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Z ŻYCIA GMINY

BUDŻET GMINY NA ROK 2021
Szanowni Państwo,

przed Państwem budżet naszej gminy na rok 2021. To rekordowy 
budżet w historii gminy, w wielu wskaźnikach – dochodów i wydat-
ków ogółem, wydatków na inwestycje oraz zadłużenia.  

Kilka najważniejszych liczb:

Pomimo planów zaciągnięcia wysokiego (choć nie rekordowego 
w historii gminy) poziomu długu, jest to nadal budżet bezpieczny. 

Pandemia i wprowadzane przez rząd zmiany w ustawach podatko-
wych sukcesywnie pozbawiają lokalne wspólnoty dochodów wła-
snych. Było to widocznie już w ubiegłym roku, kiedy to pierwszy raz 
od 2014 roku prognozowane przez Ministerstwo Finansów dochody 
nie zostały wykonane. Dlatego pomimo optymistycznych założeń 
Ministerstwa Finansów na rok 2021, które nadal prognozuje wzrost 
naszych dochodów, do tworzenia budżetu przyjęliśmy bezpieczny 
poziom wykonania, czyli to co realnie wpłynęło do kasy budżetu 
w roku 2020.

Wiemy również, że przeprowadzona przez nas w ratach rzeczywista 
emisja obligacji będzie niższa niż ta planowana w budżecie.  W lu-
tym uwolnimy tzw. „wolne środki”, czyli niewykorzystane pieniądze 
z roku 2020, a przede wszystkich zobowiązania finansowe będzie-
my zaciągali w transzach, dedykując je konkretnym, już przygoto-

wanym do realizacji inwestycjom.

W rok 2021 wchodzimy też z rekordowo ni-
skim zadłużeniem gminy (7,3 mln zł), dzięki 
temu, że od początku kadencji intensywnie 
je spłacaliśmy, przyspieszając harmonogram 
spłat na koniec roku 2020 i zaoszczędzając 
w ten sposób na odsetkach ok. 50 tys. zło-
tych. Niski koszt pozyskiwanego kapitału na 
sfinansowanie inwestycji jest również na-
szym sprzymierzeńcem. 

Budżet na rok 2021 to budżet ambitny, wy-
magający nie tylko dyscypliny i wytężonej 
pracy od pracowników Urzędu Gminy, ale 
również koordynacji wielu projektów, uzgod-

nień i ustaleń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
instytucjami państwowymi. Zdajemy sobie sprawę, że będą ta-
kie zadania i inwestycje, których realizacja, pomimo konkretnych 
planów, zabierze nam więcej czasu niż aktualnie zakładany przez 
nas czas ich realizacji. Panujące wokół nas wszystkich epidemicz-
ne obostrzenia i reżimy sanitarne w ogromnym stopniu wpływają 
na tempo załatwiania spraw, a także realizacji inwestycji, zarówno 
w sektorze państwowym jak i prywatnym.   

W skali kraju, inwestowanie w czasach kryzysu jest szansą na od-
bicie się gospodarki, daje szansę na pracę dla wykonawców, a nam 
lokalnie pozwala na skorzystanie ze spadku cen usług budowlanych 

– co już widzimy po otwarciu pierwszych stycz-
niowych przetargów. 

Przy realizacji budżetu, zwłaszcza w obszarze 
inwestycji drogowych, liczymy na wsparcie ze 
strony Mieszkańców naszej gminy. Mogą Pań-
stwo nas i siebie wesprzeć poprzez uczest-
nictwo w konsultacjach koncepcji wykonania 
ulic.

W zakresie wydatków – niezmiennie najwięk-
szą pozycją w budżecie są wydatki na edu-
kację, w tym na bieżące utrzymanie szkoły 
podstawowej i dwóch gminnych przedszkoli. 
W tej chwili otrzymywana przez nas subwen-
cja oświatowa wynosi 10,4 mln zł, a wydatki 
bieżące ponoszone na oświatę i wychowanie 
to ponad 23 mln zł.
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Z ŻYCIA GMINY

W drugiej kolejności mamy wydatki na zadania z zakresu gospo-
darki komunalnej i ochrony środowiska, a także drogi i transport.  
W tegorocznym budżecie zwraca uwagę duża liczba inwestycji dro-
gowych, ale i inwestycje, które w przyszłości pozwolą na obniżenie 
bieżących kosztów funkcjonowania gminy i ochronę środowiska, 
tj. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (w tym 
jednostek oświatowych) i działania związane z elektromobilnością. 
Ponadto będzie to rok, w którym powstaną w gminie kolejne obiek-
ty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (skatepark, pumptrack, po-
lana rekreacyjna w Laskach), a także rozpocznie się modernizacja 
pomieszczeń wieloletnich budynków gminnych – szkoły podstawo-
wej przy ul. 3 Maja, urzędu gminy oraz Centrum Kultury Izabelin. 

Zachęcamy do przyjrzenia się temu budżetowi bliżej – zarówno 
w formie uchwalonego dokumentu, który jest dostępny na gminnej 
stronie BIP w zakładce „Budżet”, ale również w bardziej przystęp-
nej, graficznej formie – na stronie www.izabelin.budzetyjst.pl, gdzie 
mogą Państwo zapoznać się z także z mapą gminy, przedstawiającą 
zaplanowane na ten rok inwestycje.

Dorota Zmarzlak
Wójt Gminy Izabelin

Agnieszka Woźniak
Skarbnik Gminy Izabelin

Drodzy Mieszkańcy!
Wprowadzamy możliwość odbioru decyzji podatkowych na 2021 r. (i kolejne lata) oraz pozostałej korespondencji po-
datkowej drogą elektroniczną, poprzez platformę ePUAP. Aby skorzystać z tej możliwości należy wypełnić oświadczenie o wyra-
żeniu zgody na otrzymywanie pism w formie elektronicznej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej gminy. Informacji 
w tej sprawie udziela Wydział Finansowy: nr tel. (22) 722-89-75 oraz a.kadzinska@izabelin.pl

http://www.centrum.izabelin.pl
http://www.izabelin.budzetyjst.pl
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MASZ NA TO WPŁYW

ROZLICZAJ PIT W GMINIE IZABELIN
Wszyscy pragniemy, by nasza wyjątkowa, zielona gmina się rozwijała, by z każdym kolejnym rokiem była 
ładniejsza i zapewniała coraz wyższy komfort życia nam – mieszkańcom. Pragniemy, by jak najszybciej 
dokończono budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjną, zbudowano dobre drogi i chodniki dla 
pieszych, ścieżki rowerowe, lokale komunalne dla potrzebujących, będących ofiarami zdarzeń losowych, 
dobrze utrzymywano tereny zieleni, oświetlenie uliczne, a także tworzono miejsca do rekreacji i uprawiania 
sportu, spędzania wolnego czasu i integracji społecznej, a z bardziej przyziemnych rzeczy – by gmina była 
po prostu czysta, zadbana, bez korków, dziur i kałuż na naszych drogach.

Meldunek
W naszej gminie, według szacunków, może mieszkać nawet około 
tysiąc osób więcej niż jest ich zameldowanych. Oznaczałoby to, że 
zameldowanych powinno być 11,2 tys. osób, a nie 10,2 tys. osób, 
jak to obecnie wynika z ewidencji ludności.

Ten tysiąc niezameldowanych osób obciąża wszystkich członków 
naszej wspólnoty, zmniejszając środki na rozwój gminy. Dlacze-
go? Większość z niezameldowanych mieszkańców nie zdaje sobie 
sprawy, że każdy z nich, wskutek braku społecznego zaangażo-
wania w zakresie zameldowania się w naszej gminie, zwiększa 
koszty tzw. „janosikowego” o ponad 800 zł rocznie. Jeżeli 
wspomniane tysiąc niezameldowanych osób mieszkających na te-
renie naszej gminy dopełniłoby obowiązku meldunkowego, to zy-
skalibyśmy jako wspólnota ok. 800 tys. zł rocznie (o tyle 
zmniejszyłoby się „janosikowe”), co pozwoliłoby np. na 

stworzenie i zagospodarowanie terenu centrum gminy.

Meldunek to bardzo prosty proces. Przyjdź do nas, zabierając ze 
sobą dokumenty. Pomożemy Ci dopełnić formalności, a w nagrodę 
za obywatelską postawę otrzymasz upominek.

Podatki
Poza zameldowaniem, które przynosi gminie wymierne korzyści, 
sprawdź też gdzie rozliczasz się w zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT).

Pomimo ustawowego obowiązku, według naszych szacunków, 
kilkuset mieszkańców niestety nie rozlicza się w odpowied-
nim dla nich urzędzie skarbowym, przez co gmina traci ok. 
2 mln zł dochodu rocznie, za co moglibyśmy np. w ciągu 
dwóch lat wymienić wszystkie piece na paliwo stałe (tzw. „kop-
ciuchy”) i zlikwidować problem smogu w gminie.

Ważne więc, by rozliczać swój podatek dochodowy w gmi-
nie, w której się mieszka.

To takie proste: wystarczy wskazać adres zamieszkania na tere-
nie gminy Izabelin w części B rocznego zeznania podatkowego PIT.

Jedno rozliczenie PIT to blisko 4700 zł dochodu gminy!

Urząd Gminy Izabelin



5

MASZ NA TO WPŁYW
Zmiana terminu wyborów uzupełniających 

do Rady Gminy Izabelin

Na podstawie Zarządzenia Nr 13 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 18 stycznia 2021 r. wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Izabelin zarządzone na dzień 14 lutego 2021 r., zostały przenie-
sione na dzień 18 kwietnia 2021 r.
Dotychczasowe działania związane z wyborami, takie jak: po-
wołanie Gminnej Komisji Wyborczej, zarejestrowanie komitetów 
wyborczych, zgłoszenie kandydatek na radne, oraz powołanie 
Obwodowej Komisji Wyborczej zachowują moc prawną. 
Kandydatkami na radne są: 
• Patrycja Bykowska, 
zgłoszona przez KWW „Mieszkańcy Razem” 
• Eliza Daniel, 
zgłoszona przez KWW Elizy Daniel.
W związku z zarządzeniem ulega zmianie kalendarz kolejnych 
czynności wyborczych.
Więcej informacji na stronie www.bip.izabelin.pl  
w zakładce wybory / wybory uzupełniające do Rady Gminy Iza-
belin 18 kwietnia 2021 r.

Paweł Dubaniewicz

Zmiana terminu wyborów sołeckich 
w Truskawiu

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, które 
ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną prze-
kładają organizację wyborów i referendów lokalnych najwcześniej 
po 11 kwietnia br., została podjęta decyzja o zmianie terminu 
wyborów sołeckich w Truskawiu na dzień 18 kwietnia 2021r. 
Więcej szczegółów i informacji dotyczących wyborów sołeckich  
w następnych numerze Listów do Sąsiada.

Paweł Dubaniewicz

NOWI PRACOWNICY URZĘDU GMINY IZABELIN

Dominika Bugaj-Rutkowska to inspektor  
ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju i Bieżą-
cego Utrzymania. Wspiera zespół inwesty-
cji w opracowaniu koncepcji planowanych 
inwestycji, przygotowaniu dokumentów 
i materiałów do przetargów i zadań inwe-

stycyjnych. Jest także włączona w zadania 
z obszaru rozbudowy monitoringu gminnego.

Szymon Kuzyk jest zatrudniony na stanowisku 
inspektora ds. zamówień publicznych. Szymon 
dołączył do Wydziału Rozwoju i Bieżącego 
Utrzymania, zajmuje się tematyką kontroli 
nad zamówieniami publicznymi, prowadze-
niem procesu przetargowego, dokumenta-

cją postępowań i ewidencją. Jest wsparciem 
dla pracowników UGI z zakresu zamówień 

publicznych

Olga Łukasiewicz zajmuje stanowisko in-
spektora ds. kancelaryjno-archiwalnych 
w Wydziale Organizacyjnym. Jest odpowie-
dzialna za kompleksową obsługę mieszkań-
ców, odpowiadanie na ich potrzeby, pomoc 
i doradzanie w wypełnianiu składanych 

wniosków. Zajmuje się także koresponden-
cją wchodzącą i wychodzącą do/z Urzędu 

i wspiera pracowników w zadaniach związanych 
z archiwizacją dokumentów.

Rafał Maj – zatrudniony na stanowisko inspek-
tora ds. bieżącego utrzymania w Wydziale 
Rozwoju i Bieżącego utrzymania. Rafał zaj-
muje się tematyką transportu publicznego, 
planem zrównoważonej mobilności, odpo-
wiada także za bieżące utrzymanie dróg 

gminnych.

Joanna Poskoczym piastuje stanowisko in-
spektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami. W zakresie jej zadań 
znajdują się min. zarządzanie nieruchomo-
ściami, użytkowanie wieczyste oraz nadawa-
nie numerów porządkowych dla budynków.

Monika Zielińska objęła stanowisko inspek-
tora ds. kancelaryjno-archiwalnych. Monika, 
podobnie jak Olga, jest odpowiedzialna za 
kompleksową obsługę mieszkańców, odpo-
wiadanie na ich potrzeby, pomoc i doradza-
nie w wypełnianiu składanych wniosków. 

Odpowiada także za korespondencję wcho-
dzącą i wychodzącą do/z Urzędu i wspiera 

pracowników w zadaniach związanych z archiwi-
zacją dokumentów.

opr. Małgorzata Lewandowska
fot. arch. pracowników

http://www.bip.izabelin.pl   
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PSZOK SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W GMINIE IZABELIN

Minął rok funkcjonowania tymczasowego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w centrum Izabeli-

na, tuż przy budynku Urzędu Gminy. Lokalizacja nieoczywista, ale 
to dzięki niej, przez kilkanaście miesięcy, wszyscy mieliśmy okazję 
dowiedzieć się czemu służy taki punkt. Mogliśmy również z bliska 
przyjrzeć się jego „szkodliwości” i „utrudnieniom” w naszej gminie. 
Jeśli jeszcze nie byli Państwo w naszym PSZOK-u, to zachęcam go-
rąco, zarówno w celu podniesienia poziomu segregacji odpadów 
w gminie, jak również w celach informacyjnych. Szczegółowe sta-
tystyki, dotyczące funkcjonowania punktu przy Urzędzie, znajdują 
się na gminnej stronie internetowej (gmina.izabelin.pl).

PSZOK pozostanie w obecnym miejscu jeszcze przez jakiś czas. 
W tym przypadku covidowe obostrzenia nam sprzyjają, bo zmniej-
szają uciążliwość, związaną z zajęciem fragmentu parkingu przy 
urzędzie. 

Przed nami zainicjowane przez grupę mieszkańców referendum. 
Wciąż czekamy na ostateczną informację z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat naszego wnio-
sku, dotyczącego docelowego PSZOK-u. Od niej w pewnym stopniu 
zależy m.in. kształt i funkcjonowanie nowego punktu.

W 2020 roku, pomimo pandemii, udało się nam przeprowadzić 
długo oczekiwane, gminne konsultacje „Koncepcji Systemu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin”. Bardzo 
dziękujemy za wiele zgłoszonych uwag i przemyśleń. W wyniku 
konsultacji, pierwotna koncepcja systemu zbiórki odpadów została 
zmieniona − przede wszystkim usunęliśmy z niej najbardziej kontro-
wersyjny element, czyli hermetyczne biokompostowniki, zaś duże 
elektroniczne altany w części zamienimy na większą liczbę łatwiej 
dostępnych i bardziej kameralnych kontenerów. I choć w dalszym 
ciągu uważam, że hermetyczne biokompostowniki mogłyby nam 
pomóc obniżyć comiesięczne opłaty ponoszone przez mieszkańców 
z tytułu odbioru śmierci, ponieważ odpady zielone stanowią znaczą-
cy udział w strukturze odpadów w naszej gminie, szanuję jednak 
głos mieszkańców, aby ich nie było. Dzięki całościowym zmianom 
wprowadzonym po konsultacjach społecznych, uda się nam obniżyć 
planowane nakłady na cały system selektywnej zbiórki, jak i na 
budowę PSZOK-u. Zapraszam do lektury sprawozdania z konsultacji 
oraz sprawozdania z działalności PSZOK-u w 2020 r.

Dorota Zmarzlak
Wójt Gminy Izabelin

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH ZA ROK 2020.

W 2020 r. punkt odwiedziło 4701 mieszkańców z następują-
cych miejscowości:

Izabelin C     1469
Hornówek     1166
Truskaw     794
Laski     620
Izabelin B     392
Mościska     203
Sieraków     57

Miesięczna liczba odwiedzin PSZOK-u wahała się od 212 w styczniu, 
do 477 w grudniu i miała wyraźną tendencję wzrostową w kolej-
nych miesiącach roku. Średnio w ciągu roku oddawali Państwo do 
PSZOK-u około 13 samochodów odpadów dziennie, z czego najwię-
cej (22%) przywozili Państwo w soboty.

Od 16 października prowadziliśmy akcję „Kwiaty za graty”, zachę-
cającą mieszkańców do korzystania z PSZOK-u, w której rozdaliśmy 
850 sadzonek roślin.

Łącznie do Punktu w 2020 r. przywieziono 690 329 kg odpadów. Naj-
więcej z nich to odpady poremontowe, budowlane oraz gruz. Ponad 
dwudziestu mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.

Ilości dostarczonych odpadów z kategorii: papier, szkło, two-
rzywa sztuczne, elektronika − pokazują, że mieszkańcy są go-
towi do samodzielnego dowożenia do PSZOK-u określonych 
frakcji, co  wskazuje na sens instalacji tzw. altan śmietniko-
wych, które postawione w łatwo dostępnych miejscach skró-
ciłyby drogę do PSZOK-u i pozwoliły mieszkańcom lepiej go-
spodarować odpadami.

http://gmina.izabelin.pl
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W ciągu całego roku odpady były łącznie odebrane przez 322 samocho-
dy „hakowce” firmy BYŚ, z czego 177 z nich zabierało jednocześnie 2-3 
kontenery. W sumie odebranych zostało 639 kontenerów typu KP-7 (do 
7 m2) oraz 3 kontenery KP-36 (do 36 m2) − te ostatnie w czasie dodat-
kowej weekendowej zbiórki gabarytów w gminie. Tekstylia, świetlówki, 
leki, chemikalia i baterie były odbierane przez mniejsze pojazdy. 

Po odjęciu niedziel (kiedy punkt jest zamknięty) PSZOK odwiedzał śred-
nio 1 samochód typu „hakowiec” dziennie.

Dzięki stacji kontroli jakości powietrza zainstalowanej na 
PSZOK-u  (SmartCity), stale monitorujemy jakość powietrza: siarkowo-
doru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych. Wszystkie bieżące 
odczyty w 2020 r. wykazały wartości poniżej dopuszczalnych norm. Brak 
zanieczyszczenia powietrza potwierdzają także pracownicy Ośrodka 
Zdrowia i Centrum Kultury Izabelin, od których nie trafiały do Urzędu 
skargi na przykre zapachy.

Przyglądając się działalności izabelińskiej „Sąsiedzkiej wymienialni w Iza-
belinie” (gratulujemy pomysłu i zapału!) zdecydowaliśmy, aby na terenie 
PSZOK-u wprowadzić również zbiórkę przedmiotów nadających się do 
dalszego użytku. Osoby, które chcą pozbyć się działających sprzętów 
(np. monitora komputerowego, komputera, telewizora, telefonu, pralki, 

lodówki, łóżeczka dla dziecka, miksera) – mogą oddać je pracownikowi 
PSZOK-u, aby trafiły one później do innych chętnych. Dzięki temu mo-
żemy ograniczyć ilość odpadów. Zyskują również mieszkańcy, bo nie 
muszą wydawać pieniędzy na nowy sprzęt. Tak jak w przypadku innych 
tego typu miejsc, które prowadzą recykling w ograniczonym zakresie 
(czyli powtórne użycie jeszcze sprawnych rzeczy) pojawił się stały krąg 
odbiorców niektórych elementów, które są dalej wykorzystywane.

PRZYPOMINAMY:
Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w gminie Izabelin mieści się w Izabelinie C 
przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy). 
Nowe godziny otwarcia PSZOK-u: 
poniedziałek – 11:00 - 18:00 
wtorek – 11:00 - 18:00
środa – 11:00 - 18:00
czwartek – nieczynne
piątek – 7:00 - 14:00
sobota – 7:00 -14:00
Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer 
abonencki, który zamieszczony jest na informacji o płatności 
w tym miejscu:
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Wyniki konkursu „Recyklingowe ozdoby choinkowe”

Iga Wrzos

Magdalena Bartoszewicz

Marysia Zielińska

W dniach 14 – 31 października 2020 roku trwały konsultacje 
„Koncepcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gmi-

nie Izabelin”. Przygotowany projekt dokumentu przedstawiał założenia 
i propozycje:
• ograniczania ilości wytwarzanych odpadów,
• selektywnej zbiórki odpadów,
• elementów systemu odbioru odpadów.
Przed przystąpieniem do konsultacji, wśród mieszkańców gminy Izabe-
lin przeprowadzono ankietę, dotyczącą zagadnień związanych z gospo-
darką odpadami. Mieszkańcy mogli wypowiedzieć się zarówno na temat  
segregacji odpadów, jak również dodatkowych elementów systemu pro-
ponowanych przez Gminę, tj. ograniczania ilości odpadów, komposto-
wania odpadów i edukacji ekologicznej. Wyniki ankiety były podstawą 
do doszczegółowienia projektu Koncepcji. 
W trakcie trwania konsultacji mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi 
podczas spotkania na żywo z wójt gminy (spotkanie online w Inter-
necie), jak również podczas spotkań w punkcie konsultacyjnym oraz 
w czasie zebrania Rady Sołectwa Truskaw i spotkania Rady Sołtysów.
Do Urzędu wpłynęło 60 uwag. 43 uwagi zgłoszono ustnie, a 17 wpłynę-
ło jako wiadomość e-mail, z czego 36 zostało uznanych za zasadne, 18 
nie zostało uznanych za zasadne, 3 uwagi uznano w części, na 2 uwagi 
w formie pytań udzielono odpowiedzi, 1 uwaga była poza zakresem 
konsultacji.

