkańcy, którzy nie 
przekraczają 400% kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomocy społecznej, 
tj. kwoty 2804,-zł w przypadku osób samotnie 
gospodarujących oraz 2112,-zł w przypadku 
rodzin. W przypadku mieszkańców, którzy nie 
przekraczają 200% kryterium dochodowego 
(tj. 1402,-zł w przypadku osób samotnie go-
spodarujących oraz 1056 zł, w przypadku ro-
dzin), zasiłek ten jest bezzwrotny (w przypad-
ku pozostałych kwalifikujących się do Progra-
mu mieszkańców, tj. z kryterium dochodowym 
na poziomie 201% - 400%, zasiłek jest czę-
ściowo zwrotny – na poziomie 30% lub 40% 
zasiłku). Maksymalna wysokość zasiłku wynosi 
3.000 zł. W uzasadnionych przypadkach (np. 
z uwagi na długość przyłącza, trudne warunki 
realizacji inwestycji lub szczególną sytuację by-
tową lub życiową wnioskodawcy), zasiłek ten 
może być wyższy.

Uchwała XXVII/223/20 w sprawie nada-
nia nazwy drodze wewnętrznej we wsi Tru-
skaw.  (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0).

Współwłaściciele drogi wewnętrznej, stano-
wiącej działkę ew. nr 2014 obręb Truskaw, 
gmina Izabelin, wystąpili z wnioskiem o nada-
nie jej nazwy „Na Skraju”. Według zapisów 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Hele-
nówek, Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XXVI/208/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 
marca 2013 roku przedmiotowa działka poło-
żona jest na terenie zabudowy jednorodzinnej. 
Jednakże przedmiotowa działka użytkowana 
jest jako droga wewnętrzna, zapewniająca do-
jazd do drogi publicznej – ul. Południowej dla 
przyległych działek budowlanych.

Uchwała XXVII/224/20 w sprawie uchwa-
lenia statutów sołectw Gminy Izabelin. (ZA: 
14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Aktualnie obowiązujące na obszarze Gmi-
ny Izabelin statuty siedmiu sołectw zostały 
uchwalone w lipcu 2019 roku. W toku ich sto-
sowania okazało się, że kilka kwestii, które były 
w nich uregulowane, wymaga doprecyzowania 
lub modyfikacji. Część uwag do postanowień 
statutów zgłosił też nadzór ze strony Wojewo-
dy Mazowieckiego. Dla przejrzystości regulacji 
uznano, że zasadnym będzie uchwalenie no-
wego brzmienia statutów, a nie wprowadzanie 
zmian do ich treści w drodze uchwały zmienia-
jącej. Projekt statutów został poddany konsul-
tacjom z mieszkańcami Gminy. 

Uchwała XXVII/225/20 w sprawie przy-
jęcia programu polityki zdrowotnej „STOP 
grypie 65+. Program szczepień ochronnych 
przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku 
życia, na lata 2020-2023”. (ZA: 15, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0)

Zadaniem własnym gminy, w zakresie zapew-

nienia równego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej jest opracowywanie i realizacja 
programów polityki zdrowotnej zmierzających 
do poprawy stanu zdrowia jej mieszkańców. 
Stanowi on uzupełnienie obecnie dostępnych 
gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie zapobiegania zachorowaniom na 
grypę. Szczepienia przeciw grypie znajdują się 
w grupie szczepień zalecanych ale niefinanso-
wanych ze środków publicznych, co może sta-
nowić przeszkodę dla seniorów ich wykonania. 
Zgodnie z zaleceniami m. in. polskiego Progra-
mu Szczepień Ochronnych i Światowej Orga-
nizacji Zdrowia, szczepienia przeciwko grypie 
zaleca się m.in. osobom powyżej 65. roku ży-
cia ze względów medycznych. Takie szczepie-
nia wydają się być jeszcze bardziej wskazane 
w obecnej sytuacji epidemiologicznej spowo-
dowanej epidemią COVID-19. Przewidywany 
koszt realizacji niniejszego programu wynie-
sie rocznie 41.250,00 zł czyli w skali czterech 
lat (2020-2023) 165.000,00 zł Przedmiotowe 
środki zostały zaplanowane w budżecie Gminy 
w ramach wydatków bieżących.

Uchwała XXVII/226/20 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla gminy Jawornik 
Polski (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0).

Mając na uwadze zasadę pomocniczości obo-
wiązującej jednostki samorządu terytorial-
nego, udzielenie pomocy finansowej gminie 
Jawornik Polski w formie dotacji celowej do 
kwoty 50.000 zł jest zasadne. Środki na ten 
cel zabezpiecza się w budżecie w dziale 600, 
rozdziale 60095.

Iwona Mazurek

PSZOK  DRUGIE ŻYCIE PRZEDMIOTÓW
Jeszcze kilka miesięcy temu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych był zlokalizowany w Mo-
ściskach i prowadzony przez zewnętrznego Wykonawcę. Było to miejsce, gdzie mieszkańcy pozbywali się 
odpadów problematycznych. Wszystko, co zostało przywiezione, bez względu na to czy było sprawne czy 
zepsute, nowe czy stare, lądowało na wysypisku. Gmina płaciła, nikt nie korzystał. 

Dziś PSZOK tymczasowo znajduje się na 
parkingu przed Urzędem Gminy. Z pew-

nością nie jest to najwłaściwsze miejsce, 
ale traktujemy ten czas jako moment na 
obserwację i edukację. 

Punkt stał się miejscem, gdzie nie tylko wy-
wozimy odpady. Możemy tu wypożyczyć 
przyczepkę, odebrać nagrodę w konkursie czy 
poznać tajniki gospodarki odpadami, czytając 
zamieszczone na ogrodzeniu tablice. 

Obecnie bliskość punktu, dokładna ewiden-
cja przywożonych i odwożonych odpadów 
oraz ich właścicieli, pozwalają na „wychwy-
tywanie perełek” oraz wymianę międzysą-
siedzką. Aby lepiej uświadomić sobie jak 
działa PSZOK, rozmawiałam z koordynator-
ką punktu – Moniką Kofcun, która powie-
działa, że dla zachowania porządku oraz 
z powodu sytuacji epidemiologicznej, ludzie 
wchodzą pojedynczo. Każdy musi zostać 

zewidencjonowany, jego odpady również. 
Czasem tworzy się kolejka, a mieszkańcy, 
by ją zmniejszyć, pomagają sobie nawza-
jem rozładowywać przywożone „towary”. 
Miło jest patrzeć na sąsiedzką współpracę. 
Czasem to, co przywożą ludzie, jest jeszcze 
zupełnie nowe, tak jak kilka manekinów po 
likwidacji sklepu, które trafiły do naszej iza-
belińskiej sąsiedzkiej wymienialni ciuchów 
„Puść Ciuch w Ruch”. Podobnie jest z wie-
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szakami i tekstyliami, którym darujemy dru-
gie życie. To, co pani Kowalskiej już się znu-
dziło, dla pani Nowak będzie czymś zupełnie 
nowym i upragnionym. Mieszkańcy, oddając 
swoje rzeczy, często mówią, że szkoda im 
tak po prostu je wyrzucić i byliby szczęśliwi, 
gdyby ktoś jeszcze z nich skorzystał. W du-
żej mierze chodzi o ekologię i Matkę Ziemię. 
Nie każdy wie, że produkcja jednej sztuki 
ubrania wymaga czyjejś pracy, energii, na-
kładów finansowych, tysięcy litrów wody, 
prądu itd. A są to nakłady, które w ostatnich 
latach bardzo szybko się zużywają. Weźmy 
wspomnienia naszych babć, które jeden 
wełniany płaszczyk nosiły wiele lat, a potem 
przerabiały go dla swoich dorastających có-
rek. Albo buty – nosiło się je aż do całkowi-
tego zużycia, po wielu wizytach u szewca. 

