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Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd 
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
•    mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
•    stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu 

za granicą. 

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 
Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz 
spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym 
zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania 
spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie 
wykonasz samospis. 

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? 
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. 

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, 
skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub 
bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie 
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania 
danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak 
stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 
ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, 
ponieważ chroni je tajemnica statystyczna.
Dane jednostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki 
publicznej są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie. Pracownicy statystyki publicznej 
są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy 
w spisie? Zapoznać się z ustawą 
spisową? Zweryfikować rachmistrza? 
Wejdź na spis.gov.pl i bądź na 
bieżąco!

Okładka: łoś w zimowym lesie, fot. M. Szajowski

http://www.centrum.izabelin.pl
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Z ŻYCIA GMINY

W poprzednich wydaniach Listów do Sąsiada przedstawialiśmy analizę zmian demograficznych, które zaszły 
w naszej gminie na przełomie ostatnich 20 lat. Prezentowaliśmy także prognozy demograficzne na najbliższe 
30 lat. Analizy te są jednym z elementów składowych nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, nad którym prowadzimy prace. Dziś zachęcamy do zapoznania się z ostatnią 
częścią Analizy demograficznej gminy Izabelin, w której zawarte zostały bilanse terenów pod zabudowę.

Zabudowa mieszkaniowa w obszarze zwartym

Obszar zwartej zabudowy został przyjęty 
w oparciu o stan istniejący na obszarach, 

gdzie można zaobserwować spójną i zwartą 
tkankę podmiejską zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej. Powierzchnia obszaru zwartej za-
budowy wynosi 586 ha.
W tabeli nr 1 wykazano, ile działek niezabu-
dowanych (które ze względu na swój kształt 
i wielkość nadają się do zabudowy) znajduje 
się wewnątrz obszaru zwartej zabudowy, we-
dług miejscowości w gminie. 

ANALIZA TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ  
W OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH GMINY IZABELIN

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W celu przeprowadzenia dalszej analizy przyjęto:
– średnia powierzchnia działki (wyznaczona na 
podstawie stanu istniejącego dla każdej miej-
scowości):
• Hornówek – 1400 m2,
• Izabelin B – 1400 m2,
• Izabelin C – 1500 m2, 
• Laski – 1300 m2,
• Mościska – 1300 m2,
• Sieraków – 900 m2;
• Truskaw – 1110 m2,

– średnia wielkość rodziny: 2,85 os. (wartość 
przyjęta na podstawie danych z UG doty-
czących deklaracji odpadowych oraz danych 
GUS);
–  na jedną rodzinę przypada jedna działka.
Na podstawie przyjętych założeń i danych do-
tyczących pustych działek obliczono, że w ob-
szarze zwartej zabudowy mogą zamieszkać 
dodatkowo 853 osoby.

Powierzchnia gminy Izabelin wynosi 
64,98 km2 (6498 ha). Ze względu na 

swoją charakterystyczną strukturę (znaczna 
część gminy położona jest w graniach Kampi-
noskiego Parku Narodowego, ok. 84%), mała 
część gminy przeznaczona może być pod za-
budowę. Gmina pokryta jest w 14% (933 ha) 

miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego. Należy jednak wyraźnie podkre-
ślić, że plany miejscowe obejmują praktycznie 
wszystkie tereny gminy pod możliwy rozwój 
zabudowy mieszkaniowej. 

Znaczna część obszarów, wyznaczona w obo-

wiązujących planach miejscowych, przezna-
czona jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną – 653 ha, co stanowi 70% po-
wierzchni terenów objętych planami. 

W celu ustalenia liczby osób, które mogą 
zamieszkać na wyznaczonych w planach 



4

miejscowych terenach pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną (nieznajdujących się 
w obszarze zwartej zabudowy) obliczono po-
wierzchnię takich terenów w poszczególnych 
miejscowościach. Należy zauważyć, że wy-
liczona w ten sposób powierzchnia terenów 
uwzględnia również procentowy udział usług 
na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej (tabela nr 2) oraz nie uwzględnia terenów 
przeznaczonych pod inną zabudowę, terenów 
zielonych oraz terenów pod drogi, dzięki cze-
mu otrzymane dane są znacznie dokładniej-
sze. Dodatkowo, na podstawie zapisów w pla-
nach miejscowych dotyczących minimalnej 
powierzchni nowo tworzonej działki, obliczona 
została średnia powierzchnia działki budowla-
nej dla każdej miejscowości. Wyniki tych obli-
czeń zostały przedstawione w tabeli nr 3. 

Dodatkowo założono, że:
– średnia wielkość rodziny: 2,85 os. (wartość 
przyjęta na podstawie danych z UG dotyczą-
cych deklaracji odpadowych);

– na jedną rodzinę przypada jedna działka.

Z dostępnych danych wynika, że na terenie 
gminy Izabelin, na obszarach, na których obo-
wiązują plany miejscowe, i które nie zostały 
ujęte w obszarze zwartej zabudowy, można 
wyznaczyć 1705 nowych działek pod zabudo-
wę mieszkaniową, na których może zamiesz-
kać 4859 osób. 

Wnioski

Z przeprowadzonej analizy można wycią-
gnąć wniosek, że gmina Izabelin posiada 

bardzo dużą rezerwę w miejscowych planach 
zagospodarowania terenów pod zabudowę 
mieszkaniową, która umożliwia przyjęcie jesz-
cze 5712 nowych mieszkańców (osoby mogą-
ce osiedlić się na obszarze zwartej zabudowy 
oraz na terenach wyznaczonych w sporządzo-
nych miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego), czyli o 2853 osób więcej niż 
przewiduje prognoza na 30 lat, uwzględniająca 
wzrost demograficzny.
Powyższe uniemożliwia gminie wyznaczanie 
w nowym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego nowych te-
renów pod rozwój zabudowy jednorodzinnej.

Podsumowanie

Gmina Izabelin nie planowała i nie planuje 
wyznaczać nowych terenów pod zabudo-

wę mieszkaniową w nowym Studium, niemniej 
jednak, podobnie jak wszystkie gminy w Pol-
sce, otrzymała ustawową dyspozycję do prze-
prowadzenia na etapie sporządzania Studium 
analiz demograficznych oraz do sporządzenia 
bilansów terenów przeznaczonych już pod za-
budowę.
Celem działań ustawodawcy było zapobiega-
nie nieracjonalnemu przeznaczaniu terenów 
pod zabudowę, często przekraczającemu 
potrzeby gmin − pod kątem prognozowanej 
liczby ludności oraz możliwości realizacji infra-
struktury technicznej do obsługi tych terenów.
W konsekwencji tego, gminy, które mają 
nadpodaż terenów przeznaczonych pod zabu-

dowę, nie mogą wyznaczać nowych terenów 
pod jej rozwój, co dla wielu samorządów jest 
kłopotliwe – aby wprowadzić nowe tereny pod 
zabudowę, musiałyby zrezygnować z części 
terenów przeznaczonych już pod te funkcje. 
Niosłoby to za sobą duże konsekwencje finan-
sowe, których gminy mogłyby nie udźwignąć.
Warto podkreślić, że nasze plany miejscowe 
wyznaczyły granice terenów pod zabudowę już 
20 lat temu (a w przypadku dzisiejszej zwartej 
zabudowy − nawet 30 lat temu). Odbyło się to 
z poszanowaniem granic Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Wszelkie działania planistyczne, 
które prowadzi gmina obecnie, dotyczą głów-
nie zmian zapisów planów miejscowych lub ich 
aktualizacji. 

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
(dane dot. bilansów opracowano na podstawie „Analizy demograficznej gminy Izabelin”, sporządzonej przez Wykonawcę Studium

 – Bartosza Rosłana, firma BAAU „Architektura Urbanistyka”)

Z ŻYCIA GMINY



5

MASZ NA TO WPŁYW

Jesteś cudzoziemcem?
Potrzebujesz PESEL lub NIP

aby wywiązać się ze swoich obowiązków podatkowych.

Jeśli masz PESEL lub NIP to:

• szybciej i łatwiej załatwisz wszystkie sprawy podatko-
we w Polsce > zalogujesz się do usługi Twój e-PIT, do 
czego potrzebny jest m.in. PESEL lub NIP – zobacz jak 
wygląda usługa > przygotujemy dla Ciebie i udostęp-
nimy twoje roczne zeznanie podatkowe PIT w usłudze 
Twój e-PIT
• złożysz zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłat-
nej aplikacji e-Deklaracje na podatki.gov.pl
• skorzystasz z ulg i odliczeń, dzięki czemu odzyskasz 
zwrot nadpłaty podatku.

PESEL to podstawowy i indywidualny numer, twój iden-
tyfikator podatkowy, którego potrzebujesz w kontaktach 
z urzędem skarbowym. Posługuje się nim osoba fizycz-
na, czyli pracownik, osoba która wykonuje zlecenie lub 
świadczy usługę. O wydanie numeru PESEL prosisz ty.

NIP to alternatywny do PESEL identyfikator podatkowy, 
którego potrzebujesz w kontaktach z urzędem skarbo-
wym jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś 
podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków lub 
składek społecznych i zdrowotnych.
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PROSUMENTEM   CZ. 6
Z analizy think tanków*) Ember i Agora Energiewende wynika, że po raz pierwszy w historii OZE wypro-
dukowały aż o jeden punkt procentowy energii więcej niż węgiel. Polska ma przed sobą ogromne 
wyzwanie jako producent najbrudniejszej energii elektrycznej pośród krajów UE-27**). Najszybszym 
sposobem na osiągnięcie znaczących redukcji zużycia paliw kopalnych w tej perspektywie czasowej 
jest postawienie na energię słoneczną i wiatrową – powiedziała Małgorzata Kasprzak, analityczka 
z think tanku Ember.

To historyczny moment i ważne przesłanie dla nas wszystkich – zielo-
na energia jest przyszłością. Jeśli spojrzymy w skali makro na uśred-

nione koszty wytwarzania energii, zobaczymy, że koszty wytwarzania 
zwłaszcza zielonej energii spadły na tyle, że stanowi ona realną alterna-
tywę dla energii wytwarzanej w oparciu o paliwa kopalne.

W ciągu ostatnich 10 lat koszty wytworzenia energii wiatrowej czy sło-
necznej spadły odpowiednio o 70% oraz o 90%, a coś, co było do tej 
pory oznaką luksusu czy też kaprysu stało się dostępne dla każdego. To 
także powód, dla którego mikroinstalacje fotowoltaiczne powstają jak 
przysłowiowe grzyby po deszczu.

W gminie Izabelin z roku na rok rośnie liczba mikroinstalacji fotowolta-
icznych – praktycznie na każdej ulicy możemy zobaczyć taką instalację. 
Nie mamy jeszcze pełnych danych na temat wielkości produkcji zielonej 
energii, ale na teraz szacuję, że jest to ok. 500 kWp, co przekłada się 

na ok. 480-500 MWh wyprodukowanej energii rocznie. To bardzo dobry 
wynik, plasujący nas w czołówce „zielonych gmin” w Polsce. Wielu moich 
znajomych płaci już teraz za prąd symboliczne kwoty, nieporównywal-
ne z wielkością rachunków w poprzednim okresie. Także sama gmina 
planuje w tym roku budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na kilku 
wybranych obiektach publicznych.

Chciałbym Państwa bardzo zachęcić do inwestycji we własne mikroin-
stalacje fotowoltaiczne – to inwestycja zdecydowanie lepsza niż lokata 
bankowa, o doskonałym wpływie na środowisko naturalne. Zachęcam, 
by już teraz rozpocząć pierwsze rozmowy nt. instalacji. Jest to ważne 
z dwóch powodów; powód pierwszy − sama instalacja nie jest jakimś 
bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem i w max. 10 dni można 
wykonać nawet najbardziej wyszukany montaż. Niestety kolejny etap 
formalny, czyli zgłoszenie mikroinstalacji do operatora sieci energetycz-
nej oraz podpisanie umowy wraz z wymianą licznika energii na dwukie-
runkowy, jest procesem, na który nie mamy niestety wpływu, i który 
niestety trochę trwa. Powód drugi − bardzo ważne jest, by instalację 
i wymieniony licznik mieć już gotowe do pracy w marcu, najpóźniej 
kwietniu. W okresie od kwietnia do sierpnia, ze względu na warunki 
pogodowe, jest największa produkcja energii, którą odbierzemy sobie 
w okresie zimowym. Jeśli swoją instalację uruchomimy w drugiej poło-
wie roku, to końcówka może być nieco rozczarowująca, ze względu na 
brak wygenerowanej energii w okresie letnim, która w lecie oddana do 
sieci, może zostać odebrana w okresie zimowym. Mechanizm ten został 
bardzo precyzyjnie opisany w poprzednich artykułach z serii „I Ty możesz 
zostać prosumentem”.

Źródło: Listy do Sąsiada nr 11/2020 (281, grudzień), „I Ty możesz zostać prosumentem cz.4”

Wielu z Państwa zastanawia się od czego zacząć. Osobiście bardzo 
polecam wybór firmy, która zrobi wszystko „pod klucz”: zaprojektuje 
i wykona mikroinstalację, wystąpi w naszym imieniu o dotację z pro-
gramu „Mój Prąd” oraz w naszym imieniu wystąpi do operatora sieci 
energetycznej o podpisanie umowy prosumenckiej. Jeśli ktoś czuje się 
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na siłach, to oczywiście nie ma tutaj żadnych przeciwskazań, jednak 
wyspecjalizowane firmy, robiące dziesiątki takich instalacji, mając już 
„przetarte szlaki” robią to zdecydowanie szybciej i skuteczniej. Zalecam 
również przygotowanie się do takiej rozmowy – jedną z najważniejszych 
rzeczy jest dobry projekt, wykonany na podstawie naszego obecnego 
zużycia energii (vide rachunki) oraz możliwej do wygenerowania energii 
z planowanej mikroinstalacji. 

Dzięki funduszom Unii Europejskiej mamy do dyspozycji narzędzie, które 
umożliwia oszacowanie ewentualnej produkcji energii na naszym dachu. 
Narzędzie to, całkowicie darmowe, znajduje się pod adresem: https://
re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html. Wystarczy wpisać adres 
i wybrać rodzaj instalacji, by uzyskać wynik prognozy produkcji ener-
gii elektrycznej. Zakładam, że firma, która złoży Państwu ofertę, zrobi 
dokładnie to samo, ale zawsze warto się temu samodzielnie przyjrzeć.

Tym z Państwa, którzy czują potrzebę „oswojenia” systemu, polecam 
film pokazujący jak prawidłowo posługiwać się tym narzędziem i jak 
interpretować uzyskane wyniki. Film ten jest dostępny pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=eirCR8bqsLs

Jeśli Państwo planują lub jedynie myślą o własnej mikroinstalacji foto-
woltaicznej, zachęcam do samodzielnego skorzystania opisanego na-
rzędzia, jak również do szybkiej decyzji o budowie. Korzyść z takiego 
podejścia jest dwojaka – firmy mają jeszcze wolne moce przerobowe, 
a instalacja zbudowana jeszcze w Q1/ 2021 wyprodukuje wystarczającą 
ilość prądu, byśmy mogli realnie odczuć to w portfelu jeszcze w tym 
roku. Spóźnialscy na takie przyjemności będą musieli zaczekać do przy-
szłego roku.

Jarosław Kępkowicz

*) z założenia niezależny komitet doradczy o charakterze organizacji 
non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw 
publicznych

**) UE-27 oznacza 27 krajów składających się na Unię Europejską

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
https://www.youtube.com/watch?v=eirCR8bqsLs
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PRZEPIS NA ULEPSZENIE ULICY

Ważną przesłanką dla decyzji budżeto-
wych rady gminy są kryteria prioryte-

tów inwestycyjnych, opisane w Planie zrów-
noważonej mobilności. Należy do nich zgoda 
mieszkańców dla celu wprowadzanych zmian. 
Jeżeli dogada się większość właścicieli posesji 
przy danej ulicy, uzyska ona dwukrotnie wię-
cej punktów. Jeżeli zostanie wypracowany 
kompromis, na który zgodzą się wszyscy, to 
aż trzykrotnie. Ponadto, jeśli przyjęty w ten 
sposób cel przebudowy będzie respektował 
uwarunkowania formalne i potrzeby całej spo-
łeczności lokalnej, będzie wytyczną dla projek-
tanta. W przeciwnym razie dojdą zmiany, ale 
ograniczone do niezbędnego minimum.
Zachęcam do wspólnego zastanowienia się, 

do czego ta ulica ma służyć, jaka jest hierar-
chia różnych oczekiwań, i jak one na siebie 
wzajemnie wpływają. Jest to o tyle trudne, że 
warto mieć przed oczami nie tyle stan obecny 
i np. dziury w jezdni, lecz pewien ideał, któ-
rego jeszcze nie mieliśmy okazji doświadczyć. 
Po prostu pomarzyć. Ulica może być czymś 

Państwa ulica nie jest taka, jaka powinna być? Jeździ się za szybko? Za wolno? Drzew jest za dużo? Za 
mało? Ma swoim urokiem zachęcać do spacerów? A może lepiej nie? To, czy Państwa ulica zostanie 
przebudowana, kiedy i przede wszystkim jak – to zależy również od jej mieszkańców.

zupełnie innym, niż to widzimy powszechnie 
wokół nas.
Wiadomo, że tą drogą chcemy dojechać do 
posesji. Musi być również zapewniony dostęp 
dla służb komunalnych i ratowniczych. To da 
się jednak połączyć z innymi celami. Po ulicy 
poruszamy się także pieszo, a czasem rowe-
rem. Można zadbać o to, żeby i to było wy-
godne, przyjemne oraz bezpieczne. Nasze 
dzieci mogą potrzebować miejsca do jazdy na 
rolkach – gdzie? Czy chcemy mieć tu miejsca 
parkingowe i czy mają one być stałe, czy ra-
czej na noc pojazdy powinny już pozostawać 
na posesjach? Zdarza się nam także wyjść na 
spacer. Przyjemność z niego może zaczynać 
się przy samej furtce: cień drzew, śpiew pta-
ków, zieleń i kwiaty. Spotkać sąsiada i z nim 
porozmawiać, a może nawet przysiąść na ław-
ce? To jest przede wszystkim decyzja miesz-
kańców: czy chcą mieć takie miejsce spotkań, 
żeby ulica zachęcała do wspólnego spędzania 
czasu, a może nawet do zabawy dzieci.
Od tego, które z tych celów wybiorą mieszkań-
cy i w jakiej kolejności, zależy przyszły kształt 
ulicy. Szybszy dojazd samochodem zapewni 
dwupasowa ulica i wydzielony chodnik. To 
ma swoje konsekwencje: ten ostatni będzie 
miał półtora, najwyżej dwa metry szerokości, 
a to nie są dobre warunki na rodzinny spacer. 
Budowa takiej ulicy wymusza zachowanie 
pięciometrowych kątów widoczności na każ-
dym skrzyżowaniu, czyli często wykup terenu 
i przesuwanie płotów. Trzy metry od jezdni 
nie tylko nie można zasadzić żadnego drzewa, 
ale wszystkie trzeba wyciąć. Wymóg ten cza-
sem da się ominąć, jeśli inwestycję nazwiemy 
przebudową. Nie zmieni to faktu, że w realiach 
naszych wąskich pasów drogowych, obok pię-
ciometrowej jezdni, chodnika, pobocza i często 
jeszcze rowu odwadniającego, niewiele już się 
zmieści.
Jeżeli na pierwszym miejscu mieszkańcy po-
stawią bezpieczeństwo, estetykę i przestrzeń 
do wykorzystania na różne sposoby, to właści-
wą organizacją ruchu będzie strefa zamieszka-
nia. To także ma swoje konsekwencje. Dojazd 
do pracy może się wydłużyć o kilkadziesiąt se-
kund, bo trzeba faktycznie wymusić redukcję 
prędkości do 20 km/h. Zarządca drogi odpo-
wiada za to, żeby w takiej strefie było bez-

pieczne nawet dziecko poniżej siedmiu lat, bez 
opieki osoby starczej – tak stanowi Prawo o ru-
chu drogowym. Jest to podkreślone na znaku, 
na którym widzimy dom, samochód i malucha 
grającego w piłkę na niebieskim tle. Przed pie-
szymi otwiera się cała szerokość drogi. Tu nie 
wydziela się chodnika i jezdni. Pas dostępny 
samochodom można – oczywiście nie trzeba 
– zredukować nawet do 3-3,5 m, co pozwala 

go odpowiednio powyginać i zarazem uwalnia 
dużo miejsca na zieleń i małą architekturę. 
Mogą tu stanąć nawet zabawki dla dzieci czy 
przyrządy do ćwiczeń dla dorosłych.
Przedstawione dwa obrazy ulicy, czyli z jednej 
strony szeroka jezdnia, wąski chodnik i całko-
wity brak zieleni, a drugiej zaś deptak z dzie-
cięcym placem zabaw, przez który czasem 
ostrożnie przejedzie samochód, to dwa bie-
guny. W tym pierwszym przypadku jako cel 
byłby wymieniony najpierw wygodny dojazd 
samochodem do posesji, dalej bezpieczeń-
stwo pieszych i rowerzystów, a zieleń i miejsce 
spotkań − wcale. W tym drugim to drzewa 
i wspólne spędzanie czasu znalazłyby się na 
czele, a wzmianka o dzieciach mogłaby przy-
jąć radykalną formę „przestrzeni zachęcającej 
do zabawy dzieci w wieku do lat 7, bez opieki 
osób starszych”. Można ją potraktować jako 

„
Każda ulica jest trochę inna 
i to powinno znaleźć swój 
wyraz w celu jej przebudo-
wy. Jeżeli np. nie ma jeszcze 
utwardzonej jezdni, to jedną 
z ważniejszych spraw jest to, 
żeby zabezpieczyć mieszkań-
ców przed kurzeniem, a jed-
nocześnie przed zbyt inten-
sywnym i szybkim ruchem. 