Znaczna część uwag zgłoszonych w ramach konsultacji była podobna. 
Wraz z wynikami rocznej obserwacji i analizy działania PSZOK-u, wnioski 
te wpłynęły na zmiany w projekcie Koncepcji. Najważniejsze z nich to:

• rezygnacja z planowanych elektronicznych altan w każdym sołec-
twie, na rzecz zwiększenia liczby punktów odbioru frakcji proble-
matycznych, takich jak świetlówki, baterie, przeterminowane leki, 
oraz ustawienie specjalistycznych pojemników w miejscach łatwo 
dostępnych dla mieszkańców,
• zaplanowanie na docelowym PSZOK-u kawiarenki naprawczej 
oraz punktu zbierania użytecznych rzeczy, aby zmniejszać strumień 
wywożonych odpadów,
• zamiana kontenerów z KP-36 (poj. 16 Mg) na kontenery KP-7  
(poj. 4 Mg).
Z przeprowadzonej ankiety wynikało, że prawie wszystkie wizyty do 
PSZOK-u są intencjonalne, a nie odbywają się „przy okazji”.
Zrezygnowano również z zakupu:
• hermetycznych kontenerów kompostujących,
• mobilnego PSZOK-u.
Docelowy PSZOK, poza możliwością odzyskiwania rzeczy nadających 
się do dalszego użytkowania, nie będzie pełnił żadnych innych funkcji 
od tego, który obecnie znajduje się przy Urzędzie Gminy (przykładowa 
wizualizacja znajduje się obok).

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
„KONCEPCJI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE IZABELIN”

MASZ NA TO WPŁYW
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OPŁATY ZA ODPADY W 2021 ROKU
BEZ ZMIAN

Informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami na 
2021 rok pozostają w tej samej wysokości.
Stawka opłaty od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości, z obowiązkiem 
zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 33 zł miesięcznie za 1 osobę, np. 
opłata dla 4-osobowej rodziny wyniesie 4 mieszkańców x 33 zł = 132 zł
Stawka opłaty, od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości, na której miesz-
kańcy kompostują swoje bioodpady wynosi 27 zł miesięcznie za 1 osobę,
Opłata za działki letniskowe – 169,30 zł – ryczałt za cały rok.
Terminy płatności oraz numery kont bankowych również pozostają nie-
zmienne.
Harmonogramy wywozu odpadów zamieszczone są na stronie internetowej 
www.gmina.izabelin.pl w zakładce „odpady”.
Jednocześnie przypominamy, iż każda zmiana liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość, powinna być skorygowana korektą deklaracji. Narodziny dziecka, 
wprowadzenie bądź wyprowadzka osób, a także zgon mieszkańca – właściciel nie-
ruchomości powinien zgłosić w Wydziale Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni od 
zaistnienia zmiany. 

Marta Merchel

Wyniki konkursu „Recyklingowe ozdoby choinkowe”
18 grudnia 2020 r. Komisja w składzie: Piotr Roma-

nowski – Przewodniczący Komisji oraz Patrycja 
Bykowska i Maryla Łukasińska – członkowie, wyłonili zwy-
cięzców konkursu „Recyklingowe ozdoby choinkowe”. Na 
konkurs nadesłano 23 prace. Komisja dokonała ich anali-
zy zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Decyzją 
Komisji przyznano I i II miejsca oraz wyróżnienia. Laureaci 
I miejsca otrzymali ekologiczne drzewka choinkowe w do-
nicy oraz gry o tematyce ekologicznej. Za zajęcie II miejsca 
przyznano gry ekologiczne. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody pamiątkowe. 
Laureaci: 
I miejsce – Iga Wrzos, Marysia Zielińska, Magdalena Barto-
szewicz, II miejsce – Kinga Klarowicz, Klara Dubaniewicz, 
Wojciech Dubaniewicz. Pozostali uczestnicy otrzymali wy-
różnienia. 
Celem konkursu było: podtrzymywanie tradycji bożonaro-
dzeniowych, poszerzenie i rozpowszechnienie wiedzy  eko-
logicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów, 
promocja zachowań proekologicznych i propagowanie idei 
recyklingu oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności graficznych.
Podczas oceniania prac Komisja brała pod uwagę kryteria 
takie, jak wykorzystanie surowców wtórnych, pomysło-
wość, kreatywność, oryginalność oraz estetyka. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy.

Tekst i fot. Marta Merchel

W kolejnych latach Urząd Gminy planuje położyć szczególny 
nacisk na prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie:
• segregacji odpadów, 
• ograniczania ilości wytwarzania odpadów,
• miejsc gromadzenia odpadów,
• zaznajomienia mieszkańców z pojęciem poszczególnych 
frakcji odpadowych w szczególności odpadów wielkogabary-
towych.
Po uwzględnieniu uwag mieszkańców „Koncepcja selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Izabelin” została 
zaktualizowana i zostanie wprowadzona w życie.

Marta Merchel
fot. arch. UGI

http://www.gmina.izabelin.pl
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Zasady segregacji odpadów od stycznia 2021

Opłaty za gospodarowanie odpadami 2021 roku wynoszą miesięcznie: 33 zł – od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości, z obowiązkiem 
zbierania odpadów w sposób selektywny  np. 4 mieszkańców x 33 zł = 132 zł, 27 zł – opłata od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości  
na której mieszkańcy kompostują swoje bioodpady, oraz roczna opłata: 169,30 – działek letniskowych. Terminy płatności: Do 28 dnia każdego 
miesiąca w którym następuje odbiór oraz 28 grudnia dla działek letniskowych. Numery kont bankowych pozostają niezmienne.

Wywozy realizowane są od godziny 6.00! Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru. Pracownicy firmy BYŚ nie mają prawa wchodzić na posesję. 
Odpady mogą zostać nieodebrane jeśli dostęp do posesji będzie utrudniony lub niemożliwy np. zastawiony lub nieodśnieżony podjazd.  
Numer telefonu: 22 722 86 24.

Tworzywa sztuczne, metale i opakowania
-  butelki typu PET, opakowania z tworzyw sztucznych 

(po szamponach, płynach, jogurtach);
- folie opakowaniowe, torebki i worki foliowe;
- art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych;
- opakowania aluminiowe, stalowe (puszki, folia aluminiowa);
- opakowania Tetra Pak (kartony po napojach i mleku).

Papier
- opakowania papierowe, tekturę, kartony;
- gazety książki, magazyny kolorowe, katalogi, ulotki, zeszyty.

Szkło
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
- butelki po napojach alkocholowych
- szklane opakowania po kosmetykach.

Odpady biodegradowalne, kuchenne
Wrzucamy:
-  odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, skorupki  

jaj, fusy po kawie i herbacie;
- zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe
Nie wrzucamy:
- mięsa, kości, tłuszczów zwierzęcych

Odpady biodegradowalne, ogrodowe
Wrzucamy:
-  skoszoną trawę, liście, chwasty, drobne gałęzie.
Nie wrzucamy:
- ziemi, darniny.
Większe gałęzie - max. 150 cm długości - muszą być powiązane 
w trwałe sopki o obwodzie max. 100 cm i ułożone obok worków.
Bez bioodpadów kuchennych.

Odpady zmieszane
Wrzucamy:
-  wszystkie pozostałę odpady po wysegregowaniu (tzw. odpady mokre);
- tekstylia, stare ubrania.
Nie wrzucamy:
- gorącego popiołu i szlaki;
- odpadów zielonych;
- odpadów remontowych i budowlanych;
- odpadów, które podlegają segregacji.
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Od listopada 2019 do czerwca 2020 
prowadziliśmy konsultacje społecz-

ne w sprawie zagospodarowania centrum 
gminy. W trakcie konsultacji, mieszkańcy 
zgłaszali propozycje i potrzeby w zakresie 
wyglądu terenu, który docelowo ma stać się 
wizytówką naszej gminy. Obszar, którego do-
tyczyły konsultacje, obejmował tereny w rejo-

nie Urzędu Gminy, z akcentem na działki nale-
żące do Gminy, w tym działkę, na której znaj-
duje się Urząd oraz działki w bezpośrednim 
jego sąsiedztwie (kolor zielony na mapie).  

Konsultacje odbywały się z wykorzystaniem 
wszystkich mediów, na których prowadzone 
są oficjalne strony internetowe lub podawa-

ne oficjalne informacje przez Urząd 
Gminy. Raport z konsultacji dostęp-
ny jest pod adresem: https://www.
gmina.izabelin.pl/332,koncepcja-
zagospodarowania-terenu-wsi-
izabelin-c-centrum?tresc=5395
  
Próbę wizualizacji oczekiwań 
mieszkańców podjęli studenci Wyż-
szej Szkoły Ekologii i Zarządzania 
pod opieką arch. Izabeli Sobieraj-
skiej, w ramach prowadzonej przez 
gminę współpracy z uczelnią.

Równolegle prowadzone były pra-
ce nad nowym planem miejsco-
wym dla terenu centrum gminy.

W marcu 2020 r. podpisaliśmy umowę 
z Wykonawcą planu. Opracowany 

projekt planu zakłada dla wszystkich terenów 
funkcję UP – tereny usług publicznych w tym: 
administracji publicznej, kultury, biur, nauki, 
oświaty, sportu i rekreacji, turystyki, ochrony 
zdrowia (z wyjątkiem szpitali), domów opieki 
społecznej, placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, usługi z zakresu bezpieczeństwa. Jako 
przeznaczenie dopuszczalne proponuje się in-
frastrukturę techniczną, zieleń urządzoną, par-
kingi, okazjonalny plac targowy, niekubaturowe 
urządzenia sportu, turystyki, wypoczynku, plac 
zabaw, siłownię plenerową, plac publiczny, lo-
kale przeznaczone pod usługi bytowe (w tym 
usługi niskobudżetowe, takie jak szewc czy kra-
wiec), handel detaliczny o pow. sprzedaży do 
50 m2, usługi gastronomii (np. kawiarnia), itp. 

Powyższe, nie oznacza, że wszystkie funkcje 
zostaną docelowo zrealizowane. Plan jest 
dokumentem sporządzanym na wiele lat 
i, szczególnie w trosce o potrzeby mieszkań-
ców, musi zachowywać elastyczność. Zależy 
nam na tym, aby plan pozwalał docelowo na 
realizację funkcji niezbędnych mieszkańcom, 
na które zapotrzebowanie może pojawić się 
nawet za kilka lat.

CO DALEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM CENTRUM IZABELINA ?

Konsultacje społeczne

Rys. Tereny objęte konsultacjami społecznymi

Projekt nowego planu 
miejscowego

https://www.gmina.izabelin.pl/332,koncepcja-zagospodarowania-terenu-wsi-izabelin-c-centrum?tresc=539
https://www.gmina.izabelin.pl/332,koncepcja-zagospodarowania-terenu-wsi-izabelin-c-centrum?tresc=539
https://www.gmina.izabelin.pl/332,koncepcja-zagospodarowania-terenu-wsi-izabelin-c-centrum?tresc=539
https://www.gmina.izabelin.pl/332,koncepcja-zagospodarowania-terenu-wsi-izabelin-c-centrum?tresc=539
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Należy pamiętać, że wszystkie grunty objęte 
projektem planu znajdują się w zasobie gmin-
nym – zostały zakupione pod kątem realizacji 
celów publicznych.

Projekt planu zakłada, że tereny zielone, tj. 
niezainwestowane budynkami, parkingami, 
czy innymi utwardzeniami, muszą stanowić 
minimum 25% terenu objętego inwestycją 
– musimy pamiętać, że realizacja każdej 
funkcji publicznej generuje potrzeby par-
kingowe (minimum 2-3 miejsca na każde 
100 m2 powierzchni każdej usługi). Projekt 
planu dopuszcza także wstępnie możliwość 
realizacji parkingu podziemnego. Realizacja 
miejsc postojowych w parkingu podziemnym 
podniosłaby z pewnością docelową atrak-
cyjność terenu (mniej utwardzeń to więcej 
zieleni). Najprawdopodobniej jednak, mając 
na uwadze koszty realizacji takiej inwestycji, 
potrzeby parkingowe zostaną zrealizowane 
na powierzchni terenu. 

Maksymalna wysokość zabudowy została 
określona w rejonie budynku Urzędu Gminy, 
z poszanowaniem istniejącego budynku Cen-
trum Kultury Izabelin, tj. do 15,0 m. Dla działki 
nr 948/1 przy ul. Matejki maksymalną wyso-
kość zabudowy proponujemy do 11,0 m – jako 
uszanowanie bezpośredniego sąsiedztwa za-
budowy jednorodzinnej. W obu przypadkach 
są to wartości maksymalne i trudno jest ocenić 
dziś, czy będą wykorzystane do tego poziomu. 
Projekt planu zakłada także możliwość reali-
zacji dominanty wysokościowej w rejonie bu-
dynku Urzędu Gminy, do maksymalnie 20,0 m, 
jako pojedynczego przewyższenia – nie chodzi 
tu o dominantę w postaci obiektu/obiektów 
wyróżniających się z otoczenia, a jedynie o ak-
cent wysokościowy, wpływający na odczucia 
estetyczne i podkreślający rangę miejsca. 

Projekt planu kładzie także nacisk na kolory-
stykę i materiały stosowane na elewacjach 
obiektów. Proponujemy wykonywanie elewacji 

tynkowanej lub stosowanie okładzin: drewnia-
nych, kamiennych, klinkierowych, dopuszcza-
jąc elementy szklane, w tym ściany kurtynowe 
na nie więcej niż 50% elewacji. Projekt zaka-
zuje stosowania okładzin z blachy oraz PCV. 
Dodatkowo narzuca kolorystykę pasteli, szaro-
ści kolorów naturalnych drewna lub cegły.

Projekt planu konsultowany był już z Gmin-
ną Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną. 
W najbliższym czasie zostanie skierowany do 
opinii i uzgodnień, a następnie – najprawdo-
podobniej na przełomie I i II kwartału 2021 r. 
– zostanie poddany konsultacjom społecznym, 
o czym będziemy informowali za pomocą ka-
nałów informacyjnych Urzędu. 

Uchwalenie planu będzie możliwe dopiero po 
uchwaleniu nowego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, nad którym także prowadzimy zaawanso-
wane prace (konieczne jest zachowanie zgod-
ności planu z ustaleniami Studium).

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich 

W najbliższych tygodniach planowane 
jest podpisanie umowy z warszaw-

skim oddziałem Stowarzyszenia Architektów 
Polskich na przygotowanie i przeprowadzenie 
konkursu, dotyczącego  koncepcji zagospoda-
rowania terenów publicznych oraz moderni-
zacji budynku Urzędu Gminy. Stowarzyszenie 
daje największą gwarancję dużego zaintere-

sowania tematem branży architektonicznej. 
W sąsiednich gminach (np. w Michałowicach 
czy Piasecznie), korzystających już wielokrot-
nie z usług SARP-u, do udziału w konkursach 
zgłosiło się ponad stu chętnych z całej Polski, 
ponad trzydziestu złożyło prace, z czego na-
grodzono trzy prace i wyróżniono dwie.

Zazwyczaj do konkursu wpływa od kilkunastu 
do kilkudziesięciu prac. Doświadczenie poka-
zuje, że prestiż SARP-u i chęć uczestnictwa 
w konkursie o zasięgu ogólnopolskim rokuje 
osiągnięcie założonego celu, czyli uzyskanie 
reprezentacyjnego Centrum Gminy Izabelin. 

Rozstrzygnięcie konkursu zakładamy jesienią br.
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Konsultacje społeczne oraz rozmowy we-
wnętrzne w Urzędzie Gminy zaowocowały 

wypracowaniem wytycznych konkursowych. 
Informacje te będą rzutowały na docelowe 
prace konkursowe, dlatego niezmiernie ważne 
jest precyzyjne wskazanie oczekiwań gminy, 
wobec potencjalnych wykonawców.

● część realizacyjna obejmująca działki nr ew. 
948/1, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 
975 i 976 z obrębu Izabelin oraz działkę nr ew. 
66 z obrębu Hornówek;

● część studialna obejmująca działki części 
realizacyjnej, rejon ul. Matejki, ul. Poniatow-
skiego, ul. Projektowanej i ul. 3 Maja (od ul. 
Szkolnej do ul. Tetmajera oraz działki 90/2, 
96/1 i 479/2 przy „małej szkole” w Hornówku;

I. Część realizacyjna:
1. Modernizacja istniejącego budynku 
Urzędu obejmująca:

a. termomodernizację całego obiektu;

b. przeniesienie głównego wejścia do budynku 
UG z frontu od strony ul. 3 Maja, na stronę 
wschodnią – od strony istniejącego parkingu 
(po przebudowie części po pomieszczeniach 
banku) – bezpośrednie wejście do reprezen-
tacyjnego patia, w który ma być zlokalizowane 
Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM);

c. zabudowa patia, zaprojektowanie reprezen-
tacyjnej strefy wejściowej oraz biura obsługi 
mieszkańca (zapewniającego lepszą dostęp-
ność dla mieszkańca);

d. zaprojektowanie zmian w elewacjach i da-
chu, nadanie budynkowi bardziej nowoczesne-
go charakteru – dostosowanie (zharmonizowa-
nie) architektury budynku Urzędu z budynkiem 
Centrum Kultury Izabelin (dwa warianty: do-
stosowanie budynku Urzędu do budynku Cen-
trum Kultury bez ingerencji w konstrukcję lub 
z ingerencją w konstrukcję);

e. przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń 
filii banku PKO BP na funkcje biurowe lub 
usługowe dla mieszkańców; 

2. Zagospodarowanie terenu wokół bu-
dynku Urzędu Gminy i Centrum Kultury 
Izabelin:  

a. miejsca spotkań mieszkańców w przestrzeni 
publicznej zagospodarowanej, m.in.: ławka-
mi, stolikami, zielenią, leżakami, urządzeniami 
zabawowymi, fontanną/elementami wodny-
mi, oświetleniem, kawiarenką z ogródkiem, 
miejsca pamięci/pomniki w formie użytkowej, 
stojaki/wiaty rowerowe, (zaprojektowanie 
przestrzeni zawierającej atrakcyjną ofertę dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży).

b. miejsce do organizowania wydarzeń plene-
rowych na dworze (charakter reprezentacyjny, 
mały amfiteatr) – wystawy, koncerty, kino ple-
nerowe, targi książki, pikniki. Zaprojektowanie 
wielofunkcyjnego  placu,  który mógłby w razie 
potrzeby pełnić zamiennie powyższe funkcje. 

c. w rejonie budynku Urzędu należy zapro-
jektować/zlokalizować miejsce na: bankomat, 
biletomat, paczkomat urzędowy, mały punkt 
handlowy – kiosk z prasą i biletami (w sąsiedz-
twie przystanku). 

d. nowy śmietnik dla Urzędu. Konieczne jest 
przeniesienie istniejącego śmietnika z zaple-
czem gospodarczym w nowe miejsce. Rozwią-
zanie to powinno również uwzględniać lokali-
zację elektronicznej altany PSZOK o wymiarach 
2,5 m/6,3 m/2,5 m, dostępnej z każdej strony 
i z podjazdem dla pojazdów obsługujących wy-
wóz zgromadzonych nieczystości.  

3. Zaprojektowanie rozmieszczenia niżej 
wymienionych obiektów/funkcji:

a. zaprojektowanie rynku handlowego (targ 
warzywno-spożywczy, targ śniadaniowy, orga-
nizowany raz w tygodniu);

b. miejsce lokalizacji budynku banku w Iza-
belinie (obecna lokalizacja w części parteru 
budynku Urzędu planowana do przeniesienia 
w nowe miejsce);

c. niewielkie pawilony handlowe zawierające 
pomieszczenia usługowe pow. od ok. 30 do 
50 m2 (niskobudżetowe usługi lokalne w ro-
dzaju: szewc, produkty zero waste, kwiaciar-
nia, kawiarenka – wynajem przez gminę za 
symboliczne pieniądze);

d. szkoła języków obcych – propozycja 
nowej lokalizacji lub analiza umieszczenia 
w obecnych budynkach -– powierzchnia od 
ok. 30 m2 do 50 m2;  

e. Centrum Aktywności Lokalnej oraz orga-
nizacji pozarządowych – miejsce różnych ak-
tywności społecznych, spotkań mieszkańców, 
warsztatów. Do analizy proponuje się włączyć 
istniejące możliwości: budynek przy ul. Matej-
ki 25 i sala w DDP Senior;

f. kawiarenka naprawcza oraz wymienialnia 
ubrań i rzeczy „Puść ciuch w ruch” – pomiesz-
czenie o łącznej powierzchni od ok. 80 m2 do 
100 m2 (niekoniecznie w jednym miejscu);

g. punkt informacji turystycznej z możliwo-
ścią zakupu lokalnych pamiątek połączony 
z punktem ksero (ok. 15-25 m2);

h. w nowo projektowanych obiektach usłu-
gowych lub użyteczności publicznej należy 
przewidzieć miejsce na jedną, ogólnodostępną 
toaletę publiczną dla kobiet i mężczyzn.