Dziś wszystkiego jest dużo. Mamy więcej niż 
nam potrzeba i niż jesteśmy w stanie zużyć. 
Kiedyś modowe kolekcje dzieliły się na letnie 
i zimowe, dziś jest ich aż osiem. 

Kiedy mieszkańcy informują, że przywiezio-
ny produkt nadaje się do dalszej eksploata-
cji, wtedy jest odstawiany do pomieszcze-
nia, by ktoś inny mógł z niego skorzystać. 
Niejednokrotnie dzieje się to w odwróconej 
procedurze. Mieszkaniec zgłasza czego po-
trzebuje, a pani Monika odbiera produkt od 
innego mieszkańca i dzwoni, aby przekazać 
go potrzebującemu. Dzięki temu nie tylko 
ograniczamy ilość odpadów przekazywanych 
do selektywnej zbiórki, lecz również poma-
gamy osobom potrzebującym.

Jedną z grup ściśle współpracujących 
z PSZOK-iem są tzw. zbieracze, czyli osoby 
poszukujące np. elektroniki (laptopy, telefo-
ny, komputery), opon samochodowych czy 
złomu. Dla nich jest to sposób na życie, a dla 
gminy oszczędności.

Pani Monika jest dobrym duchem tego miej-
sca. Dba o porządek i ład. Zawsze uśmiech-
nięta i serdeczna, pomaga segregować od-
pady pomimo, iż nie jest to jej obowiązkiem. 
Życzliwie zapisuje telefony osób, które cze-
goś poszukują, a potem dzwoni, gdy pojawia 
się potrzebna rzecz. Dzięki temu różne me-
ble, łóżka i szafy dostają drugie życie. Ktoś 
się cieszy i używa ich przez kolejne lata. 

–  Dużo jest rzeczy dla dzieci – wózków, 
sprawnych rowerków, ubranek i zabawek. 
One też się innym przydają. Nie każdy ma 
przecież pieniądze, by kupić nowe. A skoro 
te są jak nowe, to warto skorzystać – ko-
mentuje koordynatorka.

Zapytałam, co jeszcze trafia do PSZOK-u. 

– Ostatnio ktoś wyrzucał szklaną butelkę 
w kształcie karabinu, ogromne metalowe 
pancerne drzwi, meble ogrodowe, psią budę 
czy sprawny rowerek treningowy. Oprócz 
tego ludzie przywożą również odpady bu-
dowlane. Kilka tygodni temu ktoś wrzucił 
mi przez siatkę cały kontener takich zmie-
szanych śmieci. Kiedy wyszłam do niego, 
wsiadł w samochód i szybko odjeżdżał. Miły 
pan chyba nie wiedział, że jest monitoring. 
Kamery zainstalowane na PSZOK-u oraz 
budynkach CKI i Gminy strzegą nas przed 
podrzutami. Mieliśmy kilka prób podrzu-
tów, wszystkie udaje się nam udaremniać. 
Obecne godziny otwarcia PSZOK-u wydają 
się dogodne dla wszystkich, nie planujemy 
ich zmieniać.

Czasem bywa tak, że kontener szybko się 
przeładowuje i zanim firma go wymieni, 
dana frakcja nie jest przyjmowana. Prosimy 
wtedy mieszkańców o wyrozumiałość w tym 

temacie. Bezpośrednio po jego opróżnieniu 
kolejni mieszkańcy będą mogli pozbyć się 
swoich odpadów.

Chcielibyśmy w dalszym ciągu rozwijać 
działalność Punktu, ale do tego potrzeba 
więcej miejsca. Jednym z pierwszych po-
mysłów jest kawiarenka naprawcza, nauka 
krawiectwa, spawania, elektryki – to tylko 
niektóre z kierunków, w których chcieliby-
śmy działać.

Naszym celem jest zmniejszanie ilości od-
padów, które oddajemy do instalacji komu-
nalnej, a PSZOK czy altana śmietnikowa to 
narzędzia, dzięki którym możemy to robić. 
Najważniejsze jest to, że mieszkańcy wyka-
zują inicjatywę, chcą współpracować i po-
magać sobie na wzajem.

Z ich inicjatywy pojawiły się przy ogrodze-
niu PSZOK-u piękne donice, a w nich rośliny.

Na zachodzie Europy to normalne, że ludzie 
korzystają z przedmiotów, które innym nie 
są już przydatne. W Polsce to jeszcze nadal 
wstyd. Z opinii pani Moniki wynika, że krępu-
jemy się nawet zapytać, czy możemy przy-
garnąć stół, który trafił do punktu. Mile za-
skoczona byłam w Niemczech, kiedy space-
rowałam ze znajomymi, a przy ogrodzeniach 
domów stały opisane kartony np. „ubranka 
dla dziewczynki rozm. 110 cm – do zabrania” 
albo „ten mikser jest sprawny – oddaję dla 
kogoś w potrzebie”. Idea wymiany przed-
miotów jest niezwykle integrująca i piękna. 
Pokazuje, że możemy być jedną wielką ro-
dziną, która się wspiera i wspomaga.

Tekst i fot. Iwona Mazurek

Mieszkańcy dziękują sąsiadom

Szanowni Sąsiedzi Gminy Izabelin,

serdecznie Wam dziękuję, za to, że uciszacie psa, kiedy za długo szczeka w nocy i za 
to, że sprzątacie kupy po swoich pupilach. Dziękuję też rodzicom, którzy przewijając 
w lesie swoje dziecko, zabierają ze sobą brudne pampersy i zużyte chusteczki. Na 
pochwałę zasługują również Ci mieszkańcy, którzy wystawiają worki ze śmieciami 
w przeddzień terminu wywozu, a nie tydzień wcześniej. 

Dziękuję też tym sąsiadom, którzy po godzinie 22.00 nie trzaskają  wielokrotnie 
drzwiami samochodów. I tym, którzy na dzień dobry witają nas uśmiechem.

Fajni sąsiedzi - prawda? Aż, chce się tu żyć

KS 

Mieszkanka Izabelina C  
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SKAZANI NA SMOG? CZ. 2

Wymiana pieców to najbardziej nama-
calny i mierzalny aspekt walki o czy-

ste powietrze – jestem w stanie pokazać ile 
pieców zostało już wymienionych, ile jesz-
cze mamy do wymiany, o ile mniej węgla 
spalamy, o ile mniej produkujemy zanie-
czyszczeń powietrza etc. To, czego nie je-
stem w stanie zmierzyć i pokazać, to na ile 
dobre praktyki utrwaliły się w nas samych…

Do napisania tego tekstu zmotywował mnie 
jeden w postów na stronie „Gmina Izabelin 
– rzeczy zbędne, oddam za darmo”, a w za-
sadzie nie sam post, tylko zamieszczone 
pod nim komentarze.

Sam post był dość lakoniczny – ktoś za-
oferował do oddania drewno po budowie 
zamiast oddać do PSZOK. Domyślam się, 
że intencją było ew. umożliwienie wykorzy-
stania niepotrzebnego drewna przez kogoś, 

kto akurat go potrzebuje. Niestety dysku-
sja, tak jak wiele wcześniejszych, nie do-
tyczyła możliwości wykorzystania oferowa-

nego drewna do celów budowlanych, tylko 
jego użycia do celów ogrzewania. Pomijam 
oczywiste łamanie prawa związane ze spa-
laniem pozostałości budowlanych, ale – jak 
zawsze w takich sytuacjach – dociera do 
mnie, jak ważna jest edukacja i rzetelna 
informacja o skutkach spalania niedozwo-
lonych materiałów w piecach.  

Podobny efekt możemy zaobserwować 
podczas cyklicznej akcji odbioru gabarytów. 
Dla wielu mieszkańców jest to źródło opału, 
więc meble szybko znikają sprzed posesji, 
by następnie zostać przerobione na drobny 
opał, spalany w okresie zimowym.