„
Czy chcemy mieć tu miej-
sca parkingowe i czy mają 
one być stałe, czy raczej na 
noc pojazdy powinny już po-
zostawać na posesjach? To 
jest przede wszystkim decyzja 
mieszkańców.
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miernik tego, o jaki poziom bezpieczeństwa 
chodzi: „przestrzeni zachęcającej do zabawy 
dzieci w wieku do lat 7”, „przestrzeni zachęca-
jącej do wspólnego spędzania czasu, również 
przez dzieci w wieku do lat 7”, „przestrzeni 
zapewniającej bezpieczeństwo również dzie-
ciom”, „przestrzeni zapewniającej bezpieczeń-
stwo wszystkim jej użytkownikom”. 
Bez jakiegokolwiek zaznaczenia bezpieczeń-
stwa, sformułowanie celu inwestycji nie będzie 
zaakceptowane. Zbyt wiele powstaje ulic, na 
których ludziom grozi śmierć. Na naszych dro-
gach gminnych tak być nie może: wszystkie, 
które są otoczone zabudową, zostaną objęte 
uspokojeniem ruchu, czyli co najmniej strefą 
ograniczenia prędkości do 30 km na godzi-
nę. Wstępnie proponowany podział na ulice 
dojazdowe („strefy 30”) i strefy zamieszkania 
jest zamieszczony na s. 62 Planu zrównowa-
żonej mobilności. Może on być modyfikowany, 
ale z zachowaniem zasad wyszczególnionych 
w tabeli 13 na poprzednich stronach. Trzeba 
też wziąć pod uwagę klasy dróg (ukazane 
tamże rys. 41, s. 42). Na przykład ulice lokalne 
w większym stopniu obsługują ruch z zewnątrz 
i tam zawsze muszą być oddzielne pasy dla 
każdego kierunku, choć i one mogą być punk-
towo zwężane do jednego i częściowo obej-
mowane strefą zamieszkania.
Każda ulica jest trochę inna i to powinno zna-
leźć swój wyraz w celu jej przebudowy. Jeżeli 

np. nie ma jeszcze utwardzonej jezdni, to 
jedną z ważniejszych spraw jest to, żeby za-
bezpieczyć mieszkańców przed kurzeniem, 
a jednocześnie przed zbyt intensywnym 
i szybkim ruchem. Jeżeli na wyasfaltowanej 
ulicy ruch już właśnie taki jest, to będziemy 
się starali obniżyć emisję pyłu, spalin, hałasu 
i zagrożenia wypadkami. Dla mieszkańców 
końcowego odcinka ulicy 3 Maja w Truskawiu 
największym problemem jest weekendowy 
zalew samochodów z Warszawy, więc tam 
pierwszorzędnym celem będzie wyeliminowa-
nie parkowania w pasie drogowym. Na ulicy XI 
Poprzecznej w Hornówku ważne jest zachowa-
nie rosnących tam dębów. Z kolei ulica Mako-
wa w Mościskach budowana jest w pierwszym 

rzędzie po to, żeby w ogóle umożliwić dojazd 
do posesji, a w mniejszej skali podobny pro-
blem jest na ulicy Północnej w Truskawiu. 
Uzgodnienie celu przebudowy ulicy wyma-
ga zaangażowania przynajmniej jednego jej 
mieszkańca, który ten proces zainicjuje i prze-
prowadzi. Wszystkich chętnych zapraszam do 
kontaktu, z przyjemnością w tym przedsię-
wzięciu pomogę.

Marek Słoń
m.slon@izabelin.pl

Izabelin C, ul. Końcowa, fot. D. Glonek 

SKAZANI NA SMOG? CZ. 5
Problem smogu nie dotyczy jedynie gminy Izabelin, ale powszechna percepcja naszej gminy jako 
„zielonych płuc” Warszawy jest chyba zbyt daleko idącym wnioskiem. Patrząc z perspektywy Europy, 
mamy jako kraj duży problem z jakością powietrza. 

Dość naiwne są posty na gminnych gru-
pach dyskusyjnych mówiące o tym, że 

winni są nowi mieszkańcy, bo ich piece ga-
zowe wytwarzają parę wodną, która sprzyja 
kondensacji smogu. Jest też spora grupa 
zwolenników „spiskowej teorii dziejów”, bo 
przecież „dziadek palił, ojciec palił i nic im 
nie było, to i ja będę palił…”, a smog jest 
wymysłem bliżej nieokreślonej grupy, próbu-
jącej przejąć władzę nad światem. Jest tak-
że spora grupa, która „zachęca” wszystkich, 
którym się nasz rodzimy, regionalny i swojski 
smog nie podoba, do przeprowadzki w Biesz-
czady. Na pytanie, czy z podatkami czy bez, 
zapada cisza.

Czy chcemy, czy też nie, zarówno Ci miesz-
kający tutaj od pokoleń, jak i Ci zwabieni 
„zielonymi płucami” Warszawy − jesteśmy 
na siebie skazani. Musimy się nauczyć żyć 
w zgodzie, dbając solidarnie zarówno o ota-
czającą nas przyrodę, jak również o powie-
trze, którym oddychamy.

W jednym z poprzednich artykułów (Lds 
listopad 2020) pisałem o nowym obowiąz-
ku, jaki nałożył na wszystkie mazowieckie 
gminy Program Ochrony Powietrza. Wśród 
wielu innych obowiązków, mamy też taki, by 
przeprowadzić minimum 25 kontroli rocznie. 
Zwykle w okresie zimowym takie kontrole są 

realizowane na wniosek mieszkańców zgła-
szających nadmierne zadymienie, lub też na 
podstawie obserwacji wyników pomiarów 
czujników pozwalających określić lokalizację 
potencjalnego „kopciucha”. Zakładam, że 
wśród czytelników znajdzie się spora grupa 
osób, która doświadczy takiej kontroli, dla-
tego wydaje się zasadnym, by dość szcze-
gółowo opisać, jak taka kontrola wygląda 
w wykonaniu pracowników Urzędu Gminy. 

PODSTAWA PRAWNA
Podstawę prawną do prowadzenia kontroli 
palenisk indywidualnych przez Wójta Gmi-
ny Izabelin stanowi art. 379 Prawo Ochro-
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sadnionego podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa lub wykroczenia, na podstawie 
przepisów Kodeksu Postępowania Karnego 
oraz Kodeksu Postępowania w Sprawach 
o Wykroczenia (art. 1 ust. 2 pkt 4 Ustawy 
o Policji); 

4. inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowi-
ska w odniesieniu do podmiotów korzysta-
jących ze środowiska w rozumieniu Prawo 
Ochrony Środowiska (art. 2 ust. 1 Ustawa 
z dnia 20 .07.1991r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska Dz.U.1991 nr. 77 poz. 335 ze 
zm.). 

Ponadto, inne organy i podmioty, prowa-
dząc kontrolę w ramach swojej właściwo-
ści, mogą ujawnić naruszenie uchwały an-
tysmogowej lub zakazu spalania odpadów, 
w szczególności straż pożarna, organy admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej i nad-
zoru budowlanego (powinny one zapewniać, 
aby budynki oddawane do użytkowania po 
wejściu w życie uchwały antysmogowej były 
wyposażone wyłącznie w zgodne z jej zapi-
sami urządzenia grzewcze).

ZAKRES KONTROLI
Podczas kontroli prowadzonej na podstawie 
art. 379 Prawo Ochrony Środowiska, kontro-
lujący upoważniony jest do: 

1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbęd-
nym sprzętem przez całą dobę na teren 
nieruchomości, obiektu lub ich części, na 
których prowadzona jest działalność go-
spodarcza, a w godzinach od 6 do 22 − na 
pozostały teren (chodzi o nieruchomości za-
mieszkałe przez osoby fizyczne); 

MASZ NA TO WPŁYW

Polska na tle Europy

ny Środowiska (ustawa z dnia 27.04.2001 r. 
Dz.U. 2001 nr. 62 poz. 627). Zgodnie z ust. 
1 tego artykułu marszałek województwa, 
starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta sprawują kontrolę przestrzegania 
i stosowania przepisów o ochronie środowi-
ska w zakresie objętym właściwością tych 
organów. Kontrola obejmuje przestrzeganie 
wszystkich przepisów o ochronie środowi-
ska, zarówno wymienionej ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska, jak i innych ustaw, 
rozporządzeń i aktów prawa miejscowego. 
Do najważniejszych obowiązków w zakresie 
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z niskiej emisji należy obowią-
zek przestrzegania zapisów uchwał antysmo-
gowych, jak również zakaz spalania odpa-
dów. Niezależnie od powyższego, w ramach 
kontroli prowadzonej na podstawie art. 379 
Prawo Ochrony Środowiska Wójt ma prawo 
sprawdzić, czy przestrzegane są inne przepi-
sy, niezwiązane z jakością powietrza, a np. 
dotyczące postępowania z odpadami komu-
nalnymi i nieczystościami ciekłymi.

PRZESŁANKI PRZEPRTOWADZENIA 
KONTROLI
W ustawie Prawo Ochrony Środowiska nie 
zostały sprecyzowane prawne przesłanki 
do prowadzenia kontroli na podstawie art. 
379 ustawy. Oznacza to, że organ może 
podejmować działania kontrolne z własnej 
inicjatywy w dowolnym momencie. Zgod-
nie z Programem Ochrony Powietrza (POP) 
dla województwa mazowieckiego i Planem 
działań krótkoterminowych (PDK), gminy 
w województwie mazowieckim zobowiązane 
są do zintensyfikowania działań kontrolnych. 
W praktyce wyróżnia się kontrole rutynowe 
lub planowane (realizowane z inicjatywy 
organu, według ustalonego z góry planu), 
kontrole następcze, jak również kontrole in-
terwencyjne realizowane w związku z zawia-
domieniami o nieprawidłowościach otrzymy-
wanymi telefonicznie, ustnie, pisemnie lub 
drogą elektroniczną.

UPRAWNIENI DO KONTROLI
Kontrolę palenisk pod kątem przestrzegania 
uchwały antysmogowej i zakazu spalania 
odpadów mogą prowadzić następujące pod-
mioty: 

1. wójt, burmistrz, prezydent miasta albo 
upoważniony przez niego pracownik urzę-
du miasta lub gminy (art. 379 ust. 1 Prawo 
Ochrony Środowiska); 

2. funkcjonariusz straży gminnej lub miej-
skiej upoważniony przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta (art. 379 ust. 1 Prawo 
Ochrony Środowiska); 

3. funkcjonariusz policji, w przypadku uza-

2. przeprowadzania badań lub wykonywania 
innych niezbędnych czynności kontrolnych; 

3. żądania pisemnych lub ustnych informa-
cji oraz wzywania i przesłuchiwania osób 
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego; 

4. żądania okazania dokumentów i udostęp-
nienia wszelkich danych mających związek 
z problematyką kontroli. 

Niezależnie od powyższego, w trakcie kon-
troli należy ocenić, czy kontrolowany nie do-
puścił się spalania odpadów, a jeżeli istnieje 
ku temu uzasadnione podejrzenie, należy 
pobrać próbki popiołu z paleniska, w celu 
poddania ich badaniom laboratoryjnym. 
Jeżeli w komorze spalania lub w wybranym 
popiele widoczne będą odpady, wystarczają-
cą podstawą do ukarania jest sporządzenie 
odpowiedniej dokumentacji fotograficznej 
i dokładne opisanie ustalonego stanu fak-
tycznego w protokole z kontroli.

PRZEBIEG KONTROLI
1. Kontrolujący ma obowiązek przedstawie-
nia się, okazania legitymacji służbowej (o ile 
posiada) i upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli. Następnie informuje kontrolowane-
go o celu przeprowadzenia kontroli, jej pod-
stawach, jego prawach i odpowiedzialności.

2. Kontrolę można przeprowadzić tylko 
w obecności osoby pełnoletniej, której per-
sonalia kontrolujący wpisuje do protokołu.

3. Po wylegitymowaniu osoby kontrolowa-
nej ustala się liczbę palenisk grzewczych, 
dokonuje się oględzin składowiska opału, 
wykonując dokumentację fotograficzną. 
W przypadku stosowania węgla jako opału, 
kontrolowany zobowiązany jest okazać świa-
dectwo jakości paliwa i fakturę zakupową. 
Po otrzymaniu dokumentów kontrolujący 
ustala, czy paliwo spełnia wymagania Usta-
wy o systemie monitorowania i kontroli jako-
ści paliw lub uchwały sejmiku województwa 
mazowieckiego. Jeżeli kontrolujący poweź-
mie przypuszczenie, że jakość paliwa nie 
spełnia ww. wymagań, ustala podmiot, który 
sprzedał to paliwo i informuje o tym fakcie 
inspekcję handlową. W przypadku stosowa-
nia drewna jako opału, wykonuje się pomiar 
wilgotności. Wilgotność spalanego drewna 
przekraczająca 20% stanowi podstawę do 
wszczęcia procedury nałożenia grzywny. 
Pracownicy Urzędu Gminy nie mają prawa 
nałożyć mandatu, a jedynie wystąpić do 
sądu z wnioskiem o ukaranie karą grzywny.

4. Kontrolujący może zażądać otwarcia ko-
mory spalania urządzenia grzewczego w celu 
oględzin samego paleniska. Jeżeli podczas 
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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

oględzin paleniska zostanie stwierdzone spa-
lanie odpadów, wykonywana jest stosowna 
dokumentacja fotograficzna stanowiąca 
podstawę do ukarania.

5. W czasie kontroli przeprowadzana jest 
ocena urządzenia grzewczego pod kątem 
spełnienia zapisów odpowiedniej uchwa-
ły antysmogowej. W trakcie oględzin lub 
na podstawie udostępnionej dokumentacji 
technicznej ustala się klasę urządzenia i − 
w przypadku stwierdzenia kotła pozaklaso-
wego − przekazywana jest informacja o nie-
przekraczalnej dacie wymiany, wynikająca 
z uchwały antysmogowej. To na użytkowni-
ku pieca spoczywa ciężar wykazania, kiedy 
nastąpiło pierwsze uruchomienie pieca oraz 
jaką klasę posiada. Kontrolujący zostawia 
w widocznym miejscu na urządzeniu grzew-
czym nalepkę z informacją o nieprzekraczal-
nej dacie wymiany urządzenia grzewcze-
go oraz informuje o formach finansowego 
wsparcia wymiany urządzenia grzewczego. 

6. Kontrolę kończy protokół z przeprowadzo-
nej kontroli w dwóch egzemplarzach − po 
jednym dla kontrolowanego i kontrolujące-
go. Po podpisaniu protokołu przez kontrolo-
wanego jeden egzemplarz zostaje przekaza-
ny kontrolowanemu. W sytuacji, gdy osoba 
kontrolowana odmówi podpisania protokołu, 
fakt ten odnotowuje się w protokole. Oso-
ba kontrolowana ma prawo do wniesienia 
zastrzeżeń dotyczących kontroli do wójta 
w ciągu 7 dni od daty przeprowadzonej kon-
troli. 

UWAGA:
Przepis art. 379 ust. 6 Prawo Ochrony Śro-
dowiska nakłada na mieszkańców obowią-
zek umożliwienia przeprowadzenia kontroli, 
w tym przeprowadzenia badań lub wykony-
wania innych niezbędnych czynności kontro-
lnych. Mieszkaniec nie ma możliwości sprze-
ciwić się dokonaniu takiej czynności przez 
kontrolującego, a utrudnianie lub udarem-
nianie przeprowadzenia czynności kontrol-
nych stanowi przestępstwo z art. 225 Kodek-
su Karnego. Zgodnie z art. 225 par. 1 „(...)
kto osobie uprawnionej do przeprowadzania 
kontroli w zakresie ochrony środowiska lub 
osobie przybranej jej do pomocy udaremnia 
lub utrudnia wykonanie czynności służbo-
wej, podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3 (...)”

Chciałbym wyraźnie podkreślić, że kontro-
le są i będą naszą codziennością, nie tylko 
ze względu na dbałość o zdrowie i życie 
wszystkich mieszkańców gminy, ale także 
ze względu na obowiązki, jakie nakłada na 
gminę Program Ochrony Powietrza pod ry-
gorem wysokich kar. W naszym wspólnym, 

dobrze pojętym interesie leży szybka wymia-
na wszystkich pieców na paliwa stałe, które 
zatruwają powietrze.

Jarosław Kepkowicz

MASZ NA TO WPŁYW

Bardzo polecam obejrzenie krótkiego 
filmu, jak powinna wyglądać wzor-
cowa kontrola – film jest dostępny pod 
adresem: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=b9HDa4K1WNc

https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5103 
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5637 
https://www.youtube.com/watch?v=b9HDa4K1WNc 
https://www.youtube.com/watch?v=b9HDa4K1WNc 
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BEZPIECZEŃSTWO

Sezon zimowy – czad i ogień 

Drodzy Mieszkańcy! 
W trosce o Wasze bezpieczeństwo druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie na łamach Listów do Sąsiada 
zamieszczać będą artykuły dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podzielą się z Państwem zdobytą wiedzą 
teoretyczną, jak i praktyczną, którą będzie można wykorzystać w chwili zagrożenia życia własnego lub innych osób oraz zwierząt, a także 
mienia i środowiska naturalnego. Przedstawimy Państwu zagrożenia, jakie możemy napotkać w domu, na ulicy, w lesie, na akwenach 
wodnych oraz w wielu innych miejscach. Powiemy również, jak ich uniknąć lub zmniejszyć ich prawdopodobieństwo oraz jak powinniśmy 
się zachować w przypadku ich wystąpienia. W związku z tym, że jest to dla nas nowe doświadczenie oraz wyzwanie (a my wyzwań się 
nie boimy), prosimy o przekazywanie każdej sugestii, opinii, pytań bezpośrednio na adres e-mail OSP: osp.izabelin33@gmail.com lub 
do redakcji Listów do Sąsiada. 

W sezonie grzewczym, który zazwyczaj 
trwa od września do kwietnia, strażacy 

odnotowują dużą liczbę pożarów oraz wyjaz-
dów związanych z wystąpieniem tlenku węgla, 
tzw. cichego zabójcy. Najczęstszą przyczyną 
powstałych zagrożeń jest niewłaściwa eksplo-
atacja urządzeń grzewczych, elektrycznych lub 
gazowych. Czad (tlenek węgla) jest ogromnym 
zagrożeniem dla życia, ponieważ: 
• ma silne właściwości toksyczne, 
• jest lżejszy od powietrza (dlatego gromadzi 
się głównie pod sufitem),
• jest bezwonny, bezbarwny oraz pozbawio-
ny smaku – dlatego nazywany jest cichym 
zabójcą.
W wyniku blokady tlenu do organizmu nastę-
puje śmierć poprzez uduszenie. Apelujemy 
o rozwagę i zachowanie zasad bezpieczeństwa 
pożarowego podczas obsługi urządzeń grzew-
czych. 