Program funkcjonalny – założenia i wytyczne do konkursu

4. Dodatkowe wytyczne:

a. uwzględnienie powiązań funkcjonalnych i ko-
munikacyjnych w kontekście wprowadzanych 
i istniejących funkcji w terenie – z poszanowa-
niem własności do gruntu. 

b. w zagospodarowaniu terenu przy Urzędzie 
i organizacji przestrzeni reprezentacyjnej cen-
trum gminy dopuszczalne jest uwzględnienie, 
jako II etap (perspektywa 5 lat), rozbiórki bu-
dynku Domu Dziennego Pobytu Seniora. Jest to 
budynek w nie najlepszym stanie technicznym, 
zrealizowany w latach osiemdziesiątych jako 
tymczasowy. Obecnie wyremontowany, prze-
znaczony jest do użytkowania jeszcze przez kilka 
lat. Konieczne jest wdrożenie dwóch wariantów 
zagospodarowania centrum, uwzględniających 
istniejący Dom Seniora oraz jego wyburzenie, 
bowiem docelowo te usługi będzie można zre-
alizować na działkach gminnych np. przy ulicy 
Podleśnej w Laskach.

c. w zagospodarowaniu terenu wokół budynku 
Urzędu należy uwzględnić rozwiązanie proble-
mu miejsc postojowych, obsługujących nowe 
i istniejące funkcje (Urząd, Centrum Kultury Iza-
belin, SPZOZ), rozważenie zachowania parkingu 
w części lub przeniesienia na działki sąsiednie – 
do analizy.  Dopuszcza się zmiany w istniejącym 
układzie komunikacyjnym rejonu centrum gmi-
ny (ruch jednokierunkowy, parkowanie wzdłuż 
ulic itp.)  

d. w zagospodarowaniu rejonu Urzędu, jak 
i terenu po starym przedszkolu (dz. nr ew. 66 
z obrębu Hornówek) należy wprowadzić różne 
obiekty, dostosowane do skali zabudowy jedno-
rodzinnej. 

II - Część studialna:
1. rozwiązanie komunikacyjne ciągów ulic: Tet-
majera, Matejki, Projektowanej oraz Poniatow-
skiego, gdzie zlokalizowanych jest sporo lokal-
nych usług: handel, gastronomia, paczkomat, 
brak jest miejsc postojowych. Opracowanie 
winno uwzględniać wprowadzenie zieleni ulicz-
nej, ujednolicenie urządzeń małej architektury, 
kolorystyki, formy (może te odcinki dróg powin-
ny być jednokierunkowe);

2. zagospodarowanie terenu na wydmie na 
wprost Urzędu Gminy (dz.479/2 Hornówek)  
przejście dzieci do szkoły, park rowerowy (ew. 
Pumptrack).

3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku 
Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja („duża 
szkoła”).

Program jest jeszcze na etapie doprecyzowywa-
nia i konsultacji z SARP-em.
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Po rozstrzygnięciu konkursu, jego zwycięzca 
będzie miał za zadanie zaprojektowanie roz-
wiązań, pozwalających przystąpić do realizacji 
zmian w zagospodarowaniu centrum gminy. 
Sukcesywnie rozpoczniemy zmianę otaczają-
cej nas przestrzeni tak, aby uczynić ją przyja-
zną dla mieszkańców. W pierwszej kolejności 
planujemy zmienić otoczenie wokół Urzędu 
Gminy oraz przystąpić do modernizacji budyn-
ku Urzędu, tak aby nadać mu nową funkcjo-
nalność. Planujemy stworzenie nowoczesnego, 
przyjaznego Biura Obsługi Mieszkańca, tak aby 
sprawnie, szybko i komfortowo można było 
załatwić sprawy w naszym Urzędzie. Zakłada-
my, że zmieni się też sam wygląd zewnętrzny 
budynku Urzędu, który będzie podlegał termo-
modernizacji. W następnym etapie przystąpi-
my do realizacji zagospodarowania przestrzeni 
wokół, zgodnie z programem funkcjonalnym. 
Wszystkie działania realizacyjne rozpoczniemy 
od 2022 roku i będziemy je sukcesywnie reali-
zować w kolejnych latach.

Wydział Architektury
 i Planowania Przestrzennego

Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
fot.  arch. UGI

Konkurs. I co dalej….?

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy i użyczenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) niniej-
szym podaje się do publicznej wiadomości, 
że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, we 
wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42, w termi-
nie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 8 
lutego 2021 r., wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierża-
wy i użyczenia. 

Izabelin C, dnia 18 stycznia 2021 r.

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA 
DLA GMINY IZABELIN NA LATA 2020 – 2049

Przypominamy, że na potrzeby sporządzanej 
aktualizacji Studium uwarunkowań i  kie-

runków zagospodarowania przestrzennego, 
opracowana została analiza danych demogra-
ficznych w gminie (wymóg ustawowy). Analiza 
ta, będzie elementem składowym Studium.

Prognoza biologiczna
Prognoza biologiczna uwzględnia tylko 
zmiany w przewidywanej liczbie i strukturze 
ludności, spowodowane urodzeniami i zgo-
nami, przy założeniu braku migracji lub ze-
rowego salda dla każdego rocznika wieku.1

Średni roczny przyrost naturalny (różnica po-
między liczbą urodzeń i zgonów) pomiędzy ro-
kiem 2000 – 2019 wyniósł 10,3 osoby na rok.

Prognoza pomigracyjna
Prognoza pomigracyjna uwzględnia, poza ru-
chem naturalnym, migracje zewnętrzne.

Oszacowanie skali przyszłych migracji sprowa-
dzono do ustalenia liczby mieszkańców migru-
jących corocznie do gminy Izabelin. W tym celu 
wykorzystano dane z lat 2000 – 2019, doty-
czące napływu i odpływu mieszkańców w gmi-
nie. Saldo migracji w tych latach utrzymało się 
na dodatnim poziomie, jednak należy zwrócić 
uwagę, że liczba ta systematycznie się zmniej-
sza. Średnie saldo migracji dla gminy w ww. 
okresie wyniosło 85 osób na rok.

1 „Demografia” Holzer Jerzy Z., Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa

W grudniowym wydaniu „Listów do Sąsiada” przedstawiliśmy anali-
zę zmian demograficznych, które zaszły w naszej gminie na przeło-
mie ostatnich 20 lat. Dziś zachęcamy do zapoznania się z progno-
zami demograficznymi na najbliższe 30 lat. 

Zmiany liczby mieszkańców w gminie Izabelin 
w latach 2020-2049, uwzględniające prognozę 
biologiczną i pomigracyjną, pokazuje tabela. 
Przedstawione wyniki stanowią optymistyczną 
wersję zmiany struktury ludności, przy zało-
żeniu, że średni przyrost naturalny oraz saldo 
migracji (obliczone na lata 2000-2019) w per-
spektywie 30 lat nie ulegnie zmianie.
Tabela: Zmiany liczby mieszkańców przy uwzględnieniu 

prognozy biologicznej i migracyjnej na lata 2020-2050

Wnioski
Przeprowadzona analiza demograficzna, 
uwzględniająca przyrost naturalny oraz saldo 
migracji na terenie gminy Izabelin pokazała, 
że liczba mieszkańców gminy będzie wzrastać, 
jednak wolniej niż to miało miejsce w latach 
2000 – 2010. 

Ze względu na niekorzystny trend zmiany liczby 
ludności, do celów analizy przyjęto, że przyrost 
naturalny i saldo migracji w perspektywie 30 
lat będą stałe. 

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
(na podstawie „Analizy demograficznej gminy Izabelin”, 

sporządzonej przez Wykonawcę Studium – Bartosza Rosłana,

firma BAAU „Architektura Urbanistyka”)

Przy przyjęciu wyższego wskaźnika, 
przyrost naturalny w ciągu najbliższych 

30 lat może wynieść 309 osób.

Przyjmując stały trend migracji z ostat-
nich lat, w okresie najbliższych 30 lat 

liczba mieszkańców w gminie powięk-
szy się o 2550 osób.

Prognoza demograficzna wykazała, 
że do 2049 roku liczba mieszkańców 
gminy powinna zwiększyć się o 2859 
osób (na podstawie prognozy biolo-

gicznej i pomigracyjnej).

rok
liczba 

mieszkańców
2020 10307
2025 10782
2030 11257
2035 11732
2040 12207
2045 12682
2050 13157
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PROSUMENTEM   CZ. 5
Autor artykułu jest nie tylko mieszkańcem, który chętnie dzieli się z Państwem swoimi doświadczeniami, 
ale także reprezentuje firmę zajmującą się profesjonalnie instalacją mikroinstalacji fotowoltaicznych 
oraz pompami ciepła.

Dofinansowania 
„Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, 
„Ulga termomodernizacyjna”.

Od pół roku jestem Autoryzowanym Partne-
rem Agencyjnym firmy o zasięgu ogólnopol-
skim, działam na terenie całego Mazowsza, 
ale przede wszystkim na terenie naszej gminy, 
gdzie doradzam i sprzedaję instalacje foto-
woltaiczne, pompy ciepła, własne magazyny 
energii oraz ładowarki do samochodów elek-
trycznych. Na spotkaniach z Państwem często 
słyszę: „wie pan, to mi się nie opłaca”, „bar-
dzo dużo to kosztuje”, „skąd ja wezmę tyle 
pieniędzy?”, „kiedy mi to się zwróci?”. Dlatego 
chciałbym przybliżyć temat dofinansowań do 
instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła – 
w jaki sposób, dzięki inwestycji oraz dofinanso-
waniom rządowym, możemy prawie całkowicie 
wyeliminować rachunki za prąd, gaz itp., jak 
również stworzyć dom niezależny energetycz-
nie i cieszyć się energią ze słońca, które nie 
wystawia rachunków. 

Dotacje na instalację 
fotowoltaiczną
Obecnie mamy dwie ulgi rządowe związane 
z instalacją fotowoltaiczną: „Mój Prąd” oraz 
„Ulga termomodernizacyjna”.

Mój Prąd – jest to program NFOŚiGW, skie-
rowany do osób fizycznych, wytwarzających 
energię elektryczną na własne potrzeby 
(zwanych prosumentem). Dofinansowanie 
w formie dotacji wynosi do 50% kosztów 
kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie 
więcej niż 5 tys. zł na jeden licznik. Wniosek 
można składać, gdy instalacja jest już wykona-
na i podłączona do sieci elektroenergetycznej 
(Zakład Energetyczny wymienił licznik na dwu-
kierunkowy), jej moc jest w zakresie 2-10 kWp. 
Instalacja musi być przeznaczona wyłącznie na 
cele mieszkaniowe i dotyczy licznika główne-
go. Nie może być rozbudową istniejącej już 
instalacji i nie dotyczy podlicznika. Dotacja jest 
zwolniona z podatku PIT.

Ulga termomodernizacyjna – to obniżenie 
podstawy opodatkowania kwotą realizowanej 
inwestycji, co oznacza, że dochód, od które-
go naliczany jest podatek, jest pomniejszony 
o wartość inwestycji, a w związku z tym także 
podatek jest mniejszy, bo jest liczony od mniej-
szego dochodu. Prawo do ulgi podatkowej ter-

momodernizacyjnej mają tylko właściciele lub 
współwłaściciele budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych. Budynek musi być oddany do 
użytku. Ulga przysługuje również w sytuacji, 
gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, 
np. w związku z brakiem technicznych możli-
wości montażu instalacji (w tym fotowoltaicz-
nej) na tym budynku, instalacja ta zostanie 
zamontowana na innym budynku, np. garażu, 
budynku gospodarczym lub gruncie, a służy 
budynkowi mieszkalnemu właściciela. 

Ulga termomodernizacyjna dotyczy właściciela, 
bez względu na liczbę realizowanych inwesty-
cji termomodernizacyjnych w poszczególnych 
latach. Jeśli podatnik posiada wiele nierucho-
mości, limit jest łączny, tak więc maksymal-
nie odliczyć może on 53 000 zł. Natomiast 
w przypadku wspólnego rozliczenia z mał-
żonkiem – jeśli nieruchomości objęte są 
współwłasnością łączną, limit jest podwój-
ny i dotyczy osobno każdego z małżonków. 
Tak więc razem mogą odliczyć w sumie do 
106 000 zł. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy 
podatku PIT, opłacający podatek według skali 
podatkowej: 17% (9 010 zł), 32% (16 960 zł) 
oraz 19% (10 070 zł).

Jest jeszcze jedna dodatkowa korzyść finanso-
wa dla prosumentów, a mianowicie brak opłat 
za energię elektryczną przez okres 12 miesię-
cy (a docelowo przez czas działania instalacji 
– średnio około 15 lat), ponieważ w chwili 
wymiany licznika na dwukierunkowy, zakład 
energetyczny aneksuje umowę na nowy okres 
rozliczeniowy, tj. 12-miesięczny. Prosument 
otrzymuje wówczas jeszcze jedną, ostatnią 
fakturę rozliczeniową na starych warunkach, 
a kolejną dopiero za 12 miesięcy. Przy pra-
widłowo obliczonej i zamontowanej instalacji, 
nowy rachunek powinien dotyczyć wyłącznie 
opłat stałych. Obecna stawka np. w PGE to 
8,81 zł, co daje w stosunku rocznym łączną 
wartość rachunku 105,72 zł.

W tabeli na dole strony znajdują się dane 
obrazujące bilans kosztów, wydatków i opła-
calności zamontowania instalacji fotowoltaicz-
nej, uwzględniając dotacje „Mój Prąd” i „Ulgę 
termomodernizacyjną” (przykład na bazie po-
datku 17%), przy miesięcznych rachunkach 
wynoszących od 100 zł do 400 zł. 
Z podanej tabeli wynika, że wsparcie rządo-
we waha się na poziomie 26-47%, a cała in-
westycja zwraca się średnio w przedziale 6-7 
lat. Osobiście uważam, że jest to jedna z naj-
lepszych i najpewniejszych inwestycji, które 
spotkałem w ostatnich latach. Dla przykładu, 
płacąc około 200 zł miesięcznie za prąd, za-
płacimy w okresie najbliższych 15 lat około 
36 000 zł (podana wartość nie uwzględnia 
żadnej inflacji). W instalację 4,25 kWp (idealna 
dla rachunków 200 zł/m-c), trzeba zainwe-
stować około 25 000 zł. Z tytułu dotacji „Mój 
Prąd” otrzymamy 5 000 zł z NFOŚiGW (czas 
oczekiwania na zwrot wynosi około 60 dni). Na 
kolejny zwrot z inwestycji „Ulga Termomoder-
nizacyjna” trzeba poczekać do końca roku, aby 
rozliczyć inwestycje obniżając kwotę podatku 
od dochodu przy rozliczeniu rocznym.
W przypadku instalacji 4,25kWp jest to 
kwota około 3 400 zł (kwota wyliczona 
na podstawie 17% progu podatkowego). 
Należy pamiętać, że zakładając instalację 
fotowoltaiczną, pierwszy rachunek za prąd 
otrzymamy za dwanaście miesięcy, a przy 
prawidłowo dobranej instalacji zapłacimy, 
jak już powyżej wspomniałem, jedynie za 
utrzymanie infrastruktury, a więc opłaty 
stałe, wynoszące łącznie za rok 105,72 zł 
(dane na koniec 2020 roku). Przy płaceniu 
200 zł miesięcznie, nasz rachunek wyniósłby 
rocznie 2 400 zł. W tym wypadku oszczędza-
my kolejne ok. 2 300 zł w najbliższym i każdym 
kolejnym roku. Rachunek powiększony jest 
o wartość corocznej inflacji. 
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Reasumując, w przypadku rachunków w wyso-
kości 200 zł miesięcznie, w ciagu 15 lat zapła-
cimy około 36 000 zł plus 1575 zł (opłata stała 
około 105 zł razy 15 lat, bez inflacji), co daje 
nam wynik 37 575 zł. Wartość inwestycji insta-
lacji fotowoltaicznej (25 000 zł) minus dotacje 
„Mój Prąd” to 5 000 zł i ulga termomoderniza-
cyjna to 3 400 zł, oraz wartość rachunków za 
prąd w pierwszym roku to 2 300 zł. Daje nam to 
wartość ostateczną inwestycji równą 14 300 zł. 

Dotacje na pompę ciepła
Zazwyczaj osoby inwestujące w mikroinstala-
cje fotowoltaiczne realizują scenariusz prostej 
zamiany prądu wykorzystywanego na potrzeby 
domowe – na prąd produkowany w instalacji fo-
towoltaicznej. Osobiście uważam, że warto jest 
zrobić kolejny krok, i w celu poprawy całkowite-
go bilansu energetycznego domu dokonać ana-
lizy także pozostałych źródeł energii vide gaz dla 
celów ogrzewania. Zwykle te dwie instalacje, tj. 
ogrzewanie gazowe oraz instalacja elektryczna, 
są projektowane i wykorzystywane do zupełnie 
innych celów. By w pełni skorzystać z dobro-
dziejstw własnej produkcji energii elektrycznej, 
także do celów ogrzewania, należy zastosować 
inne urządzenia np. pompy ciepła. Pompa ciepła 
jest urządzeniem najbardziej energooszczędnym 
obecnie na rynku, które pobiera nawet w 80% 
energię z powietrza i przekazuje ją do wodnej 
instalacji grzewczej. Najlepszym rozwiązaniem 
jest pompa typu monoblok, ponieważ jest to 
pompa z fabrycznym wykonaniem układu chło-
dzenia i jako urządzenie hermetyczne, nie po-
trzebuje okresowych kontroli szczelności układu. 
Monoblok to jednostka montowana na zewnątrz 
domu. Dobierając pompę ciepła do naszego 
domu, musimy wziąć pod uwagę współczynnik 

sprawności COP/SCOP, maksymalną temperatu-
rę zasilania systemu grzewczego (do 50 stopni 
dla domu z przewagą ogrzewania podłogowe-
go i powyżej 50 stopni dla ogrzewania kalory-
ferowego), ilość czynnika chłodniczego, poziom 
hałasu emitowanego przez urządzenie. Należy 
również pamiętać, że im wyższy współczynnik 
sprawności pompy, tym niższe zapotrzebowanie 
na energię, co przekłada się bezpośrednio na 
wartość zakupu instalacji fotowoltaicznej.

Obecnie mamy dwie ulgi związane z pompami 
ciepła: „Czyste Powietrze” i „Ulga termomoderni-
zacyjna” (opisana została powyżej). Dotacja oraz 
ulga to instrumenty od siebie niezależne, które 
można łączyć, ponieważ wspierają przedsięwzię-
cia termomodernizacyjne.

„Czyste powietrze” to program prowadzony 
przez NFOŚiGW, a wnioski należy składać w Wo-
jewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Program jest skierowany 
do właścicieli lub współwłaścicieli domów jedno-
rodzinnych lub wydzielonego w budynku jedno-
rodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą, którzy nie korzystali z innych 
programów dotacyjnych na wymianę źródła cie-
pła (np. w ramach programu Stop Smog). Po-
ziom podstawowy dotyczy osób o rocznym 
dochodzie nieprzekraczającym 100 000 zł, 
i wynosi łącznie 14 100 zł. W jej zakres 
wchodzi 13 500 zł (baza 30 000 zł x 45%) 
za pompę, oraz dodatkowe 600 zł (35% 
wartości) za projekt techniczny.
Drugą grupą uprawnioną do podwyższonego 
poziomu dofinansowania są właściciele jak 
powyżej, o wysokości miesięcznego dochodu 
na osobę nieprzekraczającej 1 400 zł w go-
spodarstwie wieloosobowym oraz 1 960 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym. Podwyż-
szony poziom dotacji wynosi 18 000 zł (baza 

30 000 zł x 60%). Dotacja „Czyste Powietrze” 
nie jest opodatkowana. Dla porównania, 
w naszej gminie mieszkańcy mogą liczyć na 
dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 
max. 8 000 zł, ale nie więcej niż 90% do kotła 
gazowego, pompy ciepła etc., pod warunkiem 
zezłomowania dotychczas wykorzystywanego 
pieca na paliwo stałe. 