Podczas swoich wizyt zaobserwowałem także, 
że wielu mieszkańców już teraz zaopatruje się 
w drewno kominkowe, przygotowując się do 
sezonu grzewczego. Dobre drewno, nadają-
ce się do spalania, powinno być sezonowane 

minimum 2-3 lata. Każde inne drewno, nawet 
przy obecnej pogodzie, może nie osiągnąć 
wilgotności poniżej 20%, tak by jego spalanie 
było mało uciążliwe dla nas samych, jak i dla 
naszych sąsiadów. W najbliższym czasie pla-
nujemy nabycie urządzenia kontrolnego, tym 
razem do badania wilgotności drewna. Jeśli 
będzie taka potrzeba, stworzymy możliwość 
profilaktycznego sprawdzenia wilgotności 
drewna przeznaczonego na opał.

Zdaję sobie sprawę, że przez okres najbliż-
szych 2 lat będziemy musieli koegzystować 
z piecami na paliwa stałe, jednak nie jest bez 
znaczenia, jakim paliwem będziemy zasilali te 
piece. Jeśli będzie to paliwo typu resztki bu-
dowlane, odpady, śmieci, świeże drewno – 
możemy spodziewać się słusznych pretensji 
sąsiadów.

Tekst i fot. Jarosław Kępkowicz

*) dotacja celowa do wymiany pieca na 
paliwo stałe do np. kotła gazowego wyno-
si maksymalnie 8 tys. zł, ale nie więcej niż 
90% kosztów kwalifikowanych. Więcej na 
https://www.gmina.izabelin.pl/324,ochro-
na-powietrza?tresc=4800,

**) program Czyste Powietrze umożliwia 
otrzymanie dotacji do termomodernizacji 
budynku, modernizacji źródła ogrzewania 
jak również instalacji paneli fotowoltaicz-
nych. Więcej na https://www.gmina.izabe-
lin.pl/324,ochrona-powietrza?tresc=5340.

Od kilku tygodni staram się sukcesywnie docierać do mieszkańców naszej gminy, którzy jeszcze posiadają 
piece na paliwa stałe. W trakcie rozmowy nakłaniam mieszkańców do skorzystania zarówno z dotacji celo-
wej z budżetu gminy do wymiany  pieca*), jak również zachęcam do ubiegania się o dotację z programu 
Czyste Powietrze**). Czasem takie rozmowy przeradzają się w decyzję o wymianie pieca, co dowodzi, że 
wykonywana przeze mnie praca ma sens.

PAMIĘTAJMY: 
ODPADY BUDOWLANE NIE SĄ PALI-
WEM, KTÓRE MOŻEMY BEZKARNIE 
SPALAĆ W CELACH GRZEWCZYCH.

PAMIETAJMY: 
ODBIÓR GABARYTÓW NIE JEST OKA-
ZJĄ DO TANIEGO ZAOPATRZENIA SIĘ 

W PALIWO NA SEZON GRZEWCZY.

PAMIETAJMY: 
TO OD NAS I NASZYCH DECYZJI ZALEŻY, 
JAKIM POWIETRZEM BĘDZIEMY ODDY-

CHAĆ. LEGALNIE NABYTE PALIWO 
TO PODSTAWA.

Z ŻYCIA GMINY

https://www.gmina.izabelin.pl/324,ochrona-powietrza?tresc=4800
https://www.gmina.izabelin.pl/324,ochrona-powietrza?tresc=4800
https://www.gmina.izabelin.pl/324,ochrona-powietrza?tresc=5340
https://www.gmina.izabelin.pl/324,ochrona-powietrza?tresc=5340
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ZOFIA 
MORAWSKA

15 października 2020 roku będziemy obchodzili 
10 rocznicę śmierci Zofii Morawskiej, która przeży-
ła 105 lat, w tym przez 80 lat była związana z To-
warzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzy-
szenie w Laskach, służąc niewidomym. 

Ta niezwykła kobieta urodziła się 13 listopada 1904 roku w zamoż-
nej ziemiańskiej rodzinie w Turwi w Wielkopolsce. Jej przodkiem 

ze strony matki był gen. Dezydery Chłapowski. Ojciec – Kazimierz 
Morawski – był rektorem Uniwersytetu Jagielońskiego i prezesem 
Akademii Umiejętności. Ukończyła gimnazjum Sióstr Urszulanek 
w Krakowie, gdzie zdała maturę. 

Po studiach pedagogicznych na UJ pracowała jako nauczycielka 
w szkole Sióstr Prezenterek. Gdy 1925 roku zmarł jej ojciec, razem 
z matką przeprowadziły się do Warszawy. W 1930 r. związała się 
z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w La-
skach. W 1944 r. przeprowadziła się do Lasek i mieszkała na terenie 
Towarzystwa, aż do śmierci. Z ogromnym zaangażowaniem organizo-
wała warsztaty, świetlice, opiekę indywidualną, pośrednictwo pracy 
i opieki lekarskiej. Przez te wszystkie lata pełniła funkcję skarbnika 
Towarzystwa i pozyskiwała środki na jego działalność. Dbała o utrzy-
manie kontaktu z ośrodkami zagranicznymi, starając się przenosić na 
grunt Polski nowoczesne metody pracy z niewidomymi.

Była wybitnym ekspertem w zakresie tyflologii tzn. dziedziny zajmują-
cej się nauczaniem pisania i czytania osób niewidomych. Znała biegle 
5 języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, włoski i rosyjski). 

W 2004 roku została uhonorowana Nagrodą Fundacji Episkopatu 
Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia TOTUS” w kategorii „Promocja 
człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Otrzy-
mała też nagrodę im. Alberta Schweitzera, Order Kawalera Gwiazdy 
Solidarności Włoskiej, a także Order Orła Białego - najwyższe polskie 
odznaczenie. 

W 2003 roku została pierwszym Izabelińczykiem Roku. To symbolicz-
ne wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w sposób szczególny 
zasłużyły się dla wspólnoty samorządowej gminy Izabelin. Do końca 
była aktywna, z otwartym umysłem i ciekawością świata i ludzi. 

Iwona Mazurek,  fot. z archiwum TOnOS Laski

Lot w przestworzach z biblioteką
Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji rodzinnego kon-
kursu „Czytanie to latanie”, którego organizatorem jest Biblioteka 
Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, we współpra-
cy z bibliotekami publicznymi PWZ. Do udziału zachęcamy dzieci 
w wieku 7-13 lat, wraz z rodzicami/opiekunami. Zasady konkursu są 
bardzo proste. Wystarczy napisać  recenzję wybranej książki dziecię-
cej, a później przynieść ją do swojej biblioteki lub wysłać na adres 
e.krupa@biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl. Na prace czekamy do 30 
września. 

Nagrody sponsorują flyspot.pl i Radny Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego Michał Gajewski (lot samolotem). Do wygrania  vouchery 
na widokowy lot samolotem nad powiatem warszawskim zachodnim 
oraz dwa swobodne loty w tunelu aerodynamicznym we Flyspot. 

Czytanie uskrzydla, zatem do książek, do piór, do skrzydeł!

Tymczasem wszystkim życzymy wysokich lotów!
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100. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 

W plenerze – pod sosnami śpiewano pieśni patriotyczne pod dy-
rekcją Małgorzaty Romańskiej-Zwierz. Na akordeonie akompa-

niował Przemysław Wojciechowski. Wspólnie wykonano kotyliony i flagi 
pod czujnym okiem Hanny Kwietniewskiej. Uczestniczono w pokazach 
praktycznego bandażowania w wykonaniu Agnieszki Kępkowicz – przed-
stawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Hornówek i jej córki Ani. Za-
jadano się smakowitą grochówką przygotowaną przez panie kucharki 
z Centrum Usług Wspólnych Izabelin oraz lodami od pana Krzysia z ka-
wiarenki CKI. Chleb do grochówki przekazała dla naszych mieszkańców 
Piekarnia Dąbrowscy ze Starych Babic. W drugiej części dnia w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury Izabelin obejrzano film w reżyserii Jerzego 
Hoffmana „1920 Bitwa Warszawska”. 