Jak udzielić skutecznej pomocy w przy-
padku wystąpienia tlenku węgla w po-
mieszczeniu? 
1. Jeśli podejrzewasz, że w pomieszczeniu 
znajdują się poszkodowani, natychmiast we-
zwij pomoc. Wstrzymaj oddech przed wej-
ściem do pomieszczenia, w którym podejrze-
wasz obecność tlenku węgla. Pomożesz innym 
tylko wtedy, gdy sam nie zatrujesz się czadem. 
2. Otwórz okna i drzwi, aby usunąć „cichego 
zabójcę”. 
3. Przenieś poszkodowanego w bezpieczne 
miejsce, zapewniając dostęp do świeżego po-
wietrza.
4. Rozepnij ubranie poszkodowanego, aby za-
pewnić mu swobodę ruchów i płynność odde-
chu. Nie rozbieraj – może to doprowadzić do 
wyziębienia organizmu. 
5. Sprawdź, czy poszkodowany oddycha: 
● Jeżeli NIE – zadzwoń na numery alarmowe 
112 / 999 i natychmiast rozpocznij reanimację. 
● Jeżeli TAK – zapewnij mu bezpieczeństwo 

Sezon zimowy to czas trudny dla nas wszystkich. To okres niskich temperatur, zwiększonych opadów 
atmosferycznych oraz utrudnień w ruchu komunikacyjnym. Okres ten stwarza różnego rodzaju zagro-
żenia dla ludzkiego zdrowia lub nawet życia, powodując wzmożoną pracę wszystkich służb, w tym 
także nas – strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie. 

i wezwij specjalistyczną pomoc. Oczekuj na 
przyjazd służb. 

Jak chronić się przed czadem? 
Aby zmniejszyć lub całkowicie wykluczyć 
prawdopodobieństwa zatrucia, pamiętaj o kil-
ku zasadach. Mogą one uratować życie Tobie 
i Twoim bliskim. 
• Sprawdź ciąg powietrza w pomieszczeniach. 
Najlepiej zrobić to przykładając kartkę papieru 
do kratki wentylacyjnej. Jeżeli ciąg jest prawi-
dłowy, kartka powinna „przykleić się: do otwo-
ru wentylacyjnego. 
• Jeżeli korzystasz z pieca gazowego, kuchenki 
gazowej, kuchenki węglowej lub pieca, pamię-
taj o konieczności zapewnienia stałego dopły-
wu powietrza. Nie zasłaniaj kratek wentylacyj-
nych i otworów nawiewowych. 
• Jeżeli korzystasz z piecyka gazowego, spraw-
dzaj szczelność przewodu spalinowego. Jeżeli 
nawet sporadycznie czujesz zapach gazu, po-
wiadom niezwłocznie służby gazowe. 
• Co najmniej raz w roku pozwól przeprowa-
dzić kontrolę instalacji gazowej i przewodów 

wentylacyjnych i kominowych. 
• Korzystaj z mikrowentylacji okien i drzwi. 
• Nigdy nie zostawiaj włączonego samochodu 
w garażu. Nie używaj kuchenki gazowej ani 
piekarnika do ogrzewania mieszkania. 
• Jeżeli masz kominek – utrzymuj go w dobrym 
stanie. Co roku czyść przewód kominowy.
• Zamontuj czujnik tlenku węgla. 
Najlepszym zabezpieczeniem dla naszego 
zdrowia jest czujka czadu. To urządzenie, 
które odpowiednio wcześnie zareaguje gło-
śnym dźwiękiem, informując nas o wystąpie-
niu tlenku węgla w pomieszczeniu. Dodatko-
wo sygnalizuje wyczerpującą się baterię, co 
pozwoli na szybką jej wymianę. Sama czujka 
jest niewielkich rozmiarów. Za najprostsze 
urządzenie zapłacimy kilkadziesiąt złotych, a te 
nieco bardziej złożone to koszt rzędu kilkuset 
złotych. Należy pamiętać, że sama czujka tlen-
ku węgla nie zastępuje przeglądu techniczne-
go przewodów wentylacyjnych i kominowych. 

Weronika Tomaszewska, Jarosław Pluta
OSP Izabelin

grafika: Rządow
e Centrum

 Bezpieczeństw
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Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 2 do 22, natomiast 
w soboty od 7 do 28.

W styczniu największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezio-
nych odpadów, ponownie  cieszyły się odpady poremontowe, budowlane 
oraz gruz. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 8560 kilogramów. 
Pozostałe ilości kształtowały się następująco:

papier – 2120 kg

tworzywa sztuczne – 1500 kg

zużyty sprzęt elektroniczny – 560 kg

bioodpady – 1620 kg

odpady wielkogabarytowe – 7000 kg

opony - 1300 kg

świetlówki – 10 kg

przeterminowane leki – 40 kg.

Po odbiór odpadów przyjechało 18 hakowców firmy BYŚ, z czego 10 
zabrało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 36 
kontenerów KP-7. Po świetlówki, leki, chemikalia i baterie wykonane były 
dodatkowe podjazdy śmieciarek o mniejszej kubaturze. 

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

Wszystkie bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej do-
puszczalnych norm.

Dwóch mieszkańców skorzystało z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

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

Punkt odwiedziło w sumie 250 mieszkańców. Odwiedziny mieszkań-
ców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Hornówek        83

Izabelin C        79

Laski        32

Truskaw        25

Izabelin B        17

Mościska        13

Sieraków         1

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 20 dni 
robocze listopada przywieziono 33% odpadów. 

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się w Iza-
belinie C przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy). 
Godziny otwarcia PSZOK: pon. – śr. 11:00 - 18:00, czwartek – nieczynne, pt., sob. 7:00 -14:00.
Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer abonencki. 
Więcej informacji: https://tiny.pl/ts68d

Z ŻYCIA GMINY

https://tiny.pl/ts68d 
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DOTACJE CELOWE 
DO ZBIERANIA WÓD OPADOWYCH

Gmina Izabelin dopłaci mieszkańcom do budowy instalacji 
zbierających wody opadowe w miejscu ich powstawania

W 2021 roku startuje pierwsza edycja przyjmowania wniosków na realizację inwestycji, służących 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opa-
dowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

DLA KOGO DOTACJA?
O dotacje na zbieranie deszczówki mogą wy-
stępować osoby fizyczne, które są właścicie-
lami, współwłaścicielami, posiadaczami samo-
istnym i/lub współposiadaczami samoistnymi 
nieruchomości, na której realizowana ma być 
Inwestycja.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
● Wysokość dotacji celowej nie może prze-
kroczyć 50% łącznej wartości udokumento-
wanych kosztów kwalifikowanych, przy czym 
kwota ta nie może przekroczyć 4000,00 zł 
brutto na jedną nieruchomość.

CO JEST OBJĘTE DOFINANSOWANIEM
● Dotacja celowa może być udzielona wyłącz-
nie na dofinansowanie kosztów kwalifikowa-
nych, koniecznych do realizacji inwestycji, tj.:

1. zakup, montaż, budowa, uruchomienie in-
stalacji takich jak:
a) przewody odprowadzające wody opado-
we, zebrane z rynien, wpustów do zbiornika 
nadziemnego, podziemnego, otwartego lub 
zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

b) zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, 
otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny,
c) instalacja rozsączająca;

2. modernizacja istniejącego systemu gro-
madzenia i wykorzystywania wód opadowych 
i roztopowych w celu zwiększenia retencji 
wodnej, w zakresie dofinansowania kosztów 
kwalifikowanych, o których mowa w niniej-
szym ustępie;

3. przystosowanie istniejącego, nieużytkowa-
nego bezodpływowego zbiornika na nieczysto-
ści ciekłe, do celów gromadzenia wód opado-
wych i roztopowych obejmujące:
a) dezynfekcję zbiornika,
b) zakup przewodów doprowadzających wody 
opadowe i roztopowe zebrane z rynien, wpu-
stów do zbiornika,
c) zakup urządzeń i elementów systemu od-
prowadzającego zgromadzone wody ze zbior-
nika,
d) instalacje rozsączające,

● budowa ogrodu deszczowego z wykorzysta-
niem roślinności rodzimej, charakterystycznej 
dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
Dotacja celowa nie jest udzielana w szczegól-
ności na:
1. opracowanie dokumentacji projektowej 
sporządzanej w ramach przygotowania Inwe-
stycji,
2. refundację kosztów prac wykonanych siłami 
własnymi,
3. eksploatację wykonanej instalacji,
4. zakup roślin nierodzimych,
5. zakup ziemi.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI:
Do wniosku należy dołączyć m.in.
1. dokumentację fotograficzną istniejącej in-
stalacji, w przypadku modernizacji istniejącego 
systemu gromadzenia i wykorzystywania wód 
opadowych i roztopowych w celu zwiększenia 
retencji wodnej;
2. dokumenty uprawniające do występowania 
w imieniu wnioskodawcy w przypadku ustano-
wienia pełnomocnika (pełnomocnictwo);
3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej 
albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty za 
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złożenie dokumentu stwierdzającego udziele-
nie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub 
kopii.

WAŻNE!
● Dotacja celowa nie może pokrywać wydat-
ków przeznaczonych na ten sam cel, finanso-
wanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz 
podwójnego finansowania).
● Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne 
z udzieleniem dotacji.
● Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym po-
noszenie wydatków, nie może nastąpić przed 
zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
● W przypadku posiadania zaległości z ty-
tułu podatków i opłat oraz innych danin pu-
blicznych, a także zaległości o charakterze 
cywilnoprawnym względem Gminy, wniosek 
o udzielenie dotacji jest zawieszany do czasu 
uregulowania zaległości.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIO-
SKÓW
Wnioski można składać w Biurze Obsługi Miesz-
kańca Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 Izabelin w godzinach pracy Urzędu. 
Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu 
wniosku do Biura Obsługi Mieszkańca.
● Wniosek można złożyć osobiście, przesłać 
pocztą, e-mailem na adres: 
woda@izabelin.pl lub wypełnić dedykowany 
formularz, który udostępniony jest w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej Gminy,
● Przed wypełnieniem wniosku należy zapo-
znać się z Uchwałą Nr XXXIV/270/20 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
z budżetu gminy na realizację inwestycji słu-
żących ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, polegających na gromadzeniu i wy-
korzystaniu wód opadowych i roztopowych 
w miejscu ich powstawania.
● Wniosek musi być kompletny – zawierać 
wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać 
wszystkie wypełnione pola.
● Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpi-
sać.

REALIZACJA DOPŁATY
● Po złożeniu wniosku następuje jego wery-
fikacja, w celu sprawdzenia prawidłowości 
i kompletnego wypełnienia.
● Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie 
podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej. 
● Wnioski zawieszone, złożone po wyczerpa-
niu środków, przechodzą na następny rok.

ROZLICZENIE DOTACJI
● Po zrealizowaniu inwestycji w terminie okre-
ślonym w umowie, wnioskodawca składa 
wniosek o rozliczenie dotacji celowej, wraz ze 
wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozli-
czenie dotacji celowej należy dołączyć:

- faktury VAT lub rachunki dotyczące poniesio-
nych kosztów kwalifikowanych inwestycji (ory-
ginały do wglądu przez pracownika Urzędu),
- dokumenty potwierdzające opłacenie przed-
stawionych faktur VAT lub rachunków, o ile 
przedłożone faktury/rachunki nie zostały opła-
cone gotówką lub kartą płatniczą, z wyszcze-
gólnieniem sprzedawcy (wystawcy faktury), 
kwoty zapłaty, tytułu zapłaty (nr faktury),
- dokumentację fotograficzną wykonanej lub 
zmodernizowanej inwestycji.

KONTROLA POWYKONAWCZA
Gmina, w okresie 3 lat od dnia otrzymania 
dotacji, ma prawo do dokonania kontroli nie-
ruchomości pod względem istnienia i funkcjo-
nowania inwestycji.

Szczegółowych informacji udzielają pracowni-
cy Wydziału Rozwoju i Bieżącego utrzymania:
tel. 22 722 89 51 

Marta Merchel
Główny specjalista ds. ochrony środowiska

Wydział Ochrony Środowiska

GDZIE ODDAĆ MAKULATURĘ
W PSZOK-u ustawiony jest specjalnie 
wyznaczony kontener do którego można 
wrzucać makulaturę.

Przynieś wszelkie zalegające w domu ga-
zety, kartony, katalogi, ulotki, papiery.

Aby pozbyć się makulatury nie trzeba 
mieć numeru abonenckiego!

godziny otwarcia PSZOK:
pon., wt., śr. - 11.00-18.00
czw. - nieczynne
pt., sob. - 7.00-14.00

Poza godzinami jego pracy zachęcamy do 
oddawania makulatury do kontenera 
przy sklepie Carrefour.

Razem możemy więcej.
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XXXVI sesja  Rady Gminy odbyła się 26 stycznia br. online. Radni podjęli następujące uchwały:

XXXVI SESJA RADY GMINY IZABELIN

● Uchwała XXXVI/281/21 w sprawie  
wyrażenia zgody na nabycie w drodze 
umowy sprzedaży nieruchomości stanowią-
cej działkę ew. nr 99/1, położonej w obrę-
bie Hornówek, gmina Izabelin, która jest 
własnością osób fizycznych.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania wsi Hornówek – część „A” zatwier-
dzonym uchwałą Nr V/25/2003 RGI działka 
ta znajduje się na terenie przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną 
jednorodzinną. 

Jest położona u zbiegu ulic Działkowej i Za-
kątnej oraz w bliskiej odległości od ulicy 
Wojska Polskiego, przy której znajduje się  
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława 
Królickiego kl. I-III, z którą graniczy bezpo-
średnio. Nieruchomość mogłaby być przez 
Gminę Izabelin wykorzystywana jako zaple-
cze dla Szkoły Podstawowej w Hornówku 
– np. parking dla rodziców dowożących 
uczniów do szkoły.  

● Uchwała XXXVI/282/21 w sprawie 
ustalenia w zakresie zadań własnych, 
szczegółowych  zasad ponoszenia odpłat-
ności za udzielenie wsparcia w postaci tym-
czasowego schronienia w schroniskach dla 
osób bezdomnych i schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Do 
zadań własnych gminy o charakterze obo-
wiązkowym zgodnie z  art. 17 ust. 1 pkt. 3 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, należy m. in. udzielenie schro-
nienia, zapewnienia posiłku oraz niezbęd-
nego ubrania osobom tego pozbawionym. 
W związku z tym, że jest to zadanie własne 
o charakterze obowiązkowym, każda gmina 
zobowiązana jest do jego realizacji. Dnia 4 
października 2019 r. weszła w życie nowe-
lizacja ustawy o pomocy społecznej oraz 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 
W wyniku powyższej nowelizacji wpro-
wadzono częściową odpłatność za pobyt 
w schronisku także w przypadku osób, 
których dochód nie przekracza kwoty kry-
terium dochodowego. W związku z powyż-
szym konieczne stało się podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych z terenu gminy Izabelin.

● Uchwała XXXVI/283/21 w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za usługi opiekuń-
cze, a także warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak rów-
nież trybu ich pobierania.

● Uchwała XXXVI/284/21 w sprawie 
zmiany Uchwały nr XXVII/222/20 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 18 sierpnia 2020 r. 
w przedmiocie przyjęcia „Gminnego pro-
gramu osłonowego wspierającego miesz-
kańców gminy Izabelin przystępujących 
do systemu kanalizacji sanitarnej na lata 
2020-2025”, którego celem jest umożliwie-
nie mieszkańcom gminy uzyskania zasiłku 
celowego bezzwrotnego albo zwrotnego 
(w zależności od kryterium dochodowego 
danego wnioskodawcy), w celu dofinanso-
wania budowy przyłącza kanalizacyjnego 
lub, w przypadku najuboższych mieszkań-
ców, także wewnętrznej instalacji kanali-
zacyjnej. Możliwe będzie aplikowanie przez 
mieszkańca o dotację na budowę przyłą-
cza, a dodatkowo, w zakresie niepokry-
tych dotacją kosztów realizacji inwestycji 
– o zasiłek celowy w ramach niniejszego 
Programu (jeżeli mieszkaniec będzie się 
kwalifikował do jego otrzymania). Do Pro-
gramu kwalifikują się mieszkańcy, którzy 
nie przekraczają 400% kryterium docho-
dowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej, tj. kwoty 2804 zł w przypad-
ku osób samotnie gospodarujących oraz 
2112 zł w przypadku rodzin. W przypad-
ku mieszkańców, którzy nie przekraczają 
200% kryterium dochodowego (tj. 1402 
zł w przypadku osób samotnie gospodaru-
jących oraz 1056 zł w przypadku rodzin, 
zasiłek ten jest bezzwrotny (w przypadku 
pozostałych kwalifikujących się do Progra-
mu mieszkańców, tj. z kryterium dochodo-
wym na poziomie 201% - 400%, zasiłek 
jest częściowo zwrotny – na poziomie 30% 
lub 40% zasiłku). Program jest już realizo-
wany od sierpnia 2020 roku. W toku jego 

realizacji, w celu zwiększenia funkcjonalno-
ści Programu, zaistniała potrzeba dokona-
nia zmian w Programie, zgodnie z niniejszą 
uchwałą. 

● Uchwała XXXVI/285/21 w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego, która 
ma być udzielona w związku z  poprawą 
bezpieczeństwa pieszych w miejscowości 
Mościska. O powyższe wnioskowali miesz-
kańcy. Wykonanie wnioskowanego zadania 
podniesie bezpieczeństwo i komfort użyt-
kowników pieszych korzystających z cią-
gów pieszych w miejscowości Mościska. 
Zadanie będzie wykonywane w pasie drogi 
znajdującej się w zarządzie Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. 

● Uchwała XXXVI/286/21 w sprawie 
dofinansowania mieszkańcom gminy Izabe-
lin świadczeń gwarantowanych w zakresie 
ochrony zdrowia. 

Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego wciąż wzrasta liczba pacjentów 
z rozpoznanymi  problemami psychicznymi 
wymagającymi leczenia – przyczynami są 
coraz większy stres i pęd życia, a w ostat-
nim czasie także następstwa pandemii CO-
VID-19. Izolacja społeczna, praca zdalna, 
niepewność związana z rozwojem pande-
mii, a także obawy o zdrowie swoje i naj-
bliższych przyczyniają się do pogłębiania 
traumy i sprzyjają rozwojowi kryzysu psy-
chicznego u wielu osób. Coraz więcej spo-
śród nas skarży się na permanentny lęk, 
obniżenie nastroju czy przewlekłe napię-
cie. Co piąty Polak myśli o samobójstwie. 
O stanie opieki psychiatrycznej w Polsce 
alarmują również eksperci, uczestniczący 
w posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia 
dedykowanemu psychiatrii w dobie CO-
VID-19, które odbyło się w grudniu 2020 r. 
Podkreślają oni, że dostęp do specjalistów 
w ramach publicznej ochrony zdrowia jest 
wciąż niewystarczający i wiąże się z kil-
kumiesięcznym oczekiwaniem na wizytę. 
W przypadku ciężkich zaburzeń czy kryzysu 

Z ŻYCIA GMINY
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psychicznego jest to stanowczo za długo 
– pacjenci wymagają wówczas natychmia-
stowej pomocy, a szybki dostęp do lekarza 
psychiatry jest kluczowy dla diagnostyki 
i wdrożenia leczenia. W ciągu ostatniego 
roku, o problemie dostępności mieszkań-
ców gminy Izabelin  do specjalistycznej 
opieki psychiatrycznej, informowała Szkoła 
Podstawowa w Izabelinie, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Izabelinie, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Izabelinie, przychodnie pod-
stawowej opieki zdrowotnej działające 
na terenie gminy oraz Komisja Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Profilaktyki Rady Gmi-
ny Izabelin. Chcąc zapewnić mieszkańcom 
gminy Izabelin szybki dostęp do lekarza 
psychiatry i efektywną pomoc w sytuacji 

kryzysu (zwłaszcza w czasie pandemii CO-
VID-19), chcielibyśmy dofinansować opiekę 
psychiatryczną dla dzieci, młodzieży i doro-
słych – mieszkańców naszej gminy. Środki 
na realizację przedmiotowego zadania zo-
stały zaplanowane w Uchwale Budżetowej 
Gminy Izabelin na 2021 rok w wysokości 
70.000,00 zł.