Podsumowując, wymiana źródła ciepła na 
nowoczesną pompę ciepła klasy A++ oraz 
powiązany z nią montaż instalacji fotowoltaicz-
nej, pozwoli na otrzymanie bardzo dużych do-
finansowań, co przełoży się na szybszy zwrot 
z inwestycji, a zarazem zapewni właścicielowi 
komfort i wygodę, brak wydatków poniesionych 
w dalszym czasie na ogrzewanie i energię elek-
tryczną, ekologię i nowoczesność, wyprzedzenie 
wymogów prawnych dotyczących CO, wysoką 
efektywność energetyczną, bezpieczeństwo 
w obsłudze i eksploatacji (przykładowe zesta-
wienie kosztów ogrzewania domu różnymi źró-
dłami przedstawia poniższa tabela). 
Na polskim rynku jest bardzo dużo firm mon-
tujących pompy ciepła, jak również instalacje 
fotowoltaiczne, dlatego przy wyborze należy 
kierować się wielkością firmy, jej pozycją na 
rynku, profesjonalizmem, własną ekipą mon-
tażową, obsługą serwisową i posprzedażową, 
okresem gwarancji i jej zakresem. Dodatko-
wym atutem są dziś firmy, które załatwiają za 
klienta kompleksowo wszelkie formalności zwią-
zane z ulgami, dotacjami, Urzędami i Zakładem 
Energetycznym. 

Jeśli jest jakiś temat, który budzi Państwa za-
interesowanie chętnie podzielę się z Państwem 
swoim doświadczeniem i wiedzą.

Dariusz Marcinow
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SKAZANI NA SMOG? CZ. 5

W 2020 r. zlokalizowaliśmy 562 miejsca, gdzie głów-
nym źródłem ciepła był piec na paliwo stałe. Ponad 

90% to piece pozaklasowe tzw. „kopciuchy” – to właśnie 
te piece produkują głównie smog zanieczyszczający powie-
trze. Wszystkie sołectwa mają ten sam dostęp do informa-
cji i dotacji, a mimo to uzyskiwane rezultaty są całkowicie 
różne. Zobaczmy na początek, jak wygląda aktywność so-
łectw w kwestii wymiany pieców.  

Rekordzistami wymiany pieców są dwa sołectwa: Truskaw 
i Izabelin C. Te dwa sołectwa także są najbardziej aktywne 
w pozyskiwaniu środków z programu „Czyste Powietrze”, 
finansującego termomodernizację budynków (Skazani na 
smog? cz. 4 https://issuu.com/ugizabelin/docs/listy-
-grudzien-2020). Bardzo niepokoi za to liczba wymienio-

W jednym z poprzednich artykułów (Skazani na smog? cz. 3 https://issuu.com/ugizabelin/docs/listy-
-pa_dziernik-2020_www) opisałem szczegółowo wyniki inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy 
Izabelin. Z końcem roku 2020 sfinalizowaliśmy kolejny, trzeci już cykl udzielania dotacji z budżetu Gminy 
do wymiany pieców – warto jest więc pokusić się o analizę tego, co udało się nam wspólne osiągnąć.
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nych pieców w sołectwach Sieraków i Mościska. Pozostaje jedynie mieć 
nadzieję, że świadomość konieczności wymiany stanie się powszechna. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie całej gminy nadal jest do wy-
miany ok. 504 pieców na paliwo stałe. Piece te, jak pokazuje wykres, są 
w różnej liczbie w poszczególnych sołectwach. Aby sprostać wymogom 
stawianym przez prawo, powinniśmy miesięcznie realizować ok. 35 wnio-
sków, podczas gdy w całym roku 2020 zrealizowaliśmy 58 wniosków. 
Cały czas mam nadzieję, że zmienimy nasze podejście do problemu 
zanieczyszczenia powietrza i finalnie w rok 2023 wejdziemy bez żadnego 
zakazanego prawnie pieca „kopciucha”. 

Dla przypomnienia, z dniem 1 stycznia 2023 r. korzystanie 
z pieców pozaklasowych tzw. kopciuchów będzie prawnie za-
bronione.

Rozmawiając z mieszkańcami, zawsze zachęcam w pierwszej kolejności 
do kontaktu z lokalnymi firmami, tak by pozyskać 2-3 wyceny kosztów 
wymiany pieca przed podjęciem finalnej decyzji. Podczas rozmowy sta-
ram się też zwrócić uwagę nie tylko na koszt wymiany, ale także na taki 
wybór pieca, by zapewnić sobie bliskość serwisu w przypadku awarii. 
Trudno mi sobie wyobrazić awarię pieca przez kilka dni w sezonie zimo-
wym, co może mieć miejsce w przypadku wyboru egzotycznego kotła 
z serwisem gdzieś na terenie Polski. Niezależnie od moich sugestii, każdy 
mieszkaniec ma prawo do dowolnego wyboru technologii ogrzewania, 
jak również firmy, której powierzy prace instalacyjne. Poniżej kilka ry-
sunków, pokazujących udziały poszczególnych dostawców technologii 
w nowych instalacjach, na podstawie danych z rozliczonych dotacji.

Jak widać na wykresie, w każdym roku dominuje inny dostawca, co 
może świadczyć o zmianie preferencji firm instalatorskich lub o zmianie 
cen instalowanych kotłów. Trzy najpopularniejsze technologie wybiera-
ne przez mieszkańców to: Viessman, DeDietrich i Vaillant. Mieszkańcy 
mają całkowitą swobodę w wyborze technologii, która im najbardziej 
odpowiada.

Bardzo wielu mieszkańców pyta o koszty związane z wymianą pieca na 

kocioł gazowy. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na takie pytanie, bo 
zależy to nie tylko mocy kotła, ale także jego marki, skomplikowania 
samej instalacji etc. Na podstawie kosztów kwalifikowanych, jakie zo-
stały dotychczas rozliczone, udało się wykonać wykres, który pozwoli 
każdemu z grubsza oszacować potencjalny koszt wymiany pieca. Kolory 
poszczególnych linii odpowiadają widełkom cenowym. Podążając za linią 
dowolnego koloru widzimy, ile instalacji (oś pionowa) było zrealizowa-
nych w danej cenie w określonej technologii (oś pozioma).

Nie jest celem tego artykułu promowanie konkretnej marki, czy też kon-
kretnej firmy wykonującej usługi, a jedynie przybliżenie kosztów z jakimi 
mogą mieć Państwo do czynienia, podejmując decyzję o wymianie pieca. 
Wybór technologii to oczywiście ważna kwestia – od tego zależy komfort 
naszego życia w okresie zimowym. Równie ważnym elementem jest 
wybór firmy wykonującej instalacje. Osobiście wierzę w firmy lokalne, 
którym powinno zależeć na jakości wykonywanych usług i zadowoleniu 
klienta. Tylko takie postępowanie może prowadzić do kolejnych realizo-
wanych usług z tzw. polecenia.

Zaprezentowany wykres pokazuje częstotliwość występowania wiel-
kości kosztów, związanych z wymianą pieca. Linie pokazujące koszty 
w kolejnych latach przesuwają się w prawo, co oznacza, że koszty 
wymiany pieca z roku na rok stają się coraz wyższe. To może być 
wynikiem kilku czynników np. inflacji, która ma wymiar kilku procent 
rok do roku. Może to być także efekt zbliżającej się daty 1 stycznia 
2023 r. i dużej liczby pieców do wymiany przy stosunkowo małej 
liczby firm instalatorskich. Duży popyt i mała podaż oznaczają za-
wsze wzrost cen. 

Każda rozliczona dotacja jest również skrzętnie opisywana ze wzglę-
du na sposób realizacji. Jak widać na wykresie, zachowana jest 
pewna logiczna prawidłowość, według której najtaniej jest instalację 
zrealizować siłami własnymi, o ile ma się odpowiednie uprawnienia, 
a najdrożej wychodzi usługa realizowana przez firmy spoza gminy, 
które – jak sądzę – muszą do kosztów doliczyć koszty dojazdu.

MASZ NA TO WPŁYW
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Istotą Uchwały Rady Gminy Izabelin w sprawie dotacji do wymiany pieca 
jest szybka likwidacja pieców na paliwo stałe, tak by nie tylko uzyskać 
efekt czystego powietrza, ale także wesprzeć finansowo mieszkańców. 
Uproszczony został maksymalnie sam proces, wymagania zostały ogra-
niczone do niezbędnego minimum. Zatem nie ma obecnie żadnych prze-
szkód, by każdy mieszkaniec posiadający jeszcze piec na paliwo stałe, 
szybko podpisał umowę o udzielnie dotacji, a po wymianie pieca na 
nowoczesny kocioł szybko otrzymał dotację przelewem na konto.

Jak pokazuje wykres, zazwyczaj wnioski o dotacje są składane już późną 
wiosną, gdy tradycyjnie zabieramy się za wiosenne porządki, a najwięk-
sza liczba wniosków jest składana w Q3, czyli już po wakacjach. Biorąc 
pod uwagę pozostałą do wymiany liczbę pieców (504 szt.), krótki okres 
na realizację wymiany oraz możliwości realizacji usług przez instalatorów, 
zachęcam do szybkiego składania wniosków, tak by można było dokonać 
wymiany pieca w sposób komfortowy.

W stosunku do lat ubiegłych często zdarza się, że umowa o udzielenie 
dotacji jest podpisywana już w dniu złożenia wniosku. Jeśli wniosko-
dawca nie ma zaległości wobec gminy z tytułu podatków i/lub innych 
zaległości o charakterze cywilno-prawnym (vide opłata za śmieci), wtedy 

całość procesu jest szybka i sprawna. Bardzo często zdarzało mi się 
wychodzić naprzeciw mieszkańcom, którzy mieli napięte harmonogramy 
realizacji. 

Wydatnie skróciły się też czasy realizacji, liczone jako czas pomiędzy 
datą podpisania umowy, a rozliczeniem dotacji. Obecnie ten czas wynosi 
ok. 25 dni w stosunku do ponad 100 dni w 2019 r. 

W rozmowach z Państwem bardzo często pojawia się kwestia niepewno-
ści dotyczącej kosztów ogrzewania po przejściu na paliwo gazowe. Kon-
kluzją artykułu zawierającego analizę kosztów ogrzewania opartego na 
paliwie stałym (np. węgiel, drewno) versus paliwo gazowe na przykła-
dzie typowego domu z terenu naszej gminy (https://www.gmina.izabe-
lin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5341) było stwierdzenie: jeśli zużywasz 
do celów ogrzewania więcej niż 7 m³ drewna opałowego lub więcej niż 
1,5 tony węgla opałowego – wymiana pieca na kocioł gazowy może być 
dla ciebie opłacalna. Aby wesprzeć tę konkluzję, dokonaliśmy wywiadu 
telefonicznego z wszystkimi mieszkańcami, którzy dokonali wymiany 
pieca w latach 2018 i 2019 i mają co najmniej jeden sezon grzewczy już 
za sobą. Zapytaliśmy ich o powody tej decyzji oraz jak wyglądają koszty 
ogrzewania paliwem gazowym. Poniżej prezentujemy ich odpowiedzi.

Jedynie 3% badanych (jeden głos na 35 przeprowadzonych ankiet)  
mieszkańców, którzy mają za sobą jeden/dwa sezony grzewcze, dekla-
ruje, że żałuje decyzji o wymianie pieca.

Osoby, które bardzo sobie chwalą podjętą decyzję, jako główne powody 
decyzji o wymianie pieca wskazują wygodę, ekonomię, ekologię – tak 
stwierdziło ponad 80% badanych mieszkańców. 

Pytanie o koszty ogrzewania gazowego jest raczej odwołaniem do su-
biektywnego postrzegania niż twardych faktów. Zakup jednorazowo 
dużej ilości drewna lub węgla łatwo jest zapamiętać, trudniej natomiast 
jest policzyć miesięczne koszty ogrzewania gazowego, tak by je później 
porównać z kosztem jednorazowego zakupu węgla czy drewna. Nie-
zależnie od tego, 77% pytanych mieszkańców odpowiedziało, że płaci 

MASZ NA TO WPŁYW

versus sposób realizacji

z gminy samodzielnie spoza gminy

liczba umów liczba dotacji

czas trwania  wniosek -> umowa [dni]

lic
zb

a 
dn

i

czas trwania  umowa-> rozliczenie dotacji [dni]

https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5341
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5341


20

1. Jak dać sąsiadowi do zrozumienia, że przeszkadza nam 
zanieczyszczenie powietrza unikając bezpośredniej konfrontacji: 
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5103

2. Informacja dla użytkowników pieców na paliwo stałe – 
zmiana rodzaju paliwa może pomóc nam wszystkim: 
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5637

2 WAŻNE
INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

mniej lub tyle samo w stosunku do sytuacji sprzed wymiany pieca. 

Zachęcam wszystkich do pójścia drogą mieszkańców, którzy zarówno 
decyzję, jak i samą wymianę mają już za sobą. Obecnie wnioski są przyj-
mowane w trybie ciągłym. Obiecuję, że w kolejnym roku będą mieli 
Państwo okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi miesz-
kańcami, którzy jeszcze tę decyzję mają przed sobą. 

Jeśli ktoś byłby zainteresowany innym aspektem przeprowadzonej ana-
lizy zachęcam do kontaktu: wymianapieca@izabelin.pl

Z przyjemnością odpowiem na każde pytanie.

 Jarosław Kepkowicz

ZOBACZ, CZYM ODDYCHASZ

Celem akcji było uświadomienie lokalnej społeczności, jakim powie-
trzem oddycha w okresie grzewczym. Izabelin był jedną z osiemnastu 

miejscowości Mazowsza, Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska i Pomorza, 
objętych powyższym projektem edukacyjnym.

Instalacja, symulująca działanie ludzkich płuc, została pokryta specjalną 
białą tkaniną filtracyjną, dzięki której sztuczne płuca, na skutek osadza-
jących się w nich zanieczyszczeń, stopniowo zmieniały kolor, pokazując, 
jakim powietrzem oddychają mieszkańcy Izabelina. Im wyższy był poziom 
zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu, tym ciemniejsze robiły się sztucz-
ne płuca. Ich kolor można było porównywać z kolorem wzornika – maleń-
kich białych płuc zamkniętych w kapsule odpornej na wpływ czynników 
atmosferycznych, przymocowanej obok dużych płuc. Dodatkowo, sztuczne 
płuca wyposażone w urządzenie pomiarowe i wyświetlacz, informowały 
o aktualnym poziomie pyłu PM10 w powietrzu. 

Dzień przed Sylwestrem 2020, z inicjatywy Izabeliń-
skiego Alarmu Smogowego w ramach ogólnopol-
skiej akcji Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz, 
czym oddychasz”, przed budynkiem tzw. dużej 
szkoły w Izabelinie pojawiły się na okres dwóch 
tygodni mobilne wielkoformatowe „Płuca”. 
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Na banerze instalacji umieszczono też adres strony, informującej o możli-
wości pozyskania dopłaty do wymiany starego kotła w ramach programu 
rządowego „Czyste Powietrze”, oraz numer telefonu dedykowanej infolinii. 
Wizualny obraz czystości powietrza nie napawa optymizmem, a dla wielu 
mieszkańców gminy leżącej na skraju Puszczy Kampinoskiej może okazać 
się wręcz zaskakujący. Wystarczy porównać zdjęcia na poprzedniej stro-
nie. Sztuczne płuca bardzo wyraźnie ściemniały pod wpływem osadzają-
cych się na nich zanieczyszczeń. 

Smog odpowiedzialny jest za wiele chorób i około 50 tysięcy zgonów 
w Polsce rocznie. Zwiększa także ryzyko zakażenia wirusem COVID, 
bo szkodliwe związki, które się w nim znajdują, uszkadzają nabłonek 
dróg oddechowych, otwierając wrota organizmu dla tego i innych pa-
togenów. Przyczyną smogu w okresie grzewczym w naszej gminie jest 
przede wszystkim emisja z domowych instalacjach grzewczych (kotłów 
i kominków). Na terenie gminy Izabelin wciąż w użytkowaniu jest około 
500 pieców pozaklasowych (tzw. „kopciuchów”) oraz prawie 1000 komin-
ków rekreacyjnych, co pokazały wyniki inwentaryzacji źródeł ogrzewania, 
przeprowadzonej w połowie 2019 roku. Proces wymiany kotłów przebiega 
wolno. W roku 2020 wymieniono rekordową liczbę 58 pieców. W tym 
tempie wymiana zajęłaby mieszkańcom gminy około 10 lat. Przepisy 

Nowy Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego -  
dowiedz się co możesz zrobić dla poprawy jakości powietrza 

 
Jesienią 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Program Ochrony Powietrza (uchwała 
nr 115/20 z 8 września 2020 r.), którego integralną częścią jest Plan działań krótkoterminowych. 
 
Plan działań krótkoterminowych oznacza sposób postępowania na wypadek pogorszenia się jakości 
powietrza. Działania krótkoterminowe należy podejmować po ogłoszeniu specjalnego 
powiadomienia. 
 
 
Pojawienie się powiadomienia oznacza ryzyko przekroczenia lub przekroczenie norm jakości 
powietrza o najwyższym poziomie (czerwonym), które zwykle trwa od 1 do kilku dni w roku.  
Aby nie przyczyniać się do pogorszenia jakości powietrza w tym czasie wprowadza się ograniczenia 
dotyczące m.in.: 
 
 

1. zakazu palenia w kominkach,  
            wyjątki od zakazu palenia w kominku: 

 jeżeli jest to jedyne źródło ogrzewania; 
 w przypadku awarii głównego źródła 

ogrzewania. 
2. zakazu używania spalinowego sprzętu 

ogrodniczego, 
 

3. zakazu rozpalania grilli i ognisk. 

 

 
O ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza dowiesz się z: 

 stron internetowych Głównego Inspektora Ochrony Powietrza, Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu Gminy Izabelin; 

 serwisów społecznościowych (np. Facebook) ww. podmiotów; 
 aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania), którą można pobrać na smartfona; 
 wiadomości SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

 
Powyższe zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, za których 
nieprzestrzeganie grozi kara od 500 do 5 000 zł. 
 
 
Stan powietrza jest ściśle powiązany z działalnością człowieka, dlatego zadbaj 

o czyste powietrze w swoim otoczeniu. 
 

uchwały antysmogowej dla województwa mazowiec-
kiego z października 2017 nie dają nam jednak na to 
tyle czasu. Zgodnie z zapisami uchwały, mamy obowią-
zek wymienić kocioł pozaklasowy oraz wkład kominka 
niespełniający norm tzw. Ekoprojektu do końca 2022. 
Dofinansowanie do wymiany kotła można uzyskać za-
równo w ramach gminnego programu wsparcia (dota-
cja do 8 tys. zł, ale nie więcej niż 90% kwalifikowanych 
kosztów inwestycji – dotyczy instalacji kotła gazowego 
(także LPG), ogrzewania elektrycznego czy też pom-
py ciepła) jak również z rządowego programu „Czyste 
Powietrze”. W celu uzyskania stosownych informacji 
należy kontaktować się z Urzędem Gminy Izabelin.

Test: Aleksandra Hinc – Izabeliński Alarm Smogowy
Zdjęcia: Marcin Dębowski/Rafał Bieńkowski

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 
NA TERENIE GMINY

ZGŁOŚ SWOJE UWAGI!

Prosimy mieszkańców 
o zgłaszanie wszelkich uwag 
w zakresie funkcjonowania 

komunikacji publicznej
na terenie gminy Izabelin 

do Wydziału Rozwoju i Bieżącego 
Utrzymania Urzędu Gminy Izabelin

telefon 22 722 89 48 
lub elektronicznie r.maj@izabelin.pl

Zakaz dotyczy zarówno stosowania dmuchaw spalinowych, jak i elektrycznych.

Zakaz dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, zarówno 
przedsiębiorców, urzędów, jak i każdego mieszkańca.

Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara od 500 zł do 5000 zł, zgodnie z art. 332 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska.
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CO SŁYCHAĆ W INWESTYCJACH?

PRZEBUDOWA KUCHNI I STOŁÓWKI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY UL. 3 MAJA

Zakończone zostały prace przy przebudowie kuchni i stołówki 
w Szkole Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie 
przy ul. 3 Maja 49. W ramach inwestycji wykonano prace polegające 
na remoncie pomieszczeń oraz dostosowaniu technologii kuchni do 
obecnych standardów i potrzeb użytkowania. Zamontowano nowe 
wyposażenie kuchni i stołówki.

Wykonawcą robót budowlanych była firma RAD-BUD Budownictwo To-
masz Rosłoniec z siedzibą w Nadarzynie. Wartość kontraktu wyniosła 
292 577 zł.

Dostawcą wyposażenia była firma DK Gastro Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą 
w Warszawie. Wartość kontraktu wyniosła 147 214 zł.

Całość została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

MONTAŻ LATARNI SOLARNYCH 
W HORNÓWKU I MOŚCISKACH

Na  ulicy Łącznej, przy skrzyżowaniu z ul. XI Poprzeczną w Hornów-
ku została zamontowana latarnia hybrydowa. Jej lokalizację wska-
zała Rada Sołecka w Hornówku. Latarnia składa się z dwóch paneli 
fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Koszt zakupu wraz z monta-
żem to 16 605 zł.   

Na terenie polany rekreacyjnej w Mościskach zostały zamontowa-
ne 3 sztuki typowych lamp solarnych. Koszt 1 sztuki z montażem 
to 8 500 zł. 

BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ WRAZ Z PALENISKIEM 
NA TERENIE REKREACYJNYM W MOŚCISKACH

Na terenie polany rekreacyjnej w Mościskach została wybudowana wiata 
piknikowa wraz z paleniskiem. W ramach prac wykonano drewnianą 
konstrukcję o średnicy 10,4 m z umieszczonym centralnie murowanym 
miejscem na ognisko i dodatkowym zabezpieczeniem w postaci meta-
lowego komina.