Przed projekcją o kulisach filmu opowiedział red. Stanisław Zawiśliński - 
członek ekipy realizującej film, dziennikarz, pisarz, wydawca, autor ksią-
żek m.in. o Jerzym Hoffmanie. Przedstawił zdjęcia z planu filmowego.
Mieszkańcy usłyszeli specjalnie dla nich nagrany wywiad z reż. Jerzym 
Hoffmanem, który przeprowadził red. Stanisław Zawiśliński. Obejrzano 
także wystawę „Pierwsze dni niepodległości” dzięki uprzejmości Skarbu 
Państwa - Archiwum Państwowego w Warszawie. 

Mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny godnie upamiętnili dzień poświęcenia 
naszych Rodaków, którzy obronili wolność i suwerenność Polski. 

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko, fot. Weronika Dudko

Tę wyjątkową rocznicę świętowano międzypokoleniowo – z udziałem dzieci, młodzieży, dorosłych - w tym 
seniorów. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury Izabelin. Wśród przybyłych gości byli m.in. Do-
rota Zmarzlak - wójt Gminy Izabelin z małżonkiem, Witold Malarowski - wójt poprzednich kadencji, Marcin 
Biegas - prezes Zarządu Środowisko Grupy Kampinos AK, delegacje: OSP Izabelin, OSP Laski, druh Bartosz 
Grohman oraz harcerze z 424 SDHiGZ Kampinos z Izabelina, 
Skauci Europy z Lasek i inni mieszkańcy Gminy Izabelin.
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PATRIOTYZM ODZIEDZICZONY
W okolicach dawnej wsi Pociecha stoi pomnik. Co roku w pierwszą niedzielę września licznie gromadzimy 
się na uroczystości upamiętniającej poległych bohaterów. Mówimy „Jerzyki”, ale czy wiemy skąd wzięła się 
ta nazwa i co przywiodło tych młodych chłopców na skraj puszczy?

Cofnijmy się w przeszłość:

Rok 1848 – trwa Wiosna Ludów. Pocho-
dzący z Poznania Kazimierz Rakowicz 

po przegranej bitwie pod Wrześnią ucieka 
do zaboru rosyjskiego. W roku 1963 bierze 
udział w Powstaniu Styczniowym i za to zo-
staje zesłany na Syberię. Po odbyciu kary 
dostaje nakaz osiedlenia się w Białej Cer-
kwi. Tam jego najmłodsza córka Stanisła-
wa poślubia syna zesłańców – Władysława 
Strzałkowskiego. Młodzi osiedlają się w Suł-
tanówce. Wraz z liczną gromadką potom-
stwa (Bohdan, Stanisław, Anna, Jerzy 1911, 
Kazimierz i Zofia) gospodarzą i zyskują wy-
soką pozycję społeczną i ekonomiczną. Gdy 
wybucha Rewolucja Październikowa 1917 r., 
jako „polscy panowie” zostają pozbawieni 
majątku; Władysław zostaje rozstrzelany 
przez bolszewików, a Stanisława z dziećmi 
przymiera głodem w Chersoniu nad Dnie-
prem. W 1922 roku Stanisława oddaje Je-
rzego pod opiekę swojego kuzyna Tadeusza 
Sobańskiego z Kijowa. Miało go to ustrzec 
przed szalejącą epi-
demią tyfusu. 

Matka, wraz z pozo-
stałymi dziećmi, wy-
jeżdża do Polski, 
a Jerzy towarzyszy 
wujowi w długiej 
podróży służbowej 
w głąb Rosji. Odwie-
dzają Ufę, Czytę nad 
Bajkałem, Charbiń. 
Tam spotykają działaczy Polskiego Komitetu 
Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu, 
którego celem jest wsparcie dla polskich 
sierot. Dzięki Komitetowi, z terytorium Rosji 
udaje się wywieźć ponad 700 polskich dzie-
ci. Transport zapewnia Japoński Czerwony 
Krzyż. Drogą morską przez Japonię, Stany 
Zjednoczone do wolnej Polski trafiają wnuki 

zesłańców. W Wejherowie utworzony zosta-
je Zakład Wychowawczy dla Dzieci Syberyj-

skich – to tam znaj-
duje schronienie ro-
dzina Strzałkowskich. 
Jerzy tuż po maturze 
zakłada Związek Mło-
dzieży z Dalekiego 
Wschodu i jako 17-la-
tek zostaje jego pre-
zesem. Przez dekadę 
konsoliduje środowi-
sko Sybiraków, wy-
daje własne pismo, 

utrzymuje stałe kontakty z Ambasadą Japo-
nii z wdzięczności za umożliwienie powrotu 
do ojczyzny. Pracuje i studiuje na kierunku 
pedagogiczno-psychologicznym, a uczy się 
od najlepszych: Maryny Falskiej, prof. Marii 
Grzegorzewskiej, Stanisława Baleya czy Ja-
nusza Korczaka. 

W roku 1939 Jerzy Strzałkowski dostaje 
przydział wojskowy do Armii Łódź i bierze 
udział w obronie Warszawy. Pod koniec 
kampanii wrześniowej odbywa bardzo waż-
ną i decydującą o całym Jego dalszym życiu 
naradę z generałem Czumą i prezydentem 
Warszawy Stefanem Starzyńskim. Postana-
wia nie przedzierać się do Francji, ale po-
zostać w kraju, i już w październiku 1939 
roku, na bazie Związku Młodzieży z Dalekie-

go Wschodu, założyć konspiracyjną organi-
zację Powstańcze Oddziały Specjalne. Sam 
przyjmuje pseudonim „Jerzy” i staje na ich 
czele, stąd późniejsza nazwa organizacji. 

Dzięki przedwojennym strukturom i kontak-
tom „Jerzyki” obejmują swoim zasięgiem 
cały kraj. Gromadzą broń, szkolą się, pro-
wadzą działania dywersyjne. Współpracują 
z ZWZ-AK, by w 1943 roku zasilić szeregi 
AK ok. 15 tysiącami przeszkolonych do wal-

ki młodych ludzi. Nadal dowodzi nimi Jerzy 
Strzałkowski, teraz ps. „Sybirak”. Jednocze-
śnie przez cały okres okupacji Jerzy Strzał-
kowski organizuje pomoc humanitarną dla 
kolejnego pokolenia sierot wojennych. Po-
nownie z pomocą przychodzą Japończycy – 
sekretarz ambasady Yoshio Noguchi inter-
weniuje skutecznie u władz okupacyjnych 
w sprawie sierocińca prowadzonego przez 
Jerzego Strzałkowskiego. 

1 sierpnia 1944 roku wybucha Powstanie 

Czy można być patriotą znając swoją 
ojczyznę tylko z opowieści przodków? 

Tęsknić za Nią i poświęcić Jej życie? Nawet 
jeśli ta upragniona matka – ojczyzna 
odwzajemnia się „szorstką” miłością?

Tysiące potomków Polaków pozbawionych 
ojczyzny przemierzały świat pragnąc do 
niej powrócić. Czy byli uchodźcami, czy 

tylko wszędzie obcymi?

Każda wojna niesie zniszczenia, tragedie 
narodów, ale też tragedie jednostek. Po 

wojnie zostają zgliszcza i osierocone dzie-
ci. Bez domów, rodzin, szans na normalne 
życie. Czy otoczenie ich opieką to „tylko” 

humanitaryzm, czy również przejaw 
patriotyzmu? 
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na warszawskim Muranowie. Tu ponownie gro-
madzi wokół siebie dzieci i młodzież; zakłada 
osiedlowe świetlice, wychowuje, resocjalizuje. 
Kolejne pokolenie dzieci pozostawionych sa-
mym sobie, bez perspektyw, wyprowadza na 
ludzi. Sprawnie zarządzając osiedlem uprawia 
pedagogikę społeczną w środowisku zamiesz-
kania. Aktywnie działa w strukturach TPD. Nie 
zapomina również o swoich „Jerzykach”. Or-
ganizuje międzypokoleniowe spotkania, dba 
o mogiły poległych kolegów, odwiedza szkoły 
puszczańskie zabiegając, aby przybierały za 
patronów poległych bohaterów i kultywowały 
o nich pamięć. 