● Uchwała XXXVI/287/21 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIV/274/20 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r. 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skar-
bowej w drodze inkasa. Ustawa o opłacie 
skarbowej, która z dniem 1 stycznia 2007 
roku wprowadza w miejsce dotychczaso-
wych znaków skarbowych opłatę skarbo-
wą wnoszoną w pieniądzu dopuszcza na-

stępującą formę wnoszenia w/w opłaty: 
przelewem bankowym lub gotówką w kasie 
Urzędu Gminy. Zezwala także na wyznacze-
nie przez Radę Gminy inkasentów do po-
boru opłaty. Z uwagi na zmiany kadrowe 
w Urzędzie Gminy Izabelin niezbędne jest 
powołanie nowych pracowników do poboru 
opłaty skarbowej.

● Uchwała XXXVI/288/21 w sprawie 
przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gmi-
ny Izabelin w 2021 roku. 

● Uchwała XXXVI/289/21 w sprawie 
przyjęcia planów pracy komisji stałych 
Rady Gminy Izabelin na 2021 rok. 

Iwona Mazurek 

XXXVII/290/2021 w sprawie zwolnienia 
i zwrotu części opłaty pobranej od przedsię-
biorców za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie 
Gminy Izabelin za rok 2021.

W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gmi-
ny, w uchwale może przyznać zwrot okre-
ślonej części opłaty pobranej od przedsię-
biorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę 
za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 
2021 r. Termin wniesienia opłaty należnej 
w 2021 r. może zostać przedłużony od dnia 
31 grudnia 2021 r. Zwolnienie z opłaty bądź 
przedłużenie terminu dotyczy tylko i wy-
łącznie przedsiębiorców, którzy posiadają 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi udzie-
lenie pomocy przedsiębiorcom, którzy 
posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do 

XXXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY IZABELIN

Sesja nadzwyczajna XXXVII odbyła się 30 stycznia br. Radni podjęli uchwałę: 

spożycia w miejscu sprzedaży. Przedsiębior-
cy prowadzący działalność gastronomiczną, 
znajdują się obecnie w trudnej sytuacji fi-
nansowej, gdyż zostali dotknięci zakazem 
prowadzenia działalności ze względu na 
stan epidemii. Pomimo nałożonych przez 
rząd ograniczeń, wynikających z pandemii 
COVID-19 dotyczących braku możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej, zo-
bligowani są przepisami ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi do dokonania opłaty za korzystanie 
z zezwoleń w ściśle określonych terminach. 
W tej sytuacji każde wsparcie finansowe ze 
strony rządu i samorządu, mające na celu 
zachowanie ciągłości działalności gospodar-
czej w branży gastronomicznej oraz utrzy-
mania stosunków pracy, jest bardzo istotne.

Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi dochody z opłat za zezwolenia mogą być 
wykorzystywane na realizację zadań zwią-
zanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 
i narkomanii oraz zgodnie z ustawą z dnia 

2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych, na działania związane 
z przeciwdziałaniem COVID-19.

Uchwała spowoduje zmniejszenie wpływów 
do budżetu gminy o opłaty I i II raty należ-
nej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
Jest to kwota 16 450 zł. 

Iwona Mazurek 

Z ŻYCIA GMINY



18

KULTURA

29. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 31 stycznia − wyłącznie online ze względu 
na obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Centrum Kultury Izabelin, Centrum Kultury w Łomian-
kach, sztab WOŚP Łomianki i Izabelin #2577, OSP Łomianki, 424 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad 
Zuchowych „Kampinos” oraz ludzie dobrej woli połączyli siły w akcji, mającej na celu zakup nowo-
czesnego sprzętu w dziedzinie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Transmisję wydarzenia można było oglądać na bieżąco na Face-
booku Centrum Kultury Izabelin, Centrum Kultury w Łomiankach 

oraz WOŚP Łomianki Izabelin dzięki wsparciu Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego. 

Na wirtualnym ekranie scenicznym oglądaliśmy artystów grających 
dla Orkiestry, telekonferencje z udziałem delegacji Urzędu Miejskie-
go w Łomiankach, Urzędu Gminy Izabelin, Centrum Kultury w Ło-
miankach, Centrum Kultury Izabelin, Sztabu WOŚP Łomianki oraz 
424 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Kampinos”. 
Na koniec, o godzinie 20.00 wypuściliśmy – we własnych domach 
– Światełko do Nieba. 

Sztab WOŚP Łomianki i Izabelin #2577 w tegorocznej akcji zebrał 
123 900,01 zł do puszek stacjonarnych i e-skarbonek. Na portalu 
allegro.pl wylicytowano dary od mieszkańców Gminy Izabelin na 
łączną kwotę 8897,49 zł.

W koncercie zagrali: Łomiankowska Orkiestra Kameralna, zespół 
Golden Hours, zespół Dollhouse, zespół Retrospektakl, Filip Siej-
ka i formacja gościnna – The Nice Guys, Patrycja Modlińska, Ola 
Troczyńska i Fabian Włodarek, Akademia Tańca Loff, Henryk Miś-
kiewicz, zespół Nie Pamiętam, Karate Izabelin CKI Czas na Sport, 
Nordic Walking Izabelin CKI Czas na Sport, Izabelin na Start, zespół 
Alpha Zero, zespół Sleep Well, zespół Janga Squad, Łukasz Zagro-
belny, zespół Regau.

Koncert został przygotowany przez: Centrum Kultury Izabe-
lin, Centrum Kultury w Łomiankach we współpracy z Dominikiem 
Zawistowskim – ze Stowarzyszenia Młode Łomianki oraz Igorem 
Naftyńskim.

Wsparcia technicznego udzielili: Jan Kieniewicz z 424 Szczepu 
Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Kampinos” z Izabelina, 
Marcin Wójcik oraz LTT Sp. z o.o.

Wywiady przeprowadzili: hm. Jacek Smura – komendant Szcze-
pu 424 Drużyny Starszoharcerskiej „Grupa Kampinos” oraz Nina Zie-
miecka.

Za transmisję odpowiedzialni byli: Czarny Kwadrat, Fat Frogs 
Productions, Włodek Ciejka TV, MIME Studio. Tłumacz Polskiego 
Języka Migowego: Magdalena Sipowicz.

Za wsparcie promocyjne koncertu dziękujemy:
Władzom Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Izabelin, 
Gminy Łomianki oraz aktorce Aleksandrze Popławskiej.
W imieniu Centrum Kultury Izabelin oraz Michała Naftyńskiego – 
szefa sztabu WOŚP #2577 Łomianki i Izabelin serdecznie dzięku-
jemy także Wolontariuszom, Darczyńcom, Artystom, Pizzerii Mięta, 
Ekipom technicznym i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przy-
czynili się do organizacji 29. Finału WOŚP. Jesteście wspaniali – 
wielka orkiestra – to Wy.  

Tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Dorota Zmarzlak i Michał Postek - władze gminy i hm. Jacek Smura

zespół Regau

Ola Troczyńska i Patrycja Modlińska. Przy fortepianie: Fabian Włodarek

telekonferencja online
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16:00 nowy film dokumentalny „25 lat bez Kieślowskiego”

Trzy kolory
17:00 Niebieski (rok produkcji: 1993, czas trwania: 1 godz. 40 min)

18:50  Biały (rok produkcji: 1993, czas trwania: 1 godz. 31 min)

20:30 Czerwony (rok produkcji: 1994, czas trwania: 1 godz. 39 min)

13.03 16:00 -22:00
sobota

Centrum Kutury 
Izabelin

wstęp wolny

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Sprawdź nas na:
www.centrum.izabelin.pl

    /Centrum.Izabelin

f
f

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

maraton filmów

Krzysztofa
Kieślowskiego
w 25 rocznicę śmierci
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t. 
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. C
K

I

Wydarzenie zostanie zorganizowane, jeżeli pozwolą na to przepisy dotyczące pandemii COVID-19.

 

Spotkania filmowe
z reżyserem Krzysztofem Zanussim 
oraz publicystami i aktorami
film i dyskusja
prowadzenie: Stanisław Zawiśliński

marzec - czerwiec / 2 wtorki w miesiącu

18:30sala koncertowa
Centrum Kutury Izabelin wstęp wolny

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

tel. 512 239 634 lub 22 752 68 00

e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl

Sprawdź nas na:
www.centrum.izabelin.pl

    /Centrum.Izabelin

f
f

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane
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t. 

ar
ch
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Wydarzenie zostanie zorganizowane, jeżeli pozwolą na to przepisy dotyczące pandemii COVID-19.

POŻEGNANIE 
Zbigniewa Bykowskiego

1 lutego br. zmarł Pan Zbigniew Bykowski − mieszkaniec gminy Iza-
belin, uczynny, dobry Człowiek. Przez ostatnich kilka lat współpraco-
wał z Centrum Kultury Izabelin. Będzie nam Go bardzo brakowało. 
Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Pana Zbigniewa.

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. archiwum rodzinne

Wolontariuszki z Lasek − Joanna Russek z pomocą Agaty Rus-
sek − zbierały pieniądze do puszki WOŚP w centrum Lasek 

przy rondzie im. ks Kardynała Wyszyńskiego. Pragniemy podzięko-
wać wszystkim za wpłaty, 
uśmiech i sympatię. Wśród 
darczyńców są nasi sąsie-
dzi − mieszkańcy Lasek 
i całej gminy Izabelin − jak 
również osoby z Warszawy, 
które przyjechały w nasze 
okolice na spacer, bieganie 
i narty. Wspólnie zebrali-
śmy do puszki 2059 zł, co 
zostanie przekazane w roku 
2021 na zakup sprzętu me-
dycznego do szpitali dzie-
cięcych.

Joanna Russek

ZBIÓRKA WOŚP W LASKACH
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W weekend 6-7 lutego odbył się w Lu-
blinie finał Mistrzostw Polski Senio-

rów w Goalballu za rok 2020. 

Zespół UKS „Laski” (w składzie: Marcin 
Czerwiński, Dawid Nowakowski, Kamil Paw-
łowski i Jacek Urbański) zajął 3 miejsce, 
wygrywając w ostatnim turnieju ze Szcze-
cinem 21:12, Bierutowem 14:4, Katowicami 
25:19 i przegrywając z Lublinem (zdobywcą 
pierwszego miejsca) 13:16. 

Najwszechstronniejszym zawodnikiem mi-
strzostw został wybrany nasz zawodnik 
Marcin Czerwiński. 

Mamy nadzieję, że w tym sezonie chłopcy 
zdobędą złoty medal Mistrzostw Polski. 

Kobiecy zespół UKS-u po dwóch zwycię-
stwach i dwóch porażkach zajął trzecie 
miejsce w I turnieju MP 2021. Przed dziew-
czętami w tym roku jeszcze dwa turnieje. 

Andrzej Gromulski 
i Robert Mazurek – trener zespołu męskiego

Na zdjęciach: zawodnicy UKS Laski z trenerem

fot. arch.TOnOS

KOLEJNY SUKCES GOALBALLISTÓW   

A MOŻE NA BIEGÓWKI?  
Na terenie boisk sportowych w Laskach 

przycupnęła wypożyczalnia nart biego-
wych o nazwie Biegówki w Kampinosie 
www.biegowkiwkampinosie.pl

W tym roku, kiedy zima jest dla narciarzy 
szczególnie łaskawa, miejsce to tętni życiem 
od rana do wieczora. Poza wypożyczeniem 
sprzętu można tutaj uczestniczyć w lekcjach 
nauki jazdy na nartach biegowych, jak również 
wybrać się na wspólny wypad na nartach do 
lasu.

Przed wypożyczalnią – wzdłuż ulicy Wieczorka, 

dostępny jest bezpłatny, niestrzeżony parking 
dla samochodów osobowych.

Wypożyczalnia oferuje komplety sprzętu do 
techniki klasycznej dla wszystkich o rozmiarze 
buta między 34 a 47.

Jest stąd praktycznie bezpośredni dostęp do 
szlaków turystycznych na terenie Kampino-
skiego Parku Narodowego.

Narciarstwo biegowe to wyjątkowa dyscyplina 
sportu, dostępna niemal dla każdego. Nie cho-
dzi o bicie rekordów i wyczyn, tylko o zdrową 

aktywność na świeżym powietrzu, w pięknym 
otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego, 
w szczególnie urokliwej, zimowej jego szacie, 
w towarzystwie przyjaciół lub rodziny.

Docenimy to, zwłaszcza w tym trudnym sezo-
nie, po wielu miesiącach zamknięcia i ograni-
czeń.

Jeżdżąc na nartach biegowych zadbamy 
o zdrowie, zapomnimy o stresie i odbudujemy 
swoją odporność.

Tekst i fot. Dariusz Ptasznik

http://www.biegowkiwkampinosie.pl
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Zawody kolarskie 
LEGIA MTB MARATON 

w Laskach 
21 marca 2021 tradycyjnie pierwsze zawody z cyklu Legia MTB 

Maraton odbędą się na boiskach sportowych w Laskach. Tra-
sa zawodów przebiega po terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Pierwszych trzech mieszkańców gminy Izabelin w wyścigach, w katego-
rii MEGA oraz GIGA, otrzyma nagrody.

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz z uwagi na obecne zarzą-
dzenia i wytyczne rządowe, prosimy o uważne zapoznanie się ze sposo-
bem rozgrywania zawodów zamieszczonym na stronie:
http://www.legia-mtbmaraton.pl.

Tam również znajdują się szczegółowe informacje o zasadach uczestnic-
twa, mapka trasy oraz regulamin.

Z uwagi na obecne zarządzenia limitujące liczbę uczestników, organiza-
torzy proszą o wcześniejszą rejestrację. 

Mieszkańcy gminy Izabelin zwolnieni są z opłaty startowej.

Wydarzenie odbędzie się, jeśli pozwolą przepisy dotyczące pandemii COVID-19.

www.legia-mtbmaraton.pl legia.cycling@interia.pl

– od godz.   10:00  akredytacja uczestników w biurze wyścigu,

– godz. 11:00 – start dyst. GIGA, 5 rund x 10.5 km, łącznie 52,5 km

– godz. 12:30 – start dyst. MEGA, 3 rundy x 10.5 km, łącznie 31,5 km

– godz. 12:45 – start dyst. MIKRO

– godz. 13:00 – dekoracje MIKRO

– godz. 14:00 – start dyst. MINI, 1 runda, 10.5 km

Program zawodów/dystanse

21 marca 2021 r.
N I E D Z I E L A

Klub Kolarski Legia 1928 
Gmina Izabelin

z a p r a s z a j ą  n a  z a w o d y

Biuro zawodów, start i meta 
ul. Jaworowa w Laskach przy KS „Ryś”

Dekoracje nastąpią 
po zakończeniu każdego z dystansów.

legia-MTB-maraton

Patron 
medialny

SPONSORZY I PARTNERZY

Gmina Izabelin
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boiska sportowe w Laskach

IV IV BiegBieg
zmarźlaka

INFORMACJE: 
www.centrum.izabelin.pl 
oraz na FB Czas na Sport
Centrum Kultury Izabelin

27 marca 202127 marca 2021

elektroniczny
pomiar
czasu

ognisko 

kąpiele 
zimnowodne 

„MORSO”

www.zapisyonline.pl

PATRONAT I WSPÓŁPRACA
POWIAT 

WARSZAWSKI 
ZACHODNI

GMINA 
IZABELIN

otwarcie biura zawodów godz. 9:00

możesz pobiec ze swoim psem

Wydarzenie zostanie zorganizowane, jeżeli pozwolą na to przepisy dotyczące pandemii COVID-19.

ZAKOŃCZYLIŚMY SEZON NA LODOWISKU
Panujące obecnie warunki pogodowe wymusiły zakończenie sezo-

nu zimowego 2020/2021 na lodowisku w Izabelinie. 

Mimo różnych przeciwności lodowisko było dostępne i każdy mógł 
pojeździć na łyżwach. W styczniu, podczas ferii, odbywały się zajęcia 
na lodzie dla dzieci, w ramach zorganizowanych grup. Po feriach 
uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królic-
kiego w Izabelinie, w ramach lekcji wychowania fizycznego, uczyły 
się jazdy na łyżwach i doskonaliły swoje umiejętności z instruktorem.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w grudniu, 
podczas otwarcia kolejnego sezonu.

Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport
fot. arch. CKI

http://www.legia-mtbmaraton.pl


22

POLSKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
I ZAAWANSOWANYCH

Łączymy kultury i pokolenia

Drodzy mieszkańcy i drogie mieszkanki Izabelina! 
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie. 
Chcemy, aby osoby starsze i osoby z doświadczeniem migracji 
miały okazję lepiej się poznać. Wiemy, że obie te grupy mogą sobie 
nawzajem wiele zaoferować!

Jeśli jesteś migrantką/migrantem, zapraszamy Cię:

 - do udziału w konwersacjach online, dzięki którym poprawisz swój 
język polski i poznasz niezwykłych ludzi 60+

 - do współtworzenia międzykulturowych wydarzeń dla seniorów 
i seniorek z różnych środowisk i dzielenia się swoją kulturą,

- do udziału w sieci wolontariatu.

Cała oferta projektu jest całkowicie BEZPŁATNA.

Zgłoszenia:
mail: zapisy@forummigracyjne.org
telefon: 735 443 432
forummigracyjne.org

Jeśli jesteś seniorem/seniorką, zapraszamy Cię:

- do udziału w warsztatach międzykulturowych,

- do działań wolontariackich, w tym prowadzenia konwersacji 
językowych online z migrantami i migrantkami,

- do współtworzenia międzykulturowych wydarzeń dla warszawskich 
seniorów i seniorek z różnych środowisk.

Zgłoszenia:
mail: biuro@e.org.pl
telefon: 720 909 011
e.org.pl

Projekt „Polska dla początkujących i zaawansowanych” jest 
realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz 
Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.

ПОЛЬЩА  ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ ТА ОСІБ 
З ДОСВІДОМ

об’єднуємо культури та покоління

Ми прагнемо, щоб люди похилого віку та люди з досвідом 
міграції мали можливість познайомитися ближче. Адже ми 
знаємо, що обидві групи можуть багато чого дати один одному!

Якщо Ви мігрант/мігрантка, ми запрошуємо Вас:

- взяти участь в онлайн-семінарах, завдяки яким Ви 
вдосконалите свою розмовну польську мову та познайомитесь 
з неординарними людьми 60+

- спільно організовувати міжкультурні заходи для людей 
похилого віку і ділитися своєю культурою.

- взяти участь в мережі волонтерської діяльності.

Реєстрація:
e-mail: zapisy@forummigracyjne.org
Телефон: 735 443 432
forummigracyjne.org
 
Участь в проекті повністю БЕЗПЛАТНА!

SZUKAMY WOLONTARIUSZY

PFM poszukuje też chętnych do wolontariatu na rzecz uczniów-
migrantów! Regularnie wspieramy dzieci cudzoziemskie, które 
potrzebują pomocy w nauce języka polskiego albo nadrobieniu 
szkolnych zaległości. Wolontariusze pomagają dzieciom ćwiczyć 
polski i odrabiać lekcje. Spotkania odbywają się online, raz 
w tygodniu.

Jeśli znasz dziecko, które potrzebuje takiego wsparcia w gminie 
Izabelin, albo jeśli sam/sama chcesz pomóc dziecku w lekcjach 
– daj znać!

Kontakt i więcej informacji: 
a.maciejko@forummigracyjne.org
telefon: 22 110 00 85

POLSKIE FORUM MIGRACYJNE 

ŁĄCZY KULTURY 
I POKOLENIA
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FUNDACJA ZMYSŁOSFERA   kim jesteśmy? 