Wykonawcą robót była firma Gilowski Jerzy, z siedzibą w  Celestynowie, 
łączny koszt inwestycji wyniósł 40 000 zł.
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MODERNIZACJA ODWODNIENIA 
W ULICY PODLEŚNEJ W LASKACH

Zakończone zostały prace przy modernizacji odwodnienia w ulicy Pod-
leśnej w Laskach, przy posesjach o numerach 11 i 21. W ramach inwe-
stycji wykonano nowe skrzynki retencyjno-rozsączające, podłączone do 
istniejących wpustów ulicznych.

Wykonawcą robót była firma FORM-AWA Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no- Usługowe Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie, a wartość kontraktu 
wyniosła 81 323,91 zł.

MODERNIZACJA ODWODNIENIA 
W ULICY LEŚNEJ W HORNÓWKU

Zakończone zostały prace przy modernizacji odwodnienia w ulicy 
Leśnej w Hornówku. W ramach inwestycji wykonano nową studnię 
chłonną.

Wykonawcą robót była firma FORM-AWA Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowe Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie, a wartość kontrak-
tu wynosi 18 868,61 zł.

opr. Dominika Glonek
fot. arch. UGI

Zapisy na szczepienia 
dla seniorów 80+ 

od 15 stycznia
Od 15 stycznia seniorzy w wieku 80+ mogą zapisywać się na 
szczepienia w swoich przychodniach telefonicznie, poprzez ogól-
nopolską infolinię 989 lub przez indywidualne konto pacjenta.
Szczepienia ruszą od 25 stycznia. Dla osób potrzebujących po-
mocy w dotarciu na szczepienie zapewniamy bezpłatny trans-
port (504 819 007). Przed przystąpieniem do szczepienia należy 
wypełnić specjalną ankietę. Jest ona dostępna na stronie inter-
netowej SPZOZ Izabelin, a w wersji papierowej u sołtysów oraz 
w Urzędzie Gminy Izabelin. 

Lista przychodni: 
Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Izabelinie przy ul. Tetmajera 3a, 05-080 Izabelin C, 
tel. 22 722 63 21
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Juniperus” 
ul. Kościuszki 41, 05-080 Izabelin C, tel. 22 722 62 46
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie 
ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski, tel. 22 752 32 74
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TWOJA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA

Społeczna rewolucja
a wyrażanie opinii

Zaangażowanie społeczeństwa w otaczające 
je sprawy nieustająco się zmienia − zarówno 
jego poziom, jak i forma. Powszechny dostęp 
do Internetu, a w także zmiany realiów życia 
społecznego i zawodowego zapoczątkowane 
z wybuchem pandemii sprawiają, że częściej 

wyrażamy własne zdanie w przestrzeni wirtu-
alnej. Jest to łatwiejsze i zdecydowanie szybsze 
niż dialog w „realu”, co przy obecnym tempie 
życia również ma duże znaczenie. W mediach 
społecznościowych wyrażenie opinii zajmuje 
raptem parę minut − tyle trwa napisanie kilku, 
czy kilkunastu zdań w komentarzu − lub wręcz 
sekund, bo tylko tyle potrzebujemy by „dać laj-
ka”.

Inaczej ma się kwestia dialogu z mieszkańcami. 
Ustawodawca dokładnie precyzuje, co należy 
konsultować, a Rada Gminy w jakiej formie 
powinny odbywać się konsultacje społeczne. 
Ważne jest, aby konsultacje miały formę rzeczy-
wistego spotkania ze wszystkimi zainteresowa-

nymi. Dlaczego? Ponieważ nie wszyscy miesz-
kańcy mają dostęp do Internetu − z powodów 
od nich niezależnych, a czasem również z wy-
boru − i tych nie można wykluczyć z dyskusji, 
która powinna być ogólnodostępna. Mimo, że 
wiele obszarów życia przenosi się do wirtualnej 
rzeczywistości, a my coraz częściej i sprawniej 
się w niej poruszamy, nie chcemy do niej prze-
nieść konsultacji społecznych − w imię równości 
wszystkich obywateli. 

Ewolucja gminnych konsultacji
społecznych

Zależy nam, aby konsultacje społeczne pozo-
stały w sferze rzeczywistej. Chcemy jednak iść 
z duchem czasu i wykorzystywać nowoczesne 
formy dotarcia do obywateli w celach informa-
cyjnych, a także w sytuacjach, gdy samorząd 
chce poznać zdanie mieszkańców, choć nie jest 
do tego zobligowany przez ustawodawcę.

Rok 2020 sprawił, że również w naszej gminie 
pewne rzeczy musieliśmy przeanalizować na 
nowo i szukać bardziej adekwatnych rozwią-
zań. Po raz pierwszy skorzystaliśmy z platformy 

do głosowania, organizując plebiscyt na nazwę 
ronda. Mieszkańcy mogli najpierw zapropono-
wać, a w drugim etapie zagłosować na swoje-
go faworyta. Wysyłaliśmy ankiety za pomocą 
smsów i e-maili badając opinię mieszkańców na 
różne tematy. 

Zaplanowane na rozpoczynający się rok 2021 
działania mające na celu zachęcić mieszkańców 
do udziału w konsultacjach społecznych mają 
charakter dwutorowy. Oprócz wykorzystywania 
nowych narzędzi zdalnych, wciąż rozwijamy się 
w obszarach tradycyjnych, próbując nadać im 
nowoczesny i atrakcyjny wydźwięk. Już pracu-

jemy nad ujednoliceniem szaty graficznej ma-
teriałów informacyjnych dotyczących konsulta-
cji społecznych rozpowszechnianych na terenie 
gminy, a gdy tylko będzie to możliwe, ruszymy 
w teren z własnym namiotem i flagami, w ko-
szulkach opatrzonych logo gminnych konsultacji 
społecznych. Wszystko to, aby dotrzeć do jak 

największej liczby mieszkańców − i tych którzy 
w zaciszach swoich domów scrollują komórkę, 
i tych którzy w ogóle Internetu nie mają. 

Ale to dopiero połowa sukcesu. Przekaz musi 
nie tylko dotrzeć do mieszkańców, ale być na 
tyle atrakcyjny, żeby zachęcić ich do wzięcia 
udziału w konsultacjach − poświęcenia swojego 
czasu i uwagi sprawie, która być może pozor-
nie ich nie dotyczy. Zaabsorbowani prywatnymi 
sprawami i problemami często rezygnujemy 
z przysługującego nam prawa do wyrażenia 
swojego zdania, cedując ten przywilej na innych 
mieszkańców, samozwańczych społeczników 
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styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

konsultacje

konsultacje

konsultacje

* terminy konsultacji mogą ulec zmianie

** w przypadku zmian w gminnym systemie gospodarki odpadami, np. w kwestii częstotliwości lub rodzaju odbieranych odpadów będziemy prowadzili konsultacje

konsultacje

2021*

Nazwa

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin

Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

Program współpracy Gminy Izabelin z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2022

Konsultacje zmian w transporcie publicznym na terenie 
Gminy Izabelin

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Izabelin

konsultacje**

Strategia rozwoju Gminy Izabelin na lata 2021-2030 konsultacje

wyłożenie***

Projekt mpzp wsi Laski, część E, rejon ul. Podleśnej – 2020 r.

wyłożenie planowane w I półroczu

konsultacje

*** wyłożenie będzie możliwe po uzyskaniu tzw. "zgody leśnej" od Marszałka Województwa. W przypadku negatywnej decyzji marszałka, wyłożenie nie odbędzie się w zakładanym terminie - 
w tym przypadku planujemy proces odwoławczy do organu wyzszego rzędu, który może potrwać nawet do kilkunastu miesięcy.

Projekt mpzp wsi  Truskawia i Truskaw Helenówek - etap I

Projekt mpzp wsi  Truskawia i Truskaw Helenówek - etap III

Projekt uchwały krajobrazowej

jeszcze nie określony dokładny termin konsultacji

wyłożenie***

wyłożenie

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

Projekt mpzp wsi Izabelin C „CENTRUM”

Projekt mpzp wsi Izabelin B

wyłożenie

lub osoby publiczne wybrane w po-
wszechnych wyborach. W końcu po 
to głosowałam/em, aby w takich 
momentach mój reprezentant po-
prowadził sprawę za mnie − takie my-
ślenie przyświeca ogromnej rzeszy osób. 

Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby 
nasze działania były przyciągające, wręcz in-
trygujące. W zeszłym roku posunęliśmy się do 
małej prowokacji. Panewka − taki kryptonim 
otrzymała gminna akcja mająca na celu zwró-
cenie uwagi mieszkańców na szpecące okolicę 
bannery reklamowe. Sami stworzyliśmy plakat 
reklamujący warsztat samochodowy − wyjąt-
kowo brzydki, ze zdjęciami rozpadającego się 
auta i treścią obarczoną błędami ortograficzny-
mi. Gdzie „pułapka”? Podany na plakacie adres 
www prowadził do... zaproszenia na pre-kon-
sultacje społeczne dotyczące lokalnych regulacji 

mających wejść w ramach tzw. ustawy krajo-
brazowej traktującej o zasadach umieszczania 
reklam w przestrzeni publicznej. Ku naszemu 
zdziwieniu, brzydka reklama przyciągnęła uwa-
gę wielu mieszkańców. To pierwszy raz, gdy 
zastosowaliśmy działania viralowe i pewnego 
rodzaju zmyłkę, ale przecież w słusznej sprawie.

Vox populi, vox Dei?

Zdanie mieszkańców jest dla nas bardzo istot-
ne, o czym świadczą nasze działania badające 
opinię publiczną w kwestiach, w których jako 
samorząd nie jesteśmy zobligowani do konsul-
tacji społecznych. Rondo Łosia − tę nazwę wy-

Więcej informacji: Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych, Marcin Dębowski, m.debowski@izabelin.pl, tel: 22 722 89 37

braliśmy wspólnie − właśnie ta propozycja zdo-
była najwięcej głosów w zorganizowanym przez 
gminę plebiscycie. Należy jednak pamiętać, że 
opinia nawet większości lokalnej społeczności ni-
gdy nie jest wiążąca. W świetle obowiązującego 
prawa, wszelkie decyzje podejmuje Rada Gminy. 
W tym przypadku również − po poznaniu opi-
nii lokalnej społeczności, decyzją Rady Gminy, 
bezimienne dotąd rondo zacznie sławić zwierzę 
będące istotnym elementem życia lokalnej spo-
łeczności. 

Konsultacje same w sobie nie służą podjęciu 
decyzji przez mieszkańców. Według definicji są 
sposobem uzyskania opinii, propozycji, czy po-
mocy w zrozumieniu problemu od tych, których 
problem ten dotyka bezpośrednio lub pośrednio. 
Nie mniej wyrażanie własnej opinii podczas ta-
kich spotkań jest niezwykle wartościowe i może 
znacząco wpłynąć na przyszłość planowanych 
działań i uczynić je skuteczniejszymi. Traktujemy 
konsultacje społeczne jako proces dialogu. To 
okazja nie tylko do przedstawienia społeczności 
planów, ale także szansa na wspólne wypraco-
wanie optymalnego rozwiązania problemu. 

Marcin Dębowski
Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych

fot. arch. UGI
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15 grudnia 2020 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Izabelin w trybie zdalnym. Posiedzenie odbyło się 
bez udziału publiczności, a transmisja sesji jest dostępna na stronie Gminy Izabelin:
https://www.gmina.izabelin.pl/
Radni podjęli następujące uchwały: 

XXXIV SESJA RADY GMINY IZABELIN

• uchwała XXXIV/259/20 w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabe-
lin na lata 2021-2039. (ZA: 11, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0)

• uchwała XXXIV/260/20 budżetowa na 
2021 rok. (ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

• uchwała XXXIV/261/20 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Izabelin na lata 2020-2033. (ZA: 11, 
PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

• uchwała XXXIV/262/20 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2020. (ZA: 11, 
PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 0)

• uchwała  XXXIV/263/20 w sprawie 
zmiany Uchwały XIX/160/2020 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Izabelin do porozumie-
nia międzygminnego w sprawie sporządzenia 
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ob-
szaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (ZA: 
14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Zmiana tej uchwały 
jest spowodowana koniecznością rozszerzenia 
współpracy o gminy: Legionowo i Jabłonna. 

• uchwała  XXXIV/264/20 w sprawie do-
płat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla gospodarstw domowych oraz dla 
instytucji pożytku publicznego. (ZA: 14, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI: 0). Rada Gminy postanowiła 
skorzystać z posiadanych uprawnień i usta-
nowić dopłatę do ścieków w wysokości 2 zł 
brutto/1m3  dla grupy odbiorców określanych 
jako gospodarstwa domowe i instytucje po-
żytku publicznego, tj. Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi Stowarzyszenie i Towarzystwa 
Św. Brata Alberta − Domu Samotnej Matki 
w Laskach. Niniejsza uchwała ma na celu sze-
roko rozumianą ochronę środowiska przyrod-
niczego – wycofując się z dopłat do wody za-
chęcamy do oszczędzania wody, jednocześnie 
popierając postawę proekologiczną w zakresie 
korzystania z sieci kanalizacyjnej i zwiększając 
wysokość dopłaty w tym zakresie.

• uchwała  XXXIV/265/20 w sprawie 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Izabelin na dofinansowanie kosztów inwesty-
cji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 
Zmiana ta związana jest z budową przyłącza 
kanalizacji sanitarnej. Ma na celu m.in. umoż-
liwienie wnioskodawcom składania wniosków 
za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 
poprzez wypełnienie dedykowanego formula-
rza udostępnionego elektronicznie na stronie 
internetowej. 

• uchwała  XXXIV/266/20 w sprawie 
współdziałania Gminy Izabelin z innymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego w reali-
zacji zadania publicznego z zakresu lokalnego 
transportu publicznego.  (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0). Gmina Izabelin w 2018 roku 
zawarła na mocy stosownej uchwały porozu-
mienie międzygminne, dotyczące organiza-
cji transportu publicznego na jej terenie linią 
lokalną uzupełniającą L-7. Realizacja tego 
zadania została powierzona Gminie Stare Ba-
bice na podstawie wskazanego porozumienia. 
Z dniem 31 grudnia 2020 roku realizacja zada-
nia na mocy porozumienia została zakończona. 
W celu dalszego funkcjonowania lokalnej linii 
uzupełniającej L-7 należy zawrzeć nowe po-
rozumienie, które będzie dotyczyło kolejnego 
roku budżetowego.

• uchwała  XXXIV/267/20 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia międzygminnego z Gminą Stare Babice 
w przedmiocie współdziałania Gminy Izabelin 
z Gminą Stare Babice przy wykonywaniu zada-
nia z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. (ZA: 14, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 0). W ramach realizacji 
zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
nastąpiła konieczność powierzenia przez Gmi-
nę Stare Babice części zadań z tego obszaru 
Gminie Izabelin ze względu na podłączenie do 
systemu kanalizacyjnego, którego operatorem 
jest GPWiK „Mokre Łąki” Sp. z o.o.,  kilkunastu 
odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy 
Stare Babice. Zawarcie porozumienia międzyg-
minnego umożliwi także uzyskanie uzgodnień 
wyznaczenia aglomeracji Izabelin w ramach 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.

• uchwała XXXIV/268/20 w sprawie 

zmiany uchwały Rady Gminy Izabelin nr 
XXV/206/20 z dnia 23 czerwca 2020, zmie-
nionej uchwałą Rady Gminy Izabelin z dnia 
27 października nr XXI/244/20, dotyczącej 
wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie 
porozumienia z Gminą Stare Babice w celu 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. 
(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Konieczność 
zmiany uchwały wynika z przesunięcia termi-
nów realizacji zadania, związanych z opóźnie-
niem w podjęciu uchwały w zakresie współ-
działania przy realizacji inwestycji przez Gminę 
Stare Babice.  

• uchwała XXXIV/269/20 w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumienia na re-
alizację projektu „Trasa rowerowa wokół Kam-
pinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami 
łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą” na 
obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, 
m.st. Warszawy, powiatu nowodworskiego 
(gmina Czosnów, gmina Leoncin), powiatu so-
chaczewskiego (gmina Brochów), powiatu war-
szawskiego zachodniego (gmina Izabelin, gmi-
na Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, 
gmina Stare Babice). (ZA: 14, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0). Projekt przyczyni się do rozwo-
ju infrastruktury rowerowej na terenie gminy 
Izabelin oraz stworzy szansę na rozwój usług 
związanych z obsługą ruchu turystycznego.

• uchwała XXXIV/270/20 w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na 
realizację inwestycji służących ochronie środo-
wiska i gospodarce wodnej, polegających na 
gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych 
i roztopowych w miejscu ich powstawania. (ZA: 
14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Do zadań własnych 
gminy należy finansowanie ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej, dlatego konieczność 
wprowadzenia form retencji wodnej na pry-
watnych nieruchomościach na terenie gminy 
Izabelin wynika ze zmian klimatu, w których 
najbardziej uwidacznia się okres suszy doty-
kający nasz kraj. Z tego powodu niezbędne 
jest podejmowanie działań na rzecz ochrony 
zasobów wodnych poprzez ich retencję. W ra-
mach niniejszej dotacji celowej, mieszkańcy 
będą mogli uzyskać dofinansowanie na re-
alizację inwestycji takich jak budowa ogrodu 
deszczowego; zakup i montaż zbiorników na-
ziemnych i podziemnych oraz budowa instalacji 

https://www.gmina.izabelin.pl/. 
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doprowadzającej i instalacji rozsączającej wody 
zebrane w zbiornikach; przystosowanie bezod-
pływowego zbiornika na nieczystości ciekłe do 
celów gromadzenia wód opadowych i roztopo-
wych; modernizacja istniejącego systemu gro-
madzenia i wykorzystywania wód opadowych 
i roztopowych w celu zwiększenia retencji wod-
nej. Efektem tych działań będzie zatrzymanie 
wód opadowych i roztopowych w miejscu ich 
powstania oraz ich lokalne zagospodarowa-
nie, co przyczyni się do poprawy lokalnego 
mikroklimatu i bioróżnorodności, ograniczenia 
wykorzystywania wody pitnej do podlewania 
i celów gospodarczych oraz ograniczenia ryzy-
ka wystąpienia  lokalnych  podtopień  w  czasie 
intensywnych opadów deszczu. 

• uchwała XXXIV/271/20 w sprawie usta-
nowienia pomnika przyrody. (ZA: 12, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 
1, NIEOBECNI: 0). Pomnikiem tym jest drzewo 
(dąb szypułkowy Quercus robur), który odzna-
cza się dobrym stanem zdrowotnym (intensyw-
ny przyrost tkanki przyrannej potwierdza dużą 

żywotność drzewa). Ponadto drzewo posiada 
wysoką wartość kulturowo-historyczną oraz in-
dywidualne cechy wyróżniające wśród innych 
tworów przyrody żywej. Dąb ten ma 387 cm 
w obwodzie mierzonym w centymetrach na 
wysokości 130 cm. Drzewo znajduje się na te-
renie podwórka Gminnego Przedszkola w La-
skach, w odległości kilku metrów od budynku 
przedszkola i bramy wjazdowej. Jego obecność 
nie zagraża bezpieczeństwu mienia i ludzi. Na 
wniosek rady sołeckiej wsi Laski przedmioto-
wemu pomnikowi nadano imię „Staszek” dla 
upamiętnienia Stanisława Maciasa, pełniącego 
funkcję sołtysa wsi Laski w latach 2015-2019.

• uchwała XXXIV/272/20 w sprawie do-
finansowania mieszkankom gminy Izabelin 
świadczeń gwarantowanych w zakresie ochro-
ny zdrowia. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 
0). Środki na realizację przedmiotowego zada-
nia zostały zaplanowane w Uchwale Budżeto-
wej Gminy Izabelin na 2021 rok, w wysokości 
50 000,00 zł. Tym samym koszt wizyty dla 
pacjentki to 25 zł, resztę dopłaca gmina.

• uchwała XXXIV/273/20 w sprawie przy-
jęcia programu edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia „Świadome rodzicielstwo − program 
edukacyjny dla przyszłych rodziców” (ZA: 14, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 0). Program będzie realizo-
wany w 2021 r. i powstał z myślą o kobietach 
w ciąży i ich partnerach, pragnących świado-
mie przygotować się do porodu. Ma on na celu, 
oprócz wsparcia teoretycznego i praktycznego, 
zapewnienie wsparcia psychologicznego i przy-
gotowanie do roli rodzica.

• uchwała XXXIV/274/20 w sprawie zarzą-
dzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inka-
sa. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). Z uwagi 
na zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy Izabelin 
niezbędne jest powołanie nowych pracowni-
ków do poboru opłaty skarbowej i odwołanie 
pracowników, którzy zmienili stanowisko pracy.

Iwona Mazurek 

XXXV Sesja RGI odbyła się 29 grudnia 2020 roku. Radni podjęli następujące uchwały:

• uchwała XXXV/275/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iza-
belin na lata 2021-2039. (ZA: 11, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIE-
OBECNI: 0)

• uchwała XXXV/276/20 w sprawie wyzna-
czenia obszaru i granic Aglomeracji Izabelin. 
(ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0). Rada Gminy 
Izabelin wyznacza Aglomerację Izabelin zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 
2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania ob-
szarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1586).