Jego dzieło kontynuuje Stowarzyszenie Pa-
mięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych 
„Jerzyki” Armii Krajowej i ich Komendanta płka 
Jerzego Strzałkowskiego. Zmarł bezpotomnie 
w wieku lat 80, wierny młodzieńczej miłości 
rozstrzelanej przez Niemów. Ale zostawił po 
sobie tysiące wychowanków, w pamięci któ-
rych pozostał jako najukochańszy dziadek.

Maryla Łukasińska

fot. z archiwum rodzinnego 
Bronisława Rybałko

Z ŻYCIA GMINY

Warszawskie. Oddziały „Jerzyków” walczą 
w różnych częściach Warszawy, zaczyna 
brakować broni i amunicji. Alianckie zrzu-

ty lądują poza miastem w lasach Puszczy 
Kampinoskiej. Jerzy Strzałkowski ze swoim 
oddziałem dostaje zgodę na przebicie się ze 
Starówki i wyprawę do Wierszy po zaopatrze-
nie. 25 sierpnia przegrupowane i obładowane 
bronią „Jerzyki” ruszają w powrotną drogę do 
walczącej Warszawy. Są już w Truskawiu, gdy 
„Radwan” III, późniejszy Prymas Polski Kar-
dynał Stefan Wyszyński powiadamia oddział 
o niemieckiej zasadzce w lesie przed Laskami. 
Strzałkowski wycofuje oddział pod Pociechę, 
zajmuje pozycje obronne i przez 5 dni skutecz-
nie uniemożliwia Niemcom przebicie się w głąb 
puszczy. Wróg zostaje odparty, ale „Jerzyki” 
nie mają już szansy przebicia się do walczącej 
nadal Warszawy. Pod naporem wroga, wraz 

z „Grupą Kampinos” AK wycofują sią z tere-
nów Puszczy Kampinoskiej w stronę Gór Świę-
tokrzyskich. 29 września pod Jaktorowem całe 
zgrupowanie zostaje całkowicie rozbite i zdzie-
siątkowane. Kończy się ich udział w walce. 

Bitwa pod Pociechą uznawana jest za symbol 
bohaterstwa, ofiarności i patriotyzmu „Jerzy-
ków”. Dlatego to właśnie w Pociesze ci, którzy 
przeżyli ufundowali w 1957 roku pomnik na 
cześć „Jerzyków” walczących i poległych na 
terenie całego kraju.

Warto zapamiętać napis umieszczony na po-
mniku:

Polsko. Tobie oddaliśmy życie, Ziemi ojczystej 
ciało. Wiarę przyszłym pokoleniom. 

Po zakończeniu II wojny światowej dla żołnie-
rzy polskiego podziemia zaczyna się koszmar 
nowej rzeczywistości. Ścigani przez służby UB 
i NKWD są szykanowani, jeśli nawet nie trafiają 
do więzienia to mają problemy z osiedleniem 
się i otrzymaniem pracy w wyuczonym zawo-
dzie. To z tego powodu Jerzy Strzałkowski do 
1957 roku tuła się po kraju szukając zajęcia 
i swojego miejsca w ukochanej ojczyźnie. Do-
staje w końcu pracę jako administrator osiedla 

Jakimi zasadami kierowali się ludzie na 
drugim końcu świata, niosąc pomoc pol-

skim syberyjskim sierotom? 

Czy prawdziwy patriota epatuje głośno 
swoim patriotyzmem, czy żyje skromnie, 
etycznie, w zgodzie z wartościami, pra-
cuje i mozolnie buduje swoją ojczyznę, 
wychowuje jej dzieci na lepszych ludzi, 

a w chwili próby staje w jej obronie?
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P o l a n a  J a k u b ó w  
w  I z a b e l i n i e  C

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Plakat opracowany przez Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW 2014-2020.

Patronat honorowy: Partnerzy:

występ lokalnych artystów

otwarcie Targów turystycznych 
Misja Kampinos
przedstawienie Programu Marki 
Lokalnej Misja Kampinos
prezentacja wystawców i stoisk 
z rękodziełem oraz produktami 
regionalnymi
pokaz kulinarny, gotowanie potraw 
z wykorzystaniem tradycyjnych 
i lokalnych produktów

W programie:

19 września 2020 r.

start o godz. 10:00

rozstrzygnięcie konkursu 
"Mój region - moja duma"
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PANDEMIA 
A CENY NIERUCHOMOŚCI
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Od pewnego czasu obserwujemy powolny acz systematyczny wzrost popytu na nieruchomości, a w ostat-
nim roku ten trend stał się jeszcze wyraźniejszy. Taka sytuacja dotyczy całej Polski, ale nas najbardziej inte-
resuje nasza okolica.

Proszę zauważyć, że piszę tutaj o popycie, 
a przecież wzrost popytu nie zawsze po-

ciąga za sobą wzrost cen. Oczywistym jednak 
jest, że gdy popyt jest długotrwały lub wysoki, 
prędzej czy później wpłynie to na wzrost cen. 
Nie inaczej stało się i w tym przypadku. Po-
pyt rósł do marca 2020, a w marcu nastąpił 
WYBUCH – wybuch pandemii, rzecz jasna. Lu-
dzie tracili pracę, firmy chwiały się w posadach 
i upadały, wypowiadano umowy najmu i dzier-
żaw, zamykano granice, emigranci zasilający 
naszą gospodarkę w dużej liczbie wyjechali, 
kontrakty zawieszone, dostawy utrudnione, 
ogólnie krwiobieg gospodarczy dostał zawału. 
Tak jak po wybuchu, kiedy to zanim opadnie 
dym i pył następuje cisza, tak na pewien czas 
zamilkły telefony i maile u nas w firmie (AJW-
-Nieruchomości). Wszyscy wstrzymaliśmy od-
dech, klienci zainteresowani zakupem i sprze-
dający pytali siebie i mnie: co dalej będzie? 
Niektórzy wycofali się z transakcji, które były 
już w toku. Wtedy pomyślałem sobie mniej 
więcej tak, jak opisał to ekspert 15.04.2020 r. 
na łamach „Polityki” w dziale ekonomii. Frag-
ment zamieszczam poniżej:

„Jeszcze kilka tygodni temu nasz rynek miesz-
kań i domów był w świetnej formie – ostat-
nie lata to wzrost cen szybszy i od inflacji, 
i od średniego wzrostu płac. Chociaż niektórzy 
specjaliści spodziewali się pewnej korekty, to 
większość twierdziła, że w tym roku na pewno 

jeszcze nie nastąpi. Oczywiście analizy prze-
prowadzane przed wybuchem epidemii mają 
już tylko wartość historyczną. Co w tej chwili 
przemawia za dużym spadkiem cen, a co tyl-
ko za niewielką korektą, a może nawet dal-
szym wzrostem? Im dłużej potrwa zamknięcie 
znacznej części gospodarki, im więcej osób 
straci pracę lub będzie zarabiać mniej niż do-
tąd, tym bardziej oczywiście zmniejszy się licz-
ba szukających mieszkania czy domu. To pod-
stawowy argument za sporym spadkiem cen.

(...) Trudniej może być o kredyt w bankach, 
które zaostrzą kryteria przyznawania poży-
czek. Przyszłość rynku zależy tak naprawdę od 
długofalowych skutków tego korona kryzysu. 
Jeśli gospodarka szybko wróci do formy, ceny 
mieszkań – po chwilowej przerwie – będą zno-
wu rosnąć. Jeśli zaś czeka nas długa recesja, 
także rynek nieruchomości jej się nie oprze. 
Na razie, zgodnie z hasłem „Zostań w domu”, 
wszyscy czekają na dalszy rozwój wypadków 
tam, gdzie zastała ich pandemia.”