Zaczęłyśmy od organizacji warsztatów sen-
sorycznych dla maluchów, w których, dzię-

ki pozyskanym z różnych źródeł funduszom, 
bezpłatnie wzięło udział ponad 1500 dzieci. 
Działania te obudziły w nas chęć do stworzenia 
stałego miejsca na mapie naszej gminy, które 
wspierałoby wszechstronny rozwój maluchów. 
Tak powstała Akademia Małych Rączek – 
dzienna opieka nad dziećmi do lat 3. 
Otrzymane w 2020 roku wyróżnienie Mazo-
wieckiej Marki Ekonomii Społecznej pokazało, 
że to, co robimy jest ważne i mamy chęć robić 
jeszcze więcej! 

Akademia Małych Rączek
Położona w Laskach Akademia Małych Rączek 
(www.akademiamalychraczek.pl ) to miejsce, 
w którym dzieci w wieku od 1 do 3 lat mogą 
poczuć się jak w domu. Zespół, który tworzy 
Akademię, to osoby z pasją, kreatywne i odda-
ne swojej pracy. Nasze podejście opiera się na 
założeniu, że dzieci są z natury ciekawe świata 
i uczą się najlepiej poprzez eksperymentowa-
nie, odkrywanie i tworzenie. Naszym zadaniem 
jest dostarczyć im właściwych bodźców, aby 
mogły poznawać otoczenie wszystkimi zmy-
słami.

Co udało nam się jeszcze zreali-
zować?
Fundacja Zmysłosfera prowadzi działalność 
statutową, mającą na celu wspieranie wszech-
stronnego rozwoju dzieci, ze szczególnym 
uwzględnieniem grupy wiekowej 1-6 lat. Po-

przez różne inicjatywy pomagamy także ro-
dzicom w kształtowaniu postawy świadomego 
i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Do tej pory przeprowadziłyśmy wiele cieka-
wych projektów, dofinansowanych z różnych 
źródeł. Były to:
- kilka edycji zajęć sensorycznych dla różnych 
grup wiekowych,
- Akademia Ruchu – fitness dla kobiet (możli-
wość ćwiczenia z dziećmi),
- Ratunku EMOCJE – warsztaty dla rodziców 
z psychologiem.
Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Fb 
oraz strony internetowej. Cały czas staramy się 
pozyskiwać fundusze na różnego rodzaju szko-
lenia, warsztaty, zajęcia.

Diagnoza i terapia
Wspierając rozwój dzieci, chcemy działać 
wielotorowo. Dlatego w przestrzeni Akademii 

została podjęta współpraca z terapeutami, któ-
rzy prowadzą zarówno terapię, jak i diagnozę 
z zakresu:
- logopedii,
- integracji sensorycznej,
- neuroflow (aktywny trening słuchowy),
- terapii ręki,
- gimnastyki korekcyjnej.
http://www.akademiamalychraczek.pl/ofer-
ta/diagnoza-i-terapia/
Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze 
i w miejscu dostosowanym do potrzeb dzieci. 

Weekendowa opieka nad dziećmi
W tym trudnym czasie pandemii, gdy ze 
względów bezpieczeństwa staramy się jak 
najmniej angażować dziadków do opieki nad 
wnukami, planujemy uruchomić weekendową 
opiekę nad dziećmi. Każdemu rodzicowi po-
trzeba choćby kilku godzin w ciągu dnia, aby 
zrobić spokojnie zakupy, posprzątać czy, korzy-
stając z dnia wolnego, wypić filiżankę ciepłej 
kawy. W tym czasie maluchy spędzą wesoło 
i kreatywnie czas w Akademii Małych Rączek, 
pod okiem doświadczonego animatora.
Jako Fundacja chcemy nadal się rozwijać i od-
powiadać na potrzeby lokalnej społeczności. 
Jeśli mają Państwo jakiś pomysł na warsztaty, 
zajęcia dla dzieci, rodzinny piknik czy popo-
łudnie z planszówkami, jesteśmy otwarci na 
propozycje. Chętnie pomożemy w pozyskaniu 
funduszy i organizacji różnych działań, wpisu-
jących się w naszą misję. 

Paulina Osipiak
Beata Kazimierska-Balkan

fot. arch. Fundacji Zmysłosfera

Fundacja Zmysłosfera działa od września 2017 roku. Powstała z inicjatywy dwóch podpisanych niżej 
mam, mieszkanek gminy Izabelin. Chciałyśmy robić coś fajnego dla dzieci i z dziećmi. 

http://www.akademiamalychraczek.pl/oferta/diagnoza-i-terapia/
http://www.akademiamalychraczek.pl/oferta/diagnoza-i-terapia/
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Bajkowa przestrzeń 
w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie 

Sala Doświadczania Świata już działa
 

Nasza placówka dokłada starań, by przedszkolaki miały jak najlepsze warunki do rozwoju i zabawy, oraz 
by chętnie spędzały tutaj czas. Od 1 czerwca 2020 r. wraz z Gminą Izabelin realizujemy projekt „Różne moż-
liwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie 
Izabelin”. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. W ramach projektu, Przedszkole 
wzbogaciło się m.in. o Salę Doświadczania 
Świata.

Zmysły mają fundamentalne znaczenie

Dotyk, równowaga, propriocepcja (czucie 
własnego ciała i jego pozycji), słuch, węch, 
smak, wzrok – często nie zdajemy sobie 
sprawy, jak wiele zawdzięczamy naszym 
zmysłom. 

W czasie trwającej obecnie pandemii wiele 
osób przekonało się na przykład, jak bardzo 
można tęsknić za odczuwaniem smaku i za-
pachu… Dzięki zmysłom jesteśmy w stanie 
funkcjonować w otaczającym nas świecie. 
Nie rodzimy się kompletni – w miarę rozwo-
ju kształtuje się nasze doświadczenie oraz 
wiedza o świecie, a zmysły mają w tym pro-
cesie fundamentalne znaczenie. Nasz mózg 

„karmi się” bodźcami: odbiera je, analizuje, 
zapamiętuje, a następnie konfrontuje z ca-
łością swoich dotychczasowych doświad-
czeń. Stały dopływ bodźców jest niezbędny 
do prawidłowego funkcjonowania człowie-
ka. Ważna jest nie tylko ich liczba, ale także 
zachowanie odpowiedniej proporcji pomię-
dzy pobudzeniem poszczególnych zmysłów. 
W przypadku gdy nie odbiera jakiegoś ro-
dzaju bodźców, dziecko nieświadomie ich 
poszukuje, zaś przy nadmiarze – układ 
nerwowy nie potrafi się zorganizować, co 
może objawiać się między innymi nadpobu-
dliwością, drażliwością, trudnościami w kon-
centracji uwagi i zbyt wysoką męczliwością 
naszego dziecka. W takich sytuacjach po-
trzebne jest działanie terapeutyczne. Naj-
częściej zaleca się diagnozę i terapię inte-
gracji sensorycznej (SI). 

Sala SI i Sala Doświadczania Świata 

Nasze Przedszkole już od kilku lat posiada 
salę integracji sensorycznej, a od niedawna 
również Salę Doświadczania Świata. Dzięki 
temu terapia SI może być uzupełniana po-

przez dodatkowe doświadczenia sensorycz-
ne. Sala Doświadczania Świata umożliwia 
dziecku wolność wyboru bodźców, których 
w danym momencie najbardziej potrzebuje. 
Pozwala również schronić się przed ich nad-
miarem, zrelaksować. Terapeuci, w sposób 
przemyślany, zgodny z teorią, jak i poparty 
doświadczeniem, mogą łączyć te dwie for-
my terapii, by uzyskać lepsze efekty. 

Wyposażenie

Sala Doświadczania Świata jest wyposażona 
w specjalistyczny sprzęt, który ma za zada-
nie przenieść dziecko w niezwykły, bajkowy 
świat: z tysiącem barw, rozmaitych dźwię-
ków i zapachów. Wyposażeniem tym są ele-
menty oddziałujące na zmysły, m.in.:

- odtwarzacz CD oraz odpowiednio dobrana 
muzyka, stymulująca zmysł słuchu: odprę-
żająca, wyciszająca albo zachęcająca dziec-
ko do dalszej aktywności;

- dyfuzor zapachów – niewielkie urządze-
nie, które emituje wraz z parą wodną za-
pach olejku eterycznego; nawilża powietrze 
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i jednocześnie zmienia kolory, stymulując 
dodatkowo zmysł wzroku;

- miękkie pufy – podczas leżenia na nich 
mięśnie stają się rozluźnione; 

- projektor przestrzenny z wymiennymi 
tarczami, który koncentruje wzrok i uwagę 
dziecka na zmieniających się sekwencjach 
barw i obrazów wyświetlanych na ścianie;

- kolumna wodna, imitująca akwarium z pły-
wającymi w środku rybkami i pęcherzykami 
powietrza, która dodatkowo posiada funkcję 
zmiany kolorów i przyjemnie szumi;

- światłowody zmieniające kolor – ich cie-
niutkie plastikowe wiązki swobodnie zwisają 
z sufitu i ze ściany – dziecko może ich doty-
kać, oplatać się nimi;

- lustrzany kącik – pozwala dziecku obser-
wować się z różnych stron, stymuluje wzrok, 
rozwija orientację w przestrzeni, planowanie 
ruchowe;

- biały domek z pianki – umożliwia wiele 
zabaw, ale również pozwala odizolować się 
od nadmiaru bodźców i odpocząć; stwarza 
poczucie bezpieczeństwa, wspomaga kon-
centrację, pozwala na wyciszenie;

- podświetlane stoliki – umożliwiają oglą-
danie wielu przedmiotów w innym świetle 
oraz tworzenie podświetlonych rysunków 
w piasku czy kaszy;

- szklana tablica – można na niej ćwiczyć 
rękę, tworzyć rysunki, malować palcami za 
pomocą farb, czy pianki.

Ponadto Przedszkole posiada magiczny dy-
wan (znany również pod nazwą „podłoga 
interaktywna”) – przeznaczony do ćwiczeń, 
gier i zabaw ruchowych. W bardzo atrakcyj-
ny dla dzieci sposób pomaga rozwijać dużą 
motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, 
spostrzegawczość i szybkość reakcji. Nasze 
przedszkolaki uwielbiają te zajęcia.

Szybsze efekty!

Sala została zaprojektowana tak, by jej kli-
mat sprzyjał zwiększaniu poczucia zaufania 
i odprężenia, dając naszym przedszkolakom 
możliwość cieszenia się dźwiękami, faktu-

rami, bodźcami wzrokowymi, zapachami. 
W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu, 
podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, 
efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. 
Pozytywne dla dzieci wrażenia przenoszą 
się na sytuacje i w konsekwencji prowadzą 
do poprawy komunikacji. Bardzo wyraźnie 

widać ten efekt u dzieci nieśmiałych, wy-
cofanych, z problemami w komunikacji. 
Często już podczas pierwszych zajęć w Sali 
Doświadczania Świata dzieci te nawiązują 
dobry kontakt z terapeutami, chętniej się 
komunikują, zaczynają spontanicznie się 
wypowiadać. Ma to niebagatelne znacze-
nie dla efektywności prowadzonych zajęć. 
Nauczyciel lub terapeuta uważnie obser-
wuje zachowanie dziecka i pozostawia mu 
możliwość wyboru aktywności, jednocześnie 
dbając o jego komfort fizyczny i psychiczny 
oraz o bezpieczeństwo. 

Sala Doświadczania Świata bardzo szybko 
podbija serduszka naszych przedszkolaków!

 Aleksandra Tracz, Małgorzata Górecka
fot. arch. Gminego Przedszkola w Izabelinie
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PANDEMIA NIKOMU NIE SŁUŻY

Czy podczas pandemii ludzie zachowują 
się według pewnych wzorców?
To, co warte podkreślenia, to wielki zryw mo-
bilizacyjny na początku pandemii, kiedy ludzie 
się zjednoczyli i chcieli coś robić razem. To były 
koncerty na balkonach, pomoc i wsparcie dla 
osób starszych czy pozytywne zainteresowa-
nie sąsiadami. To były gesty, na które stać nas 
często w obliczu zagrożenia, bądź trudnych 
sytuacji. Dobrym przykładem są wszystkie ak-
cje pomocowe, m.in. wspieranie gastronomii, 
kupowanie chryzantem na Święto Zmarłych 
(zamknięte cmentarze), podziękowania dla le-
karzy. Uważam, że to wspólne działanie i zjed-
noczenie ludzi jest piękne. Szkoda, że tego nie 
ma w normalnych czasach. I to jest jedna stro-
na medalu. Druga to są lęki o zabezpieczenie 
swojej rodziny. To było widać, kiedy wszyst-
ko poznikało z półek, bo ludzie zaczęli robić 
ogromne zapasy żywności. Tu jednak też były 
podzielone głosy. Jedni głośno się z tego śmiali, 
drudzy zapełniali spiżarnie, co było związane 
z wiekiem i nastawieniem. Osoby młodsze 
bardziej ignorowały tę sytuację i zagrożenie, 
a osoby starsze, które doświadczyły głodu czy 
biedy, miały już zupełnie inny stosunek do tej 
sytuacji. Na pewno u wielu osób pojawiły się 
różne lęki przed zarażeniem, utratą zdrowia 
i życia, po prostu przed śmiercią. Stres spo-
wodował, że ludzie zaczęli być bardziej nieufni, 
niepewni, tak naprawdę w stosunku do wszyst-
kiego − do władzy, służby zdrowia, szczepień, 
pandemii. Można powiedzieć, że drugą stroną 
medalu naszych zachowań było również pod-
niesienie wrogości.

Regularnie konsultuje Pani osoby w kry-
zysie psychicznym. Z jakimi problemami, 
związanymi z obecną sytuacją, zgłaszają 
się pacjenci?
Z mojej perspektywy wygląda to tak, że na 
początku pandemii ludzie pod przykrywką lęku 
o los i życie zaczęli się zgłaszać do poradni. To 
był taki wytrych do tego, żeby przyznać się, że 
mają z czymś problem. Czyli było zgłoszenie 
pod kątem konsultacji covidowej po to, żeby 
mówić o tym, co jest sytuacją przewlekłą, na-
gromadzoną przez lata, która miała możliwość 
wybrzmieć dzięki wirusowi, bo teraz mamy pra-
wo gorzej się czuć czy mieć obniżony nastrój. 

Z mojej praktyki wynika, że ludzie nie zgłaszali 
się np. z powodu utraty pracy, lęku przed zara-
żeniem czy z problemami sytuacyjnymi, tylko 
ze starymi nierozwiązanymi sprawami.

Czy chce Pani przez to powiedzieć, że 
wizyta u psychologa jest nadal tema-
tem tabu? 
Tak, niestety poza dużymi miastami jest to na-
dal wstydliwy temat. 

A jak wygląda sytuacja po roku trwania 
pandemii?
To, co mogę zaobserwować teraz, to nasilenie 
się lęku, który zmierza w kierunku kompulsji 
i obsesji. W tej chwili mam wysyp takich osób. 
Ludzie przychodzą do poradni z zachowaniami 
kompulsywnymi, które dotyczą m.in. tema-
tów zawodowych, takich jak rozliczanie czasu 
pracy, poziom efektywności i tego, jak mam 
siebie widzieć jako człowieka efektywnego, 
w momencie kiedy moja efektywność drastycz-
nie spadła. Zadają sobie pytanie: czy jestem 
jeszcze efektywny? Z jednej strony człowiek 
widzi ile pracuje i to go demotywuje, bo nie 
jest w stanie wypracować takich wyników, jak 
kiedyś. Wtedy traci poczucie własnej wartości 
i pewności siebie. To jest nowy temat, z któ-
rym się wcześniej nie spotykałam. Pojawia się 
wiele problemów moralnych w związku z tym, 
że pracujemy z domu np. rozliczenie czasu pra-
cy i pytanie, czy mogę zaliczyć tę godzinę, bo 
w międzyczasie gotowałam zupę i nastawiłam 
pralkę. Albo problem nieradzenia sobie z po-

godzeniem pracy zdalnej z obowiązkami do-
mowymi i myślenie, że innym się to udaje, że 
mogą zrobić więcej, a mają dzieci troje, a nie 
dwoje jak my. To, co zmieniło obszar rozmów, 
to są tematy relacyjne. Ten obszar się bardzo 
uaktywnił. Ludzie − przez to, że są ze sobą 
dłużej w domu − muszą ze sobą rozmawiać 
i nagle okazuje się, że tego nie potrafią. Jest 
organizacyjne przekazywanie spraw i mijanie 
się, ale jest problem z normalną rozmową. Ci, 
którzy trafiają do psychologa, to osoby, które 
mają pewien rodzaj otwartości i chęci, by ten 
problem rozwiązać, a ile jest takich, którzy 
będą tylko na siebie warczeć, tego nie wiemy. 
Teraz ludzie chcą się dowiedzieć, jak w ogóle 
razem żyć, żeby się nie pozabijać, a wcześniej, 
przychodząc na terapię poruszali jakiś wąski 
aspekt swojego egzystowania. 

A co z tematem szczepionek, dualnością 
informacji i wątpliwościami czy się szcze-
pić, czy wręcz przeciwnie? A strach an-
tyszczepionkowców przed wykluczeniem 
społecznym?
Tu podstawą powinno być rzetelne szukanie 
i sprawdzanie informacji z wiarygodnych źró-
deł. Jest w tej chwili tyle fake newsów, które 
im bardziej bulwersujące, drastyczne i kon-
trowersyjne, tym więcej zwolenników mają 
szansę zdobyć. A ci, czytając same nagłówki, 
przekazują informacje dalej bez żadnego zro-
zumienia i sieją zamęt. Brak poszukiwania ma-
teriałów źródłowych powoduje mętlik i chaos, 
wprowadza niepokój oraz dezinformację. 

Niepewność i niewiedza o tym, co będzie dalej w kluczowych aspek-
tach życia, budzą lęk. U wielu osób towarzyszy temu poczucie braku 
nadziei na powrót do normalności. A to już dobry początek do po-
wstania depresji. O tym, jak się czujemy w czasach zarazy z Katarzyną 
Sadowską – psycholog z Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego Sor-
no w Starych Babicach rozmawia Iwona Mazurek

fot. pixabay
fot. arch. K. Sadow

skiej
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Jak podczas pandemii zachować równo-
wagę psychiczną i uodpornić się na różne 
sprzeczne informacje?
Podstawą jest dbanie o siebie oraz postawa 
życzliwości i wyrozumiałości wobec samego 
siebie. Dbanie o zdrowie fizyczne, ale także to 
psychiczne, powinno być naszą codziennością, 
a nie uaktywniać się tylko w sytuacjach kryzy-
sowych. Bardzo ważne jest prawidłowe odży-
wianie się i zadbanie o sen, właściwe zarządza-
nie stresem w swoim życiu i znalezienie balan-
su pomiędzy wyzwaniami, które przynosi nam 
życie, a odpoczynkiem. My zazwyczaj szukamy 
balansu w momencie, gdy jesteśmy w sytuacji 
głębokiego kryzysu. I z tej pozycji szukamy ra-
tunku, a wtedy trudno jest skoncentrować się 
na wzmacnianiu odporności psychicznej na to, 
co się dzieje. 

Czy takie wydarzenia jak epidemia, trwale 
zmienią nasze podejście do zdrowia i cho-
roby oraz zachowanie się w sytuacjach 
kryzysowych?
Moim zdaniem wróci wszystko do normy 
sprzed pandemii. Namiastką tego były zeszło-

roczne wakacje, które pokazały ogromne roz-
luźnienie społeczeństwa. Ludzie bardzo szyb-
ko przyzwyczajają się do różnych ograniczeń 
i zakazów w trybie kryzysu, ale w momencie, 
kiedy się wszystko normuje, nasze zachowania 
wracają do starych wzorców i przyzwyczajeń. 
Możemy to zaobserwować na przykładzie na-
szej historii. Kiedy działo się coś złego, ludzie 
się jednoczyli i umieli działać wspólnie. Jednak 
kiedy niebezpieczeństwo mijało, przychodziły 
lepsze czasy, to wszystko wracało na stare 
tory, pojawiały się niesnaski i znowu ludzie nie 
potrafili razem funkcjonować i współdziałać. 
Dużo się teraz mówi o spowolnieniu tempa ży-
cia, docenieniu rodziny i innych wartości, jed-
nak ja myślę, że to jest chwilowe. Bo my nadal 
jesteśmy zachłyśnięci wielkim światem, korpo-
racjami, blaskiem wieżowców, nowoczesnym 
autem − i to jest coś, co jeszcze zbiera żniwo. 
I teraz to właśnie ci ludzie, którzy najbardziej 
pędzili, najczęściej pękają. 

Wydaje mi się, że trwałe zmiany potrzebu-
ją więcej czasu, by mogły zaistnieć na stałe. 
Wbrew pozorom człowiek jest istotą irracjonal-

ną. Nam się tylko wydaje, że myślimy i podej-
mujemy decyzje w sposób racjonalny. Jednak 
patrząc na nasze wybory, okazuje się, że tak 
nie jest. 

Jak wygląda teraz praca psychologa? 
Czy konsultacje i porady odbywają się 
zdalnie?
Ja pracuję zarówno stacjonarnie w przychodni, 
jak również online. Na pewno pandemia przy-
czyniła się do większej popularności konsultacji 
zdalnych. Jednak jest grupa osób, pacjentów, 
która sobie nie wyobraża pracy w taki sposób. 
Trzeba jednak powiedzieć, że inna grupa wła-
śnie dzięki konsultacjom online odważyła się, 
by skorzystać z pomocy i bardzo sobie chwali 
ten rodzaj pracy. Jest to dla wielu osób wy-
godniejsza forma − bez wychodzenia z domu, 
tracenia czasu na dojazd, ponoszenia kosztów 
transportu i ryzyka zarażenia w komunikacji 
miejskiej. To wszystko spowodowało, że po-
pyt na rynek konsultacji zdalnych znacznie się 
zwiększył. A badania potwierdzają taką samą 
skuteczność konsultacji czy interwencji online, 
co spotkań stacjonarnych. 

Dziękuję za rozmowę.

JAK TO SIĘ DZIEJE, 
ŻE SŁYSZYMY?

mówi audiofonolog Ewelina Bukato

Proces słyszenia jest bardzo skomplikowany, a fala dźwiękowa podczas 
kilku etapów przebywa bardzo długą drogę. Dla człowieka czas ten jest 
nie do uchwycenia, ponieważ wszystko odbywa się w ciągu milisekund. 

Pierwszym etapem słyszenia jest zebranie fali 
dźwiękowej przez małżowinę uszną i prze-

kazanie jej dalej do przewodu słuchowego ze-
wnętrznego. Drgając, fala dźwiękowa wprawia 
w ruch błonę bębenkową. Błona bębenkowa 
przekazuje te drgania do ucha środkowego, 
gdzie najmniejsze kosteczki ludzkiego ciała, 
czyli kosteczki słuchowe, dodatkowo wzmac-
niają dźwięk. Fala dźwiękowa, poprzez strze-
miączko (ostatnia kosteczka słuchowa), przesy-
łana jest dalej do ślimaka (ucho wewnętrzne), 
jednego z ważniejszych składowych układu 
słuchowego. Jego zadaniem jest przesłanie in-
formacji dalej – nerwem przedsionkowo-ślima-
kowym, do wyższych pięter drogi słuchowej. 
Informacja słuchowa ostatecznie dociera do 
kory słuchowej. Kora słuchowa jest ostatnim 
miejscem, do którego nasz dźwięk ma dotrzeć. 

Najważniejszym elementem, dzięki któremu 
tak naprawdę możemy słyszeć, wcale nie 
są uszy, lecz właśnie kora słuchowa mózgu. 
I to właśnie mózg, jako koordynator całego 

naszego ciała, decyduje o procesie słysze-
nia, widzenia, czucia, węchu, poruszania się 
czy mówienia.

grafika nadesłana przez autorkę

fot. arch. autorki
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ŻYWIENIE 
W OKRESIE 
ZIMOWYM

radzi Milena Bogusławska - specjalista ds. żywienia

Zima to okres, w którym szczególnie powinno zwrócić się uwagę na poprawę swojej odporności. Ujemne 
temperatury na zewnątrz sprzyjają zwiększonej podatności na przeziębienie oraz obniżenie nastroju. Moż-
na jednak zadbać o swoje zdrowie, nie dając się zimowej chandrze czy zachorowaniom. Jak to zrobić? 
Przede wszystkim:

POSTAW NA NATURALNE ANTYBIOTYKI

Jednym z najstarszych znanych na świecie 
warzyw wykazujących działanie bakteriobój-
cze jest cebula. Za jej prozdrowotne działanie 
odpowiadają fitoncydy. Podobnie czosnek za-
wiera w swoim składzie aktywną biologicznie 
substancję, jaką jest allicyna. Substancja ta 
wykazuje działanie przeciwwirusowe, antybak-
teryjne oraz przeciwgrzybicze. Oba warzywa 
są bogate w witaminę C, która wspiera budo-
wanie odporności. Wykazują także pozytywne 
działanie na rozwój prawidłowej mikrobioty 
jelitowej, co zalicza je do grupy pokarmów 
prebiotycznych.

Miód jest skarbnicą witamin i składników mi-
neralnych. Swoje antybiotyczne właściwości 
zawdzięcza inhibinie, apidycynie oraz lizozy-
mowi. Najwięcej składników wykazujących 
działanie niszczące pierwotniaki, bakterie oraz 
wirusy wykazują miody ciemne tj. gryczane czy 
spadziowe. Z kolei miód lipowy ma zdolności 
oczyszczające organizm z toksyn i drobnoustro-
jów.

DO POSIŁKÓW DODAWAJ ROZGRZEWA-
JĄCE PRZYPRAWY

Składniki zawarte w imbirze, kurkumie, kar-
damonie, cynamonie czy goździkach hamują 
rozwój bakterii, wirusów, grzybów, a także pa-
sożytów. Przyprawy można wykorzystywać do 
przygotowywania potraw lub koktajli, nadając 
im aromatyczny smak, ale również do uzyska-
nia z nich naparów o korzystnych właściwo-
ściach zdrowotnych.

JEDZ SEZONOWO

W zimie trudno o dostępność świeżych owo-
ców i warzyw, dlatego warto postawić na 
produkty, które są wytrzymałe na długie prze-
chowywanie. Należy spożywać warzywa ko-
rzeniowe (marchew, buraki, seler, pietruszkę), 
cebulowe (czosnek, cebulę, pora), kapustne 

zimowa żywność, fot. arch. autorki

fot. arch. autorki
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NUŻENIEC PSI
lek. wet. Justyna Grochowiecka

Nużeniec psi (demodex canis) jest częstym „pasażerem na gapę” u młodych psów z osła-
bionym systemem immunologicznym. Gnieździ się w mieszkach włosowych, warstwie 

rogowej naskórka i gruczołach łojowych. Kiedy warunki są dla niego sprzyjające, dochodzi 
do podrażnienia skóry, łupieżu i przede wszystkim utraty włosa.

W tym przypadku (fot.) przyczyną spadku odporności były problemy alergiczne. Pacjent 
cierpi na  alergię pokarmową oraz atopowe zapalenie skóry, dlatego leczenie powinno być 
wielopłaszczyznowe.

Zawsze w przypadku postępujących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem 
weterynarii, aby dobrać odpowiednią terapię.

PRZYKŁAD DZIENNEGO 
JADŁOSPISU ZIMOWEGO

Śniadanie: 
owsianka na mleku z prażonymi na maśle 
jabłkami, cynamonem, kardamonem i orze-
chami włoskimi

II śniadanie: 
pieczone warzywa korzeniowe w ziołach 
z czosnkowym humusem

Obiad: 
pieczony łosoś z gotowanymi ziemniakami 
i surówką z kiszonej kapusty

Podwieczorek: 
jogurt naturalny z miodem i musem z owo-
ców leśnych

Kolacja: 
Rozgrzewający krem z dyni z kurkumą i chi-
li, z dodatkiem pestek dyni i natki pietruszki

(kapustę, brukselkę, jarmuż, kalarepę) oraz 
rośliny strączkowe (fasolę, soczewicę, groch). 
Z warzyw można przygotować aromatyczne 
i rozgrzewające zupy.

SPOŻYWAJ PROBIOTYKI

Kiszonki oraz fermentowane przetwory mlecz-
ne to produkty zawierające bakterie probio-
tyczne, czyli wspierające rozwój prawidłowej 
mikrobioty jelitowej, która stanowi podstawę 
odporności organizmu. Do tych produktów za-
liczamy kapustę i ogórki kiszone, zakwas bura-
czany, naturalne jogurty, maślanki czy kefiry.

POSTAW NA ZDROWE TŁUSZCZE

Dla prawidłowego funkcjonowania układu im-
munologicznego ważne jest spożywanie tłusz-
czów w odpowiednich proporcjach i jakości. 
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, 
a w szczególności kwasy tłuszczowe omega-3 
wykazują działanie przeciwzapalne. Warto więc 

włączyć do diety oleje roślinne tj. zimnotłoczo-
ne oleje: lniany i rzepakowy, a także orzechy.

NIE ZAPOMINAJ O SUPLEMENTACJI 
WITAMINY D
Niedobory witaminy D są związane ze spad-
kiem odporności w okresie jesienno-zimowym. 
Szacuje się, że występują one u około 90% 
Polaków, dlatego zaleca się profilaktyczną su-
plementację tej witaminy przez cały rok. Su-
plementacja powinna być dopasowana indy-
widualnie do wieku, wagi, stanu zdrowia oraz 
poziomu witaminy D we krwi.

Podsumowując, organizm do prawidłowego 
funkcjonowania potrzebuje odpowiedniej ilo-
ści składników mineralnych oraz witamin. Na 
szczególną uwagę zasługują witaminy A, C, E 
i D oraz mikroelementy tj. selen, cynk, żelazo. 
Nie można również zapomnieć o prozdrowot-
nym działaniu niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (NNKT). 

zupa dyniowa, fot. arch. autorki
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Nastał czas budyniowych olsów
Po krótkotrwałym, ale dużym ochłodzeniu przyszła odwilż. Czas, kiedy woda stojąca w lesie na przemian 
zamarza nocą, a za dnia częściowo rozmarza. Przez to osady leżące na dnie rozmaitych bajorek, stawów, 
rozlewisk i kałuż unoszą się ku powierzchni i mieszają. Lód nabiera koloru trochę beżowego, trochę brązo-
wego, w różnych odcieniach. Nazywam te kolory budyniowymi. Dla spokoju, żeby nie błądzić w barwnych 
niuansach, znanych jedynie kobietom. 

Fantastycznie wyglądają wówczas zatopione 
w lodzie kłody powalonych drzew. Przysypa-

ne śnieżnym pudrem, wyglądają jak bielejący 
szkielet ogromnego zwierzęcia, okryty jedynie 
cienką jak papier, wyschniętą, pozbawioną sier-
ści skórą. Piękny jest taki ols. Surowy i zimny. 
Wyobrażam sobie, że ciągnie się dziesiątkami 
kilometrów − dziewiczy, nieprzebyty. Jak daw-
niej, przed wiekami, kiedy olsów było dużo. 
Rosły wszędzie, gdzie stała woda, i tylko nie-
liczni wiedzieli, którędy przejść − gdzie płyci-
zna, gdzie twardy grunt. To były czasy! Ludzie 
zamykali się na zimę w miastach, zamierał 
handel, przerywano wojny i czekano aż woda 
opadnie i drogi obeschną. Przyroda decydowa-
ła o codziennym rytmie życia i nikt nie śmiał 
tego zmieniać.

Skoro jest budyniowo, to trzeba zobaczyć jak 
wyglądają olsy. Ostatni raz ładny budyń widzia-
łem cztery lata temu. Późniejsze zimy były byle 
jakie, do tego suche. Wody w lasach nie było, 
to i o kolorowym lodzie nie było co marzyć.

Dzień był pochmurny. 

Mróz żaden − minus jeden, może minus dwa 
stopnie, ale wiatr silny i wilgotno, przez co na 
dworze było nieprzyjemnie. Sprawdziłem pro-
gnozę. Ani Norwegowie, ani ICM nie dawali 
szans na przejaśnienia. Dopiero pod koniec 
tygodnia zapowiadali niewielkie przebłyski 
słońca. Lubię taką pogodę. Czuję wtedy dziw-
ny niepokój, nosi mnie i koniecznie muszę iść 

do lasu. Żeby zmarznąć, żeby mnie przewiało 
i ręce zgrabiały. Upał mnie męczy.

W borze na wydmie śniegu ani śladu. 

Stąd zawsze szybko spływa. Taki urok kam-
pinoskich wydm. Wypiją każdą ilość wody. 
Ha! Żeby wypiły! Przecedzą tylko przez piach 
i oddadzą olsom albo kanałom. Bo najgorzej, 
jak w pobliżu jest kanał. Wtedy woda ucieka 
najszybciej. Spłynie z wydmy i popłynie do 
Bzury, Wisły, Bałtyku. Żadnego z niej pożytku 
nie będzie. Kanały są przekleństwem puszczy. 
W dziewiętnastym wieku, 
w carskich czasach, budowa-
no je w dobrej wierze. Ulżyć 
ludziom, bagno osuszyć, dać 
więcej ziemi pod uprawę − 
taki był cel. Całą Polskę prze-
suszono tymi kanałami. Dziś 
się to mści okrutnie i nikt nie 
ma dobrego pomysłu, jak 
ten stan rzeczy poprawić. 
Urzędnicy myślą, planują, 
liczą i wychodzi jedno − re-
naturyzacja bagien jest dro-
ga albo bardzo droga. Na 
szczęście natura wymyśliła 
bobra i skonstruowała to 
stworzenie tak, że aby prze-
trwać, musi piętrzyć wodę. 
W latach siedemdziesiątych bobrów w Polsce 
prawie nie było. Wybito je, bo to niby szkodni-
ki. Wreszcie znalazł się ktoś mądry i stwierdził, 

że jednak byłoby miło, gdyby tu i tam jakiś 
bóbr się pokazał, i to bardziej jako atrakcja 
przyrodnicza dla ciekawskich niż pospolicie ży-
jące zwierzę. Objęto bobra ochroną. I to była 
jedna z lepszych decyzji ludzi odpowiedzialnych 
za ochronę zwierząt w ostatnim półwieczu. Tną 
więc bobry krzewy, drzewka i potężne drzewa. 
Nie patrzą na gatunek ani rozmiar. W górach 
biorą się za świerki i jodły, a w puszczy nawet 
graby i dęby im nie straszne. Co i rusz postawią 
jakąś tamę, spiętrzą wodę, zaleją kawał lasu, 
ku uciesze przyrodników, a na nieszczęście le-
śników, bo to las gnije, drzewa się marnują, 

metrów sześciennych nie można wyrobić… 
I tak się mocują ludzie z bobrami. Bobry tamę 
postawią, to człowiekowi przeszkadza. To ją 

zimowy ols, fot. M. Szajowski

bóbr, fot. M. Sarat
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po cichu rozbierze, czasem ręcznie, a czasem 
koparką − a co! Ale cierpliwy bóbr buduje od 
nowa i woda znów las albo łąkę zalewa. I tak 
w kółko. Wreszcie ktoś policzył i nazwał spra-
wę po imieniu. Okazało się, że bobry oddają 
człowiekowi tak zwane usługi ekosystemowe. 
Znaczy to tyle, że za darmo renaturyzują świat, 
który przekształciliśmy. Robią coś, na co my − 
ludzie − musielibyśmy wydać, tylko w skali 
naszego kraju, kilkaset milionów rocznie. Ale 
zostawmy bobry...

Na drodze był lód. 

W woderach paskudnie się po nim chodzi. Ru-
szyłem więc na przełaj. Wiatr ustał dopiero, 
gdy wszedłem do lasu. W zasadzie nie ustał, 
wiał tylko górą, po koronach drzew. Przy ziemi 
zrobiło się cicho i jakby cieplej. Po kilkunastu 
minutach dotarłem do kanału. Za szybko ta 
woda odpływa. Potrzebny jeszcze duży mróz. 
Przynajmniej dwa, może nawet trzy tygodnie…

Lód utrzymywał się jedynie w zakolach koryta. 
Woda przelewająca się przez poprzewracane 
drzewa, szumiała jak w górskim potoku. Ols 
za kanałem wyglądał nierealnie. Pnie olch 
stały w resztkach śniegu, omszałe od dołu, 
jakby w zielonych, mszystych skarpetach. Wy-
żej zmieniały kolor na brązowo-stalowy i bla-
dozielony. Im dalej, tym bardziej zlewały się 
w jednorodną szarą ścianę, a delikatna mgła 
rozmywała obraz, jeszcze bardziej dodając ta-
jemniczości. Mimo że puszcza borem stoi, to 
jednak kampinoskie olsy niezmiennie, najbar-
dziej mnie zachwycają. 

Śnieg, który leży kilka dni staje się brudny. 

Nawet w lesie pełno w nim kurzu, pyłków, na-
sion, resztek kory, odchodów zwierzęcych. Ten 
był idealnie biały, pocięty jedynie dziesiątkami 
tropów sarnich i jelenich, czasem lisich. Leżał 
zaledwie kilka dni i nie zdążył zmienić koloru, 
a już prawie go nie było. Były też tropy łosia, 
co w olsie o tej porze roku jest rzadkością, bo 
przecież łosie na zimę idą do borów. Więcej 
tam mają pożywienia, a i łatwiej po twardym 
gruncie stąpać. 

Przeprawiłem się przez kanał. Wody było pra-

wie po pas i była idealnie przezroczysta. Widać 
było czysty przepłukany piach, z którego wy-
rastały rośliny. Wyglądały dziwnie, z tą zielo-
nością o czarno-białej porze roku, kiedy oczy 
odwykłe od kolorów lata. Grząskie dno chwy-
tało za stopę jakby topielec, co to mieszka pod 
zwalonym pniem w baniorze i złości się, że mu 
ktoś spokój zakłóca i wodę mąci. Ciągnie więc 

takiego za nogę, żeby przestraszyć. A nuż się 
poślizgnie, zachwieje i przewróci w zimną ot-
chłań. Zapalenia płuc dostanie i nie będzie się 
zimą po lasach błąkał. W takiej sytuacji trzeba 
szybko się uwijać, nie dać nodze ugrzęznąć 
w mule, bo jak topielec złapie za obie, to przy-
trzyma i będzie bieda. 

Las spał.

Jedynie pracowity dzięcioł w oddali konse-
kwentnie, w regularnych odstępach, dawał 
znać o sobie, kując w pniu. Szedłem wzdłuż 
kanału. Zlodowaciały śnieg chrzęścił pod no-
gami. We wszechogarniającej ciszy ten chrzęst 
brzmiał głośno, wydawał się potężnym ha-
łasem. I wtedy wydarzyło się coś, co zapa-
miętam na zawsze. Coś przemknęło między 
drzewami. Lisi ogon? A może to pies? Ale skąd 
tu pies? W olsie, na bagnie? Może go ktoś 
wyrzucił? I nagle olśnienie − przecież to wilk, 
najprawdziwszy wilk! Stanąłem w pół kroku. 

Cicho, bądź cicho, nie oddychaj. Serce wali jak 
oszalałe, jakby chciało z człowieka wyskoczyć. 
Nie ze strachu. Ze szczęścia. Wilku, podejdź bli-
żej, wyjdź z tych chaszczy. Wilku, proszę… Daj 
mi zrobić chociaż jedno zdjęcie… Setki myśli 
w ciągu sekundy, ręce trzęsą się jak w deli-
rium... Cud, że aparat z długim obiektywem 
miałem zamocowany na statywie, gotowy do 
strzału. 

Tymczasem on szedł spokojnie, jakby spacero-
wał. Przez kanał przeszedł po zwalonym pniu. 
Chyba mnie usłyszał, bo przystanął i spojrzał 
w moją stronę. Trochę jakby od niechcenia. 
Już go miałem w wizjerze i czekałem. Obejrzał 
się w stronę, z której przyszedł, potem znowu 
popatrzył na mnie, tym razem z dużo większą 
uwagą. Bufor pamięci w aparacie aż dymił. 
Trwało to zaledwie kilka sekund, po czym zu-
pełnie mnie zignorował i odszedł. Z serii zdjęć, 

jedno okazało się ostre. Mam. Zdążyłem jesz-
cze zrobić dwa zdjęcia, kiedy się oddalał. Łeb 
miał zwieszony. Widziałem, że coś zwietrzył, bo 
znów przystanął. Uniósł głowę i słuchał. Wiem, 
że słyszał dźwięki i czuł zapachy, o których ja, 
upośledzony przez naturę, uzbrojony jedynie 
w elektronikę homo sapiens, nie miałem po-
jęcia. Odprowadzałem go wzrokiem, patrząc 
przez obiektyw. Miałem nadzieję, że się obej-
rzy, że zechce sprawdzić co się dzieje, upewnić 
się, że za nim nie idę. Nic z tego. On wiedział, 
kto tu rządzi, i że ja nie mam żadnych szans na 
dogonienie go. Nie zaprzątał sobie mną głowy. 
Ale moment, kiedy dzieliło nas zaledwie kilka-
naście metrów, kiedy patrzyliśmy na siebie... 
Tych kilka sekund... On − pewny siebie, spo-
kojny, piękny. Ja − przejęty i rozdygotany, jak 
uczniak, który nie odrobił lekcji, stojący skru-
szony przed wyrozumiałym profesorem. Coś 
wspaniałego… 

Maciej Szajowski, 
starszy specjalista ds. edukacji

Kampinoski Park Narodowy

jeden z kampnoskich kanałow, fot. M. Szajowski

wilk, fot. M. Szajowski
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Jeśli chcą Państwo podjąć wyzwanie i za-
angażować się w wolontariat senioralny, 

warto najpierw zapoznać się z lokalną ofertą 
organizacji użytku publicznego. Niektóre ze 
stowarzyszeń, fundacji oraz instytucji wręcz 
specjalizują się we współpracy z emerytami. 
Poniżej przedstawiamy popularne rodzaje 
wolontariatu dla przedstawicieli starszego 
pokolenia, a także krótko omawiamy ich naj-
ważniejsze zalety.

Wolontariat seniorów w Polsce to wciąż sto-
sunkowo nowa inicjatywa. Według badań 
Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 
roku osoby po 65 roku życia stanowiły ok. 
25% ogółu wolontariuszy, czyli prawie o po-
łowę mniej niż w innych krajach UE.

Wolontariat senioralny w towarzystwach 
sportowych i kulturalnych
Dla pasjonatów kultury i sportu emerytura to 
moment, w którym hobby w końcu może za-

Wraz z przejściem na emeryturę wkraczają Państwo w nowy etap życia. Koniec aktywności zawodowej 
oznacza przede wszystkim czas na zasłużony odpoczynek, ale co począć w sytuacji, gdy do codzien-
ności wkrada się nuda? Wiele starszych osób ma wciąż sporo energii, a ich doświadczenie i umiejętności 
sprawiają, że stanowią oni nieoceniony kapitał społeczny. Stąd jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe 
pomysły na wykorzystanie wolnego czasu – m.in. szeroka oferta wolontariatu dla seniorów. Zaangażowa-
nie w projekty społeczne przynosi osobom po 65 roku życia całą masę korzyści. Pomagając innym mogą 
Państwo jednocześnie zadbać o własną kondycję psychiczną i fizyczną, poczuć się docenieni i potrzebni, 
a przy okazji nawiązać nowe znajomości.

cząć odgrywać pierwsze skrzypce. Nic dziw-
nego zatem, że wolontariat w organizacjach 
non-profit związanych ze sportem, kulturą 
i rekreacją cieszy się tak dużym powodze-
niem. Dla wielu seniorów zaangażowanie 
w tego typu działalność to naturalna kolej 
rzeczy. Aktywne członkostwo w stowarzysze-
niach rozpoczęli bowiem jeszcze przed przej-
ściem na emeryturę. Jednak nawet jeśli nie 
należą Państwo do tej grupy – nigdy nie jest 
za późno na rozwój nowych zainteresowań! 
Wystarczy rozejrzeć się za odpowiednią in-
stytucją i zaproponować swoją pomoc, a naj-
prawdopodobniej zostaną Państwo przyjęci 
z otwartymi ramionami. Warto rzucić okiem 
na oferty stowarzyszeń takich jak:

• lokalne kluby sportowe;
• chóry i towarzystwa muzyczne;
• towarzystwa taneczne;
• grupy teatralne;
• stowarzyszenia krajoznawcze;

• związki i koła wędkarskie;
• schroniska dla zwierząt.

Wkład, który wolontariusze wnoszą w rozwój 
organizacji non-profit, trudno jest przecenić 
– wiele z nich bez pomocy ochotników nie 
miałoby wręcz racji bytu. Co więcej, dzięki 
swojemu doświadczeniu, w ramach wolonta-
riatu senioralnego mogą Państwo pełnić wiele 
różnych funkcji i stanowisk. Do najpopular-
niejszych należą:

• Trener lub osoba prowadząca zaję-
cia: seniorzy, którzy mają na swoim koncie 
sportowe sukcesy, świetnie odnajdą się w roli 
trenera. Jak nikt inny wiedzą przecież na co 
zwrócić uwagę układając plan treningowy, 
a także jak uniknąć najczęstszych kontuzji. 
Znajomość tajników konkretnej dyscypli-
ny to nieoceniony atut podczas organizacji 
wszelkich wydarzeń, zawodów i rozgrywek 
– od planowania, przez przygotowanie kon-
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dycyjne zawodników, po zajęcie honorowego 
miejsca wśród jurorów. Wolontariat w klubie 
sportowym to również świetna okazja do na-
wiązania nowych kontaktów: z rówieśnikami, 
ale również z przedstawicielami innych poko-
leń, np. młodzikami. Bez wątpienia upieką tu 
Państwo dwie pieczenie przy jednym ogniu 
i oprócz ciekawego hobby zyskają też lepszą 
kondycję fizyczną.

Wiele miast włącza się do ogólnopolskiego 
cyklu akcji pod hasłami „Aktywny Senior” 
oraz „Trener Senioralny”. Osoby starsze mogą 
odnaleźć się tu w dwóch różnych rolach – tre-
nerów oraz uczestników zajęć sportowych.

• Specjalista w dziedzinie organiza-
cji, administracji lub marketingu: mało 
kto może konkurować z seniorami pod ką-
tem znajomości tajników danej dziedziny 
i wszechstronnego obycia w kwestiach or-
ganizacyjnych. Nie dziwi zatem fakt, że tak 
wiele osób starszych świetnie odnajduje się 
w roli członka zarządu różnorakich stowarzy-
szeń oraz instytucji. Do pełnionych przez nich 
obowiązków często należą:

• zarządzanie organizacją (np. zespołem, 
finansami, księgowością)
• reprezentowanie stowarzyszenia na ze-
wnątrz (również w kwestiach prawnych)
• przeróżne czynności organizacyjne 
(np. planowanie kursów, wydarzeń cyklicz-
nych, mistrzostw czy jubileuszy)

Jeśli zaangażują się Państwo w którekolwiek 
ze wspomnianych działań, najprawdopodob-
niej większość obowiązków będą Państwo 
dzielić z innymi członkami organizacji. Jednak 
każdy, nawet najmniejszy wkład się liczy! 
Czasami nawet pozornie błaha czynność, taka 
jak podwiezienie grupy młodzieży na zawody, 
może okazać się bezcenna.

To, ile czasu poświęcą Państwo na wspieranie 
stowarzyszenia non-profit, zależy w głównej 
mierze od rodzaju wykonywanych obowiąz-
ków. Jako trenerzy lub osoby prowadzące 
zajęcia muszą być Państwo gotowi samo-

dzielnie wykonać lwią część zadań. Z kolei 
praca członka zarządu wymaga elastyczności 
i pozostawania w ciągłym kontakcie z innymi. 
Przed podjęciem wyzwania warto zastanowić 
się, na którym stanowisku najlepiej wykorzy-
stają Państwo swoje mocne strony.

Badania dowodzą, że wolontariat po 50 roku 
życia to całe mnóstwo dobrodziejstw. Wśród 
nich na pierwszy plan wysuwają się korzyści 
psychologiczne, takie jak poprawa samooce-
ny i pozycji społecznej, a także redukcja stre-
su i napięcia emocjonalnego.
 
Międzypokoleniowy wolontariat społeczny 
– praca na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin
Wiele instytucji działających na rzecz dzieci, 
młodzieży i rodzin, aktywnie szuka senio-
rów zainteresowanych wolontariatem. Star-
si stanowią niezbędne ogniwo komunikacji 
międzypokoleniowej, na której bazuje tak 
wiele inicjatyw społecznych. Spędzając czas 
z przedszkolakami, młodzieżą lub potrzebują-
cymi rodzinami, mogą się Państwo podzielić 
swoim doświadczeniem, służyć radą, przeka-
zać ważne umiejętności życiowe lub opowie-
dzieć ważne historie. Możliwości zaangażowa-
nia w lokalne przedsięwzięcia społeczne jest 
bez liku, warto zatem zasięgnąć informacji 
w takich miejscach, jak:

• przedszkola
• szkoły
• domy młodzieży
• wielopokoleniowe centra aktywności

Akcja „Seniorzy czytają dzieciom”
Zaobserwowano, że głośne czytanie kilkulat-
kom na wiele sposobów wspiera ich rozwój 
emocjonalny i umysłowy. Specjaliści z Funda-
cji „Cała Polska czyta dzieciom” wyjaśniają, 
w jaki sposób ta czynność pobudza u malu-
chów wyobraźnię, wzbogaca ich zasób słow-
nictwa i poprawia kompetencje społeczne. 
W ramach wolontariatu senioralnego mogą 
Państwo przez kilka godzin w tygodniu wcielić 
się w rolę lektora w przedszkolach, centrach 
kultury i świetlicach dla dzieci. Osobom, dla 
których czytanie jest życiową pasją, wpro-

wadzanie kilkuletnich szkrabów w świat lek-
tur z pewnością przyniesie mnóstwo radości. 
Państwa głos nie tylko ożywi bohaterów opo-
wieści, ale przy odrobinie szczęścia zaszczepi 
w zasłuchanych maluchach szacunek i miłość 
do książek. Ogromnym plusem tego przedsię-
wzięcia jest również to, że nie wymaga ono 
żadnych specjalnych przygotowań. Akcja „Se-
niorzy czytają dzieciom” prężnie działa w wie-
lu polskich miastach. Dodatkowych informacji 
można szukać w lokalnych Klubach Seniora 
i bibliotekach publicznych.

„Przyszywany dziadek, 
przyszywana babcia”

Ciekawość i chęć odkrywania świata leżą 
w naturze każdego szkraba. Dzieci mają po-
trzebę nieustannej zabawy, rozrabiania i pró-
bowania nowych rzeczy. Rzecz jasna – naj-
lepiej, by nad eksperymentami milusińskich 
czuwał ktoś dorosły, doświadczony, w razie 
potrzeby służący radą i cierpliwością. Gdy 
rodzice zajęci są pracą, w tej roli najlepiej 
sprawdzają się dziadkowie! Jednak wielu 
z nich mieszka daleko od swoich wnuków lub 
z różnych innych przyczyn nie może się nimi 
zajmować. Pomocna może się wtedy okazać 
szczególna forma wolontariatu dla seniorów 
– inicjatywa „Przyszywany dziadek, przyszy-
wana babcia”. By stać się jednym z nich wcale 
nie trzeba wiele: wystarczy wygospodarować 
kilka godzin w tygodniu. Mogą Państwo za-
angażować się w przeróżny sposób – od tra-
dycyjnej opieki nad dziećmi w domu, przez 
wspólne pieczenie ciasteczek, po zorganizo-
wane wyjścia do kina, teatru lub na spacery 
po parku. Wybór aktywności zależy jedynie 
od wyobraźni opiekunów i upodobań pod-
opiecznych. Wspólnie spędzony czas przynosi 
korzyści zarówno maluchom, jak i seniorom, 
a największą z nich jest powstanie między 
nimi głębokiej i trwałej więzi emocjonalnej. 
Dlatego jest to idealna forma wolontariatu 
społecznego dla osób, które chcą się w coś 
zaangażować na dłużej. Jeśli chcą Państwo 
spróbować swoich sił w roli przyszywanych 
dziadków, warto zwrócić się do regionalnego 
centrum wolontariatu lub skorzystać platfor-
my internetowej TuDu. Obie organizacje po-
średniczą pomiędzy wolontariuszami a rodzi-
nami zgłaszającymi się do programu.

W tej formie aktywności najważniejsze jest 
odpowiednie dobranie opiekunów i pod-
opiecznych pod względem charakteru. Nie-
rzadko współpraca rozpoczyna się więc od 
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kilku tygodni próbnych, podczas których 
przyszywana babcia lub dziadek powoli za-
znajamia się ze specyfiką danej rodziny, za-
sadami wychowania, które w niej panują, 
a także temperamentem maluchów. Dodat-
kowo obie strony poznają swoje cechy szcze-
gólne, w tym m.in. dolegliwości, ograniczenia 
lub alergie. Na następnym etapie ustalane są 
konkretne ramy czasowe opieki, a także wza-
jemne życzenia i oczekiwania.

Regionalne Centra Wolontariatu organizują spe-
cjalne cykle szkoleń pedagogicznych, podczas 
których uczestnicy programu „Przyszywany 
dziadek, przyszywana babcia” mogą lepiej przy-
gotować się do pracy z najmłodszymi.

Wolontariat szkolny dla seniorów 
– korepetycje i pomoc w odrabianiu lekcji
Również dzieci w wieku szkolnym potrzebu-
ją wsparcia, by poradzić sobie z wyzwania-
mi dnia codziennego. Dlatego nauczyciele 
i rodzice często szukają wolontariuszy, którzy 
mogliby częściowo odciążyć ich w obowiąz-
kach. Wielu seniorów świetnie sprawdza się 
w tej roli, pomagając dzieciom w nauce.
Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, 
emeryci mogą też spełniać się na innych sta-
nowiskach w placówkach edukacyjnych. Co-
raz częściej prosi się ich o pełnienie funkcji 
mediatora szkolnego podczas rozwiązywania 
wyjątkowo trudnych konfliktów. Oprócz tego, 
mogą się Państwo stać niezastąpionymi eks-
pertami w kwestii organizacji wszelkich wyda-
rzeń, zawodów, mistrzostw i konkursów, swo-
ją obecnością zwiększając autorytet każdej 
komisji szkolnej olimpiady lub jury konkursu 
młodych talentów.
Osoby starsze mogą również pełnić niezwykle 
ważną rolę, współpracując z przyszkolnymi 
biurami doradztwa zawodowego. Dzieląc się 
z młodymi ludźmi kawałkiem własnej historii, 
pomagają im odnaleźć swoje mocne strony 
i wybrać właściwą ścieżkę rozwoju. Dzięki 
swojej charyzmie seniorzy sprawiają też czę-
sto, że młodzież zaczyna bardziej wierzyć we 
własne możliwości. A emeryci mogą z dumą 
i satysfakcją śledzić poczynania swoich pod-
opiecznych.

Wolontariat pracowniczy na emeryturze
Przez długie lata aktywności zawodowej zebrali 
Państwo cenny bagaż doświadczeń. Dla wielu 
przedsiębiorstw stanowi on szczególny kapitał: 
wiedzy, umiejętności i branżowych sztuczek. 
Nic dziwnego zatem, że coraz większą popular-
nością wśród seniorów cieszy się wolontariat 
pracowniczy. W ramach tej formy zaangażo-
wania społecznego, emerytowani specjali-
ści przez kilka godzin w tygodniu wspierają 
przedsiębiorstwa i organizacje w konkretnych 
zadaniach. Firmy i instytucje publiczne często 
zwracają się o pomoc do nestorów branży, gdy 
zachodzi potrzeba restrukturyzacji.

W Polsce ta forma zaangażowania wciąż 
nie jest bardzo rozpowszechniona. Jedną 
z pierwszych inicjatyw wolontariatu pracow-
niczego dla seniorów był program aktywizacji 
emerytów, realizowany przez City Bank Han-
dlowy w 2011 roku. Sytuacja zmienia się jed-
nak dynamicznie i coraz więcej przedsiębior-
ców zdaje sobie sprawę z niewykorzystanego 
kapitału społecznego osób starszych.
 
Seniorzy seniorom – wolontariat 
wśród rówieśników
Emeryci szczególnie dobrze rozumieją się 
z osobami z tej samej grupy wiekowej. I nic 
dziwnego! Dzielą z nimi przecież wspólne za-
interesowania, problemy, a także podobne 
doświadczenia życiowe. Wolontariusz w star-
szym wieku świetnie odnajdzie się zatem we 
wszelkich instytucjach i organizacjach niosą-
cych pomoc innym seniorom. Należą do nich 
przeróżne domy opieki, centra kulturowe, 
fundacje i stowarzyszenia. Najczęściej poszu-
kuje się osób do pomocy przy:

• organizacji wydarzeń;
• prowadzeniu kursów;
• doradztwie i opiece;
• przewodzeniu wycieczkom i pielgrzymkom.

Taka forma zaangażowania pozwoli Państwu 
dodatkowo rozwinąć kompetencje społecz-
ne oraz nawiązać nowe kontakty z osobami 
w podobnym wieku.

Wolontariat dla seniorów – jak się zaangażować?
Wyżej opisane dziedziny działalności non-
-profit to tylko początek. Tak naprawdę moż-
liwości działań społecznych dla seniorów jest 
dużo więcej. By poznać rzeczywiste potrze-
by lokalnej społeczności, warto wybrać się 
do pobliskich instytucji pożytku publicznego 
i zapytać, w jakich dziedzinach najchętniej 
przyjmuje ochotników. Poszukiwania mogą 
Państwo rozpocząć od wizyty w następują-
cych miejscach:

• lokalne organizacje charytatywne i NGO;
• Centra Inicjatyw Senioralnych;
• Kluby Seniora;
• Regionalne Centra Wolontariatu.

Wspomniane instytucje czekają na wolonta-
riuszy z otwartymi ramionami. Mogą w nich 
Państwo również zasięgnąć rady co do tego, 
jaki typ zaangażowania społecznego najlepiej 
pasuje do Państwa indywidualnych potrzeb 
i możliwości. Przed udaniem się na konsulta-
cję warto zastanowić się nad tym, ile godzin 
w tygodniu chcą Państwo poświęcić na wo-
lontariat oraz w jakich dziedzinach mają Pań-
stwo najwięcej do zaoferowania.

Brak doświadczenia w konkretnym rodza-
ju działalności nie powinien jednak stać na 
przeszkodzie w rozpoczęciu wolontariatu. 
Większość organizacji zapewnia podstawowe 
szkolenia, przygotowujące seniorów do pod-
jęcia nowej roli. Często dużo bardziej od kon-
kretnej wiedzy liczą się Państwa entuzjazm, 
doświadczenie życiowe i szczera chęć niesie-
nia pomocy innym.

Podsumowanie
Starsze pokolenie to prawdziwa skarbnica 
wiedzy i doświadczenia w niemal wszystkich 
dziedzinach życia. Coraz więcej instytucji 
i przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z nie-
samowitego kapitału społecznego seniorów. 
Do współpracy zapraszają kluby sportowe, 
przedszkola i szkoły, a także niezliczone or-
ganizacje pożytku publicznego. To, czy ich 
zaproszenie trafi na podatny grunt, zależy tyl-
ko od Państwa. Jedno jest pewne – zarówno 
badania naukowe, jak i praktyka dowodzą, że 
wolontariat dla seniorów niesie ze sobą cały 
szereg korzyści dla wszystkich zaangażowa-
nych stron.

Regularna aktywność społeczna wymaga 
ciągłej interakcji z ludźmi z różnych środo-
wisk i grup wiekowych. Co więcej, w ramach 
wolontariatu mogą Państwo bez ograniczeń 
rozwijać swoje zainteresowania i uczyć się 
nowych umiejętności, a Państwa codzienność 
staje się ciekawsza i nabiera nowego, głęb-
szego sensu.

 Katarzyna Wutzler
Artykuł powstał we współpracy z firmą C&A

grafiki nadesłane przez autorkę

SENIORZY

Drogi Seniorze, 

jeżeli zainteresowała Cię idea wolontariatu, przeczytaj 
artykuł na stronie 22 i zaangażuj się w wolontariat 
na rzecz migrantów.
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Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

semestr letni
2020/2021

marzec
1.03 PODRÓŻE  Tomasz Tułak „Etiopia − część 2”
8.03 LITERATURA Rafał Wojasiński „Poezja T.S. Eliota”
15.03 HISTORIA Sławomir Szczocki „Maria Antonina − królowa, która lubiła ciastka?”
22.03 PODRÓŻE Tomasz Tułak „Kanada Zachodnia”
29.03 KOSMOLOGIA Michał Artymowski „Początek wszechświata, czyli Wielki Wybuch”

kwiecień
12.04 MIEJSCA Beata Artymowska „Florencja − miasto artystów”
19.04 GEOGRAFIA Robert Szewczyk „Walory przyrodnicze polskich parków narodowych”
26.04 PODRÓŻE Justyna Turek „Borneo. Tradycje i styl życia w dżungli” 

maj
10.05 PRZYRODA Katarzyna Fidler „Wiosna w KPN” − wykład oraz warsztat w terenie
17.05 LITERATURA Rafał Wojasiński „Poezja Hansa Magnusa Enzensbergera”
24.05 PODRÓŻE Tomasz Tułak „USA południowo-zachodnie”
31.05 HISTORIA SZTUKI Daniel Artymowski „Z Witebska i z Paryża. Zaczarowany świat 
Chagalla”

czerwiec
7.06 ASTROFIZYKA I ASTROBIOLOGIA Michał Artymowski „Inne ziemie we wszechświecie 
i kosmici”
14.06 PODRÓŻE Justyna Turek „Błękitne Tahiti. Wyprawa do Polinezji Francuskiej”

Wykłady odbywają się online o godz. 10:00

SENIORZY
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MASZ NA TO WPŁYW

WILLA LESZCZYNKA

Willa Leszczynka została wybudowana 
w 1934 roku jako dom dla Adama Da-

szewskiego, kawalera i właściciela wsi Laski. 
Pierwotnie posesja ograniczona była ulicami 
Wieczorka, Brzozową i Południową (nazwy 
obecne), a od południa rowem odwadnia-
jącym.

Posesja była duża. Od pięknej bramy (gdzie 
teraz znajduje się wjazd na posesję Wie-
czorka 20) do willi prowadziła droga ziem-
na, ograniczona wysokim żywopłotem. Obok 
domu, po wschodniej stronie, znajdowała 
się zewnętrzna piwnica, a od strony obecnej 
ulicy Południowej, tam gdzie wiele lat póź-
niej stał dom kultury, znajdowały się stajnie. 
Willa była niewielka, wygodna, z paradnym 
wejściem dla gości i dodatkowym wejściem 
od kuchni. Podobną willę – wybudowaną 
mniej więcej w tym samym czasie dla rodziny 
Nałkowskich – można oglądać w Wołominie.

W 1940 roku willa została sprzedana właści-
cielom zakładu złotniczego z ulicy Chłodnej 
w Warszawie – państwu Zejdlom. Bardzo 
niewiele o nich wiadomo. Mieszkali tu dość 
krótko, ale to właśnie oni w 1940 roku ufun-
dowali figurę, która do dziś stoi u zbiegu 

obecnych ulic Wieczorka i Brzozowej. Postu-
ment do zakupionej figury wykonał mieszka-
niec Lasek – pan Szwedowski.

Na przedniej stronie postumentu wyryty zo-
stał napis OD POWIETRZA, GŁODU, OGNIA 
I WOJNY ZACHOWAJ NAS PANIE. Wykona-
ny z cegły postument starzał się szybciej niż 
figura. W latach 90, czyli po pięćdziesięciu 
latach od powstania, cokół został gruntow-
nie odnowiony przez moich Rodziców. Cokół 
otoczyła zbrojona betonowa opaska i napis 
został przeniesiony na przymocowaną do 
niego płytę.

Najprawdopodobniej już w 1942 roku willa 
została zakupiona przez panią Tymińską. Pani 
Tymińska była łączniczką Armii Krajowej. Za-
kup był i na polecenie, i z funduszy Armii 
Krajowej. Razem ze swoją siostrą – również 
łączniczką AK – prowadziła dom otwarty dla 

niemieckich oficerów. Celem tej 
działalności było zdobywa-
nie informacji istotnych dla 
Państwa Podziemnego. Wiele 
musiało się tu dziać. Mówi-
ło się o zabójstwie jednego 
z oficerów niemieckich – tu 
wykonany był wyrok Państwa 
Podziemnego.

Willa była również jedną 
z kryjówek generała Grota Ro-
weckiego. Z opowieści wiemy, 
że był tu trzykrotnie.

Zaraz po wojnie niezniszczona 
willa, od początku wyposa-
żona w łazienkę i ubikację, 
z piecami ogrzewającymi 

wszystkie pomieszczenia, została przejęta 
przez państwo i Gromadzka Rada Narodowa 
prowadziła w willi sierociniec. W latach 60. 
zdarzały się jeszcze wizyty byłych wycho-
wanków.

Sierociniec z czasem 
pustoszał, a na po-
czątku lat 50. willę 
odzyskała pani Ty-
mińska – nominalna 
właścicielka domu 
w trakcie wojny. 
Tym razem w willi 
zamieszkała córka 
generała Grota Ro-
weckiego – Irena 
Mielczarska – wraz 
z rodziną.

Willa była własno-
ścią pani Tymiń-
skiej do 1961 roku. 

W tym samym roku 
dom został kupiony od pani Tymińskiej przez 
Władysławę Boczek – moją Babcię – i bra-
ta, Józefa Wronę. Posesja była już wówczas 
połową pierwotnej – kończyła się w miejscu, 
gdzie obecnie kończy się mur. Dziadkowie 
unowocześnili dom, między innymi piece 
z węglowych stały się elektryczne. Poza tym 
jako pierwsi na dużą skalę zaczęli uprawę 
warzyw i owoców. Sąsiedzi przychodzili po 
porzeczki, maliny, jabłka, śliwki, a zimą po 
choinki.

Willa stała się domem bardziej rodzinnym niż 
światowym. Mimo ustatkowania, bez przerwy 
zmieniał adresy. Od Południowej 31, poprzez 
Brzozową 31, po Brzozową 41.

Leszczynka była świadkiem ciekawych wyda-
rzeń, ale spacerując po Laskach można zna-
leźć więcej miejsc, które kiedyś wiele znaczy-
ły dla mieszkańców – są jeszcze: szpitalik, 
była przychodnia przy ul. 3 Maja, bar Leśny… 
Zniknął już Pekin, zniknęła Stefańska. Chcie-
libyśmy, żeby ktoś te miejsca również opisał.

Jerzy Boczek i Monika Boczek
grafiki nadesłane przez autorów

 

Mieszkańcy piszą

Laski i willa Leszczynka to duża część mojego dzieciń-
stwa. Miejsce, które kojarzy mi się ze słońcem i waka-
cjami, spokojem i bezpieczeństwem, ale – jak całe La-
ski – i willa Leszczynka ma swój udział w wielkiej historii. 
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O ławeczkach

Ławki, ławeczki… A po co?  A odpocząć 
sobie, a przysiąść i pogwarzyć, a soczek 

wypić… Soczek? Piwo pije się u nas „na 
stojaka”, szybko, tak, żeby nikt nie widział, 
najlepiej pod sosną. Leżą, leżą puszki i… 
Zgadywanka − kto to zostawił? Lokalna roz-
rywka, czasem jest lepsza, np. wtedy, gdy 
znajdujemy puszki na własnej posesji. Albo 
jeszcze lepsza: gdy lecą z okien samochodu. 
Czasem także butelki. Trafię, czy nie trafię? 
To już jest jak trafienie w lotka.

A może, jak mówią starsze panie, ławeczka 
jest po to, by oprzeć choć na chwilę zakupy 
niesione do domu. Albo usiąść w drodze na 
przystanek, do sklepu… Uliczki mamy długie, 
do domu często daleko, a jeść trzeba.

Mam propozycję, by zacząć ustawiać ławecz-
ki nie tylko pod lasem, ale w połowie dłu-
gości ulic prowadzących do centrum. Jak te 
już będą stały, to postawmy kolejne i w ten 
sposób ułatwimy życie słabszym oraz tym 
bez samochodów.

Ale są też ławeczki piękne − w kącikach, 
w otoczeniu przyrody. Takie też chcemy. 
Dużo. Życie może być dużo piękniejsze i ła-
twiejsze.

Barbara Dziewulska

CZYTELNICTWO

POWIEŚĆ HISTORYCZNA 
WYMAGA RZETELNOŚCI

Z pisarką Joanną Parasiewicz rozmawia Iwona Mazurek

Jak zaczęła się Pani przygoda z pisa-
niem?

Pisałam od zawsze, już jako dziecko tworzy-
łam wiersze i opowiadania. Mam nawet swoje 
pierwsze książki, które powstały, gdy miałam 
dziesięć lat. Wróciłam do pisania dużo później, 
a impulsem stały się opowieści moich ciotek, 
które odsłaniały przedwojenny świat. Z cie-
kawostek – u cioci na Skaryszewskiej miesz-
kał przed II wojną mały Murzynek, uciekinier 
z cyrku, co było na tamte czasy dość nieco-
dzienne. Zaś jedną z barwniejszych osób był 
mój stryjeczny pradziadek, który konstruował 
samoloty i je oblatywał. Historia rodzinnego 
awiatora sprawiła, że zainteresowały mnie losy 
pierwszych lotników i gdy zaczęłam zgłębiać 
temat zdziwiłam się, że o dawnych zdobyw-
cach przestworzy, jak i o I wojnie światowej, 
jest stosunkowo mało materiałów. Na ekranie 
i w literaturze pierwsza wojna ustąpiła pola 
tej drugiej. Pomyślałam więc, że warto by 
było opowiedzieć o śmiałkach, którzy wzbijali 
się w niebo i nieco odkurzyć temat pierwszej 
wojny.

„Uskrzydleni” to pani pierwsza książka. 
Skąd wzięła Pani pomysł na jej fabułę?
Im intensywniej zagłębiałam się w fascynu-

jące historie pierwszych lotni-
ków, tym byłam pod większym 
wrażeniem ich odwagi, i tym 
większą czułam potrzebę opo-
wiedzenia o tym, co działo się 
w ówczesnej Europie. Europie, 
która w 1914 roku postanowi-
ła, mówiąc słowami profesora 
Chwaliby, popełnić „kolektywne 
samobójstwo”. „Uskrzydleni” to 
historia dwójki bohaterów. On 
i ona mieszkają w dwóch róż-
nych zaborach, on zaprzedał 
duszę latającym maszynom, 
ma głowę w chmurach, a ona 
w przydomowym ogrodzie two-
rzy nowe odmiany róż. Losy 
obojga w pewnym momencie 
się przecinają, a niełatwą re-
lację cementuje pasja, która 
pozwala przejść przez piekło 
rozpętane wraz ze światowym 
konfliktem.

Skąd Pani czerpała wiedzę techniczną?
Marzyłam, by być pilotem, więc już na starcie 
było prościej. Niestety, na realizację marzeń 
nie pozwoliła wada serca. Natomiast z chwilą, 
gdy zaczęłam poznawać konstrukcje maszyn, 
do których wsiadali pierwsi odważni, fascyna-
cja rosła. Proszę sobie wyobrazić: kilka zbitych 
osinowych desek, kabina i skrzydła z nacią-
gniętym płótnem. Do tego para kółek, silnik, 
szybkościomierz, wysokościomierz − i w tym 
przemierzano setki kilometrów, by lądować 
na nieoświetlonych polach. Ileż potrzeba było 
odwagi i wiary, że to się uda! Osobiście nie 
znalazłam zbyt wielu publikacji, które opowia-
dałyby wyczerpująco o pierwszych skrzydłach. 
Tymczasem za ewolucją komunikacji stoją setki 
bezimiennych bohaterów, o których mało kto 
pamięta, a którzy często oddawali życie w imię 
marzeń, ale i postępu. Pierwsze samoloty 
uważano za zabawki bogatych chłopców albo 
mrzonki wynalazców i nobilitowano je dopiero 
podczas wojny. Znamienne, że ostatni cesarz 
Niemiec (który stawiał na zeppeliny) twierdził, 
że samolot jest lekkomyślnym wynalazkiem 
Francuzów, którego zaletą jest to, że Francuzi 
szybciej się w nich pozabijają. 

Powiedziała też Pani, że „Uskrzydleni” to fot. pixabay.com
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CZYTELNICTWO

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 Miesz-
kańcy, czekamy z niecierpliwością i ogromną ciekawością na Wasze dzieła.

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

książka o miłości.
Tak. To miłość piekielnie trudna, ponieważ bo-
haterowie są z różnych światów i mają zupeł-
nie inne cele. Kostia Orłow nade wszystko pra-
gnie tworzyć latające machiny, więc już dawno 
postanowił, że pozostanie wolny. Do czasu… 

Czy według Pani łatwiej jest opisywać 
fakty czy wymyślać fabułę?
Wydaje mi się, że oba scenariusze są wyma-
gające. Przy pisaniu reportaży należy wykonać 
mrówczą pracę, odwiedzać opisywane miej-
sca, rozmawiać z ludźmi, potwierdzać dowody 
i pilnować faktów, ale plusem jest to, że trud-
niej stracić wenę. Natomiast fikcja pozwala 
na większą swobodę. Ja preferuję gatunek 
powieści historycznej, która wymaga rzetel-
ności i osadzenia w historii, określonej epoce. 
To oznacza, że muszę dokładnie wiedzieć, co 
się wtedy działo, co zajmowało głowy boha-
terów, ale także jak wyglądała wówczas ulica 
i budynki oraz o czym czytano w gazetach. Po-
nadto, zarówno przy rekonstrukcji faktów, jak 
i konstruowaniu fikcyjnej fabuły czyha pułapka 
w postaci konieczności zachowania określone-
go rytmu, by było ciekawie do samego końca. 
To jest wyzwanie. 

Ile czasu zajęło Pani napisanie tej książki?
Niecały rok. Samo pisanie było stosunkowo 
proste, dużo trudniejsze okazało się zgroma-
dzenie potrzebnych informacji. Od wiedzy o sa-
molotach i historii awiacji, przez fakty związane 
choćby z frontem alpejskim. Wymyślanie histo-
rii to przyjemność, ale zebranie wiedzy, jej we-
ryfikacja, kontakt z antykwariatami z zagranicy, 
to zabierało mnóstwo czasu.

Druga, najnowsza Pani książka to „Mi-
styfikator”, która opowiada o inności 
i o tym jak sobie z nią radzić. 
„Mistyfikator” wyszedł 15 lutego br. nakładem 
Wydawnictwa Szara Godzina, z którym zaczę-
łam sympatyczną współpracę. Jest to historia 
o inności, odrzuceniu i samotności oraz dążeniu 
do lepszego życia za wszelką cenę. Bohaterem 
powieści jest chłopak z dołów społecznych 
Lwowa, syn miejscowego wariata, wycho-
wywany przez babkę. W pewnym momencie 

swojego życia spotyka kogoś, kto staje się dla 
niego przepustką do lepszego świata. Talent 
charakteryzatorski bohatera (Wiktor potrafi 
przeobrażać ludzkie twarze) jest jego błogo-
sławieństwem, ale kryje też mroczne strony. 
„Mistyfikator” to powieść o wykluczeniu i o ge-
niuszu, który potrafi być darem losu, a czasem 
przekleństwem. 

Co muszą zrobić osoby, które po napi-
saniu, chciałyby wydać swoją pierwszą 
książkę? Jaka to jest droga?
Wydanie książki nie jest łatwe, bo w Polsce 
jeszcze nie ma mody na czytanie. W pierwszym 
kroku dobrze jest się zastanowić, co pragniemy 
zaoferować czytelnikowi i jak chcemy zainte-
resować naszą historią wydawcę. Nad Wisłą 
dobrze się sprzedają poczytne gatunki, jak np. 
kryminały, erotyki, mocną pozycję ma też po-
wieść kobieca czy poradniki. Jeśli ktoś wierzy 
w swoją historię, może też spróbować swoich 
sił w self-publishingu, który oferuje najwięk-
szą swobodę. W mediach społecznościowych 
działają grupy pomocowe, które wspierają 
początkujących pisarzy. Są tam osoby chętnie 

czytające wersje beta, są także edytorzy czy 
korektorzy, których fachowe oko potrafi upro-
ścić życie i przyśpieszyć proces wydania. 

Skąd wiadomo, do którego wydawnic-
twa wysłać swoje dzieło?
Trzeba sprawdzić, które wydawnictwa drukują 
taki rodzaj literatury, jaką oferujemy. Jeśli mam 
w szufladzie książkę historyczną, to zrobię ro-
zeznanie, kto wydaje tego typu prozę i tam ją 
wyślę. Wydawnictwa specjalizują się w określo-
nych gatunkach. Są takie, które wydają jedynie 
zagraniczne powieści. Lepiej upewnić się, czy 
wysyłamy pod właściwy adres niż frustrować, 
że wysłaliśmy naszą historię do stu wydaw-
nictw i nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.

Na koniec jeszcze poinformujemy naszych 
sąsiadów, że jest Pani naszą mieszkanką.
Urodziłam się w Krakowie, wychowałam 
w Warszawie, a teraz jestem szczęśliwą miesz-
kanką tych stron (śmiech).

Dziękuję za rozmowę i życzę weny do 
napisania kolejnej powieści.

Książka „Mistyfikator” jest dostepna w antykwariacie „Piotruś Pan” w Izabelinie.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE                                                                                                                                                                                    
TEL: 22 752-68-21   508-442-313                                                                                           

EMAIL : BIBLIOTEKA@BIBLIOTEKAIZABELIN.PL 
 

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W IZABELINIE ZAPRASZA 

26 lutego (piątek) 2021 r. o godz. 18.00 

na spotkanie DKK. 

W programie rozmowa na temat książki 

„Przyjaciółka z młodości”, której autorką jest Alice Munro. 

 
 

      

                       

CZYTELNICTWO

  

SZANOWNI  CZYTELNICY! 
 

Do czasu odwołania stanu epidemii  
praca biblioteki będzie wyglądała  

inaczej niż dotychczas:  
 

  Prosimy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej 
odległości od osób przebywających w pomieszczeniach 

biblioteki.   

  W tym samym czasie w pomieszczeniu  

może przebywać 10 osób 
 

  Rekomendujemy noszenie maseczki lub innej osłony ust i nosa. 
 
 

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

 
 

 Nadal obowiązuje kwarantanna zwróconych książek   
 

  Przy samodzielnym wyborze obowiązują 
własne rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk 

 

  Nadal rekomendowane jest telefoniczne lub e-mailowe 
zamawianie książek.  

 

 Zachęcamy do korzystania z kodów LEGIMI.                           
 

 

 

Godziny otwarcia 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Izabelinie  
       poniedziałek              11.00-18.00 
         wtorek              9.00-16.00 
         środa        11.00-18.00 
         czwartek             9.00-16.00 
         piątek          9.00-16.00 
         sobota      nieczynne 
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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 

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

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
KRS: 0000272075

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


41

 

 
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. 

MASZ NA TO WPŁYW
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REKLAMY

WYNAJMĘ 

BIURA / LOKALE 

W IZABELINIE 

UL.SIERAKOWSKA 

Presentations are communication

tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.

Presentations are communication

tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.

Presentations are communication

tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.

BIURA DO WYNAJĘCIA W IZABELINE CTEL: 501 265 196

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Pani dr Justyny Pietrak za opiekę medyczną nad moim Mężem Mieczysławem Morańskim, 

Pani Maryli Łukasińskiej i Panu Bogdanowi Szczesiakowi za pomoc w tak trudnych dla nas chwilach po Jego śmierci 
oraz wszystkim Pracownikom Kampinoskiego Parku Narodowego za gesty, słowa i codzienne wsparcie w tej tragicznej dla nas 

sytuacji. Przytulając do serca wszystkich Jego izabelińskich Przyjaciół, pozostajemy z szacunkiem i dogłębną wdzięcznością. 

Anna i Michał Morańscy

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

MALOWANIE
malowanie wnętrz, gładzie gipsowe, 

malowanie elewacji

tel. 501 647 354

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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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