• uchwała XXXV/277/20 w sprawie zwol-
nienia od podatku od nieruchomości. (ZA: 13, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 1, NIEOBECNI: 0). W związku z epidemią 
COVID-19 ustanowione zostały czasowe ogra-
niczenia w prowadzeniu działalności gospodar-
czej przedsiębiorców działających w różnych 
branżach. Epidemia spowodowała negatywne 
skutki finansowe dla przedsiębiorców. Propo-
nuje się zwolnić od podatku od nieruchomości 
grunty, budynki i budowle związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej przedsię-
biorcom, których dotknął zakaz prowadzenia 
działalności, w związku z przepisami szczegól-
nymi, dotyczącymi COVID-19. Zatem umożli-

wienie skorzystania przez przedsiębiorców ze 
zwolnienia z podatku od nieruchomości w peł-
nym proponowanym zakresie, tj. od stycznia 
do czerwca 2021 r., poprzez nadanie uchwale 
mocy obowiązującej od 1 stycznia 2021 r., jest 
zasadne i nie jest sprzeczne z zasadami demo-
kratycznego państwa prawa.

• uchwała XXXV/278/20 w sprawie 
przedłużenia terminów płatności rat podat-
ku od nieruchomości. (ZA: 13, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIE-
OBECNI: 0). W wyniku nowelizacji, powołany 
artykuł daje radom gmin możliwość wprowa-
dzenia w drodze uchwały przedłużenia termi-
nu płatności podatku od nieruchomości, tak-
że za wybrane miesiące pierwszego półrocza 
2021 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorsze-
niu, w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych COVID-19, 
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. 
Proponuje się przedłużyć termin płatności po-
datku od nieruchomości za okres styczeń-czer-
wiec 2021 roku do dnia 29 grudnia 2021 roku 
przedsiębiorcom, którzy doświadczyli spadku 
obrotów w rozumieniu §2 ust. 2 uchwały.

• uchwała XXXV/279/20 w sprawie przy-
stąpienia Gminy Izabelin do wykonywania 
działalności w zakresie usług telekomunika-
cyjnych. (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 

SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0). Gmi-
na Izabelin przystąpiła do prowadzenia pro-
jektu, polegającego na budowie darmowych, 
publicznych punktów dostępu do Internetu, 
finansowanych w ramach inicjatywy Komisji 
Europejskiej pod nazwą „WiFi4EU”. 

• uchwała XXXV/280/20 w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie (wykonanie prawa 
pierwokupu) prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości stanowiącej działkę 
ew. nr 237/6, położonej w obrębie Mości-
ska, gmina Izabelin. (ZA: 11, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, 
NIEOBECNI: 0).  Zgodnie z Miejscowym Pla-
nem Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Mościska Etap I – „Mościska Przemysłowe” 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy nr 
XVIII/161/08 z dnia 2 lipca 2008 r. działka 
nr ew. 237/6 przeznaczona jest pod drogę 
zbiorczą – ul. Estrady, oznaczona symbolem 
planistycznym KZ. 

Iwona Mazurek 
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Centrum Kultury 

Izabelin 

 
 

SPZOZ Izabelin 

 
Kampinos 

Nieruchomości 

 
 

AJW-Nieruchomości 
 

KAMPINOS TELCO 

 
DUODENT S.C. 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

chirurgia 
naczyniowa i ogólna 

 
Wiesława 

Pawłowska- 
Jenerowicz 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska Juniperus 
s.c. 

 
Klinika 

Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 

 
Sylwia Szuder 

Fotograf 
 

Fotograf 
Foto Piekarnik 

 
BSK Sp. z o.o. 

 
Biuro Rachunkowe 

"Przyjazna 
Księgowość" 

 
PLUTON DYSTRYBUCJA 

Sp. z o.o. 

 
Gospoda 

Kampinówka 

 
MAD MEALS 

catering dietetyczny 
 

Hayashi Sushi 

 
 

KAWIARNIA Bon Appétit 

 
SOSNOWA SZPILKA 

 
ANTYKWARIAT 
PIOTRUŚ PAN 

 
WRÓŻKI CHRZESTNE - 
animacje dla dzieci 

 
 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK 

 
SENSOTEKA 

STREFA ROZWOJU 
DZIECKA 

Usługi Hydrauliczne 
Cezary Jabłoński 

Usługi hydrauliczne 
 i gazowe  

Włodzimierz 
Kucharski 

 
ArtMax B.M. 
Cieplińscy 

 
 

ACS-Elektro 
naprawiotor.pl 

INSTAL-KAN 
Łukasz Sałata 

 
PIES NA URLOPIE.PL 

 
Gabinet 

Weterynaryjny "Mokry 
Nosek" 

 
DOKTOR SZELKA 

psycholog zwierząt 

 
KWIACIARNIA 

IZABELLA 
 

KWIATY W DRODZE 

 
GAMMA SERVICE 
(środki czystości) 

 
AGRAW 

Automaty do bram 

 
Wideodomofony 
Sprzedaż, Serwis, 

Montaż 

 
 

A. S. PILAR 
 

JKR GROMADKA & 
GROMADKA SJ 

 
 

KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ 

 
Shower And Towel  

VIVAT Sp.j. 

 
Gminne Koło 
Miłośników 

Wędkarstwa 
w Izabelinie 

 
PPHU DOBEK 

Dobiesław Derbich 

 
 

COZMO-BIKE 

 
 

Pensjonat 
Martiany 21 

 
 

Pracownia Formatka 

 
TEO PV  

Diamond Life– Autoryzowany Partner 
Agencyjny Columbus Energy 

    
Więcej informacji na stronie www.gmina.izabelin.pl w zakładce Karta Izabelińczyka. 
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Mieszkańcy piszą

PAWIEM I PAPUGĄ?
Czasem warto spojrzeć na rzeczywistość świeżym okiem. Co powiedzielibyśmy, gdyby w kraju A nadawa-
no w radiu niemal wyłącznie piosenki w języku kraju B, niezrozumiałym dla 95% mieszkańców kraju A? Ja 
bym powiedział, że kraj A na dłuższą metę już przepadł w sferze ducha. 

Dorobek Fryderyka Chopina jest brylan-
tem w koronie kultury światowej. On 

nie wziął się znikąd. To Mazowsze, i to tak 
bliskie geograficznie naszej gminie Izabelin, 
było jego inspiracją w postaci ludowych pie-
śni i tańców. Potem, gdy Chopin tęsknił za 
Ojczyzną, ten skarb stał się źródłem arcy-
dzieł zachwycających cały świat, od Europy 
przez Amerykę do Chin i Japonii. 

Czasem warto spojrzeć na rzeczywistość 
świeżym okiem. Co powiedzielibyśmy, gdyby 
w kraju A nadawano w radiu niemal wyłącz-
nie piosenki w języku kraju B, niezrozumia-
łym dla 95% mieszkańców kraju A? Ja bym 
powiedział, że kraj A na dłuższą metę już 
przepadł w sferze ducha. Włączam radio. 
Mnóstwo stacji radiowych w paśmie UKF, 
prawie wszystkie nadają utwory z obszaru 
anglojęzycznego. Kiedyś do Izabelina przy-
jechał prof. Richard Bader, znakomity che-
mik teoretyk, sława światowa. Opowiadał, 
że w hotelu włączył radio, bo chciał posłu-
chać muzyki polskiej, ale nigdzie jej nie zna-
lazł. Inne narody są ciekawe tego, co Polskę 
wyróżnia, co jest nasze, oryginalne, a nie 
tego, co jest takie samo jak u nich. Gdyby 
zgadywać, z jakimi krajami Polska sąsiaduje 
sądząc po programach kulturalnych w radio 
i TV, to okazałoby się, że z USA i Wielką Bry-
tanią. Według tego testu inne kraje chyba 
na naszej planecie nie istnieją.

Tak naszymi rękami realizuje się globalizacja 
kultury. W polskiej puli genowej musi być 
sporo genów pawia i genów papugi. Przy-
pomnijmy sobie, co o Polsce pisał Juliusz 

Słowacki: „pawiem narodów byłaś i papu-
gą...” Gdy w wieku XVIII Polak wyjeżdżał 
do Francji, to wracając nosił się z francuska, 
a jeśli do Turcji, to obowiązkowo po turec-
ku, byle tylko nie po polsku. Pytam proste-
go człowieka z Mazowsza, jaką muzykę lubi, 
a on mi mówi, że heavy metal. Co zrobi-
liśmy z tym źródłem bogactwa, z którego 
czerpał Fryderyk Chopin? Czy czasem nie 
wyrzuciliśmy tych diamentów na śmietnik, 
a wzięliśmy w zamian błyskotki z PCV? 

Rozumie te sprawy taki mistrz, jak Goran 
Bregović. On wie, skąd pochodzi siła oddzia-
ływania, autentyczność i oryginalność. Po-
wiedział, że skoro jesteśmy Słowianami, to 
nie wierzy, że nie odpowiemy emocjonalnie 
na jego rytmy inspirowane kulturą ludową. 
I rzeczywiście, potrafi stworzyć dzieła rezo-
nujące w sposób naturalny z naszą psychiką. 
Test na mnie: mam na płycie przemieszane 
utwory Bregovića i polskiej piosenkarki Kayah 
(wszystkie śpiewa Kayah). Słuchając, klasy-
fikuję każdy utwór: ten dobry, tamten nie-
udolny. Patrzę na opis płyty. Dobre: Brego-
vić, Bregović, Bregović... Nieudolne: nasza, 
nasza, nasza...

W Polsce kwitnie ostatnio ludowa muzyka... 
celtycka. Słyszałem, jak zafascynowany 
nią polski artysta opowiadał o pradawnym 
osadnictwie celtyckim na obecnych tere-
nach polskich. Chyba czułem w jego głosie 
wzruszenie. Jasne, że najcenniejsze rzeczy 
powstają na skrzyżowaniu kultur i dlatego 
cenię m.in. odważne zakopiańskie reggae, 
ale u nas najczęściej to nie żadne skrzyżo-
wanie tylko jakiś gen papuzi: wszystko, byle 
nie swoje. Gdy widzę migawki z festiwali 
kultury ludowej w Hiszpanii, Walii, Rumunii, 
w sumie cieszę się, bo jeśli Polacy zapomną 
o swojej kulturze, to niech chociaż przetrwa 
autentyczna kultura ludowa innych, także 
celtycka, a nawet celtycka ...u nas. To też 
nasze europejskie dziedzictwo, a poza tym 
pieśni i tańce Celtów są ładne. Tylko czy nic 
już po naszym własnym bogactwie nie zo-
stanie?

Teraz o gminie. Czy gmina może prowadzić 
politykę kulturalną? Może i powinna. Czy 
polityka kulturalna powinna być pasyw-
na, tzn. polegać na stwarzaniu możliwości 
mieszkańcom (sala, grupy zainteresowań, 

próby, występy, itp.),  niech sobie tworzą 
wedle swojego gustu? Moim zdaniem po 
części tak, ale obok tego powinna istnieć 
bardzo ważna aktywna polityka kulturalna. 
Na naszym terenie jest tej miejscowej, et-
nicznej kultury bardzo, bardzo mało. Tym 
pilniej i tym mocniej powinniśmy ją poka-
zywać i wspomagać, także współpracując 
z innymi gminami. 

Jak? Po pierwsze, nie zapominać o „Ma-
zowszu” (to nie tylko wizytówka Polski, ale 
i Mazowsza) i innych zespołach ludowych, 
zapraszać je i dobrze płacić, aby miały za 
co funkcjonować i aby poszedł sygnał, że są 
cenione. Po drugie, fundować jakiś rodzaj 
stypendiów dla twórców. Stypendia mogą 
czekać, bo twórców może nie być, ale spo-
kojnie, jeśli będziemy konsekwentni, poja-
wią się. Po trzecie, na naszym terenie mamy 
architektoniczny relikt: pewien ludowy typ 
architektury. Są w nim charakterystyczne 
ozdobne elementy szczytu domu. Jeszcze 
chwila, a pozwolimy im zginąć na naszych 
oczach. Wiem to dobrze, bo obfotografo-
wałem je w 2003 roku, a teraz kilka z nich 
już zniknęło. Można np. obniżyć opłaty przy 
wydawaniu pozwolenia na budowę, jeśli 
projekt zawiera taki element, czy zastoso-
wać ulgę innego rodzaju. Po czwarte, na-
uczyciel szkoły w Izabelinie pan Gładek opo-
wiadał mi kiedyś, że ma kolekcję znalezisk 
numizmatów z Truskawia przyniesionych 
przez uczniów. Te czy podobne znaleziska, 
zamiast zamknąć w szufladzie, można eks-
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ponować. Są wyjątkowe, stare, autentyczne 
i stąd. To wszystko  kosztuje, ale w skali 
gminy tylko trochę, naprawdę niewiele. Gdy 
kiedyś będziemy już bardzo bogaci, dogłęb-
nie skomputeryzowani i całkiem podobni 
do innych, może zostać nam w sercu pust-
ka, nuda i pytanie skąd jesteśmy i kim byli 
dawni mieszkańcy tych ziem. Wtedy może 
być za późno i mogą nie pomóc już nasze 
pieniądze. 

Nie pochodzę z Mazowsza, moją małą Oj-
czyzną jest Podkarpacie. W 350-letnim li-

ceum w Rzeszowie miałem szczęście spo-
tkać wspaniałych nauczycieli. Jeden z nich, 
prof. Władysław Długosz, prowadził badania 
naukowe, zbierał pieśni, baśnie, relacje wo-
jenne. Wiedział, że jeśli tego nie zrobi wte-
dy, to te skarby mogą przepaść. Dorobek 
skromnego prowincjonalnego nauczyciela to 
ponad 800 takich dzieł. Na spotkania z miej-
scową kulturą zabierał do pobliskich wsi na-
wet takich mieszczuchów jak ja. Grały lu-
dowe zespoły. Wzruszony niespodziewanym 
pięknem i bogactwem miałem łzy w oczach. 
Te wzruszenia zapadły głęboko i gdy kie-

dyś dzięki staraniom naszej gminy mogłem 
oglądać i słuchać „Mazowsza”, wzruszenie 
powróciło. Pamiętam jeszcze większe wzru-
szenie, gdy, spragniony dawno niewidzia-
nej Polski,  byłem na występie „Mazowsza” 
w Paryżu. Jestem więc przykładem tego, że 
przemyślana działalność jednego człowieka 
może kogoś uczulić na wartości rodzimej 
kultury. Na pewno jest takich bardzo wielu.

prof. Lucjan Piela
fot. pixabay

tekst ukazał się już w czasopiśmie „Wspólna Sprawa”

Park narodowy. Jak to działa?
Definicja parku narodowego, w konfrontacji z powszechnymi wyobrażeniami o tym, czym park narodowy 
jest, może wprowadzić w stan lekkiej dezorientacji. Można popaść z jednej skrajności w drugą. A tu trzeba 
rozsądnego wyśrodkowania. 

Skrajność pierwsza to skojarzenie z okieł-
znaną przyrodą parku miejskiego, gdzie 

dominują: równo przystrzyżone trawniki, 
gładkopowierzchniowe alejki, wygodne ław-
ki, nastrojowe i dające poczucie bezpieczeń-
stwa latarnie. Ciesząc się oczywiście z zielo-
nych miejsc w miastach (oby więcej!), zieleń 
parku miejskiego i zieleń parku narodowego 
to zdecydowanie inne odcienie, czyli zupełnie 
różne miejsca.

Druga skrajność to przekonanie, że park 
narodowy wyklucza jakąkolwiek ingerencję 
człowieka w przyrodę, czyniąc go miejscem, 
gdzie nie robi się nic – przyroda pozostawio-
na jest sama sobie i sama pisze swój eg-
zystencjalny scenariusz. I to „nicnierobienie” 

świetnie realizowałoby się w świecie 
idealnym, niezdewastowanym, ale i bez 
obecności człowieka, jednym słowem – 
nieistniejącym. 

W zapisach Ustawy o ochronie przyrody 
park narodowy „obejmuje obszar wy-
różniający się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, społecz-
nymi, kulturowymi i edukacyjnymi (…), 

gdzie ochronie podle-
ga cała przyroda oraz 
walory krajobrazowe”. 
A dalej, park narodowy: 
„tworzy się w celu za-
chowania różnorodności (…) 
i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia właściwego 
stanu zasobów i składników 
przyrody oraz odtworzenia 
zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk ro-
ślin, siedlisk zwierząt lub 
siedlisk grzybów”.

Zatem dysponujemy ustawo-
wą definicją i przekonaniami, a także własny-
mi obserwacjami, domysłami, zasłyszeniami 
i niedopowiedzeniami. Przede wszystkim 
powszechny jest brak wiedzy. Tej brakuje 
szczególnie w kwestii wycinania drzew w la-
sach parków narodowych, co nazywane jest  

„cięciami pielęgnacyjnymi”. I właśnie dziś 
w tej sprawie przychodzimy z wyjaśnieniami. 
Nieco obszerniejszymi niż zwykle, więc moż-
na wygodnie się rozsiąść i zagłębić w wy-
jaśnienia przeszłego, obecnego i przyszłego 
stanu rzeczy. Chyba warto, bo rzecz dotyczy 
Naszej Puszczy. 

Część osób, zwłaszcza ta, która nie bywa 
w parku często, a raczej sporadycznie lub 
jest w niej po raz pierwszy – dziwi się temu, 
że w parku narodowym w ogóle wycina się 
drzewa. 

– Tak, i to jeszcze ile! – mogą z kolei odpo-
wiedzieć te osoby, które w parku są stałymi 
bywalcami. 

Tak niegdyś było... Naturalny charakter dawnej puszczy

Epizod wielkiego wycinania Puszczy
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To przekonanie o niewycinaniu drzew jest 
w pewnym stopniu słuszne i w Kampino-
skim Parku Narodowym ma zastosowanie 
w obszarach ochrony ścisłej oraz w drzewo-
stanach ponadstuletnich. Tam rzeczywiście 
przyroda rządzi się własnymi prawami, pro-
cesy ekologiczne przebiegają w sposób spon-
taniczny, a drzewa wycina się tylko w wyjąt-
kowych przypadkach. 

Pierwszy, to sytuacja, gdy przez taki obszar 
przechodzi szlak turystyczny i każde drze-
wo, co do którego mamy podejrzenia, że 
może się przewrócić na będącego akurat 
w pobliżu turystę, należy wyciąć ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Takie drzewo zostaje 
ścięte, ale nie usunięte (tu już miejsce do 
kolejnej opowieści o roli martwego drewna 
w lesie). Oczywiście można tego nie robić, 
drzewo pozostawić do momentu, aż samo się 
przewróci, jednak wyobraźmy sobie sytuację, 
w której drzewo przygniata człowieka idące-
go szlakiem w parku narodowym... 

Inne przykłady (niedotyczące obszarów 
ochrony ścisłej) to: gradacje owadów, za-
bijające ogromne połacie drzewostanu, 
prześwietlenia dla umożliwienia szybsze-
go wzrostu nowego pokolenia lasu, które 
w przyszłości może zastąpić rosnący obecnie 
drzewostan czy prześwietlenia dla poprawy 
warunków życia unikatowych gatunków ro-
ślin zielnych. 

Trochę to skomplikowane, ale uwierzcie, że 
myślą nad tym tęgie głowy, które są w tej 
dziedzinie godne zaufania (a komuś należy 
zaufać). 

W Kampinoskim Parku Narodowym mamy, 
poza tymi starymi drzewostanami, miejsca, 
gdzie niegdyś były pola uprawne, łąki i pa-
stwiska. Łączy je to, że w przeszłości zostały 
zalesione  sosną zwyczajną. A to dlatego, że 
w latach powojennych takie obowiązywały 
metody i zasady sadzenia lasu. Chociaż trze-
ba powiedzieć, że w wielu miejscach w la-
tach 80. i 90. zeszłego wieku, jako prekurso-

rzy nowego trendu, zamiast sosny sadziliśmy 
dęby. Poza tym, w tamtych czasach, nawet 
w parku narodowym miało być gęsto, sosno-
wo i przede wszystkim produktywnie. Zatem 
podejście było bardzo praktyczne. Skoro 
może być las – niech będzie las. A skoro naj-
łatwiej posadzić sosnę, posadźmy sosnę. Tak 
to się jakoś „zadziało” i dziś mamy w Kam-
pinoskim Parku Narodowym kilka tysięcy 
hektarów monokultur sosnowych, bardzo 
wrażliwych na choroby, wiatry, pożary, gra-
dacje. Takie drzewostany wymagają stałego 
nadzoru, obserwacji i  konkretnych działań. 

Prac leśnych, czyli cięć pielęgnacyjnych nie 
da się nie zauważyć (stosy drewna piętrzą 
się wzdłuż szlaku), usłyszeć (cięcie pił działa 
drażniąco na nasz układ nerwowy) i poczuć 
(zapach świeżego drewna jest chyba nie do 
pomylenia).  Wszystkie te bodźce nie działają 
kojąco, a hasło „cięcia pielęgnacyjne” brzmi 
może nieadekwatnie do wyobrażeń o ta-
kich czynnościach. Więc o co tak naprawdę 
chodzi? No cóż. Puszcza jest puszczą – hi-
storycznie przylgnęło do niej to określenie. 
Jednak historia była dla niej wyjątkowo 
okrutna. Przeszła epizod Wielkiego Wycina-
nia, głównie w czasie wojen, natomiast po 
II wojnie nastąpił Czas Zalesiania. Tak było 
kilkadziesiąt lat temu. Dziś mamy lasy, które 
z puszczańską naturalnością się kojarzą, ale 
są posadzone ręką ludzką. Więc teraz, gdy 

ten zalesiony niegdyś obszar dawnej Puszczy 
Kampinoskiej mamy w granicach paru naro-
dowego – wkracza do akcji ochrona czynna. 