Proszę zauważyć, że ekspert odnosi się do ryn-
ku mieszkaniowego, traktując go jako papierek 
lakmusowy gospodarki nieruchomościami. Ja 
również uważam, że ceny mieszkań na rynku 
pierwotnym to taka swoista lokomotywa, któ-
ra ciągnie za sobą takie cenowe wagony jak: 
mieszkania na rynku wtórnym, działki, domy. 
Jeśli ta lokomotywa przyśpiesza, to pozostałe 
wagony również (z pewnym opóźnieniem). Je-
śli zwalnia lub włącza wsteczny bieg – wagony 
po pewnym czasie podążają za nią.
Tak dzieje się zazwyczaj, ale nie tym razem. 
Zilustruję to następnym cytatem:

„Z raportu Barometr Metrohouse i Gold Finance 
wynika, że w największych polskich miastach 
średnie ceny transakcyjne na rynku wtórnym 
w II kwartale utrzymały się na podobnym po-
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ziomie, co w I kwartale 2020 r. Wzrosty były 
raczej symboliczne i - na ogół - oscylowały na 
poziomie 1 proc.”

Sprzedający zazwyczaj zmieniali swoją 
pierwotną ofertę (obniżali).

„Z raportu można wyciągnąć także inne, cieka-
we wnioski. Warto na przykład zwrócić uwagę 
na różnicę między pierwszą i ostatnią ceną 
ofertową. W przypadku Łodzi wyniosła ona 4,8 
proc. – co oznacza, że sprzedający - po jakimś 
czasie - zmienia swoją pierwotną propozycję. 
Dość mocno różniły się też pierwsze i ostatnie 
oferty w Krakowie (o 4,4 proc.). Najmniejszą 
różnicę stwierdzono natomiast w przypadku 
ofert we Wrocławiu – jedynie 0,7 proc.”

Jakie stąd płyną wnioski? Rynek miesz-
kaniowy po długim wzroście zaczyna 
hamować, a być może cofnie się. A co na 
naszym Izabelińskim Rynku?

Po około miesięcznej ciszy, mniej więcej 
w maju/czerwcu nastąpiła erupcja. Gwałtow-
ny wzrost zainteresowania działkami i doma-
mi. Oto kilka przykładów:

- działka leśna, bez prawa zabudowy, w Marie-
wie, bez prądu i wody. Była do sprzedaży od 
około 7 lat, ogólnie dostępna na naszych stro-
nach (AJW-Nieruchomości), została sprzedana 
w ciągu miesiąca od wybuchu epidemii.

- dom w Palmirach. Oferowaliśmy za 950,000 
zł, został sprzedany za 1,150,000 zł na zasa-
dzie podbijania ceny przez poszczególnych 
klientów. 

- Działki w Hornówku, w Izabelinie C, w La-
skach miały jednocześnie po kilku zaintereso-
wanych kupnem. 

Zatem mam dla Państwa świetną wiadomość. 
WARTOŚĆ WASZYCH NIERUCHOMOŚCI 
NIE ZMNIEJSZYŁA SIĘ, A BYĆ MOŻE NA-
WET WZROSŁA, przynajmniej na obecny 
czas.

Takie zachowanie rynku było dla mnie 
dużym zaskoczeniem. Myślę, że dla 
większości również. 

Dlaczego tak się stało?
Moim zdaniem chodzi o niskie, a ostatnio 
wręcz zerowe oprocentowanie lokat banko-
wych oraz chęć „ucieczki” ludzi z dużych sku-
pisk, czyli miast, na przedmieścia i na wieś. 

Jak długo to będzie trwało?
Zbyt wiele czynników ma na to wpływ, aby 
ktokolwiek odpowiedział rzetelnie na to py-
tanie. Jedno jest pewne – rynek finansowy, 
nieruchomości i inne to jedna nieskończona 
sinusoida, a więc z całą pewnością kiedyś na-
stąpi korekta dzisiejszych wzrostów.

Czy dotyczy to wszystkich nieruchomo-
ści? 

Nie. Te domy i działki, które miały wady praw-
ne czy w MPZP lub wady fizyczne: ruchliwa 
ulica, słupy wysokiego napięcia, nieforemność, 
wąski dojazd, uciążliwości innego rodzaju, da-
lej będą miały te problemy, a więc ich atrak-
cyjność niewiele się zmieni. Nie dotyczy to też 
nieruchomości komercyjnych.

Czy jest to powód do radości dla tych, 
którzy zamierzają sprzedać swoje nieru-
chomości?
Myślę, że jest to przede wszystkim powód do 
zastanowienia się.

Ceny nieruchomości nie rosną bez koń-
ca. Pokazuje to poniższy wykres. Posłużmy się 
wykresem cen mieszkań jako przysłowiowej 
lokomotywy napędzającej rynek nieruchomo-
ści. Ktoś, kto kupił mieszkanie, dom lub dział-
kę w 2008 roku, w czasie trwania cenowej 
bańki, musiał pogodzić się z faktem, że przez 
następne 10 lat jego nieruchomość relatywnie 
miała niższą wartość, a jeśli chciał ją sprzedać, 

musiał pogodzić się ze stratą (oczywiście nie 
dotyczy to wszystkich przypadków, bo jest to 
średnia). Ten wykres pokazuje też następną 
prawidłowość rynku. Spada się szybko, a wzra-
sta powoli. 

Przy tym należy zaznaczyć, że powyższe 
stwierdzenia są pewnym uogólnieniem, wy-
ciągniętą średnią. Nasz izabeliński rynek oczy-
wiście podlega wpływom – ogólnopolskim czy 
światowym trendom, ale ma swoją odrębną 
specyfikę. Powiem więcej, nawet wsie w tej 
samej gminie podlegają odrębnej dynamice 
rozwoju oraz zmian wartości nieruchomo-
ści. Jest to jednak temat tak rozległy, że po-
winno się mu poświęcić oddzielny artykuł, 
co być może uczynię.
Z całą pewnością żyjemy w ciekawych cza-
sach, a co nam przyniesie przyszłość, ob-
serwujmy uważnie i postępujmy rozważnie, 
czego sobie i Państwu życzę. 

Arkadiusz Wojciechowski 
AJW-Nieruchomości.
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Tak było...warsztaty pszczelarskie, fot. Iwona Mazurek

Popołudnie z siatkówką, fot.Michał Radochoński

Popołudnie z badmintonem, fot. Bronia Bieńkowska

Bachata, Salasa, Sanobello, fot. Bronia Bieńkowska

kino plenerowe, fot.Michał Radochoński

warsztaty przyrodnicze z Arkadiuszem Szarańcem
fot. Danuta Suchner

koszyków
ka/streetball, fot.M

ichał Radochoński

tenis stołow
y, fot. Bronia Bieńkow

ska
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tenis stołow
y, fot. Bronia Bieńkow

ska

warsztaty konne w „Sawance”,  fot. Bronia Bieńkowska

w
arsztaty m

alarskie, 
fot.M

ichał Radochoński

warsztaty florystyczne, fot.Michał Radochoński

warsztaty florystyczne, 
fot.Michał Radochoński

tai chi na „Mokrych Łąkach”, fot.Michał Radochoński
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semestr zimowy
2020/2021

październik
5.10.    Inauguracja roku szkolnego i I-wszy wykład: LUDZIE Daniel Artymowski „Maria Stuard, tragedia królowej Szkocji”
12.10.   LUDZIE Sławek Szczocki „Piękna cesarzowa Elżbieta Bawarska”
19.10.   PRZYRODA Konrad Malec „Jak przetrwać zimę, czyli o tym jak zwierzęta i rośliny przygotowują się do zimy” 
22.10.   Zamek Królewski
26.10.  LITERATURA Rafał Wojasiński „Świat myśli Emila Ciorana”