Prowadząc te zabiegi, mamy na celu wzmoc-
nienie lasu, aby nie był plantacją drzew igla-
stych (chociaż warto pamiętać, że na wy-
dmach, dla których ochrony został powołany 
Kampinoski Park Narodowy, mamy gleby/sie-
dliska, na których w wielu przypadkach nie 
będzie rosnąć nic innego niż sosna). Chcemy 
przecież, żeby uprawa stała się prawdziwym 
lasem, czyli ekosystemem doskonałym, od-
pornym na warunki atmosferyczne, takie jak 

silne wiatry, na ingerencję 
owadów, grzybów i innych 
osłabiających ich kondycję 
organizmów. Przychodzi 
moment, kiedy trzeba dać 
tym podrośniętym drzewom 
szansę na wzmocnienie. 
Przeszły etap wzrostu ku 
górze – wszystkie wzięły 
udział w wyścigu ku słoń-
cu i wzrastania ku niemu. 
Drzewa stały się wysokie, 
ale to nie wystarczy. Ciasno 
upakowane obok siebie, nie 
rozwiną dorodnej korony, 
która da im stabilność. Więc 

część z nich się usuwa. Dzięki temu te, które 
zostają, wzmacniają swoje konary i rozra-
stają się na boki. Ich korzenie mają więcej 
miejsca, pobierają odpowiednią ilość wody 
i składników odżywczych. Z chwilą usunięcia 
części drzew w tej leśnej scenerii wydarzyło 
się coś więcej –  do dna lasu dotarło więcej 
słońca. A to jest okazja dla innych roślin, by 
szybko zareagować na te korzystne warunki 
i mieć w końcu szansę na wzrost. Pojawiają 
się więc rośliny zielne, krzewy, inne gatunki 
drzew! I tak właśnie, powoli, etapowo, wkra-
czamy na ścieżkę rozwoju prawdziwego lasu. 
Lasu, gdzie mamy coś więcej niż regularnie, 
gęsto upakowane sosenki – identyczne i jed-
nowiekowe. 

Oglądając miejsce, w którym prowadzone 

Epizod zalesiania – sztuczne wprowadzenie nowego pokolenia 
lasu, a w efekcie sosna w dużym zagęszczeniu
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są prace pielęgnacyjne, faktycznie można 
odnieść wrażenie, że coś tu jest nie tak, ale 
po dwóch, trzech latach, w dziwny sposób to 
wrażenie znika. Przecież lasy, które dziś mają 
po 100 – 150 lat, kilkadziesiąt lat temu prze-
szły ten sam proces. Też wycinano w nich 
drzewa, żeby umożliwić lepszy rozwój wybra-
nym, dziś potężnym drzewom... Przy takich 
działaniach konieczna jest zmiana perspekty-
wy patrzenia na problem. 

Mamy nadzieję, że za 100 – 200 lat może to 
być Puszcza jak za dawnych dobrych czasów.  
Bo plan, jaki zakładamy do realizacji jest pla-
nem wieloletnim – nie cztero-, dziesięcio-, 
ale z pewnością ponadstuletnim. 

Czy na wyciętych drzewach zarabiamy? Tak. 
Tego nie ukrywamy. To co zostaje wycięte, 
może zostać sprzedane. Jest to działanie wy-

nikające z obowiązujących nas zasad gospo-
darności. Bo jeśli w efekcie wykonywania cię-
cia otrzymujemy drewno, to mamy produkt, 
na który jest zbyt. A przychód ze sprzedaży 
drewna przeznaczamy na prowadzenie dzia-
łań ochronnych, konserwację infrastruktury 
turystycznej czy edukację.  

KULTURAPRZYRODA

I można by powiedzieć, że jak to domino, 
kładą się też drzewa w Puszczy Kampino-
skiej. Tylko że nie jest to wycinka wielko-
powierzchniowa. Nie jest to taka wycin-
ka, jaka miała miejsce jeszcze w okresie 
międzywojennym, gdy tartak Zamczysko 
działał pełną parą, gdy drewno z pusz-
czy przewoziły składy kolejki leśnej, ani 
jak wtedy, gdy Puszczę eksploatowali 
budnicy… Wycinamy pojedyncze drzewa, 
starannie wybierając je w drzewostanie.

Wycinamy, a i tak powierzchnia leśna 
zwiększyła się z nieco ponad 19 tys. 
(w 1953 r.) do 28 tys. hektarów.

Czy po wycince będziemy nasadzać? 

Zazwyczaj nie ma takiej potrzeby, bo nie 
prowadzimy zrębów zupełnych. Stawiamy 

przede wszystkim na natu-
ralne pojawienie się gatun-
ków, którym stworzyliśmy 
warunki do rozwoju przez 
rozrzedzenie koron i doświe-
tlenie dna lasu. Po wycince 
swoje pięć minut będą miały 
nasiona ukryte w glebie. Do-
trą do nich promienie słońca 
i zaczną rosnąć. 

Więc tak jak w naturalnym 
lesie ma być warstwa wyso-
kich drzew, niższe drzewa, 
podszyt, krzewy, krzewinki 

– wszystko zależy od konkretnego miejsca 
i jego właściwości glebowych, wodnych itd. 
Ma powstać las różnowiekowy, różnowar-
stwowy, różnogatunkowy, zróżnicowany 
pod względem rozmieszczenia w nim drzew. 
Nasadzenia prowadzone są dziś sporadycz-
nie, wyłącznie w obszarach, gdzie wycinano 

bardzo dużo gatunków obcych: dąb czer-
wony, czeremchę amerykańską czy robinię 
akacjową.

Drzewostan w stu procentach sosnowy jest 
w Puszczy Kampinoskiej czymś naturalnym 
tylko dla niektórych obszarów, głównie 
wydm. 

Nazwa „Puszcza” jest nawiązaniem do świe-
tlanej przeszłości. Doceńmy jednak to, że 
choć nie wygląda jak ta pierwotna, to jed-
nak po przejściach, jakich doznała na skutek 
ludzkiej ingerencji, wyzysku i eksploatacji, to 
przeżyła i ma szansę na odzyskanie formy. 
Oczywiście nie od razu, ale po latach regene-
racji. Za kilkadziesiąt lat Puszcza będzie inna. 
Już jest inna niż ta, którą zastaliśmy w 1959 
roku. Naszym celem jest, by była bardziej 
naturalna, żeby mogło w niej rosnąć to, co 
powinno, według naturalnego przyrodnicze-
go scenariusza.

Kampinoski Park Narodowy
fot. Maciej Szajowski, KPN

rys. Andrzej Pachowski

Cięcia pielęgnacyjne zmniejszające przegęszczenie posadzonych drzew

Taki efekt mają przynieść prowadzone 
cięcia pielęgnacyjne
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ZWIERZAKOWO

PRZYGOTOWANIE PRZED OPERACJĄ
Weronika Małkowska, student Roehampton University

Zabieg chirurgiczny u naszego zwierzę-
cia jest bardzo stresujący, zarówno dla 

pupila, jak i jego właściciela. Dlatego do-
brze jest się do niego przygotować. Przed 
operacjami zawsze powinno się wykonać 
badania przedoperacyjne. Pozwalają one 
na weryfikację stanu zdrowia: czy pacjent 
może zostać poddany zabiegowi oraz jaki 
model znieczulenia zastosować. Badania 
morfologiczne oraz biochemiczne pozwalają 
lekarzom weterynarii na określenie stanu 
immunologicznego oraz funkcji narządów 
wewnętrznych, np. wątroby, a także na wy-
eliminowanie chorób przewlekłych, np. cu-
krzycy. Badanie ultrasonograficzne czy echo 
serca, także powinny zostać wykonane, 
zwłaszcza w przypadku zwierząt w pode-
szłym wieku, narażonych na choroby wieku 
starczego. 

Przy wszystkich operacjach należy utrzymać 
przedtem psa lub kota na czczo przez osiem 

godzin. Kiedy już szykujemy się do zawie-
zienia zwierzaka do lekarza, pamiętajmy 
o zabraniu ulubionego kocyka lub zabawki! 
Poprawi to komfort psychiczny zwierzaka. 
Bezpośrednio w dniu zabiegu lekarz doko-
na kwalifikacji poprzez przeprowadzenie 
wywiadu z właścicielem oraz ocenę podsta-
wowych parametrów, sprawdzi temperatu-
rę, tętno, oddechy. Często w dniu zabiegu 
wykonujemy ponownie morfologię krwi, eli-
minując subkliniczne infekcje.

Po wybudzeniu się pacjenta pod opie-
ką szpitalną, procedurę kończy ponowne 
sprawdzenie parametrów fizycznych przed 
powrotem do domu.

Klinika Vetriver jest otwarta 24 godzi-
ny na dobę 7 dni w tygodniu, co umożli-
wia stałą opiekę czy stacjonarną czy bezpo-
średni kontakt w sytuacjach wymagających 
zapewnienie bezpieczeństwa.

Odszedł Mieczysław Morański
„Coś mi się wydaje, że na górze chcą zdubbingować coś specjalnego, bo ostatnio odeszła w chmury duża 
ekipa specjalistów w tej dziedzinie...  „                                                   

 znalezione w Internecie

Odszedł Mieczysław Morański. Mąż, ojciec, 
przyjaciel, nasz sąsiad. Aktor Teatru Ram-

pa, który poza kreacjami teatralnymi użyczył 
swojego głosu niezliczonym postaciom filmo-
wym. Uwielbiał pracę w dubbingu. Asterix czy 
Barney to były Jego ulubione, a publiczności 
powszechnie znane, kreacje. W środowisku 
uchodził za tego, który głosem potrafi zagrać 
wszystko. Fenomenalnie śpiewał, chociaż nie 
do końca wierzył, że na scenie robi to dobrze. 
Sprawdzał się zarówno w rolach dramatycz-
nych, jak i komediowych – od Kubusia Fatalisty 
(nagrodzony za główną rolę męską w spekta-
klu Kubuś Fatalista Diderota na Festiwalu Ma-
łych Form w Szczecinie w 1996 roku) po pana 
Czesia z „Cafe Saks”. Całe swoje dorosłe życie 
mieszkał z żoną i synem w Izabelinie. Uprawiał 

ogród, pielęgnował rośliny, wyprowadzał psa 
na spacer. Uwielbiał truskawki. Dużo jeździł 
na rowerze. Dbał o kondycję, tak niezbędną 
w tym trudnym zawodzie. Znajomym  rozda-
wał wejściówki na przedstawienia. Przyjaciół 
zapraszał na premiery, ale w zaciszu domowym 
nie chciał rozmawiać o swoich rolach. Słuchał 
Nohavicy i Niemena. Lubił towarzyskiego bry-
dża. Angażował się lokalnie. Bywał lektorem 
w Centrum Edukacji KPN i brał udział w wielu 
wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy. To 
On, wraz z Jolą Olszewską, czytał nam Tryptyk 
Rzymski po śmierci Jana Pawła II. Miał dopie-
ro 60 lat. Pożegnany przez rodzinę i przyjaciół 
spoczął na Cmentarzu Północnym w Warsza-
wie. Aniu i Michale, przytulam Was do serca. 

Maryla Łukasińska, fot. PAP
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Niektóre dyscypliny sportowe wydają się 
wręcz stworzone dla seniorów, a wiele in-

nych można łatwo zmodyfikować tak, by speł-
niały potrzeby osób starszych. W artykule po-
dajemy kilka przykładów sportów, które warto 
uprawiać po 65 roku życia. Należą do nich m.in. 
aqua jogging, nordic walking, turystyka piesza 
i gimnastyka. Ponadto doradzamy, jak wybrać 
dyscyplinę sportową najbardziej dostosowaną 
do Państwa predyspozycji zdrowotnych.

Jak i co trenować po 65 roku życia
W zdrowym ciele zdrowy duch. Dobra kondycja 
fizyczna potrafi skutecznie zapobiegać dolegli-
wościom przychodzącym z wiekiem, a w wie-
lu przypadkach może nawet łagodzić objawy 
chorób przewlekłych. Regularna porcja ruchu 
wyzwala produkcję hormonów szczęścia i gwa-
rantuje dobre samopoczucie. Ponadto regular-
ne uprawianie sportu wzmacnia układ serco-
wo-krwionośny i mięśnie oraz poprawia ogólną 
koordynację. Dlatego tak ważne jest, żeby jak 
najwcześniej znaleźć dyscyplinę sportu, która 
będzie Państwu sprawiać przyjemność. 

To, która dziedzina sportu okaże się przysło-
wiowym strzałem w dziesiątkę, zależy przede 
wszystkim od Państwa preferencji osobistych 
i stanu zdrowia. Osoby aktywne, które upra-
wiają sport od lat, z reguły znają już swoje 
możliwości i wiedzą, co sprawia im przyjem-
ność. Odrobinę więcej muszą natrudzić się 
seniorzy, którzy dopiero na emeryturze znaj-
dują czas na regularne ćwiczenia. Aby znaleźć 
dyscyplinę odpowiednią dla siebie, powinni oni 
w pierwszej kolejności postawić sobie nastę-
pujące pytania:
• Jakie cele pragnę zrealizować? Czy chcę 
utrzymać dobrą formę, czy złagodzić pierwsze 
symptomy choroby lub dolegliwości?
• Jakie ograniczenia spowodowane przez cho-
roby lub zażywane lekarstwa muszę uwzględ-
nić?
• Jaka aktywność fizyczna sprawia mi przyjem-
ność?
• Czy wolę uprawiać sport w grupie, czy ra-
czej samodzielnie dążyć do osiągnięcia swoich 
celów?

• Jakie możliwości uprawiania sportu mam do 
swojej dyspozycji w najbliższej okolicy?

Regularne uprawianie sportu to klucz to utrzymania dobrej kondycji zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Po 
przejściu na emeryturę mają Państwo wspaniałą okazję, żeby wypełnić nowo powstałe luki w rozkładzie 
dnia przez aktywność sportową i poprawić w ten sposób swój stan zdrowia. 

Poniżej wymieniamy kilka popularnych dyscy-
plin sportu dla seniorów i opisujemy konkretne 
korzyści zdrowotne, które z sobą niosą. Ra-
dzimy też, by początkowo ćwiczyć pod okiem 
wykwalifikowanego instruktora, co pozwoli 
uniknąć kontuzji i ewentualnego nabycia złych 
nawyków ruchowych.

Aqua fitness i aqua jogging 
– ćwiczenia przyjazne dla stawów
Gimnastyka w wodzie jest dobrym połącze-
niem treningu siłowego i wytrzymałościowe-
go. Dzięki działaniu prawa wyporu, ćwiczący 
odczuwają zaledwie jedną dziesiątą swego cię-
żaru. Jednocześnie woda stawia opór, przez co 
każdy ruch wspaniale wzmacnia mięśnie. Dla-
tego zajęcia takie jak aqua fitness i aqua jog-
ging w bardzo małym stopniu obciążają stawy, 
a mimo to szybko poprawiają ogólną spraw-
ność i koordynację. Wszystkie wspomniane 
powody sprawiają, że te sporty idealnie nadają 
się dla osób ze schorzeniami kości i stawów.

Na czym polega zatem tajemniczo brzmiący 
aqua jogging? To nic innego jak „bieg w wo-
dzie”. Oprócz ruchów typowych dla joggingu, 
polega na wykonywaniu prostych ćwiczeń gim-
nastycznych, wzmacniających mięśnie i popra-

wiających ukrwienie całego ciała. W ten spo-
sób zajęcia stają się treningiem ogólnorozwo-
jowym, angażującym prawie wszystkie grupy 
mięśni i stawów. Zwykle ćwiczenia przeprowa-
dzane są w głębokim basenie, bez kontaktu 
z dnem. Ćwiczący mają założony specjalny 
pas brzuszny lub grzbietowy z pianki, który 
sprawia, że bez problemu utrzymują się na po-
wierzchni. Dzięki tej dodatkowej sile wyporu, 
truchtanie w wodzie jest łatwiejsze, a seniorzy 
mogą w pełni skupić się na treningu. Zajęcia  
z aqua fitnessu przebiegają bardzo podobnie, 
składają się jednak z nieco innych grup ćwi-
czeń.

Przydadzą się: strój kąpielowy, okulary pły-
wackie, czepek kąpielowy, pas z pianki (zazwy-
czaj udostępniany na miejscu)

Zalety: trening ogólnorozwojowy, bardzo 
małe obciążenie stawów, poprawa poczucia 
równowagi

Gdzie szukać ofert: pływalnie, szkółki pły-
wackie, kluby fitness, zakłady fizjoterapii, uni-
wersytety trzeciego wieku

Zalecenia: dolegliwości kręgosłupa i stawów, 
potrzeba wzmocnienia układu sercowo-krwio-
nośnego, reumatyzm i osteoporoza.

Nordic walking dla seniorów – idealny 
sport wytrzymałościowy
Popularne spacery z kijkami to dyscyplina wy-
trzymałościowa odpowiednia dla wszystkich 
grup wiekowych i stosunkowo łatwa do opa-
nowania. Uprawiając nordic walking masze-
rują Państwo w umiarkowanym lub szybkim 
tempie, lekko odpychając się kijkami i tym 

SPORT DLA SENIORÓW JAKĄ DYSCYPLINĘ WYBRAĆ?

Należy pamiętać, żeby na początku 
swojej przygody ze sportem nie forso-
wać się nadmiernie. Więcej przydatnych 
wskazówek dotyczących szczegółowego 
planowania treningów znajdą Państwo 
w naszym artykule o codziennej aktyw-
ności fizycznej seniorów.



35

samym uaktywniając mięśnie ramion i obręcz 
barkową. Dzięki temu podczas treningu pra-
cują nie tylko nogi, ale całe ciało. Przechadzki 
nordic walking są najbardziej efektywne w te-
renie. Pozwalają przy tym dotlenić się i cieszyć 
się kontaktem z naturą. Dla osób mających 
problemy ze stawami odpowiednie są odcinki 
płaskie lub z łagodnymi wzniesieniami, ponie-
waż nie obciążają tak mocno więzadeł i układu 
kostnego.

Przez wykonywanie złożonych sekwencji ru-
chów, ćwiczą Państwo koordynację i popra-
wiają swoją zwinność i gibkość. Obciążenia 
przy nordic walking są mniejsze niż przy bie-
ganiu, dlatego ta dyscyplina świetnie sprawdzi 
się u osób, które z różnych powodów muszą 
oszczędzać stawy. Jak wszystkie sporty wy-
trzymałościowe, również nordic walking po-
prawia wydolność serca i układu krążenia oraz 
pomaga zachować prawidłową masę ciała.

Przydadzą się: wygodne buty z twardą po-
deszwą o grubym bieżniku, kijki do nordic wal-
king o regulowanej długości, wygodny strój 
sportowy

Zalety: trening ogólnorozwojowy na świeżym 
powietrzu, małe obciążenie stawów, wzmoc-
nienie układu krwionośnego i oddechowego

Gdzie szukać ofert: kluby biegaczy, kluby 
fitness, zakłady fizjoterapii, miejskie stowa-
rzyszenia sportowe, ścieżki nordic walking na 
ogólnodostępnych terenach rekreacyjnych

Zalecenia: artroza, osteoporoza, cukrzyca, 
schorzenia kręgosłupa (np. zespół Bechterewa).

Turystyka piesza – sport bez ograni-
czeń wiekowych
Piesze wędrówki to jedna z najbardziej uniwer-
salnych aktywności sportowych, którą można 
wręcz całkowicie dostosować do własnych po-
trzeb i upodobań. W końcu każdy piechur sam 
ustala szybkość swego kroku i możliwe trasy. 
Podobnie jak w przypadku przechadzek z kij-
kami, podczas wędrówek pieszych obciążenie 
więzadeł jest dużo mniejsze niż przy bieganiu. 
Delikatne, równomierne i długotrwałe obciąże-
nie stawów stymuluje organizm do wytwarza-
nia większych ilości płynu stawowego, co pro-

wadzi do większej płynności ruchów i ogólne-
go podniesienia sprawności. Długodystansowe 
marsze w terenie wzmacniają też znacznie 
mięśnie nóg.

Ruch na świeżym powietrzu pobudza krwio-
bieg i poprawia ukrwienie. Planując górską 
wycieczkę pieszą dla seniorów warto wybrać 
trasę z niezbyt stromymi podejściami. Nale-
ży również pamiętać o tym, że do wędrówek 
górskich trzeba mieć pewny krok i nie cierpieć 
na zaburzenia błędnika lub zawroty głowy. 
Podczas uprawiania turystyki pieszej mogą 
Państwo zabrać ze sobą specjalne kijki trekkin-
gowe i w ten sposób zwiększyć swoją stabil-
ność na szlaku. Ważne jest również, by każdo-
razowo zaplanować wystarczająco dużo czasu 
na pokonanie trasy. Niektórym jeszcze więcej 
radości sprawią wędrówki w zorganizowanej 
grupie, warto zatem zapoznać się z ofertą lo-
kalnej sekcji PTTK lub klubu seniora.

Przydadzą się: wygodne buty i skarpety na 
wędrówki, ergonomiczny plecak, kije trekkin-
gowe, kilka warstw sportowej odzieży, kurtka 
przeciwdeszczowa, mapy i przewodniki, aparat 
fotograficzny

Zalety: dotlenienie organizmu, małe obcią-
żenie stawów, walory krajoznawcze, kontakt 
z naturą

Gdzie szukać ofert: oddziały PTTK i inne 
stowarzyszenia turystyczne, kluby seniora

Zalecenia: dolegliwości żylne, artroza, zapa-
leniach stawów, schorzenia kręgosłupa, cu-
krzyca

Gimnastyka dla seniorów – klucz do 
sprawności całego ciała
Gimnastyka to jedna z najstarszych dyscyplin 
sportowych. Zajęcia usprawniające dla senio-
rów stanowią zazwyczaj połączenie ćwiczeń 
z przyrządami i bez przyrządów. Starannie 
zaplanowane sekwencje ruchów aktywizują 
poszczególne grupy mięśniowe, przez co po-
prawia się kondycja, zręczność i gibkość całe-
go ciała. Gimnastyka dobrze sprawdza się jako 
sport uzupełniający przy uprawianiu innych 

dyscyplin, ponieważ wzmacnia również te par-
tie mięśni, które w innych dziedzinach sportu 
pozostają na dalszym planie.

Regularne ćwiczenia z niskim obciążeniem 
metodycznie mobilizują całe ciało. Niektóre, te 
bardziej złożone, pomogą Państwu dodatkowo 
poprawić koordynację i wytrzymałość. Osoby, 
które z różnych przyczyn zdrowotnych mają 
zaburzenia równowagi, mogą wziąć udział 
w specjalnych zajęciach z gimnastyki dla se-
niorów na siedząco. Podczas tego typu trenin-
gu poprawią Państwo ogólną zręczność i gib-
kość, wzmocnią mięśnie i pobudzą krążenie.

Przydadzą się: wygodny strój sportowy, an-
typoślizgowa mata gimnastyczna, przyrządy 
gimnastyczne (np. piłeczki, szarfy)

Zalety: trening wszystkich grup mięśni, niskie 
obciążenie dla stawów, poprawa koordynacji 
ruchowej, bezpieczny dla osób z zaburzeniami 
równowagi

Gdzie szukać ofert: kluby fitness, towarzy-
stwa sportowe, zakłady fizjoterapii, uniwersy-
tety trzeciego wieku, kluby seniora, sanatoria

Zalecenia: osteoporoza, dolegliwości żylne, 
schorzenia kręgosłupa, demencja, nadwaga.

Podsumowanie
Takie dyscypliny sportowe jak aqua fitness 
i aqua jogging, nordic walking, turystyka 
piesza oraz gimnastyka, poprawiają ogólną 
sprawność, a przy tym oszczędzają stawy. Na-

 Osoby starsze chętnie uprawiają sport 
w towarzystwie, mimo to zaledwie mały 
odsetek seniorów decyduje się na człon-
kostwo w klubie sportowym. Warto 
rozważyć taką formę aktywności, gdyż 
często znakomicie motywuje ona do 
wspólnego działania i zaangażowania 
społecznego. 

Wielu seniorów martwi się tym, że nie 
stać ich na udział w zajęciach sporto-
wych. Jednak coraz więcej aktywności 
jest dotowanych przez różnego rodzaju 
organizacje senioralne. Warto też zasię-
gnąć rady lekarza, który pomoże zorga-
nizować pobyt w sanatorium lub poleci 
Państwu placówki rehabilitacyjne współ-
pracujące z NFZ
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wet jeśli cierpią Państwo na chroniczne scho-
rzenia, regularna aktywność sportowa pomoże 
znacznie złagodzić bóle i poprawić samopoczu-
cie. Przy wyborze dyscypliny warto pamiętać, 
że ruch powinien być przede wszystkim źró-
dłem radości, a wszelkie korzyści zdrowotne to 
tylko pozytywny skutek uboczny.

 Katarzyna Wutzler
Artykuł powstał we współpracy z firmą C&A

grafiki nadesłane przez autorkę

zima jest fajna ferie w Izabelinie
Hu, hu, ha… zima jest fajna. A kiedy spędzamy czas aktywnie i z przygodami to jest super! Tak też było 
podczas ferii zimowych zorganizowanych przez Centrum Kultury Izabelin, czyli podczas Białych Ferii 2021 
w Izabelinie.

W tym roku z powodu pandemii korona-
wirusa w organizowanym wypoczynku 

mogły uczestniczyć tylko dzieci z klas I-IV. Pod 
opieką sportowych wychowawców i instrukto-
rów dzieci miały zapewnioną naukę jazdy na 
łyżwach, gry i zabawy w sali gimnastycznej, na 
boisku i w terenie. Odbyły się też dwie wypra-
wy terenowe z przewodnikiem, w poszukiwa-
niu przygody i ciekawostek dotyczących flory 
i fauny naszej okolicy. 

Białe Ferie to był bardzo aktywnie spędzony 
czas, z dużą dawką pozytywnej energii, za-
czerpniętej głównie na świeżym powietrzu. Jak 

na prawdziwe zimowe ferie przystało, dzieci 
lepiły bałwany, rozegrały bitwy na śnieżki, a 
nawet zagrały w „śniegową” piłkę nożną. Było 
dużo frajdy i radości. 

Każdego dnia po zajęciach dzieci mogły zjeść 
gorącą zupę, wypić kakao lub herbatę. Ser-
deczne podziękowania dla Pań z Centrum 
Usług Wspólnych Izabelin za przygotowanie 
i serwowanie poczęstunku. 

Wszyscy uczestnicy zajęć zostali obdarowani 
upominkami-niespodziankami, ufundowanymi 
przez Centrum Kultury Izabelin i gminną Ko-
misję AA. 

W terminie ferii od 4 do 17 stycznia odbyły się 
także dwie gry terenowe na orientację InOIza-
belin po Izabelinie i okolicy. Każdy chętny, in-
dywidualnie w grupie, mógł przejść dwie trasy.

W grze I InOIzabelin (z Łosiem Inocentym) 
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udział wzięły 22 zespoły, wśród nich 12 bez-
błędnie odnalazło 19 punktów kontrolnych, 
a w grze II InOIzabelin wystartowało 11 ze-
społów i 2 drużyny prawidłowo oznaczyły 
wszystkie punkty. Uczestnicy obu gier otrzy-
mali drobne upominki i pamiątkowe naklejki. 
Gratulujemy!

 Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport

fot. B. Bieńkowska

Sportowe wieści – UKS Laski
Od 1996 roku działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych Uczniowski Klub Sportowy 
„Laski”. Odbywają się w nim zajęcia z narciarstwa biegowego, pływania i goalballa dla niewidomej młodzieży.

Dyscypliną, którą mogą się zajmować niewi-
domi w okresie zimowym jest narciarstwo 

biegowe. Tereny wokół Ośrodka doskonale 
nadają się do tego rodzaju sportu. Przy braku 
śniegu treningi odbywają się na nartorolkach. 
Najlepsi startują w imprezach krajowych i za-
granicznych. W ubiegłym roku Paweł Nowic-
ki zdobył pierwsze punkty w Pucharze Świata, 
wygrał też konkurencję niepełnosprawnych 
w ramach Biegu Piastów na 25 km. Na Mistrzo-
stwach Polski Niewidomych i Słabowidzących 
w narciarstwie biegowym Paweł i Aneta Gór-
ska zdobyli złote medale na krótkim i długim 
dystansie w kategorii juniorów. Podobny sukces 
odniosła Ewa Podlińska w kategorii juniorów 

młodszych. Aneta jest również aktualną mi-
strzynią Polski w biathlonie letnim – w sprincie 
i biegu indywidualnym. Cała trójka jest w ka-
drze Polski juniorów i pod okiem trenera Jana 
Kobrynia przygotowuje się do 
tegorocznych startów w Pu-
charze Świata oraz do walki 
o nominację na Zimowe Igrzy-
ska Paraolimpijskie w Pekinie.

Jeśli chodzi o sporty indywidu-
alne, to największe osiągnięcia 
są dziełem pływaków. Dwóch 
naszych wychowanków – 
Grzegorz Polkowski i Da-
mian Pietrasik – występo-
wało na Paraolimpiadzie w Ate-
nach w 2004 r. (srebrny medal 
zdobył Grzegorz) i w Pekinie 
w 2008 r. (Damian – srebrny 
medal, Grzegorz – brązowy). 
Należy dodać, że medal zdobyty przez Grze-
gorza Polkowskiego był pierwszym medalem 
olimpijskim w historii Ośrodka w Laskach, ale 
również pierwszym medalem dla Polski zdoby-
tym przez niewidomego pływaka. Obecnie jest 

kilku młodych, obiecujących zawodników, któ-
rzy co roku poprawiają swoje rekordy życiowe, 
zdobywając medale na Mistrzostwach Polski 
Osób Niepełnosprawnych. Ich marzeniem, po-

dobnie jak zawodników sekcji narciarskiej, jest 
wystąpić na paraolimpiadzie. Trenerem pływa-
ków jest Waldemar Madej, pracownik Zakładu 
Pływania Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie.
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29. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

Najpopularniejszą grą zespołową niewidomych 
jest goalball (gra w piłkę dźwiękową). Szczegól-
nie chętnie uprawiają ją chłopcy, ale w ostatnich 
latach również dziewczęta, osiągając znaczące 
wyniki. Olbrzymi sukces odniosły zespoły z La-
sek na rozegranych w ubiegłym roku w Lublinie 
Mistrzostwach Polski Juniorów i Kobiet w Goal-
ballu. Zarówno drużyna juniorów, jak i kobiet, 
zdobyły złote medale i tytuły mistrzów Polski 
2020. Juniorzy, grając w składzie: Marcin 
Czerwiński, Dawid Nowakowski, Ka-
mil Pawłowski i Jacek Urbański, wygrali 
wszystkie mecze: z Krakowem 13:3, Katowi-
cami 11:1, Wrocławiem 14:4 i Bydgoszczą 
22:12. O ile złoty medal męskiej drużyny nie 
był niespodzianką (dwa tygodnie wcześniej 
wygrali Turniej o Puchar Polski w Krakowie), 
to na zwycięstwo dziewcząt z Lasek niewiele 
osób liczyło. A jednak dziewczęta udowodniły, 
że mistrzostwo Polski zdobyte w 2019 roku nie 
było przypadkowe. Wygrały z Bydgoszczą 11:1, 
Katowicami 10:0, Lublinem 7:3, Krakowem 8:6 
i zajęły pierwsze miejsce. Skład zespołu: Pauli-
na Frączek, Wiktoria Kawka, Dorota Nie-
wiadomska i Aneta Wyrozębska. 

Nasi zawodnicy zdobyli również nagrody indywi-

dualne: Aneta i Dawid dla najlepszego obrońcy, 
a Marcin – dla najlepszego strzelca mistrzostw. 
Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodników 
i ich trenerów – Roberta Mazurka i Andrzeja 
Gromulskiego. Należy dodać, że większość za-
wodników z Lasek to członkowie żeńskiej i mę-
skiej kadry Polski, która przygotowuje się do 
udziału w tegorocznych Mistrzostwach Europy 
w Finlandii.

Oprócz zajęć typowo sportowych, UKS prowa-
dzi systematycznie przez cały rok zajęcia z nauki 
pływania, showdowna i nordic walking, a w wa-
kacje organizuje dwutygodniowe obozy sporto-

wo-wypoczynkowe, w których uczestniczy oko-
ło 30 wychowanków Ośrodka. Organizowane 
przez Klub zajęcia propagują wśród młodych 
osób niewidomych aktywne formy spędzania 
wolnego czasu, rozwijają zainteresowania spor-
towe i rekreacyjne, stanowią też okazję do in-
tegracji ze środowiskiem ludzi pełnosprawnych. 
Po ukończeniu edukacji w Ośrodku w Laskach, 
sprawna fizycznie osoba niewidoma ma zdecy-
dowanie większe szanse zaistnieć w środowisku 
ludzi widzących.

Andrzej Gromulski
fot. arch. Ośrodka w Laskach

Podobnie jak w ubiegłym roku – Centrum 
Kultury Izabelin, Centrum Kultury w Ło-

miankach, sztab WOŚP Łomianki #2577, 
424 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad 
Zuchowych „Kampinos” oraz ludzie dobrej 
woli połączą siły, by zagrać w 29. Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze 
względu na pandemię COVID-19 wydarze-
nie będzie równolegle transmitowane na 
FB Centrum Kultury Izabelin, FB Centrum 
Kultury w Łomiankach oraz FB WOŚP Ło-
mianki Izabelin. W tym roku zbieramy fun-
dusze na zakup sprzętu medycznego dla 
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki 

głowy małego pacjenta. Wpłat będzie moż-
na dokonać do wirtualnych skarbonek.
Bądźcie z nami od godz. 15.00 do 20.00. Na 
zakończenie, zdalnie wypuścimy Światełko 
do Nieba.
Co w programie? Koncerty – wystąpią zespo-
ły: Regau, Retrospektakl, Golden Hours, Alfa 
Zero, Dollhouse, Sleep Well, Nie Pamiętam, 
JangaSquad, a także Henryk Miśkiewicz, Łu-
kasz Zagrobelny, Patrycja Modlińska i Ola 
Troczyńska, Filip Siejka, Akademia Tańca Loff, 
sensei Dominik Seroka i grupy karate Izabelin, 
Izabelin na Start, Izabelin Nordic Walking.

Czekają nas też telekonferencje oraz licytacje 
darów, które przekazujecie nam każdego dnia. 
Dziękujemy za Waszą hojność.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy łączy 
tysiące ludzi na całym świecie. W naszych lo-
kalnych społecznościach – Izabelinie i Łomian-
kach – największą wartością akcji jest wspólne 
granie dla dzieci. Czujemy radość, że możemy 
pomóc i że stajemy się lepszymi ludźmi. Niech 
nic nas nie podzieli. Gramy razem. Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy to my!

Daria Kuźniecow-Dudko
grafika – na podstawie materiałów WOŚP
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SYLWESTER ONLINE Z CENTRUM KULTURY IZABELIN

Na Facebooku Centrum Kultury Izabelin spotkaliśmy gości z ta-
kich miast jak: Muszyna, Hongkong, Osowa, Białystok, Nidzi-

ca, Kraśnik, Józefosław, Warszawa, Małe, Gdańsk. Świetnie bawili się 
też mieszkańcy naszej gminy z Mościsk, Lasek, Izabelina, Hornówka, 
Sierakowa i Truskawia. 

Końcówka starego roku minęła nam inaczej niż w poprzednich latach. Wieczór sylwestrowy spędziliśmy 
we własnych domach na tzw. domówkach rodzinnych, tańcząc przed telewizorem lub komputerem do 
muzyki w stylu funk w wykonaniu zespołu Al Bert. 

Z radością informujemy, że Centrum Kultury Izabelin bierze 
udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie warszaw-

skim zachodnim”. Już dziś mogą Państwo zapisać swoje dzieci na 
bezpłatne zajęcia online „Projektowanie graficzne z wykorzysta-
niem aplikacji cyfrowych” organizowane przez naszą instytucję, 
dzięki którym rozwiną kompetencje cyfrowe.

Zajęcia będą odbywały się dla dwóch grup wiekowych 10 – 14 lat 
oraz 15 – 18 lat. Spotkania pierwszej grupy rozpoczną się w drugiej 
połowie lutego 2021 r. Podczas szkolenia zostaną omówione możli-
wości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych 
projektach. Uczestnicy poznają też dostępne narzędzia do obróbki 
graficznej i tworzenia projektów, zdobędą umiejętności związane 
z zasadami projektowania wizualnego, dowiedzą się o przysługują-
cych mu prawach autorskich i co to jest creative commons.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy: 
https://www.strefazajec.pl/course/view/id/26239.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywi-
zacji cyfrowej”). 

Daria Kuźniecow-Dudko

na podstawie materiałów FWZR

Wieczór sylwestrowy poprowadził Łukasz Prochacki – tancerz i chore-
ograf, od lat współpracujący z Centrum Kultury Izabelin. W programie 
były konkursy oraz nauka tanecznego układu sylwestrowego. Wirtualne 
życzenia świąteczne złożyli Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin, Mi-
chał Jóźwiak – Dyrektor Centrum Kultury Izabelin oraz Agnieszka Ra-
wicz, Marcin Michalik, Bogdan Szczesiak – organizatorzy Izabelińskiej 
Akcji Sylwestrowej „Kocham nie strzelam” wraz z fanką.

Dziękujemy za Państwa sympatyczne, liczne komentarze, które na bie-
żąco zamieszczali Państwo na FB. 

Dziękujemy także Marcinowi Wójcikowi oraz firmie EMKA Studio’s za 
wsparcie.

Niech ten rok będzie dla nas lepszy niż poprzedni – tego sobie życzmy.

Tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko

ROZWIŃ KOMPETENCJE CYFROWE Z CKI

https://www.strefazajec.pl/course/view/id/26239 
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PRZEKAŻ 1% LOKALNIE
Jak co roku, chcielibyśmy zachęcić Państwa do przekazania 1% podatku lokalnym izabelińskim or-
ganizacjom pożytku publicznego oraz mieszkańcom, których los zmusił do szukania wsparcia w ten 
sposób. 

Rok 2020 był szczególnie trudny − sytuacja pandemiczna. Ogranicze-
nia formalne spowodowały, że typowa codzienna praca NGO-sów 

była mocno utrudniona, a czasami wręcz niemożliwa. 
Dlatego w tym roku fundusze pozyskane z 1% są szczególnie ważne. 
Jeżeli mogą Państwo wspomóc nasze lokalne NGO-sy, to serdecznie 
o to prosimy, bo naprawdę warto. Środki pozyskane przez te orga-
nizacje wrócą do nas wszystkich, wraz z ich aktywnością. 

A jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat konkretnych 
organizacji i ich działalności zapraszamy na stronę Urzędu do za-
kładki NGO: https://www.gmina.izabelin.pl/146,baza-organizacji-
-pozarzadowych 

Waldemar Szatanek

Lista organizacji OPP (alfabetycznie)

Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona 
Przyrody, Kultura i Sztuka
KRS: 0000191181

Ochotnicza Straż Pożarna Izabelin
KRS 0000116212
OSP Izabelin ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin

Ochotnicza Straż Pożarna Laski
KRS: 0000072635

Skauci Europy
KRS: 0000089011 
1 Gromada Lasecka 

Szkoła Podstawowa w Izabelinie
KRS: 0000239602 
cel szczegółowy „Szkoła w Izabelinie”

Lista osób prywatnych (alfabetycznie)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MASZ NA TO WPŁYW

https://www.gmina.izabelin.pl/146,baza-organizacji-pozarzadowych  
https://www.gmina.izabelin.pl/146,baza-organizacji-pozarzadowych  
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CZYTELNICTWO

 

  
 

 

 

 

         22 752-68-21, 508 442 313 
e-mail: biblioteka@bibliotekaizabelin.pl 
 

  
 

 
Czytelnik musi umówić termin odbioru : 

datę i godzinę. 
Ksiażki zostają spakowane do torby, która 

zostaje podpisana numerem karty oraz 
imieniem i pierwszą literą nazwiska osoby 

zamawiającej. 
  

 
 

Przygotowana paczka zostaje ustawiona na 
stoliku przed wejściem do Centrum Kultury 

Izabelin kilka minut przed umówionym 
terminem.  

Czytelnik zabiera swoje zamówienie. 
 

 
Przeczytane książki można zostawić                    

w pudełku z podpisem „ZWROTY” lub               
we wrzutni ustawionej przy wejściu do CKI. 
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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

DAM PRACĘ
Poszukujemy pracownika 

na stanowisko 
konserwator – elektryk z upr. SEP 

do 1 KV  Zakład w Hornówku 
ul. Kurowskiego 93 

tel. 512-228-358

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

konkurs literacki 
Nowa rzeczywistość w 2050 roku

Centrum Kultury Izabelin ogłasza konkurs literacki 
„Nowa rzeczywistość w 2050 roku”. 

Prace należy przysyłać w formie elektronicznej 
na adres:  gazeta@centrum.izabelin.pl do 28 lutego br. 

Praca ma być krótką formą do 6500 znaków razem ze spacjami. Jury 
konkursowe wyłoni  zwycięzców, dla których przewidziane są nagrody 
książkowe. Drodzy Mieszkańcy, czekamy z niecierpliwością i ogromną 

ciekawością na Wasze dzieła.

Rozstrzygnięcie konkursu - w marcowym numerze LdS. Nagrodzone 
prace będą drukowane w kolejnych numerach miesięcznika.
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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

REKLAMY

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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Mieszkańcy do piór!!!
Listy do Sąsiada 

zapraszają na swoje łamy

>> Chcesz spróbować sił w dziennikarstwie?

>> Chciałbyś podzielić się swoimi przemyśleniami?

>> A może opiszesz historię swojej rodziny w Izabelinie?

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

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