listopad
2.11.      LITERATURA Ewa Andrzejewska „Jan Twardowski – ksiądz piszący wiersze” 
9.11.       2 MIEJSCA Beata Artymowska „Nad Wisłą wstaje warszawski dzień... Warszawa socrealizmu”
16.11.    GEOGRAFIA Robert Szewczyk „Egzotyczna Polska”
19.11.     Zamek Królewski
23.11.    LITERATURA Rafał Wojasiński „ Wizjonerskie teksty Oriany Fallaci”
30.11.   PRZYRODA Konrad Malec „Martwe, życiodajne drzewa. Opowieść o tym, jak ważne w przyrodzie są martwe
                 i zamierające drzewa”

grudzień
7.12.      PODRÓŻE Robert Szewczyk „Erinn znaczy Irlandia”
14.12.   LITERATURA Rafał Wojasiński „Poezja Bolesława Leśmiana”
17.12.    Zamek Królewski
21.12.    HISTORIA Ewa Andrzejewska „Ptasie mleczko i nie tylko- czyli historia rodziny Wedlów”
28.12.  PODRÓŻE Tomek Tułak

styczeń
4.01.    LUDZIE Daniel Artymowski „Królowa Kleopatra – bohaterka niejednego dramatu”
11.01.   LUDZIE Sławek Szczocki „Niemka na tronie Rosji – Katarzyna II”
14.01.  Zamek Królewski
18.01.  PRZYRODA  Kasia Fidlr „Zioła lecznicze - właściwości roślin w KPN”
25.01.  PODRÓŻE Tomek Tułak 

Luty
1.02.     PRZYRODA Konrad Malec „Jak to robią zwierzęta. Przykłady pożycia i wychowania potomstwa w świecie zwierząt”
8.02.   PRZYRODA Kasia Fidlr „Świat tajemnic Kampinoskiego Parku Narodowego”
11.02.   Zamek Królewski
15.02.  MIEJSCA Daniel Sukniewicz „Miasta i miasteczka Mazowsza – ich tajemnice i zagadkowe historie”
22.02.  LUDZIE Beata Artymowska „Carski generał, polski patriota, twórca nowoczesnej Warszawy - Sokrates Starynkiewicz”

Wykłady w CKI odbywają się o godz. 10:00
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Solowy koncert 
Norberta „Smoły” Smolińskiego 

lidera zespołu CONTRA MUNDUM 
ETOSY - od Cudu nad Wisłą do Sierpnia’80

Projekcja filmu „Węgierski korytarz Warszawa 1944” reż. Levente Jamrik godz. 17:00

19.09 18:00
sobota

Centrum Kultury 
Izabelin

wstęp wolny

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

www.centrum.izabelin.pl

   /Centrum.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

Sprawdź nas na:

fot. archiw
um

 N
orberta „Sm

ołY Sm
olińskiego
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KULTURASPORT

PIŁKARSKI POCZĄTEK SEZONU
Przez pandemię Covid-19 cały 
piłkarski świat musiał się zmierzyć 
z nie lada wyzwaniem. Było nim 
między innymi dopasowanie pra-
cy oraz form treningu do wszyst-
kich wytycznych, które zostały 
narzucone przez PZPN oraz GIS. 

Na samym początku przygotowań do sezo-
nu, drużyny pracowały w małych 6-osobo-

wych grupach. Treningi były raczej nastawione 
na „czucie” piłki oraz wdrożenie się w reżim 
treningowy. Trzymiesięczne przymusowe za-
mknięcie w domach nie wpłynęło dobrze na 
aktywność fizyczną naszych zawodników, 
przez co powrót do zajęć był ciężki. Kolejnym 
krokiem było przejście do większych grup, aż 
w końcu cały zespół seniorski oraz drużyny 
z naszej akademii, mogły pracować w pełnym 
składzie personalnym. Z tygodnia na tydzień 
intensywność pracy była zwiększana, aby 
zbliżać się do pełnego rytmu treningowego. 
Zaczęły się sparingi, w których drużyna senior-
ska wypadła całkiem przyzwoicie. Do drużyny 
doszły nowe osoby, dużo młodych zawodni-
ków, jak również kilku doświadczonych, którzy 
rozegrali po kilkadziesiąt spotkań na wyższym 
poziomie niż Liga Okręgowa. Początek sezo-
nu można określić mianem „niby dobrze, ale 
czegoś brakuje”. W pierwszej kolejce I zespół 
dostał srogą nauczkę w Chlebni, aby potem za-
grać dwa bardzo dobre spotkania z Brwinowem 
oraz Teresinem, po których znów zdarzyły się 
potknięcia, ale taka jest piłka. Sztuką jest, aby 
potknięć było jak najmniej. Zespół, poprzez 

ciężką pracę na treningach, dąży do jak naj-
lepszej dyspozycji. Po 5 spotkaniach, Ryś ma 
koncie 7 punktów i znajduje się w środku ta-
beli. Nie jest to miejsce, które satysfakcjonuje 
zawodników oraz sztab, ale trzeba szanować 
to, co się ma, mając na uwadze, iż w obec-
nej kampanii spada 6 zespołów. W trakcie 
pandemii powstał pomysł stworzenia nowej 
sekcji. Przy nieocenionej pomocy radnego Pio-
tra Dziewickiego, plan doczekał się realizacji, 
której efektem jest Ryś Teqball. Zarząd, wraz 
z kadrą trenerską, dostrzega w nowym sporcie 
dobre uzupełnienie treningów piłki nożnej oraz 
szansę na popularyzację dyscypliny w naszej 
gminie. Po wdrożeniu możemy z dumą powie-
dzieć, że LKS Ryś Laski też jest TEQ. Współ-
praca z PZTEQ (Polski Związek Teqball) układa 
się bardzo dobrze. Staramy się uczestniczyć 
w wydarzeniach oraz zaznaczać w nich swoją 
obecność. Reprezentanta naszego klubu – Wik-
tora Warenika – można było zobaczyć na nie-
dawno organizowanych Mistrzostwach Polski 
TEQ w Płocku oraz w klipie promocyjnym tego 
sportu. Zajęcia prowadzi wspomniany wcze-
śniej trener Wiktor Warenik. Sama dyscyplina 
jest dosyć nowa, ale jej innowacyjność może 
bardzo dobrze wpłynąć na rozwój zawodników 
pod względem technicznym. Poprzez połą-
czenie piłki nożnej oraz tenisa stołowego, za-
wodnicy mają szansę na świeże spojrzenie na 
futbol oraz świetną zabawę. Treningi odbywają 
się zawsze w piątki o godzinie 17:30. Po resztę 
informacji zapraszamy na stronę www.ryslaski.
pl. Więcej szczegółów można też uzyskać tele-
fonicznie pod numerem 572 452 068. 

Igor Zieliński

SPORTOWE 
PÓŁKOLONIE 
„RYSIA LASKI”

Letnie obozy piłkarskie zawsze to 
dużo dobrej zabawy,  ciekawie spę-

dzony czas oraz zdobycie wielu piłkar-
skich doświadczeń. W tym roku, w celu 
zapewnienia większego bezpieczeń-
stwa, zarząd oraz trenerzy zrezygno-
wali z organizacji wyjazdu, na rzecz 
obozu dochodzeniowego w naszym 
klubie. Organizatorem półkolonii był 
Trener Krzysztof Koc, wspierany przez 
trenerów pozostałych grup młodzie-
żowych LKS Ryś Laski. Zaplanowano 
dwa terminy zajęć, na które zapisało 
się łącznie 35 dzieci w różnym wieku. 
Zajęcia zorganizowane w obydwu gru-
pach przebiegały naprawdę w bardzo 
dobrej atmosferze. Dzieci nie tylko 
uczyły się piłkarskiego rzemiosła pod 
okiem naszych trenerów, ale również 
poznawały nowe rzeczy. Nowością 
były m.in. zajęcia z dietetyki, która 
nie może być zaniedbywana podczas 
treningu sportowego, przedstawienie 
teatralne czy wycieczka rowerowa do 
muzeum w Palmirach. Opiekunowie 
starali się zapewnić uczestnikom roz-
rywkę w różnych obszarach. Atrakcji 
było wiele, a dzieci z tego co nam 
wiadomo, doskonale się bawiły – wie-
le nowych przyjaźni zostało zawartych 
i to właśnie jest piękno oraz sedno ta-
kich obozów.

Igor Zieliński

NOWY SYSTEM NAWODNIENIA NA BOISKU W LASKACH
W ramach dotacji celowej z budże-

tu gminy Izabelin, na przełomie 
czerwca i lipca Centrum Kultury Izabelin 
przeprowadziło modernizację systemu na-
wadniania na boisku A w Laskach. Dzięki 
unowocześnieniu i usprawnieniu działania 
systemu nawadniającego zwiększył się za-
sięg zraszaczy, a tym samym jednomiarowy 
opad wody, mający wpływ na równomier-
ny wzrost murawy. Dodatkowo wymia-
na elementów sterujących spowodowała 
zmniejszenie poboru prądu. W tym roku 
zaplanowana jest również modernizacja 
oświetlenia na boisku B. 

Bronisława Bieńkowska
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CHOROBY ODKLESZCZOWE
Weronika Małkowska, student Roehampton University

Kiedy zrobiło się cie-
pło, właściciele ze 

swoimi czworonogami 
chętnie wychodzą na 
spacery. Dla nas, miesz-
kańców Puszczy, wiąże 
się to z dodatkowymi 
zagrożeniami – przede 

wszystkim z kleszczami. Choroby odklesz-
czowe są bardzo częstymi przypadkami 
w naszej Klinice. 

Kiedy znajdziemy u zwierzęcia kleszcza, 
należy szybko go wyciągnąć, łapiąc go jak 
najbliżej skóry w palce i delikatnie wykrę-
cać ruchem przeciwnym do wskazówek ze-
gara. Pod żadnym pozorem nie wyrywać! 
Jeśli sami nie chcemy się tego podjąć – 
warto przyjść do weterynarza. 

Chorób odkleszczowych jest bardzo wiele: 
babeszjoza, borelioza, anaplazmoza, hepa-
tozoonoza… I nie tylko one są problemem, 
gdyż kleszcze przenoszą również wiele pa-
togenów, wywołujących cały szereg innych 
chorób. 

Obserwujmy zatem naszych podopiecznych, 
jeśli pojawi się któryś z objawów takich jak: 
apatia, osłabienie, mniejszy apetyt, bladość 
dziąseł, krwawienie z nosa, ciemniejszy 
mocz – należy natychmiast skontaktować 
się z lekarzem weterynarii! Choroby od-
kleszczowe mogą być śmiertelne!

Można przed tym uchronić zwierzę – w lecz-
nicach do kupienia są przeciwkleszczowe 
krople (do zakroplenia na kark), specjalne 
obroże czy tabletki. 

ZWIERZAKOWO

ZASADY 
KORZYSTANIA 
Z OBIEKTÓW 

SPORTOWYCH 
Obiekty sportowe zewnętrzne czynne co-
dziennie do godziny 21.00. 

Zasady korzystania z obiektów sportowych:

- brak limitów osób przebywających na 
terenie obiektów sportowych

- obowiązuje dezynfekcja rąk dla wcho-
dzących i wychodzących z obiektów

- obowiązuje zachowanie bezpiecznego 
dystansu między osobami przebywający-
mi na obiektach

- osoby przebywające na terenie obiektów 
nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa

- ćwiczący korzystają z osobistego lub klu-
bowego sprzętu do ćwiczeń.

KARNET SPORTOWY
NOWOŚĆ w ofercie sportowej CKI Czas na Sport !!!

Zajęcia wchodzące w ofertę Karnetu Sportowego:

Fitness Strong, Gimnastyka - Aerobik, Joga, Stretching, Zdrowy Kręgosłup/Płaski brzuch, 
Latino solo dla kobiet oraz nowości w ofercie Tai chi/Body Balance, Tabata i Samoobrona.

Start: październik 2020

Liczba wejść: nieograniczona, obowiązują zapisy.

Szczegóły podczas pikniku „Żegnaj lato” 12.09.2020 godz. 12.00-16-00 teren zielony 
przy CKI oraz w sekretariacie CKI.

karnet sportowy
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REKLAMY

Z A D Z W O Ń  T E R A Z !

SIERAKOWSKA 6, 05-080 IZABELIN

NUMER TELEFONU: +48 22 101 78 55

EMAIL: BIURO@KAMPINOS.COM.PL

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna Wronkowska

Orła Białego 81
Izabelin

Tel. 791-984-484
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  ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

Wypełnij 
formularz 

zgłoszeniowy
ONLINE 

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

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

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

REKLAMY
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Ryszard Sobolewski ARGENTYNA

Poznaj nową ofertę zajęć w CKI
12.09
12:00 - 16:00

PIKNIK ŻEGNAJ LATO, WITAJ NOWY SEZONIE bez  ograniczeń
WSTĘP WOLNYPod Sosnami obok UGI

sobota

18.09
19:00

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM bez  ograniczeń
WSTĘP WOLNYsala widowiskowa

sala widowiskowa

piątek

InOlzabelin
19.09
10:00

MARSZ I BIEG NA ORIENTACJĘ bez  ograniczeń
WSTĘP WOLNY

sobota

film „Węgierski korytarz Warszawa 1944”, reż. Levente Jamrik, 
koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego lidera zespołu CONTRA MUNDUM

19.09
17:00

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA NARODOWEGO
bez  ograniczeń

WSTĘP WOLNY
sobota

sala widowiskowa„Mój wokalny prezent dla św. Jana Pawła II” 
20.09
12:00

FINAŁ KONKURSU bez  ograniczeń
WSTĘP WOLNY

niedziela

2.09 19:00MISTRZOWIE    reż. Bert Marcus    12+ BILETY: 5 ZŁśroda

4.09 19:00WYZNANIA MORDERCY reż. Yu Irie    16+ BILETY: 5 ZŁpiątek

kalendarz
wydarzeń

Koncert ku czci św. Jana Pawła II 
w 100. rocznicę Urodzin 
Chór Filharmonii Narodowej, 
Orkiestra Kameralna Filharmonii 
Narodowej 

27.09 20:00
kościół Matki Bożej Królowej Meksyku 
w Laskach 

WSTĘP WOLNYniedziela

90 min

117 min

5.09 11:00OSTATNI SMOK ŚWIATA reż. M. Depoyan 7+ BILETY: 3 ZŁsobota83 min

9.09 19:00SZPIEG reż. Jong-bin Yoon 15+ BILETY: 5 ZŁśroda137 min

11.09 19:00SUGAR MAN reż. Malik Bendjelloul 12+ BILETY: 5 ZŁpiątek86 min

12.09 11:00ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DŻUNGLI reż. T.Szabo, 
Helene Giraud

7+ BILETY: 3 ZŁsobota88 min

Kino za Rogiem

16.09 19:00BOŻE CIAŁO reż. J. Komasa 16+ BILETY: 5 ZŁśroda110 min

18.09 19:00WYMARZONY reż. J. Herry 15+ BILETY: 5 ZŁpiątek105 min

23.09 19:00TRAFIKANT reż. N. Leytner 16+ BILETY: 5 ZŁśroda113 min

25.09 19:00LET’S DANCE reż. Ladislas Chollat

MAŁY KSIĄŻĘ reż. M. Osborne

12+ BILETY: 5 ZŁpiątek109 min

26.09 11:00 7+ BILETY: 3 ZŁsobota101 min

30.09 19:00MŁODOŚĆ ASTRID reż. P. Fischer Christensen 16+ BILETY: 5 ZŁśroda118 min

fot. arch. Filharmonia Narodowa

Do�nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca


