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Życzymy, aby 
Święta Wielkanocne 

przyniosły radość, 
wzajemną życzliwość 

i nadzieję.

dyrekcja i pracownicy

 Centrum Kultury Izabelin 

oraz redakcja Listów do Sąsiada

Święta Wielkiej Nocy 
są czasem szczególnym,
okazją do refleksji 
i zatrzymania się na chwilę.
Spójrzmy z optymizmem 
w nadchodzącą wiosnę
i przyrodę budzącą się 
do życia.

Życzymy dużo zdrowia,
wiary w lepsze jutro,
nadziei i szczęścia.
 
pracownicy 

Gminnej Biblioteki w Izabelinie

http://www.centrum.izabelin.pl
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Początkowe założenia

Artykuł ten będzie przeglądem etapów opracowania uchwały, z za-
chowaniem chronologii wydarzeń. Gdyby podejść do zagadnienia 

czysto marketingowo, należałoby zaprezentować jakieś chwytliwe hasło. 
Mogłoby ono brzmieć: Niebawem zobaczymy uporządkowany Izabelin! 
lub Projekt uchwały krajobrazowej dla Izabelina będzie sprawiedliwy dla 
wszystkich przedsiębiorców! Jednak najbardziej adekwatnym hasłem 
pozostanie: Uchwała krajobrazowa dla Izabelina – wsłuchano 
się w głos uczestników konsultacji społecznych!
Co przemawia za takim sloganem? Dokument przeszedł podwójne pre-
konsultacje (nieobowiązkowe dla takiego opracowania) i w ich efekcie 
został kompletnie przemodelowany – również dwukrotnie. Oryginalny 
projekt architekta Bartosza Poniatowskiego z firmy „Projekt: Miasto”, 
wynikający z przeprowadzonych autorskich analiz i wywiedziony z do-
świadczeń innych gmin (miejsko-wiejskich Kórnika i Nysy oraz miej-
skich Łodzi, Warszawy, Kalisza, Cieszyna, Wisły i Ustki) został poddany 
znaczącej korekcie już w początkowej fazie uzgodnień wewnętrznych 
w Urzędzie Gminy Izabelin. Nowe założenia zostały wypracowane 
w specjalistycznym gronie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-
-Architektonicznej i dopiero w takiej formie upublicznione. Kolejno 
przeprowadzono jeszcze dwukrotnie konsultacje społeczne i zmieniono 
dokument ponownie, po wysłuchaniu stanowisk przedsiębiorców, którzy 
wzięli udział w drugich konsultacjach.
Wracając do pierwotnego projektu, bazującego na wytycznych GKU-A: 
zakładano między innymi modułowy system oznakowania, który wy-
musiłby wymianę wszystkich tablic i urządzeń kierunkowych w gminie 
Izabelin.

KOŃCZYMY PRACE NAD IZABELIŃSKĄ 
UCHWAŁĄ KRAJOBRAZOWĄ  

Mija rok od rozpoczęcia prac nad uchwałą krajobrazową dla naszej gminy. Ustawa krajobrazowa dała sa-
morządom możliwość stanowienia prawa regulującego zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, 
ogrodzeń i obiektów małej architektury.

Dopuszczenie tylko czterech ściśle określonych formatów spotkało się 
jednak z dużą aprobatą w pierwszych prekonsultacjach społecznych, 
w których udział wzięli głównie mieszkańcy nieprowadzący działalności 
gospodarczej – wrażliwi na piękno naturalne gminy Izabelin, oczekujący 
znaczących zmian. Oprócz systemu modułowego zakładano:
1. ograniczenie maksymalnej liczby szyldów do 3 dla każdej działalności,
2. ograniczenie maksymalnej wielkości reklamy nie będącej szyl-
dem do 6 m2,
3. zakaz sytuowania nośników reklamowych w pobliżu skrzyżowań,
4. krótki czas dostosowania – 2 lata.
Konsultacje społeczne wskazały, jak duże jest zainteresowanie miesz-
kańców gminy Izabelin zagadnieniem estetyki przestrzeni publicznych 
oraz że uporządkowanie banerów i innych tablic reklamowych jest waż-
nym zagadnieniem w hierarchii potrzeb mieszkańców.
Mimo dużego zaangażowania – przeprowadzenia akcji promocyjnej pod 
hasłem „ale urwał” oraz rozpowszechnienia broszury informacyjnej – nie 
udało się włączyć w proces konsultacji przedsiębiorców i właścicieli nie-

ruchomości, którzy musieliby dostosować się, do postanowień przyszłej 
uchwały. Niewątpliwie przyczyniła się do tego sytuacja epidemiologiczna 
w kraju.
W drugiej połowie 2020 r. podjęto decyzję o przeprowadzeniu drugich 
prekonsultacji, skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców, ale 
nadal otwartych dla każdego. Z informacją o prowadzonych pracach 
przedstawiciele Urzędu Gminy dotarli telefonicznie i mailowo do około 
40 przedstawicieli firm działających lub reklamujących swoją działalność 
na terenie naszej gminy. Pracownicy Wydziału Architektury i Planowania 
Przestrzennego zachęcali przedsiębiorców do udziału we wrześniowym 
spotkaniu otwartym oraz do udziału w indywidualnych konsultacjach 
z Wykonawcą dokumentu. Wynikiem niezwykle interesujących spotkań 
indywidualnych są zmiany w projekcie uchwały, a wypracowany doku-
ment posiada mocne narzędzia egzekucyjne.
Przy tej zmianie podejścia do przedsiębiorców – którzy uwierzyli, że taki 
dokument powstanie – udało się uzyskać ich opinie, w tym w formie pi-
semnej. Uwagi te wraz z rozstrzygnięciem zostały opublikowane później 

fot. arch. Urzędu Gm
iny Izabelin
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w formie raportu (www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl). Uwagi Przed-
siębiorców pokazały, że proponowany wcześniej system modułowy jest 
zupełnie błędny w swoich założeniach. Było to zgodne z przewidywa-
niami Wykonawcy – zbyt ścisłe podejście do tematu oraz zbyt uciążli-
we i restrykcyjne postanowienia nie będą traktowane ze zrozumieniem 
przez grupę osób, która będzie musiała ulec zmianom, a co więcej: 
sama je przeprowadzić.
Obecni na spotkaniach przedsiębiorcy zaprezentowali swoje szyldy i re-
klamy, kładąc nacisk na ich priorytetowość dla swoich działalności. Wie-
le z nich spełniało wysokie wymogi estetyczne, mimo braku spełnienia 
warunków modułowych. Była to pierwsza, zasadnicza zmiana, bardziej 
odpowiadająca potrzebom przedsiębiorców. Zmiana zasadnicza, ale na-
dal odpowiednia dla potrzeb zachowania ładu przestrzennego.
Finalnie w projekcie dopuszczono dziś sześć formatów, ale ze wskaza-
niem minimalnej i maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej oraz maksy-
malnych wymiarów konstrukcji – dopuszczając zarówno układ pionowy 
jak i poziomy (przeważający w gminie).

Obecne założenia

Kolejnym niezwykle ważnym zagadnieniem jest okres dostosowania. 
Uwzględniając przede wszystkim aktualne problemy, z którymi boryka 
się wiele działalności w czasie pandemii, zaproponowano dużo dłuższy 
czas dostosowania. Minimalny okres dostosowawczy (rok) dotyczył bę-
dzie reklam na ogrodzeniach – największego problemu estetycznego 
gminy. Na dostosowanie pozostałych reklam będą aż 3 lata, a na szcze-
gólne przypadki (zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowę 
i zgłoszenia robót budowlanych) w sumie 5 lat.

Konsultacje zewnętrzne

Dopiero w takiej formie, uwzgledniającej dodatkowo inne mniej istot-
ne zmiany, projekt został skierowany do zaopiniowania i uzgodnienia 
przez zewnętrzne instytucje publiczne, zgodnie z procedurą formalną, 
wskazaną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Główne założenia projektu uchwały

Dla tych, którzy nie zdążyli w ostatnich miesiącach włączyć się w proces 
tworzenia uchwały, warto podkreślić, że podstawowe założenia nadal 
będą realizowane:

• likwidacja szyldów i reklam na ogrodzeniach,
• zmniejszenie liczby i wielkości billboardów (będzie można umieścić 
maksymalnie jeden dwustronny billboard na jednej nieruchomości – 
każda ze stron może mieć 6 m2 reklamy),
• zakaz reklamy animowanej,
• nakaz wysokiego standardu jakościowego dla reklam (stan tech-
niczny, odległości od różnych elementów zagospodarowania prze-
strzennego),
• ograniczenie liczby szyldów (zwiększone w stosunku do pierwot-
nego projektu o szyldy wolnostojące, w zależności od wielkości nie-
ruchomości),
• dopuszczenie reklam kierunkowych,
• dopuszczenie reklamy okolicznościowej (w wyjątkowych sytu-
acjach),
• wprowadzono standard jakościowy dla ogrodzeń i obiektów małej 
architektury – jednak bez obowiązku dostosowania już istniejących.

fot. Bartosz Poniatow
ski
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Ustawowe konsulatacje społeczne

fot. Bartosz Poniatowski

W kwietniu br. projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglą-
du (szczegóły w ogłoszeniu obok). W okresie wyłożenia (trwającego 
trzy tygodnie) odbędzie się dyskusja publiczna, do udziału w której już 
dziś zachęcamy. Następnie jeszcze przez 2 kolejne tygodnie będzie moż-
na składać swoje uwagi, które będą rozpatrywane przez Wójta Gmi-
ny  Izabelin, a następnie przez Radę Gminy, a zmiany wynikające z ich 
uwzględnienia wprowadzone zostaną do projektu uchwały. Jeżeli jednak 
zmiany będą istotne – obowiązkowe będzie ponowne wyłożenie do pu-
blicznego wglądu, lub wręcz przeprowadzenie ponownych uzgodnień 
(w zależności od zakresu zmian).

Wsparcie przedsiębiorców
Od samego początku prac nad uchwałą krajobrazową zamierzeniem 
Gminy było (i nadal jest) wsparcie przedsiębiorców w wymianie/do-
stosowaniu szyldów do wymogów uchwały krajobrazowej. W Urzędzie 
Gminy pracujemy nad tymi rozwiązaniami. O naszych propozycjach bę-
dziemy na bieżąco informowali poprzez gminne kanały informacyjne. 
Chcemy także dotrzeć z informacją do jak najszerszego grona naszych 
przedsiębiorców. Liczymy na dobrą współpracę, której efektem będzie 
estetyczna przestrzeń wokół nas – wszyscy przecież na nią zasługujemy!

Podsumowanie
Jako podsumowanie warto podkreślić, że w ciągu pięciu lat obowiązy-
wania tzw. ustawy krajobrazowej, przygotowano i uchwalono w Polsce 
40 uchwał krajobrazowych, a prace przygotowawcze są prowadzone 
w niemal 300 kolejnych gminach.
Temat poprawy ładu przestrzennego jest dość trudny do podjęcia i wy-
maga pewnego poziomu świadomości władz lokalnych o szkodliwym 
wpływie reklam na jakość życia mieszkańców i wizerunek gminy czy 
miasta. Gmina Izabelin ma szansę dołączyć do elity gmin, które podjęły 
walkę z chaosem reklamowym.

 arch. Bartosz Poniatowski „PROJEKT: MIASTO” 
we współpracy z Wydziałem Architektury i Planowania Przestrzennego 

Urzędu Gminy Izabelin

 WÓJT GMINY IZABELIN
 woj. mazowieckie

 WAP.6721.7.2.2021.AI                                                                
                  Izabelin C, 26 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania na terenie gminy Izabelin obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą 

być wykonane, tzw. „uchwały krajobrazowej”

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. 
poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Izabelin 
Nr XV/112/19 z dnia 26 września 2019 r. 

zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na 

terenie gminy Izabelin obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

tzw. „uchwały krajobrazowej”

Projekt uchwały dostępny będzie w dniach: 07 – 28 kwietnia 
2021 r. w  Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego 
Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin pokój Nr 1 
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych gminy: 
www.bip.izabelin.pl – zakładka „ogłoszenia” – „inne” oraz: 
www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) 
o godz. 17.00 w siedzibie Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 
05-080 Izabelin C.

Dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem 
aktualnych wymogów sanitarnych wynikających 

z epidemii COVID-19. 

Każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu uchwały. 
Uwagi wraz z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych osobo-
wych można składać do Wójta Gminy Izabelin: osobiście w Kance-
larii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesłać 
na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin 
lub drogą mailową na adres: krajobraz@izabelin.pl w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 17 maja 2021 r. Liczy się data wpływu 
uwagi do Urzędu. Uwagi złożone po terminie, nie będą rozpatry-
wane. Składający uwagi podaje imię i nazwisko/nazwę oraz adres 
zamieszkania/adres siedziby.
Wzór druku uwagi wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych dostępny jest na stronie internetowej: 
www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl.
Uwagi zostaną niezwłocznie rozpatrzone przez Wójta Gminy Iza-
belin. Rozpatrzenie uwag zostanie udostępnione na stronach in-
ternetowych gminy: www.bip.izabelin.pl – zakładka „ogłoszenia” 
– „inne” oraz: www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl. 

  Wójt Gminy Izabelin
 /-/  Dorota Zmarzlak 

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu: 
www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl

http://www.bip.izabelin.pl
http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
http://www.bip.izabelin.pl
http://www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl
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PODATKOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dzień płatności pierwszej raty − czyli 15 marca każdego roku − to ter-
min ustawowy. Jeżeli jednak decyzja ustalająca wysokość zobowiąza-
nia podatkowego nie została doręczona na co najmniej 14 dni przed 
terminem płatności pierwszej raty, przepisy przewidują termin zapłaty 
podatku w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Uregulowania te 
wynikają z przepisu art. 47 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa − Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm. Informacja 
o takim rozwiązaniu znajduje się na każdej decyzji podatkowej.

Nie otrzymałem decyzji, a właśnie mija termin płatności podat-
ku. Czy nie będę obciążony odsetkami lub innymi kosztami?

Czy mógłbym otrzymać decyzję podatkową drogą mailową?

Przepisy nie przewidują takiej możliwości wysyłania decyzji podatko-
wych. Jedyną możliwością elektronicznego doręczenia korespondencji 
jest wysyłanie jej przez skrzynkę podawczą w systemie teleinformatycz-
nym, z którego korzysta podmiot administracji publicznej. Ma to zapew-
nić poufność korespondencji i bezpieczeństwo informacji podatkowych. 
Na dzień dzisiejszy jedynym systemem, który to umożliwia, jest system 
ePUAP. 
Więcej informacji na temat elektronicznego dostarczania decyzji w ten 
sposób mogą Państwo uzyskać na stronie BIP (www.bip.izabelin.pl) 
w zakładce Podatki i opłaty.

Dlaczego podatek, który muszę płacić, jest tak wysoki?

Stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Izabelin nie uległy 
zmianie od pięciu lat. O ile więc podatnik nie wybudował nowego bu-
dynku lub nie zburzył starego budynku np. gospodarczego, to zobowią-
zanie podatkowe od pięciu lat nie uległo zmianie.

Czy w przypadku otrzymania dwóch decyzji dla małżonków, 
podatek musimy płacić w podwójnej wysokości? 
W jakiej wysokości wpłacam podatek, jeśli jestem współ-
właścicielem nieruchomości?

Nie, podatek jest wyliczony od nieruchomości będącej współwłasnością 
obojga małżonków. Kwota podana na decyzji jest kwotą do zapłaty 
przez małżonków. Decyzje podatkowe są doręczane do wiadomości 
każdego z małżonków. 
Tak samo postępujemy w przypadku współwłaścicieli niebędących mał-
żonkami. Każdy współwłaściciel otrzymuje decyzję podatkową do wia-
domości. Natomiast kwota podana na decyzji jest kwotą należną do 
zapłaty wspólnie.

Czy podatek lub opłatę mogę zapłacić gotówką 
w Urzędzie Gminy?

W Urzędzie Gminy wpłaty podatków i opłat przyjmujemy jedynie w for-
mie bezgotówkowej – kartą płatniczą, natomiast płatności gotówką 
można dokonać w oddziale banku, znajdującego się w budynku Urzędu 
Gminy Izabelin (przez cały rok) lub u swojego sołtysa (około dwa tygo-
dnie przed terminem zapłaty podatku lub jego raty). 
Podstawową formą wpłaty podatku od nieruchomości oraz opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych pozostaje przelew na indywidualny ra-
chunek bankowy podatnika. 

W okresie wysyłki decyzji podatkowych, ale i w innych miesiącach roku, otrzymujemy wiele zapytań 
dotyczących podatku od nieruchomości i innych zobowiązań, które mieszkańcy regulują na rzecz 
gminy. Publikujemy więc najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania, na które odpowiada 
skarbnik Gminy Agnieszka Woźniak.

http://www.bip.izabelin.pl
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Izabelin C, dnia 8 marca 2021 r.

Wyciąg ogłoszenia o Drugim Przetargu 
Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwały Rady Gminy 
Izabelin Nr XXVI/216/20 z dnia 28 lipca 2020 r. i Uchwały 

Nr V/25/15 z dnia 25 marca 2015 r.

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości: 

Ustalone w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U.2020.106 ze zm.) są cenami brutto.

• dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokoto-
wa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: Nr 
WA1M/00262535/7 (działka nr ew. 2583 - nr hipoteczny działki to 
1801 i  Nr WA1M/00518957/1 (działka nr ew. 572/3). 

• Gmina Izabelin stała się właścicielem ww. działek w drodze komu-
nalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.
• Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowych 
nieruchomości został przeprowadzony w dniu 8 grudnia 2020 r. i za-
kończył się wynikiem negatywnym. 

• Drugi przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 12:00 
s. 124 w budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. J. Matejki 21 
w Izabelinie C.

• W razie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.

• Oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu.

• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gminy Izabelin II 
Oddział PKO BP S.A. w Warszawie Nr konta 32 1020 1026 0000 
1502 0023 6208.

• Termin wpłaty wadium: do dnia 10 maja 2021 r. (włącznie).

• Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia 
się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

• Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Izabelin oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Gminy Izabelin.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Izabelin, pok. nr 2 
(tel. 22 722 89 62, e-mail: geodezja@izabelin.pl). Materiały przetar-
gowe można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 
Maja 42, 05-080 Izabelin C, w godzinach pracy (pon. 9:00-18:00, 
wt.-pt. 8:00-16:00).

Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak 

l.p. nr ew. 
działki

powierzchnia 
(ha)

miejscowość cena 
wywoławcza  
w PLN

wadium 
w PLN

1. 2583 0,1466 Laski 704 000 36 000 

2. 572/3 0,1203 Izabelin C 662 000 34 000 

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

12 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy Izabelin przybyli − zaproszeni 
przez Wójta Gminy Izabelin Dorotę Zmarzlak − Jubilaci, którzy 

przeżyli razem w małżeństwie co najmniej 50 lat: Państwo Zofia i Sta-
nisław Dobroszkiewicz, Janina i Franciszek Góreccy, Janina i Waldemar 
Łukasiewicz, Krystyna i Tadeusz Orzechowscy oraz Halina i Henryk So-
biepanek. Wójt Dorota Zmarzlak, w imieniu Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzeja Dudy, wręczyła szanownym Jubilatom Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Małżonkowie zdradzili swoją receptę na 
szczęśliwy, długoletni związek. W trakcie uroczystości znalazł się też czas 
na rozmowy o bieżących sprawach naszej gminy. Wójt złożyła Jubilatom 
najserdeczniejsze gratulacje oraz wręczyła kwiaty i słodkie upominki.
Szacownym Małżonkom życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na 
dalsze lata małżeństwa.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia par, które wyraziły zgodę na publikację 
ich wizerunku.

Dorota Kielak - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
fot. arch. UGI

Serdecznie zapraszamy pary małżeńskie zamieszkałe na terenie na-
szej gminy, które w 2021 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia 
małżeństwa bądź obchodziły go w latach wcześniejszych, lecz nie 
otrzymały Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do zgłaszania swojego jubile-
uszu w Urzędzie Stanu Cywilnego Izabelin. W przypadku pytań lub 
wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 22 722 89 39.

Z ŻYCIA GMINY
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SKAZANI NA SMOG? CZ. 7
W styczniu br. na terenie tzw. dużej szkoły przez ok. dwa tygodnie można było zobaczyć mechaniczne 
płuca pokazujące wizualnie jakość powietrza, jakim oddychamy. Instalacja płuc w Izabelinie była 
elementem większej akcji organizowanej przez Polski Alarm Smogowy we współpracy z lokalnymi 
alarmami smogowymi – dołączyliśmy do grupy 23 miast na terenie pięciu województw, które wzięły 
udział we wspomnianej akcji.

Oddychające mechanicznie płuca wielkości ok. 2 m wykonane są 
z białej, przepuszczalnej tkaniny, filtrującej powietrze tłoczone 

przez wentylatory. Taka konstrukcja dość dobrze odzwierciedla naturę 
pracy ludzkich płuc, filtrujących wdychane powietrze. Tkanina, filtrując 
powietrze stopniowo, z biegiem czasu zmieniała swój kolor, zależnie od 
stopnia zanieczyszczenia.

stan na 31 grudnia 2020 r. 

stan na 13 stycznia 2021 r.

W przypadku naszej gminy, trafiliśmy na okres względnie ciepłej po-
gody, dlatego kolor „naszych płuc”, choć zmieniony, nie odzwierciedla 
w pełni stopnia zanieczyszczenia powietrza. Z dużą dozą pewności moż-
na założyć, że przy niższej temperaturze nasze płuca kolorem przypo-
minałyby miasta typowo przemysłowe. Kolor płuc na zaprezentowanych 
zdjęciach nie powinien nas utwierdzać w przekonaniu, że „u nas jest 
dobrze” – pamiętajmy proszę, że jesteśmy gminą podmiejską, w otulinie 
KPN, gdzie smog powinien być zjawiskiem nieistniejącym.
Jeśli spojrzymy na zaprezentowane poniżej wyniki w poszczególnych 
miastach, to dojdziemy do wniosku, że nie ma miejscowości w Polsce, 
która byłaby wolna od smogu. Za cichym przyzwoleniem społecznym, 
wynikającym głównie z niewiedzy, zanieczyszczenie powietrza jest 
wszechobecne. W dyskusjach toczonych na stronie Izabelińskiego Alar-

mu Smogowego jest więcej pustosłowia dotyczącego jakości czujników 
niż rozmów na temat istoty problemu, z jakim się borykamy. Przekornie 
zapytam: jakie znaczenie dla ofiary wypadku samochodowego ma dys-
kusja, czy samochód, który go potrącił, jechał 80 km/h czy 150 km/h? 
Zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu są najczęściej niewidzialne. 
Pomimo to, powietrze jest pełne drobnego, szkodliwego pyłu, który osa-
dza się w naszych płucach. Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że za za-
nieczyszczenie powietrza PM10 w 50% odpowiedzialne są przestarzałe 
systemy grzewcze gospodarstw domowych. Te same gospodarstwa do-
mowe są odpowiedzialne za 84% rakotwórczego benzopirenu w Polsce.
Jedynie sprawne i powszechnie dostępne systemy dopłat do wymiany 
„kopciuchów” są w stanie sprawić, by powietrze, jakim oddychamy, nie 
było dla nas szkodliwe.

Wszystkich mieszkańców mających jeszcze piece na paliwo stałe zachę-
camy do ich wymiany na inny rodzaj ogrzewania – wspólnie możemy 
sprawić, że „wyjście na spacer” będzie, tak jak kiedyś, przyjemnością.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznie 22 722 89 66 lub na 
adres e-mail: wymianapieca@izabelin.pl – pracownicy Urzędu 
Gminy są do Państwa dyspozycji i pomogą Państwu przejść 
przez cały proces w sposób sprawny.

Jarosław Kępkowicz

).
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1. Jak dać sąsiadowi do zrozumienia, że przeszka-
dza nam zanieczyszczenie powietrza unikając bezpo-
średniej 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

PRZYŁĄCZ SIĘ DO GAZU
Powietrze, obok gleby i wody, jest jednym z trzech podstawowych elementów środowiska przyrod-
niczego. Mieszkamy w bezpośredniej bliskości Kampinoskiego Parku Narodowego i cieszymy się na 
ogół dobrą jakością powietrza. Jednakże wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego w naszej gmi-
nie – zwłaszcza w godzinach 18:00 – 22:00 – zaczynamy odczuwać istotne pogorszenie się jakości 
powietrza, którym oddychamy.

Największym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza, powodowa-
nej działalnością człowieka na terenie gminy Izabelin, jest spala-

nie paliw stałych (węgiel kamienny, drewno). Piece CO i kominki na 
paliwa stałe odpowiadają za ponad 80% zanieczyszczeń znajdujących 
się w naszym izabelińskim powietrzu. Dlatego pomyśl o tym już dziś 
− przyłącz się do sieci gazowej i wymień stare źródło ogrzewania na 
bardziej ekologiczne.

Aby rozpocząć proces inwestycyjny, najistotniejszą kwestią jest 
sprawdzenie, czy nasz budynek ma możliwość podłączenia do gazu, 
a następnie oszacowanie wydatków, jakie trzeba ponieść w związku 
z przyłączeniem się do sieci.  Przyłączenie do sieci gazowej należy 
podzielić na dwa etapy:

1. przyłącze realizowane przez dystrybutora gazu (do skrzynki 
w ogrodzeniu),

2. przyłącze instalacji gazowej zewnętrznej (od skrzynki do budynku) 
i wewnętrznej (w budynku).

Realizując pierwszy etap inwestycji na wstępie należy złożyć wniosek 

o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej. Je-
żeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazo-
wego, operator sieci wyda warunki przyłączenia do sieci gazowej w ter-
minie nie dłuższym niż 21 dni, które zazwyczaj są bezpłatne. Tu zostanie 
rozstrzygnięta kwestia, czy wystarczy budowa samego przyłącza gazo-
wego, czy niezbędna będzie rozbudowa gazociągu, gdyż nasz budynek 
znajduje się zbyt daleko. Odległość gazociągu od granic nieruchomości 
jest tutaj kluczowa, ponieważ w największym stopniu determinuje ona 
cenę przyłącza gazowego − jego koszty będą rosły proporcjonalnie do 
odległości domu od sieci. W skrajnych sytuacjach podłączenie do gazo-
ciągu może okazać się niemożliwe, dopóki operator sieci nie zdecyduje 
się na jej rozbudowę w kierunku naszej nieruchomości.

Mając warunki przyłączenia do sieci gazowej, możemy złożyć wniosek 
w celu zawarcia umowy, a następnie wykonać projekt zewnętrznej i we-
wnętrznej instalacji przyłącza gazowego. Ten etap prac wykona za nas 
osoba posiadająca uprawnienia do projektowania instalacji gazowych. 
Zazwyczaj koszt takiego projektu to wydatek około 1,5 tysiąca zł.

Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie budowy lub rozbudowy instalacji 
gazowej organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzy-

moc przyłączeniowa
[b] [m3/h]

opłata ryczałtowa za budowę przyłacza 
o długości do 15 m

[Qr]

stawka opłaty za każdy metr przyłącza 
powyżej 15 m
[Sp] [zł/m]

dla obszaru działania 
Oddziału w Warszawie

b=<10 1 932,00 zł 78,5

https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5103 
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5103 
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5637 
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5637 
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skanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli tego wymagają obowiązu-
jące przepisy prawa.

Następnie można wybrać firmę, która wybuduje instalację gazową 
od skrzynki gazowej do odbiorników gazu. W tym przypadku istotną 
składową ceny przyłącza gazowego jest jego wykonanie, które za-
leży od długości przyłącza. Budowa przyłącza do 15 m objęta jest 
opłatą zryczałtowaną, a koszt jego wykonania nie powinien przekro-
czyć 2 tysiące zł. Koszt podłączenia do sieci gazowej będzie proporcjo-
nalnie wzrastał wraz z  odległością budynku od sieci. Każdy dodatkowy 
metr wykonania przyłącza to dodatkowy koszt około 80 zł.

Podane koszty należy zwiększyć o opłaty geodezyjne w wysokości około 
1,5 tysiąca zł oraz koszt zakupu i montażu skrzynki gazowej – ok. 500 zł.

W następnym kroku możliwe jest zawarcie umowy dostarczania paliwa 
gazowego, czego konsekwencją jest realizacja procesu przyłączania do 
sieci gazowej  przez operatora systemu dystrybucyjnego, a w tym zain-
stalowanie gazomierza.

Większość mieszkańców, którzy mogą rezygnować z tzw. „kopciuchów”, 
posiada możliwości podłączenia do sieci gazowej, dlatego już dziś sko-
rzystaj z dotacji do 8 tysięcy zł i wymień stare źródło ogrzewania na 
bardziej ekologiczne.

Jarosław Kępkowicz

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
jakie będą pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na py-
tania: ilu nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji 
spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, 
zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie 
chronione tajemnicą statystyczną.

Formularz spisowy będzie miał jeden 
wzór dla wszystkich i będzie podzielony 

na dwie części: osobową i mieszkaniową. 
W formularzu znajdzie się osiem bloków 
tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-da-
ne-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-
powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/ 

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 2021: 
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ 

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze 
przed spisem – wprawdzie odpowiedź na 
zdecydowaną większość pytań nie powin-
na nastręczać żadnych trudności, ale być 

może w niektórych przypadkach pojawią 
się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące 
mieszkania, informacje o osobach z rodziny 
przebywających za granicą).  

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie py-
tania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kil-
ku miejscach będzie dostępna opcja „Nie 
chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się 
ona w pytaniach dotyczących kwestii zdro-
wotnych, wyznania religijnego oraz związ-
ków niesformalizowanych.

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się 
za pośrednictwem rachmistrza terenowego 
lub telefonicznego, nie mają oni prawa za-

dawać pytań wykraczających poza zakres 
formularza! To kolejny dobry powód, by 
zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed 
rozpoczęciem NSP 2021.

Udzielone przez nas odpowiedzi będą chro-
nione tajemnicą statystyczną – jednostko-
we dane dotyczące poszczególnych osób 
i gospodarstw domowych nie mogą być 
ujawniane ani przekazywane innym pod-
miotom. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
https://spis.gov.pl. 

Paweł Dubaniewicz

https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2
https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2
https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/  
https://spis.gov.pl
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Łoś w Izabelinie
 Czy w Izabelinie stanie rzeźba Józefa Wilkonia?

Rzeźba Łosia w Izabelinie od kilku miesięcy rozpala emocje mieszkańców. Część z nas cieszy myśl, że 
w gminie może stanąć brązowy odlew rzeźby wybitnego artysty, część to wykpiwa, a część podważa 
sens wydawania pokaźnej kwoty 160 tysięcy złotych. 

Skąd wziął się pomysł na Izabelińskiego Łosia? 

Po internetowym plebiscycie na nazwę ronda w Izabelinie (Sienkie-
wicza/3 Maja/Krasińskiego) i zwycięstwie nazwy rondo Łosia, jedna 
z mieszkanek zaproponowała postawienie na rondzie rzeźby Józefa 
Wilkonia. Drewniana rzeźba naturalnej wielkości przedstawia łosia 
z rozłożystymi rogami i dobrotliwym spojrzeniem. Rzeźba jest 
piękna, artysta wybitny. Podjąłem ten pomysł, skontaktowałem się 
z Fundacją Józefa Wilkonia, opowiedziałem Artyście o naszym ron-
dzie, miejscowości i izabelińskiej Lucynie. Artysta potwierdził, że na 
świeżym powietrzu możliwe jest postawienie jego rzeźby w postaci me-
talowego odlewu. Józef Wilkoń do tego stopnia zapalił się do projektu, 
że zgodził się zrezygnować z opłat za prawa autorskie i nadzór nad wy-
konaniem i posadowieniem rzeźby. Pozostały jednak koszty materiałów 
i wykonania samego odlewu przez pracującego z Artystą odlewnika oraz 
przygotowanie miejsca do ustawienia rzeźby. 

W międzyczasie okazało się, że  rzeźba nie może stanąć na samym ron-
dzie. Zaprosiłem Wilkonia do Izabelina. Artysta podczas wizji lokalnej za-
chwycił się skarpą naprzeciwko urzędu i zgodziliśmy się, że z tego miej-
sca Izabeliński Łoś prezentowałby się najlepiej, doglądając gminy oraz 
witając nadjeżdżających z kierunku Warszawy mieszkańców i turystów. 

Polska nie ma szczęścia do swoich najwybitniejszych artystów. Nie za-
wsze są doceniani w kraju. Wielu z nich pracuje za granicą i tam pozo-
stają ich dzieła. Izabelin ma szansę na wejście w posiadanie znakomitej 
rzeźby, która w naturalny sposób może stać się wizytówką naszej leśnej 
gminy. Łosie są symbolem Puszczy Kampinoskiej. Wszyscy spotykamy 
je podczas spacerów w lesie, przychodzą do naszych domów. Okaza-
ła rzeźba z brązu, zachowująca fakturę drewna, z wybielonymi rogami 
i racicami, stanie się świadectwem naszego szacunku do natury oraz 
swoistym „witaczem” gości i turystów, na progu Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Turyści i nowożeńcy będą robili sobie przy Łosiu pamiąt-
kowe zdjęcia. 

Rzeźb Józefa Wilkonia jest niewiele. Niebawem w warszawskim Konese-
rze będzie można zobaczyć „Świat Wilkonia”, chwilę potem „Zwierzyniec 
Józefa Wilkonia na Wawelu”. U nas wilkoniowy Łoś – jedna z najbardziej 
reprezentatywnych rzeźb artysty − prosto z Wawelu, ma szansę stanąć 
na stałe i zrosnąć się z naszą miejscowością, jak jej żywe odpowiedniki 
– izabelińskie łosie i Lucyny. 

Kim jest Józef Wilkoń? 
Międzynarodowej sławy ilustrator, 
malarz, rzeźbiarz, autor scenogra-
fii. Mieszka i pracuje w Zalesiu Dol-
nym. Ma 91 lat. Jeden z ostatnich, 
działających nieprzerwanie od lat 
60. XX wieku, przedstawicieli Pol-
skiej Szkoły Ilustracji. Na książkach 
Wilkonia wykształciły się pokolenia 
dzieci z całego świata. Inspiracją dla 
jego prac jest przyroda, a przede 
wszystkim zwierzęta, które od lat 
80. czynił głównymi bohaterami 
swoich opowieści. Józef Wilkoń był 
wielokrotnie nagradzany w Polsce i poza jej granicami. W latach 90. za-
interesował się rzeźbą. Tworzy „przestrzenne ilustracje”, czyli zwierzyń-
ce z drewnianych bali i blachy. Tylko w najbliższym czasie przeglądowe 
i tematyczne wystawy jego rzeźb będą prezentowane na Wawelu 
i w warszawskim Koneserze. 

Zbiórka na izabelińskiego Łosia
160 tysięcy złotych na brązowy 
odlew rzeźby chcemy zebrać 
w darowiznach, zbiórce publicz-
nej i internetowej. W komitecie 
społecznym Izabelińskiego Łosia 
są: pomysłodawczyni − Magda 
Schmidt oraz Konrad Kolasiński 
i Bogdan Szczesiak. Zapraszamy 
do współpracy chętnych miesz-
kańców, przedsiębiorców i stowa-
rzyszenia, zainteresowanych włą-
czeniem się w lokalną inicjatywę, 
której celem będzie rzeczywiste 
współuczestnictwo w projekcie i zyskanie przez naszą społeczność pra-
wa własności do naszego gminnego Łosia – arcydzieła Józefa Wilkonia. 

Liczy się każda złotówka, każde 5 lub 15 złotych − tyle musiałby zapłacić 
każdy mieszkaniec, abyśmy byli w stanie postawić rzeźbę siłami społecz-
nymi. Hojnych darczyńców i przedsiębiorców, którzy będą chcieli wes-
przeć tę inicjatywę, poza odpisem podatkowym, czekają niespodzianki 
i nagrody. O szczegółach będziemy informowali niebawem.

Zdaję sobie sprawę, że pandemia i ostatnie rygory życia społecznego nie 
sprzyjają takim projektom. Jednak jestem głęboko przekonany, że wła-
śnie dlatego, że doświadczamy obecnych trudności, a kultura przeżywa 
naprawdę ciężkie załamanie, jest czas na odreagowanie i przygotowanie 
gruntu pod nowy, popandemiczny świat. Powitajmy go z podniesionym 
czołem, pokazując, że wartości estetyczne, potrzeba piękna i jednocze-
nia się wokół wspólnych projektów, wspierających lokalną tożsamość, 
jest silniejsza niż marazm i zwątpienie. Miejmy odwagę sięgać po rzeczy 
nas jednoczące i piękne! 

Bogdan Szczesiak

Wystawa Wilkoń w Białowieży, fot. Anna Augustynowicz

Józef Wilkoń i Bogdan Szczesiak
fot. arch. Bogdana Szczesiaka

Józef Wilkoń w Izabelinie, fot. arch. Bogdana Szczesiaka
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PROSUMENTEM   CZ. 7
Po kilku artykułach i sporej ilości rozmów z mieszkańcami nasuwa mi się jedna refleksja – każdy z nas poszuku-
je prostych odpowiedzi, by rozwiać swoje wątpliwości: jak zacząć, na co zwracać uwagę, gdzie poszukiwać 
firm, ile to kosztuje… to najczęściej zadawane pytania. Mało kto pyta o technologię. Może to oznaczać, że 
jesteśmy gotowi zostawić dobór technologii profesjonalistom.

Na bazie kilkumiesięcznych doświadczeń powstał katalog siedmiu 
prostych kroków, które powinny być swego rodzaju drogowska-

zem, tak by każdy mieszkaniec inwestujący w fotowoltaikę czuł się 
komfortowo. Pozostawiam decyzji Państwa, które kroki zrealizować, 
a które powierzyć profesjonalistom.

7 prostych kroków od konsumenta do prosumenta 

1. Czy moja nieruchomość nadaje się do instalacji paneli?

Dach jest najczęstszym miejscem instalacji, tak więc to on jest 
kluczowym elementem − szczególnie jego usytuowanie względem 
stron świata, nachylenie i nasłonecznienie. Jak to zostało wyjaśnio-
ne w jednym z poprzednich artykułów (Listy do Sąsiada nr 9(279)) 
„nie ma złych dachów, są jedynie drobne problemy instalacyjne”. 
Kwestie techniczne samego mocowania zawsze najlepiej skonsulto-
wać z profesjonalistami, natomiast szacunkową prognozę przyszłej 
produkcji prądu można określić samemu, korzystając z narzędzia 
dostępnego pod adresem https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/
en/tools.html. (Listy do Sąsiada nr 2(283)). Osoby mniej wprawne 
mogą to zadanie całkowicie oddać w ręce profesjonalistów.

2. Jak wybrać firmę?

Zazwyczaj zalecam kontakt z 2-3 firmami, które powinny zrobić sza-
cunkową ofertę instalacji fotowoltaicznej. Będą z pewnością ofero-
wały technologie różnych producentów, różne wersje wykonania 
i w konsekwencji różne ceny. Na pewno jedna z ofert będzie dla 
Państwa najkorzystniejsza. Ja osobiście zalecam, by wybrać firmę, 
która załatwi całość „pod klucz”, począwszy od uzyskania dotacji 
z programu „Mój prąd”, poprzez realizację samej instalacji, a skoń-
czywszy na sprawach formalnych związanych z przyłączeniem do 
sieci energetycznej. Rzecz, na którą zawsze warto zwrócić uwagę, 
to sposób podejścia – jeśli poziom obsługi na etapie oferty jest 
niezadowalający, to nie należy liczyć, że na etapie realizacji czy 
ewentualnego późniejszego serwisu będzie lepszy.

3. Czy mam wycinać drzewa?

Wycinka drzew w imię ekologii jest zaprzeczeniem samej istoty eko-
logii i zrównoważonego rozwoju. Na szczęście nawet przy pewnym 
zacienieniu możemy nadal cieszyć się naszą instalacją fotowoltaicz-
ną – zastosowanie mikroinwerterów zamiast pojedynczego inwer-

tera spowoduje, że co prawda panel zacieniony wyłączy się z pro-
dukcji prądu, ale panele niezacienione będą go nadal produkować.

4. Czy inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest zyskowna?

Trzeba otwarcie przyznać, że jest to inwestycja o samospłacie na 
poziomie 4-7 lat, przy założeniu uzyskania dotacji i odpisu od po-
datku (Listy do Sąsiada nr 11(281)). Jest to przedsięwzięcie dla 
osób dysponujących  wolną gotówką, którą chcieliby korzystanie 
zainwestować. Przy obecnym oprocentowaniu lokat bankowych i po-
ziomie inflacji jest to naprawdę dobra inwestycja, która nie tylko 
obniży koszty utrzymania domu, ale także przyczyni się do wzrostu 
produkcji tzw. zielonej energii, czyli energii ze źródeł odnawialnych.

5. Jak dobrać wielkość instalacji do moich potrzeb?

Tutaj faktycznie przyda się odrobina zastanowienia – pytanie, czy 
mówimy o obecnych potrzebach, czy przyszłych? Jeśli o obecnych, 
to wystarczy zrobić sobie prostą kalkulację. Na podstawie rachun-
ków za prąd wystarczy policzyć, ile rocznie zużywamy energii. Załóż-
my, że tak jak w jednym z poprzednich artykułów (Listy do Sąsiada 
nr 11(281)) jest to ok. 7 577 kWh. Dane te można znaleźć na 
rachunku, o ile jest wyszczególniona prognoza lub można je osza-
cować mnożąc miesięczne zużycie razy 12 miesięcy. Można także 
zadzwonić do dostawcy prądu z prośbą o podanie tej informacji. 
Dalej kalkulacja jest już łatwa i można ją przeprowadzić przy po-
mocy prostego kalkulatora:

a) załóżmy, że 10% produkowanej energii zużywamy na bieżące 
potrzeby, a resztę „produkujemy do sieci”, by ją później odebrać. 
Wspomniane 10% stanowi 757,7 kWh,

b) jeśli 757,7kWh zużywamy na bieżące potrzeby, to resztę czyli 6 
819,3 kWh (7 577 kWh – 757,7 kWh) powinniśmy móc „odebrać” 
z sieci. Niestety, by odebrać taką wielkość energii, musimy jej wypro-
dukować 20% więcej, czyli 8 183,2kWh (zasady prosumenckie) (Listy 
do Sąsiada nr 11(281)). Razem nasza produkcja energii z instalacji 
fotowoltaicznej powinna wynosić 757,7 + 8183,2 = 8 940,9 kWh,

c) zakładając, że 1 kWp instalacji fotowoltaicznej jest w stanie pro-
dukować 900 kWh energii rocznie, moc naszej instalacji powinna 
być ok. 9,93 kWp.

Prawda, że to proste?
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\V
Columbus

Autoryzowany
Partner
Agencyjny

Zapraszam do kontaktu:
Dariusz Marcinow, TRUSKAW 
Autoryzowany Partner Agencyjny 
tel. 603 335 859
dariusz.marcinow@columbusteam.pl

Skorzystaj z programu 
„Bilet do przyszłości”
i zgarnij SOOOzł na dowolny 
produkt z platformy 
www.columbus' .pl

Skorzystaj z programu
„Bilet do przyszłości”
i zgarnij 5000zł na dowolny 
produkt z platformy 
www.columbushome.pl

Oferujemy:
nowoczesną fotowoltaikę
niezawodne pompy ciepła
własne magazyny energii
ładowarki samochodów elektrycznych
15-letnią Gwarancję Totalną na wszystkie 
komponenty, opiekę serwisową 24/7,  
30-letnią gwarancję na uzysk mocy

 6. Kiedy najlepiej wystartować?

Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej ma cha-
rakter sezonowy – jest największa latem, a minimalna w okresie 
jesienno-zimowym. By wyprodukować dostatecznie dużo energii 
do odbioru w okresie jesienno-zimowym należy mieć uruchomioną 
instalację najpóźniej w kwietniu/maju (Listy do Sąsiada nr 2(283)). 
Każdy miesiąc opóźnienia to mniejsza ilość energii wyprodukowanej 
i „zgromadzonej” u naszego operatora do przyszłego odbioru. Naj-
prostszą i najszybszą rzeczą jest sama instalacja – niestety formalne 
podłączenie do sieci energetycznej i wymiana licznika trochę trwa, 
na co niestety mamy minimalny wpływ. Dlatego tak ważne jest, by 
prace rozpocząć tak szybko, jak tylko to tylko możliwe. 

7. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Przed instalacją warto jest „oswoić” instalację fotowoltaiczną, czy to 
poprzez literaturę, czy przez rozmowę z sąsiadem, który taką insta-
lację posiada. Ktoś, kto przeszedł już tę drogę, będzie najlepszym 
doradcą, a jego doświadczenia będą dla nas drogowskazem, na co 
należy zwrócić uwagę. Amerykanie mają nawet takie przysłowie, 
które w wolnym tłumaczeniu brzmi następująco: „ucz się na błę-
dach innych, nikt nie żyje dostatecznie długo, by je wszystkie same-
mu popełnić”. Warto pytać o wszystkie doświadczenia, jakimi nasz 
sąsiad chce się z nami podzielić, zarówno o te dotyczące instalacji, 
jak i te wynikające z późniejszej eksploatacji.

Pozostaje nam trzymać kciuki za powodzenie wszystkich planowa-
nych inwestycji − wspólnie możemy sprawić, że gmina Izabelin bę-
dzie zieloną wyspą Mazowsza.

Jarosław Kępkowicz
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Zapobiegaj powstawaniu odpadów 
a te które wytworzyłeś segreguj na szóstkę! 

Obowiązek segregowania odpadów dotyczy nas wszystkich. Mamy już pewne doświadczenie, ale 
niejednokrotnie pojawiają się pytania: jak robić to prawidłowo? Czy segregacja ma sens? Jak mogę 
ograniczać powstawanie odpadów? A może mój odpad wcale nie jest odpadem, a przedmiotem, 
który może zyskać drugie życie u innego właściciela? Czasami warto się nad tym zastanowić.

Co roku produkujemy coraz większą ilość  
odpadów, których koszt zagospodaro-

wania również sukcesywnie rośnie, dlatego 
powinniśmy ograniczyć ich powstawanie. Sta-
tystyczny Polak wytwarza rocznie ok. 330 kg 
odpadów, a niestety mieszkaniec gminy 
Izabelin może „poszczycić się” niebaga-
telną ilością ponad 550 kg! Jest to wynik, 
który powinien skłonić nas do refleksji. Dla-
czego wytwarzamy o prawie 200 kg więcej 
niż przeciętny Kowalski? Czy faktycznie mamy 
aż tak duże potrzeby? Mało prawdopodobne. 
Bardziej realne argumenty to nadmierny kon-
sumpcjonizm i związane z nim nieracjonalne 
gospodarowanie własnymi środkami. Jest to 
najbardziej przerażające, gdy chodzi o żyw-
ność, której w niejednym zakątku naszego 
globu brakuje. Kupujemy duże ilości bez za-
stanowienia, a następnie duża część naszych 
spożywczych zakupów ląduje w koszu. 

Zgodnie z danymi Polskiego Instytutu Ekono-
micznego marnujemy rocznie nawet 247 kg 
żywności na osobę. Około 53% ogółem mar-
nowanej żywności przypada na gospodarstwa 
domowe, 19% na przetwórstwo, 12% na 
gastronomię, 11% na produkcję oraz 5% na 
dystrybucję. Najczęściej wyrzucamy: pieczywo, 
owoce, wędliny, warzywa, jogurty, ziemniaki 
i mleko. Główną przyczyną jest przeterminowa-
nie produktu, nieprzemyślane, zbyt duże zaku-
py lub niewłaściwe przechowywanie żywności*.  

Co każdy z nas może zrobić, aby ilość wytwa-
rzanych odpadów uległa ograniczeniu, a te, 
które już musimy wytworzyć, miały jak naj-
mniej negatywny wpływ na środowisko? Po-
niżej przypomnienie tego, co już powinniśmy 
wiedzieć, a jednak tak często zapominamy. 
Warto tę wiedzę odświeżać.

W pierwszej kolejności każdy z nas powinien 
przede wszystkim ograniczyć ilość wytwarza-
nych odpadów. Te, które wygenerujemy spró-
bujmy wykorzystać, dając im „drugie życie”. 
Dopiero w dalszej kolejności, prawidłowo se-
gregując, pomóżmy odzyskać z nich surowce 
wtórne. W celu ograniczenia ilości wytwarza-
nych odpadów stosujmy na co dzień kilka pro-
stych zasad:

ODMAWIAJ – tę zasadę stosuj tak często, 
jak tylko możesz. Odmawiaj rzeczy, które są 
zbędne – których nie potrzebujesz. Świado-
mie ograniczaj swoje zakupy o takie produkty, 
jak jednorazowe reklamówki, kubki, sztućce 
czy plastikowe słomki. Przed kupnem czegoś 
nowego pomyśl, jak długo będziesz z tego 
korzystać i czy na pewno nie można się bez 
tego obyć. Z pewnością niejednokrotnie udało 
Ci się docenić trwałość „starych” produktów, 
kiedy nowo zakupione nieoczekiwanie szybko 
się zepsuły. 

OGRANICZAJ – kupuj odpowiedzialnie tyl-
ko to, czego naprawdę potrzebujesz. Prze-
myśl swoje zakupy. Kupuj mniej, a na pewno 
ograniczysz produkty, które trafią do kosza. 
W szczególności rozważ ilości kupowanych 

produktów żywnościowych, które szybko się 
psują. Przechowuj żywność w pojemnikach. 
Dzięki nim produkty spożywcze dłużej zacho-
wują świeżość i są chronione przed wilgocią. 
Zamrażaj te produkty, które masz w nadmia-
rze, a mrożonki wykorzystaj w potrzebie. 

Uzupełniając garderobę, kupuj rzeczy, które 
naprawdę Ci się podobają i pasują, oraz te do-
brej jakości, które dłużej Ci posłużą. Nieznisz-
czonym ubraniom, które Ci się znudziły, daj 
drugie życie – nie wyrzucaj, przynieś do izabe-
lińskiej wymienialni ubrań „Puść ciuch w ruch”. 

Wybieraj produkty bez zbędnych opakowań. 
Atrakcyjny wygląd produktu nie zawsze idzie 
w parze z jakością, a często zdarza nam się 
wybrać ten sam towar, tylko że ładniej zapa-
kowany. Nie pakuj zakupów do niezliczonej 
ilości torebek foliowych, a następnie do plasti-
kowych reklamówek – zabierz na zakupy torby 
wielokrotnego użytku. Jeżeli używasz jakiegoś 
produktu w dużych ilościach, wybieraj większe 
opakowania. Kupuj produkty w opakowaniach 
wielokrotnego użytku, nadających się do odzy-
sku i recyklingu lub wybieraj produkty w opa-
kowaniach zwrotnych. 

*Tygodnik Gospodarczy Polski Instytut Ekonomiczny 
7 sierpnia 2019 r.
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WYKORZYSTAJ PONOWNIE – naprawiaj, 
pożyczaj, wykorzystuj materiały wielorazo-
we. Jeśli już posiadasz jakiś produkt, postaraj 
się użyć go tyle razy, ile to tylko możliwe lub 
znajdź dla niego nowe zastosowanie np. wy-
korzystaj stylowy słoik na świecznik lub uszyj 
z zasłonki torbę wielokrotnego użytku, a z fi-
ranki woreczek na zakupy. Kupuj takie rzeczy, 
które można wykorzystać wielokrotnie: za-
bieraj na zakupy torby wielokrotnego użytku, 
używaj wielorazowych butelek, szklanych lub 
metalowych słomek.

Jeśli możesz coś naprawić i nadal z tego korzy-
stać, zrób to, nadając przedmiotom „drugie ży-
cie”. Wiele drobnych napraw na pewno wyko-
nasz samodzielnie, a jeżeli nie, może to zrobić 
za Ciebie specjalista np. napraw buty u szewca 
lub wszyj nowy zamek w kurtce u krawca. Czę-
sto przy niewielkim nakładzie pracy wydłużysz 
czas korzystania z niejednej rzeczy.

Jeśli czegoś już nie potrzebujesz, a ta rzecz 
mogłaby się przydać komuś innemu, przekaż 
ją dalej osobom, które z niej jeszcze skorzy-
stają. Książki, zabawki czy ubrania, z których 
dzieci wyrosły, są dobrym tego przykładem. 

SEGREGUJ – odzyskaj surowce wtórne.
Kiedy nie jesteśmy w stanie uniknąć wytworze-
nia odpadu, zadbajmy o to, aby trafił do odpo-
wiedniego worka lub pojemnika. Ta „droga do 
doskonałości” powinna zacząć się od podzia-
łu na 6 frakcji odpadów: worek żółty (metal, 
plastik, tworzywa sztuczne), worek niebieski 
(papier i tektura), worek zielony (szkło), worek 
brązowy (odpady bio kuchenne), odpady zie-
lone i pozostałości z sortowania, czyli odpady 
zmieszane.

Segregując prawidłowo, odzyskujemy surowce 
wtórne, nadające się do dalszego przetworze-
nia. Wykorzystanie surowca wtórnego do pro-
dukcji nowej rzeczy ogranicza zużycie surow-
ców naturalnych, minimalizuje zużycie energii 
wykorzystywanej w procesach produkcyjnych, 
zmniejsza emisję zanieczyszczeń do powietrza 
oraz redukuje ilość wytworzonych ścieków.

Metal, szkło, tektura czy tworzywa sztuczne to 
materiały, które można efektywnie przetwo-
rzyć. Dzięki prawidłowemu segregowaniu tych 
odpadów możemy odzyskać surowce, dzięki 
którym powstaną nowe użytkowane przez 
nas produkty np. nowe opakowania, butelki, 
zabawki czy ubrania. 

Szczególnie istotny jest recycling plastiku 
i tworzyw sztucznych, ze względu na bardzo 
długi okres rozpadu, który może trwać od stu 
do nawet tysiąca lat. Rozpad tych tworzyw na 
mniejsze części wpływa negatywnie na środo-
wisko poprzez zanieczyszczanie mikroplasti-
kiem, który przenika do gleby i wód. 

Wysegregowane metale i szkło również mogą 
być przetwarzane w procesie recyklingu i po-
nownie wykorzystywane. Szkło można prze-
twarzać praktycznie bez końca, gdyż posiada 
zdolność wielokrotnego recyklingu bez utraty 
właściwości. 

Przetwarzając papier, chronimy surowce natu-
ralne − drzewa. Przyjmuje się, iż z jednej tony 
odpadów z papieru, poddanych recyklingowi, 
można średnio uzyskać około 900 kg papieru, 
chroniąc tym samym około 15 drzew przed 
wycinką. Z papieru po recyklingu powstaje 
wiele różnych produktów np. nowy papier, 
wykorzystywany do druku książek czy gazet, 



16

MASZ NA TO WPŁYW

Grafiki: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

ZASADY PRAWIDŁOWEGO KOMPOSTOWANIA

banknoty, opakowania do jajek. 

Segregacja odpadów na 6 frakcji to jednak nie 
koniec. Uzupełnieniem gminnego systemu od-
bioru odpadów sprzed posesji jest Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie 
trafiają odpady bardziej problemowe, takie jak 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, me-
ble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów 
i odzieży, zużyte baterie i akumulatory, prze-
terminowane leki i chemikalia, odpady z iniek-
cji czy zużyte opony. Wyselekcjonowanie ze 
strumienia odpadów komunalnych odpadów 
niebezpiecznych, czyli baterii czy leków stano-
wiących zagrożenie dla środowiska i zdrowia 
człowieka, ma tu szczególne znaczenie.

KOMPOSTUJ - obierki z warzyw, skórki owo-
ców, fusy z kawy, trawa czy liście to odpad-
ki, z których możemy uzyskać cenny nawóz 
organiczny wspomagający wzrost roślin, jak 
również poprawiający jakość gleby, wzbogaca-
jąc ją w próchnicę i poprawiając przepuszczal-
ność. Wytwarzanie go z odpadów powstają-
cych w kuchni i w ogrodzie jest bardzo proste, 
a dodatkowo kompostując, zapłacimy mniej za 
odbiór odpadów.

Zacznij już dziś efektywniej segregować odpa-
dy i pomyśl nad tym, jak ograniczyć wytwarza-
nie odpadów w swoim gospodarstwie domo-
wym. Planuj swoje zakupy i dokonuj świado-
mych wyborów na co dzień, aby żyć bardziej 
ekologicznie i chronić środowisko przyrodnicze. 

Agnieszka Czarnecka
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

Duża część naszych odpadów to bioodpady, z których możemy uzyskać cenny nawóz organicz-
ny wspomagający wzrost roślin, jak również poprawiający jakość gleby, poprzez wzbogacanie jej 
w próchnicę i poprawę przepuszczalności. Wytwarzanie go z odpadów powstających w kuchni 
i w ogrodzie jest bardzo proste. Kompostownik można kupić gotowy lub bardzo łatwo zrobić go sa-
memu z różnych materiałów np. z drewna, beczek, palet.

Przystępując do kompostowania, pamię-
tajmy o kilku zasadach:

• Rozkład biomasy odbywa się w obecno-
ści tlenu oraz mikroorganizmów, przy od-
powiedniej temperaturze oraz wilgotności, 
dlatego kompostownik najlepiej usytuować 
w miejscu zacienionym oraz bezwietrznym. 
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Gdy pryzma kompostowa jest zbyt sucha, 
procesy rozkładu ustają. Gdy jest zbyt mo-
kra, rozpoczyna się gnicie.

• Ściany kompostownika powinny być ażu-
rowe, wówczas w  naturalny sposób będą 
napowietrzały odpady. Dostęp do tlenu ma 
istotny wpływ na szybkość i efektywność 
procesu kompostowania. Bez niego resztki 
organiczne zgniją, zamiast przekształcać 
się w próchnicę. Ma to istotne znaczenie 
dla mikroorganizmów rozkładających bio-
masę, które mogą żyć tylko w środowisku 
zawierającym tlen. Jeśli jest go zbyt mało, 
umierają, a ich miejsce zajmują beztlenow-
ce inicjujące procesy gnilne.

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

Mieszkańcy gminy Izabelin, którzy deklarują 
kompostowanie bioodpadów w przydomo-
wym kompostowniku, są zwolnieni z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami. Od 1 
stycznia 2020 r. zniżka ta wynosi 6 zł na 
miesiąc na mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość.

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

- złożenia nieprawdziwej informacji o po-
siadaniu przydomowego kompostownika 
i kompostowaniu w nim bioodpadów stano-
wiących odpady komunalne;

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

Od 2020 roku kontrole przeprowadzane są 
wyrywkowo. W wyniku oględzin ustalono, 
iż wszyscy mieszkańcy skontrolowanych po-

sesji posiadali przydomowe kompostowniki 
i kompostowali bioodpady. W większości 
prawidłowo zagospodarowujemy swoją tra-
wę, liście oraz inne bioodpady pochodzące 
z gospodarstwa domowego, jednak zdarza-
ją się przypadki kompostowania odpadów, 
które zaburzają proces rozkładu biomasy. 

Pamiętajmy, aby uzyskać wysoko zminerali-
zowany kompost, nie kompostujemy odpa-
dów takich jak kości czy mięso. 

Kompostowanie to naturalna metoda 
unieszkodliwiania i zagospodarowania bio-
odpadów. Dlatego wszystkich mieszkańców 
zachęcamy do zakładania przydomowych 
kompostowników. Okazuje się, że nie jest 
to wcale trudne, ani pracochłonne, a efekt 
jest wymierny – nie musimy płacić ani za 
wywóz bioodpadów, ani za ziemię czy do-
datkowe nawozy podczas sadzenia kolej-
nych roślin w ogrodzie.

Agnieszka Czarnecka
Wydział Ochrony Środowiska

grafiki nadesłane przez autorkę
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Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 1 do 13, natomiast 
w soboty od 5 do 25.

W lutym największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywiezionych 
odpadów, ponownie  cieszyły się odpady poremontowe, budowlane oraz 
gruz. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 9860 kilogramów. Po-
zostałe ilości kształtowały się następująco:

tworzywa sztuczne – 620 kg

szkło – 1400 kg

zużyty sprzęt elektroniczny – 580 kg

bioodpady – 480 kg

odpady wielkogabarytowe – 7440 kg

świetlówki – 25 kg

 przeterminowane leki – 40 kg

chemikalia – 80 kg

Przyjęta w PSZOK-u makulatura została przekazana w ramach akcji cha-
rytatywnej na leczenie małego Leosia – mieszkańca Hornówka.

Po odbiór odpadów przyjechało 12 hakowców firmy BYŚ, z czego 7 za-
brało po 2-3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 21 
kontenerów KP-7. Po odbiór świetlówek i chemikaliów 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.

Jeden mieszkaniec skorzystał z dostępności przyczepki.

Marta Merchel

PSZOK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W LUTYM 2021

Punkt odwiedziło w sumie 181 mieszkańców.  Odwiedziny mieszkań-
ców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Hornówek  55

Izabelin C  51

Laski  28

Truskaw  24

Izabelin B  17

Mościska    6

Sieraków    0

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 20 dni 
powszednich pracy PSZOK-u przywieziono 41% 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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NA MOKRYCH ŁĄKACH
W ramach grantu od Fundacji Santander Bank Polska S.A. w programie „Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO” 
wykonaliśmy w Truskawiu nasadzenia wraz z nawodnieniem wzdłuż ogrodzenia GPWiK „Mokre Łąki”.

Idea zielonej ściany już dawno nam przyświecała, bowiem miejsca takie 
jak Mokre Łąki są naturalną oazą, która daje nam wytchnienie, a także 

jest szansą na wzbogacenie ekologiczne rejonu.

Zieloną ścianę tworzą rodzime gatunki roślin dobranych w taki sposób, aby 
cieszyły oko zmieniając kolory w ciągu roku. Nasadzenia zostały dokonane 
wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni ścieków w taki sposób, aby oddzielić tereny 
rekreacyjne (gminny plac zabaw, boisko gminne i Aleję Dębów, upamiętnia-
jącą osoby zasłużone dla gminy) od terenów industrialnych. 

Mokre Łąki w naszym zamyśle mają się stać miejscem wypoczynku i rekre-
acji przede wszystkim dla mieszkańców gminy.

Istotnym elementem projektu było przeprowadzenie warsztatów edukacyj-
nych dla dzieci i młodzieży podczas wykonywania nasadzeń.    

Grant ten również posłużył nam do integracji sąsiedzkiej, ponieważ wspól-
nym wysiłkiem wykonaliśmy nasadzenia, świetnie przy tym spędzając 
wspólnie czas.

Dagmara Molga, Andrzej Wącior
fot. M. Leszczyńska, T. Siemiński

XXXVIII SESJA RADY GMINY IZABELIN

XXXVIII sesja  Rady Gminy odbyła się 16 lutego br. w trybie zdalnym. Radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała XXXVIII/291/21 w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2021-2039.

Uchwała XXXVIII/292/21 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2021.

Uchwała XXXVIII/293/21 w sprawie 
częściowego zwolnienia z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej 
przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej 
gospodarstw domowych, w których dochód nie 
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej.

Uchwała umożliwi zwolnienie w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej. Zwolnienie usta-
lono w wysokości 15 zł na miesiąc na osobę 
zamieszkującą daną nieruchomość, w części 
dotyczącej gospodarstw domowych, w których 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369.). 

Uchwała XXXVIII/294/21 w sprawie zmia-
ny uchwały Rady Gminy Izabelin nr XIX/168/20 
z dnia 21 stycznia 2020 roku dotyczącej udzie-
lenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Mazowieckiego. Pomoc rzeczowa dla Woje-

wództwa Mazowieckiego ma być udzielona 
w postaci przygotowania przez Gminę Izabelin 
dokumentacji projektowej do zadania inwesty-
cyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do 
ok. 4+998 km.” Odcinek drogi wojewódzkiej 
przewidziany do realizacji stanowi fragment 
ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. 3 Maja 
w Mościskach do połączenia z rondem z ul. 
Ekologiczną w gminie Stare Babice. Zadanie 
w zakresie przygotowania dokumentacji pro-
jektowej będzie realizowane w porozumieniu 
z Gminą Stare Babice oraz Województwem 
Mazowieckim. Po uzyskaniu dokumentacji pro-
jektowej i niezbędnych pozwoleń oraz osza-
cowaniu kosztów inwestycji nastąpi ustalenie 
formy, zasad oraz czasu realizacji inwestycji. 
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Konieczność przebudowy drogi wojewódzkiej − 
ul. Sikorskiego w Mościskach wynika z jej stanu 
technicznego oraz ze względów bezpieczeń-
stwa. W obecnym stanie droga nie posiada ani 
chodnika ani odprowadzenia wód opadowych. 

Uchwała XXXVII/295/21 w sprawie wy-
rażenia zgody na współdziałanie i zawarcie 
porozumienia z Gminą Stare Babice, w celu 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego.

Uchwała XXXVIII/296/21 w sprawie 
współdziałania Gminy Izabelin z innymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego w realiza-
cji zadania publicznego z zakresu infrastruktury 
drogowej. W celu realizacji zadania polegające-
go na wytyczeniu optymalnego przebiegu dro-
gi zbiorczej kategorii KZ zachodzi konieczność 
dokonania pogłębionych i specjalistycznych 
analiz. Planuje się opracowanie Studium Ko-
munikacyjnego dla przebiegu dróg przy współ-
działaniu z innymi samorządami ze względu na 
fakt, iż będą one przebiegać przez teren trzech 
gmin: Miasta Stołecznego Warszawa, gminy 
Izabelin oraz gminy Stare Babice, konieczne 
jest zawarcie porozumienia o współdziałaniu 
jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała XXXVII/297/21 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Pomoc finansowa 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego ma 
być udzielona na realizację zadania inwesty-
cyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na 
przejściach dla pieszych przez ul. 3 Maja w cią-
gu drogi powiatowej nr 4130 W w miejsco-
wościach Laski oraz Izabelin”. Zakres prac do 
wykonania obejmuje wybudowanie sygnalizacji 
świetlnej w miejscach o szczególnym znacze-
niu dla bezpieczeństwa pieszych, tj. w okolicy 
przedszkola oraz szkoły podstawowej. Udziela-
na dotacja stanowi 50% kosztów wykonania 
inwestycji. 

Uchwała XXXVIII/298/21 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 
warszawskiego zachodniego. Pomoc ma być 
udzielona na realizację zadania pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi po-
wiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. 
ok. 1050 mb od ul. Langiewicza w miejscowo-
ści Izabelin do ul. Parkowej w miejscowości 
Truskaw wraz ze skrzyżowaniami”. Opracowa-
na dokumentacja projektowa obejmie budowę 
chodnika wraz z oświetleniem i elementami 
małej architektury, odwodnieniem oraz przebu-
dową skrzyżowań. Szacowany koszt zadania to 
ok. 100 tysięcy złotych, z czego udział Gminy 
Izabelin stanowić będzie 50% wartości zada-
nia. Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi 
w roku 2022. 

Uchwała XXXVIII/299/21 w sprawie zmia-
ny uchwały nr XV/109/19 z dnia 26 września 

2019 Rady Gminy Izabelin dotyczącej finanso-
wania zadania z zakresu zarządzania drogami 
Miasta Stołecznego Warszawy i wyrażenia zgo-
dy na zawarcie porozumienia w tym zakresie. 
Konieczność zmiany uchwały nr XV/109/19 
Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2019 
roku wynika ze zmiany terminu realizacji zada-
nia inwestycyjnego w porozumieniu z Miastem 
Stołecznym Warszawa, na której realizację 
wyraziła zgodę Rada Gminy. Przedłużające się 
procedury formalne nie zostały zakończone 
w roku 2020, a zaplanowane na ten cel środki 
budżetowe Rada Gminy Izabelin, na wniosek 
wójta gminy, przesunęła na rok 2021. W celu 
zawarcia stosownego porozumienia umożli-
wiającego realizację zadania inwestycyjnego 
konieczna jest zmiana w/w uchwały.

Uchwała XXXVIII/300/21 w sprawie przy-
jęcia przez Gminę Izabelin do realizacji w 2021 
roku zadania z zakresu administracji rządowej 
polegającego na utrzymaniu grobów i cmen-
tarzy wojennych na terenie gminy Izabelin. 
Przyjęcie Uchwały umożliwi Wójtowi Gminy 
Izabelin zawarcie z Wojewodą Mazowieckim 
porozumienia na realizację zadania z zakresu 
administracji rządowej, polegającego na prze-
prowadzeniu renowacji cmentarza wojennego 
z okresu II wojny światowej zlokalizowanego 
na terenie gminy Izabelin oraz ubieganie się 
o uzyskanie dotacji celowej na realizację za-
dania na podstawie zawartego porozumienia.

Uchwała XXXVIII/301/21 w sprawie 
przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wy-
konania zadań w roku 2020.

Uchwała XXXVIII/302/21 w sprawie przy-
jęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Izabelin na lata 2021-2026. Do 
zadań własnych o charakterze obowiązkowym 
należy opracowanie i realizacja gminnej strate-
gii rozwiązywania problemów społecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem programów po-
mocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych, których ce-
lem jest integracja osób i rodzin z grup szcze-
gólnego ryzyka.

Uchwała XXXVIII/303/21 w sprawie za-
twierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w gminie Iza-
belin na lata 2021-2023. Do zadań własnych 
gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich 
gminnych programów wspierania rodziny.

W terminie do dnia 31 marca każdego roku 
wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
oraz przedstawia potrzeby związane z reali-
zacją zadań”, a Rada Gminy uchwala gminne 
programy wspierania rodziny.

Źródłem finansowania Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Izabelin są środ-
ki własne gminy.

Uchwała XXXVIII/304/21 w sprawie za-
sad udzielania pomocy w ramach Programu 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Gmina 
Izabelin przystępuje w 2021 roku do realizacji 
rządowego Programu Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnienio-
wa”, zwanego dalej „Programem”. Program 
zapewnia wsparcie w zakresie usługi opieki 
wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, 
skierowanego do członków rodzin, opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz oso-
bami ze znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści i orzeczeniami równoważnymi. 

Zadaniem Programu jest: 

1) czasowe odciążenie członków rodziny lub 
opiekunów dzieci i dorosłych opiekunów osób 
niepełnosprawnych od codziennych obowiąz-
ków łączących się ze sprawowaniem opieki, 
zapewnienie czasu na odpoczynek i regene-
rację, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, 
czasowej pomocy sprawowanej przez osoby 
posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie 
kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepeł-
nosprawnej/pielęgniarkę lub innym, zapewnia-
jącym realizację usługi opieki wytchnieniowej 
w zakresie adekwatnym do indywidualnych 
potrzeb osoby niepełnosprawnej;

2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz 
ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycz-
nych związanych ze sprawowaniem opieki 
poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeu-
tyczne; 

3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczą-
cych wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez 
naukę technik wspomagania, pielęgnacji, pro-
wadzenia działań rehabilitacyjnych w warun-
kach domowych oraz objęcie specjalistycz-
nym poradnictwem w zakresie psychologicz-
nych i społecznych aspektów wsparcia osób 
z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki 
zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

Uchwała XXXVIII/305/21 w sprawie 
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej 
pod nazwą „Gminna Stołówka w Izabelinie” 
i nadania statutu. Powołanie Gminnej Stołów-
ki w Izabelinie jest odpowiedzią na potrzeby 
społeczne i umożliwi pobieranie opłat za przy-
gotowanie i sprzedaż obiadów dla innych osób 
i podmiotów niebędących uczniami. 

Ponadto jednostka będzie w stanie przygotowy-
wać obiady dla podopiecznych Gminnego Ośrod-
ka Opieki Społecznej, dla których obecnie posiłki 
zamawiane są u zewnętrznych dostawców. 
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Uchwała XXXVIII/306/21 w sprawie za-
pewnienia wspólnej obsługi przez Centrum 
Usług Wspólnych Izabelin. Zgodnie z art. 10a 
ustawy o samorządzie gminnym gmina może 
zapewnić wspólną obsługę, w szczególności 
administracyjną, finansową i organizacyjną:

1) jednostkom organizacyjnym gminy zalicza-
nym do sektora finansów publicznych;

2) gminnym instytucjom kultury;

3) innym zaliczanym do sektora finansów pu-
blicznych gminnym osobom prawnym utwo-
rzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu 
wykonywania zadań publicznych, z wyłącze-
niem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, 
banków i spółek prawa handlowego.

Jednostki, którym gmina zapewnia wspólną 
obsługę, zwane są jednostkami obsługiwanymi.

Jak wynika z brzmienia art. 10a ustawy o sa-
morządzie gminnym, wspólna obsługa ma cha-
rakter fakultatywny − rozstrzygnięcie o zapew-
nieniu wspólnej obsługi należy do samodzielnej 
decyzji danej gminy.

Uchwała XXXVIII/307/21 w sprawie zmia-
ny Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin. 
W związku z powołaniem od 1 kwietnia 2021 r. 
nowej jednostki pod nazwą: „Gminna Stołówka 
w Izabelinie” zaszła konieczność wprowadzenia 
zmian w Statucie Centrum Usług Wspólnych 
Izabelin.

Iwona Mazurek

Z ŻYCIA GMINY

Co słychać w inwestycjach
Kończy się zima, wiosna u progu, a z nią wchodzimy w nowy sezon inwestycyjny. Mimo wielu przeszkód 
związanych z pandemią nie zwolniliśmy tempa prac i ostro ruszyliśmy z realizacją. Ten rok jest dla nas szcze-
gólny z wielu względów, bowiem zaplanowaliśmy do realizacji szereg inwestycji, które będą poprawiać ja-
kość życia naszych mieszkańców. Ale żeby w przyszłości było lepiej, przez chwilę musi być trochę trudniej. 

10 marca br. rozpoczęła się realizacja dłu-
go oczekiwanej inwestycji polegającej 

na przebudowie ulicy Partyzantów w Laskach, 
inwestycję tę realizuje firma  Bud-Bruk Zakład 
Robót Drogowych z Piastowa za kwotę prawie 
812 tysięcy złotych. Plan jest bardzo ambitny, 
ponieważ przebudowa tej drogi ma zakończyć 
się do 30 czerwca 2021. 

Wkrótce rozpocznie się też długo oczekiwana 
przebudowa ulicy Polnej w Hornówku − kiedy 
Państwo czytają ten artykuł, zapewne ekipy 
firmy GórBruk realizują swoje prace. Wartość 
całej inwestycji to prawie 938 tysięcy złotych, 
a termin jej ukończenia mija 30 września 2021 
roku, jednak wykonawca zapewnia nas, że zre-
alizuje ją wcześniej. 

Rozpoczęła się też realizacja inwestycji, która 
zapewne ucieszy młodszą część mieszkańców 
naszej gminy, a mianowicie SKATEPARKU. Jak 
wiadomo, projekt ten powstaje na terenach 
blisko „Małej Szkoły” w Hornówku i będzie sta-
nowił nie lada atrakcję dla wszystkich wielbicieli 
tej formy odpoczynku. Inwestycję tę realizuje 
dla nas firma AlTramps z Trzebini za kwotę 485 
tysięcy złotych. Termin zakończenia… cóż, szy-

kujemy prezent z okazji Dnia Dziecka. 

Nasze prace trwają nie tylko w terenie, ale tak-
że na deskach kreślarskich. Ogłaszamy nowe 
przetargi, szukamy projektantów dla naszych 
izabelińskich ulic, takich jak: Bohaterów Kam-
pinosu, Projektowana, Dolina Jozafata, Lip-
kowska, 3 Maja od skrzyżowania z Falińskie-
go do ulicy Dzikiej, Północna, Wesoła i wielu, 
wielu innych. Staramy się także realizować 
i mniejsze rzeczy, które cieszą każdego oraz 
ułatwiają życie i poprawiają nasze bezpieczeń-
stwo. Nowe oświetlenie otrzyma ul. Rynkowa 
w Izabelinie C, a doświetlone zostaną ulice 
Zamoyskiego oraz skrzyżowanie ulic Planty 
i Środkowej. W planach są kolejne realizacje, 
o których wkrótce. Jak widać sporo się dzieje 
i wiele działań jeszcze przed nami. Liczymy też 
na Państwa wyrozumiałość, bowiem choćby 
przebudowa dróg wiąże się z chwilową zmia-
ną naszych przyzwyczajeń komunikacyjnych. 
W tym czasie musimy baczniej obserwować 
znaki drogowe.

Tekst i fot. Jacek Kuźniewicz

ulica Partyzantów w Laskach

Nadchodzące wybory w gminie Izabelin
Ze względu na dynamicznie zmieniające się przepisy dotyczące pandemii COVID-19, 
nie możemy podać w Listach do Sąsiada aktualnych informacji na temat wyborów uzu-
pełniających do Rady Gminy Izabelin oraz wyborów sołtysa wsi Truskaw, zarządzonych 
na dzień 18 kwietnia 2021 r. Prosimy śledzić, aktualizowane na bieżąco, informacje na 
stronach: www.bip.izabelin.pl w zakładce „wybory”, www.gmina.izabelin.pl w zakładce 
„sołectwa” lub na Facebooku Urzędu Gminy Izabelin.
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Zastanawiajmy się jak żyć
z reżyserem Krzysztofem Zanussim rozmawiała Iwona Mazurek

W swoim życiu spotkał Pan wiele 
osób, która z nich najbardziej Pana 
ukształtowała?
To jest pytanie, na które nie znam odpo-
wiedzi. Musiałbym spojrzeć z boku na swoje 
życie, a na to raczej nikt z nas nie ma szans. 
Na każdym etapie życia inne osoby wpływa-
ły na to, co myślimy. Począwszy od moich 
rodziców i dzieciństwa, które było jeszcze 
w czasie wojny, po dzień dzisiejszy − ciągle 
spotykam ludzi, których uważam za swoje 
drogowskazy.

Wiele z Pana filmów dotyka duchowo-
ści. Czym jest dla Pana wiara w Boga?
Wiara jest dopuszczeniem myśli, że oprócz 
tego, co jest widzialne i na czym spoczywa 
nasze oko, istnieje jakaś szersza rzeczywi-
stość, do której mamy wątły albo żaden do-
stęp, że jest jakaś tajemnica, za którą kryje 
się sens.

Siłą Pana filmów jest ich prawdzi-
wość, ukazywanie pewnych tematów 
i sytuacji nagimi, takimi jakie one są. 
Bohaterowie Pana opowieści starają 
się odróżnić dobro od zła, ale to widz 
jest zmuszony, by się zatrzymać i pod-
dać refleksji własne życie. Czy nie ma 
w Panu pokusy, by pokazać ludziom 
jak żyć?
Nie mam takich możliwości, bo każdy czło-
wiek musi znaleźć swoją drogę. Takiej ogól-
nej recepty, która by wychodziła dalej niż 
dziesięcioro przykazań, po prostu nie ma. 
Inną sprawą jest to, że niewielka liczba ludzi 
zastanawia się jak żyć, a ja chciałbym ich 
namówić, by to czynili.

Sporo Pana filmów porusza motyw gór  
i ludzi, którzy w nich funkcjonują. Co 
ten aspekt dla Pana znaczy?
W młodości troszkę chodziłem po górach, 
miałem też przyjaciół, którzy się po nich 
wspinali i siłą rzeczy przylgnąłem do nich. 
Potem, już jako turysta, bywałem w różnych 
górach. To są doświadczenia, które polecam 
przeżyć każdemu człowiekowi. Góry pokazu-
ją człowiekowi prawdziwe proporcje. W nich 
człowiek jest maleńki w stosunku do otacza-
jącego go świata. Na równinie to ja jestem 
najwyższym punktem na łące, i to mnie tro-
chę myli, bo czuję się wtedy potężny i waż-
ny. A przecież tak naprawdę nie jestem. 

Jest Pan wykładowcą na kilku uczel-
niach w Polsce. Czym różni się pra-
ca z dzisiejszymi studentami od tej 
z Pana młodości?
Pracą dydaktyczną zajmuję się już kilka-
dziesiąt lat. Przez ten czas zmieniały się po-
kolenia. Procent idealistów, konformistów, 
karierowiczów, leserów i ludzi o usposobie-
niu bohaterskim rozkłada się na moje oko 
dość podobnie, nie widzę jakichś szczegól-
nych zmian. Dlatego nie narzekam, że ta 
młodzież się psuje, ani nie twierdzę że jest 
lepsza niż w minionych pokoleniach. Jest 
po prostu inna, niesłychanie „oprzyrządo-
wana”. Ma niebywałe możliwości, których 
nie miały dawne pokolenia. Ale z drugiej 
strony brak im bardzo wielu doświadczeń, 
które poprzednie pokolenia zdobywały dość 
wcześnie, i to w czasach wielkiego nacisku 
na człowieka. W tej chwili ten nacisk osłabł. 
Żyjemy w wolnym kraju, który stał się dużo 
zamożniejszy niż trzydzieści lat temu. Po-
jawiło się takie „życie bez kantów”. I to się 
oczywiście widzi w postawach młodzieży, 
która nie przeżyła jeszcze żadnych drama-
tycznych wyborów. A wiadomo, że życie ich 
dostarcza, tylko widocznie zrobi to później.

Domyślam się, że wszystkie Pana filmy 
są ukochanymi dziećmi. Jednak zapy-
tam, czy ma Pan wśród nich swojego 
pupila?
Tak jak rodzice nie mogą sobie pozwolić 
na wyróżnienie jednego ze swoich dzieci, 
ja również tego nie robię. Moje filmy były 
i nadal są pokazywane w różnych częściach 
świata. W Indiach podobały się inne filmy 
niż w Rosji czy Ameryce Południowej − 
w zależności od nawyków kulturowych. Ja 
nie mogę się w to wtrącać, mogę tylko słu-
chać z największą ciekawością. 

Barbara Gruszka Zych napisała książkę 
„Życie rodzinne Zanussich. Rozmowy 
z Elżbietą i Krzysztofem”, w której 
poruszyła m.in. kwestię Pana długo-
letniego małżeństwa z żoną Elżbietą. 
W dobie kryzysu i rozpadu małżeń-
stwa, co by Pan doradził młodym lu-
dziom?
Życie z drugim człowiekiem wymaga ogrom-
nego wysiłku, pracy i dobrej woli. Nic samo 
nie przychodzi, tylko jest efektem naszych 
starań. A dziś staranie się nie jest w mo-
dzie. Dziś głoszone są hasła typu: bądź jaki 

Krzysztof Zanussi na jednej z imprez organizowanych 
przez Centrum Kultury Izabelin fot. arch. CKI
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jesteś, rób co chcesz, a skutek tego jest 
taki, że rodzi się powszechny egoizm i za-
patrzenie w siebie. Objawia się to brakiem 
ofiarności dla drugiego człowieka. 

Jest Pan mieszkańcem naszej gminy. 
Czy Laski to Pana miejsce na ziemi?
Przez całe życie bardzo dużo podróżowa-
łem. W ostatnim roku troszkę wyhamowa-
łem, ale jak na rok covidowy, przemieszcza-
nie się zajęło mi również dużo czasu. Jed-
nak można powiedzieć, że Laski są dla mnie 
szczególnym miejscem na ziemi. Pamiętam 
je jeszcze z czasów wojny. 

We wtorek 16 marca br. w CKI roz-
począł się cykl spotkań filmowych 
z Pana twórczością. Oprócz filmów, 
które gościły na ekranach kinowych 
i telewizyjnych w naszych domach, zo-
baczymy fragmenty filmów, które nie 
widziały jeszcze światła dziennego. 
Zdradzi nam Pan sekret czego będą 
dotyczyły?
To nie są filmy, które nie widziały światła 
dziennego, tylko niektóre z nich przemknę-
ły w Polsce niezauważone. Inne pokazały 
się dopiero po upadku komuny i zosta-
ły wyświetlone tylko w telewizji. Chcę je 
wyciągnąć z szuflady i zaprezentować ich 
fragmenty, by pokazać ludziom nad czym 
jeszcze pracowałem, oprócz tego co jest im 
już znane. Bo ja zawsze bardzo dużo pra-
cowałem.

Z perspektywy czasu i zapewne speł-
nienia zawodowego i życiowego, co 
jest wg Pana najważniejsze w życiu? 
Gdybym znał na to pytanie konkretną odpo-
wiedź, to wysłałbym do wszystkich SMS-y. 
Chodzi chyba o to, by we wszystkim były 
elementy harmonii, by nasze działania były 
adekwatne do naszych możliwości i sytu-
acji. Trzeba mieć fantazję, ale również uni-
kać życia w ułudzie, bo realizm jest bardzo 
potrzebny.

A jakie ma Pan marzenia?
W moim wieku, a mam 82 lata, jedyną 
rozsądną odpowiedzią na pytanie, czego 
jeszcze w życiu pragnę, jest cytat z Fausta 
Goethego: „chwilo trwaj”. I to bym sobie 
powtarzał ciągle, nic więcej. To co jest, już 
wystarczy, bo to i tak jest bardzo dużo.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i ży-
czę dużo zdrowia.

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM 
I PROJEKCJA FILMU „CWAŁ”

Gościem Centrum Kultury Izabelin była także Maja Komorowska – znakomita ak-
torka teatralna i filmowa. Spotkanie poprowadził red. Stanisław Zawiśliński – 

dziennikarz, pisarz, przyjaciel Centrum Kultury Izabelin.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 spotkanie odbyło się 
online na FB Centrum Kultury Izabelin. Dyskusję poprzedziła projekcja filmu „Cwał”, 
który jest osobistym świadectwem reżysera o Polsce lat pięćdziesiątych. W roli głów-
nej wystąpiła Maja Komorowska – grająca ciotkę Idalię. U jej boku zagrał Bartosz 
Obuchowicz, który wcielił się w postać dziesięcioletniego Huberta. Młody Hubert – to 
alter ego reżysera.

Film zdobył kilka nagród krajowych i zagranicznych. Porywająca muzyka Wojciecha 
Kilara znakomicie uzupełniła obraz Krzysztofa Zanussiego. 

Nagranie spotkania oraz film można obejrzeć zaglądając na FB Centrum Kultury 
Izabelin (posty z 16 marca).

Kolejne spotkanie filmowe z reżyserem i Małgorzatą Pritulak – aktorką oraz projekcja 
filmu „Iluminacja”, czyli drugiego z siedmiu wybranych filmów – odbędą się online 30 
marca o godz. 19.00 na Fb Centrum Kultury Izabelin. Tematem filmu będzie poszu-
kiwanie prawdy o życiu oraz śmierci – w nauce i religii. 

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Centrum Kultury Izabelin

Daria Kuźniecow-Dudko – wicedyrektor Centrum Kultury Iza-
belin z prawdziwą przyjemnością powitała gości

Krzysztof Zanussi – erudyta, pięknie dzielił się swoją wiedzą o życiu

Stanisław Zawiśliński – jak zwykle błyskotliwie prowadził spotkanieMaja Komorowska – z pasją dzieliła się swoimi wspomnie-
niami m.in. z planu filmowego

16 marca br. rozpoczęliśmy cykl spotkań filmowych z Krzysz-
tofem Zanussim – wybitnym polskim reżyserem filmowym i te-
atralnym, mieszkańcem naszej gminy.
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STAND-UP TEGO JESZCZE U NAS NIE BYŁO!
W trudnych czasach humor jest nam wszystkim bardzo potrzebny. Dlatego gdy covidowe obostrzenia 
nieco zelżały i wreszcie mogliśmy zaprosić do Centrum Kultury Izabelin publiczność, zorganizowaliśmy dwa 
występy stand-upowe. 

Stand-up wywodzi się z Ameryki, a w Polsce 
staje się coraz bardziej popularny. Staramy 

się iść z duchem czasu i pokazywać zarów-
no tradycyjne, jak i nowe formy artystyczne, 
atrakcyjne zarówno dla starszego, jak i młod-
szego pokolenia. Dlatego po raz pierwszy 
w historii Izabelina zorganizowaliśmy właśnie 
stand-up. 

Jest to improwizowany monolog komediowy. 
W przeciwieństwie do kabaretu, opiera się 

przede wszystkim na charyzmie wykonawcy 
oraz kontakcie z publicznością. Komik ma bar-
dzo trudne zadanie – musi nie tylko rozbawić 
słuchaczy, ale także sam utrzymać ich uwagę 
przez cały występ. Podczas stand-upu  wiele 
rzeczy dzieje się spontanicznie. Artysta niejed-
nokrotnie wchodzi w interakcje z ludźmi, re-
aguje na to, co mówią. 

I tak właśnie było 20 lutego podczas występu 
„Bang2”  Łukasza Lotka Lodkowskiego − jed-

nego z najbardziej rozpoznawalnych polskich 
stand-uperów. Równie żywo publiczność re-
agowała na program „Karma wraca” Katarzyny 
Piaseckiej (9 marca), która reprezentuje kobie-
cą stronę stand-upu. Komików supportowali: 
Filip van der Brym, Wahu, Piotr Zola Szulowski 
i Rafał Sumowski.

A o tym, że publiczność była zadowolo-
na, świadczą pozytywne wpisy na stronie 
www.kupbilecik.pl.

Karolina Dubaniewicz
Centrum Kultury Izabelin

MARATON FILMOWY TRZY KOLORY KIEŚLOWSKIEGO

13 marca br. w Centrum Kultury Izabelin, w sali widowiskowej, miłośnicy dobrego kina mogli obejrzeć 
znakomity tryptyk filmowy „Trzy kolory – Niebieski, Biały, Czerwony” Krzysztofa Kieślowskiego – wybitnego 
polskiego reżysera. 

Niebieski, biały i czerwony to barwy francu-
skiej flagi narodowej symbolizujące wol-

ność, równość i braterstwo. Widzowie mogli 
przekonać się, jak hasła Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej odnoszą się do codziennego życia 
współczesnego człowieka.

Autorzy scenariuszy wymienionych filmów 
– Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Piesiewicz 
„przepuścili” swoich bohaterów przez własne 
doświadczenia. Zainspirowali się tym, co wi-
dzieli na ulicach, czego dowiedzieli się z opo-
wieści innych. Warto było obejrzeć wszystkie 
trzy filmy, by z niecierpliwością doczekać za-
skakującej puenty w filmie „Czerwony”. 

Filmy zdobyły wiele nagród, a ich realizację 
śledziły uważnie media z wielu krajów Europy 
i świata.

Zachwycająca muzyka Zbigniewa Preisnera, 
piękne zdjęcia Sławomira Idziaka, Edwarda 
Kłosińskiego i Piotra Sobocińskiego przeniosły 
widzów w świat refleksji.

Tryptyk poprzedził materiał filmowy pt. „25 lat 

bez Kieślowskiego” z udziałem mieszkańców 
gminy Izabelin.

Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 
25. rocznicy śmierci reżysera.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To był 
siedmiogodzinny maraton! Uczestnikom „przy-
znajemy” złote medale.

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Tomasz Lewandowski
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Gra na orientację 
InOIzabelin 

„Przedolimpijski trening z Łosiem Inocentym”

Obecne przepisy i obostrzenia związane pandemią COVID-19 nie po-
zwalają nam na organizowanie wydarzeń. Nie poddajemy się jednak 
i jako Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport przygotowaliśmy grę 
terenową na orientację po Izabelinie.

To już druga odsłona gry w wersji do samodzielnego przejścia.  
Pierwsza edycja miała miejsce podczas ferii zimowych i cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Gra polega na odszukaniu wskazanych na mapie miejsc – punktów 
kontrolnych (PK) i dopasowaniu do nich załączonych zdjęć. 

To świetny sposób spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Zachęcamy wszystkich bez względu na wiek do udziału w InOIza-
belin!

Termin przesyłania odpowiedzi upływa 7 kwietnia 2021

Więcej informacji na: www.centrum.izabelin.pl 
oraz na Facebooku CKI Czas na Sport

Agnieszka Kopytek
Centrum Kultury Izabelin

 Czas na Sport
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InOIzabelin
gra na orientację
„Przedolimpijski trening z Łosiem Inocentym”

15.03 - 7.04
trasa do samodzielnego przejścia
mapa do pobrania na www.centrum.izabelin.pl
odpowiedzi prześlij na sport@centrum.izabelin.pl

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

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

sport
w czasach pandemii

Całe środowisko sportowe zostało wystawione na trudną próbę w 
wyniku zamrożenia życia społecznego i gospodarki, spowodowane-

go rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego chorobę COVID-19. 
Siedzący tryb życia oraz obostrzenia, które uniemożliwiają zwykłe funk-
cjonowanie sprawiają, że brak nam sił, chęci i motywacji do regularnego 
uprawiania sportu. Nie powinniśmy zapominać, jak ważną rolę odgrywa 
ruch w codziennym życiu. Światowa Organizacja Zdrowia WHO przypo-
mina, że wykonywanie ćwiczeń w czasach pandemii jest nieodzowne 
dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Regularne ćwiczenia pomagają 
zapobiegać chorobom układu krążenia, cukrzycy typu 2 i nowotworom. 
Mogą łagodzić objawy depresji i lęku, spowalniać pogarszanie się stanu 
psychicznego i poprawiać pamięć.

Wykonywanie jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych jest lepsze niż ich brak. 
Aktywność fizyczna ma duże znaczenie dla naszego zdrowia, zwłaszcza 
w czasie epidemii koronawirusa. Pozytywnie wpływa na odporność i po-
maga zwalczyć stres. Warto więc w swoim harmonogramie dnia znaleźć 
chwilę i zadbać o swoją kondycję.

Można zacząć powoli, z czasem zwiększając intensywność, częstotliwość 
i czas trwania. 

Ze względu na kolejne przypadki zakażeń koronawirusem zamknięto 
obiekty sportowe, siłownie oraz baseny. Nie oznacza to jednak, że mamy 
rezygnować z uprawiania aktywności fizycznej. Możliwe jest wykonywa-
nie ćwiczeń na świeżym powietrzu, jednak należy zachować aktualnie 
obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Sporty, które można bezpiecznie 
uprawiać nawet w czasie pandemii to np. bieganie czy jazda na rowerze. 
Usytuowanie gminy Izabelin w otulinie Kampinoskiego Parku Narodo-
wego zdecydowanie sprzyja uprawianiu tego typu sportów na świeżym 
powietrzu.

Ile czasu powinniśmy poświęcić na aktywność fizyczną?

Liczy się każda aktywność.  Musimy się codziennie ruszać, w bez-
pieczny i kreatywny sposób. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca co 
najmniej 2,5 do 5 godzin aktywności fizycznej tygodniowo. Przeciętnie 
jest to 21 minut dziennie. Dotyczy to wszystkich dorosłych bez względu 
na wiek, także starszych osób, powyżej 65 lat, ludzi przewlekle chorych 
lub niepełnosprawnych. Dzieciom i młodzieży WHO zaleca 60 minut ru-
chu dziennie, w tym trzy razy tygodniowo intensywny trening. 

Ćwiczmy bezpiecznie, dostosowując swoje możliwości fizyczne i prze-
strzegając aktualnych zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Pomimo pandemii Centrum Kultury Izabelin dostosowuje swo-
ją ofertę do aktualnych obostrzeń. W ofercie znajdują się zaję-
cia online lub stacjonarne na świeżym powietrzu (stacjonarne 
możliwe tylko wtedy, kiedy przepisy na to pozwalają).

Zapisy na zajęcia: www.strefazajec.pl

Agnieszka Kopytek
Centrum Kultury Izabelin

 Czas na Sport

http://www.strefazajec.pl 
http://www.strefazajec.pl 
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POŻARY SADZY W PRZEWODACH KOMINOWYCH

Wielu z tych pożarów można byłoby 
uniknąć, gdybyśmy tylko wykorzy-

stywali piec zgodnie z zaleceniami produ-
centa, używali właściwych surowców do 
spalania oraz dokonywali systematycznych 
przeglądów przewodów kominowych. Tak 
to właśnie my − użytkownicy w większości 
przypadków jesteśmy winowajcami powsta-
wania pożarów w przewodach kominowych. 
Trzeba pamiętać, iż sadza powstaje w wy-
niku niepełnego spalania stałego materiału 
palnego. Osadza się na całej wysokości ko-
mina lub tylko na pewnej części, zmniejsza-
jąc tym samym prześwit przewodu komino-
wego. W skrajnych przypadkach osadzenie 
się sadzy może całkowicie zablokować prze-
wód kominowy.

Co prowadzi do powstawania 
pożarów sadzy?
• stosowanie niewłaściwego rodzaju opału 
m.in. mokre drewno, śmieci, plastik;

• brak terminowego lub też dokładnego 
czyszczenia przewodu kominowego;

• podłączenie do wspólnego przewodu ko-
minowego pieców na różnego rodzaju pa-
liwo;

• dokonywanie przeróbek lub napraw przez 
osoby do tego nieuprawnione;

W poprzednim numerze „Listów do Sąsiada” przybliżyliśmy temat tlenku węgla, potocznie zwanego 
czadem. Teraz przyszedł czas na omówienie kolejnego zagrożenia, z którym strażacy często spotykają 
się w sezonie zimowym/grzewczym: pożary sadzy w przewodach kominowych.

• niestosowanie się do zaleceń producenta;

• korzystanie z przewodu kominowego, któ-
ry uległ zniszczeniu z powodu wieloletniej 
eksploatacji.

Trzeba pamiętać!
Zjawiskiem towarzyszącym spalaniu sadzy 
w kominie jest bardzo głośny szum spo-
wodowany trwającą gwałtowną reakcją 
spalania. Często towarzyszą mu także sno-
py iskier lub nawet języki ognia, widoczne 
u wylotu komina nad dachem.  Paląca się 
w wysokich temperaturach sadza może do-
prowadzić do nagrzania się przewodu komi-
nowego do takiego stopnia, że powstaną na 
nim pęknięcia i nieszczelności.

Postępowanie w przypadku
wystąpienia pożaru sadzy:
1. natychmiast zaalarmować o tym zdarzeniu 
straż pożarną (tel. alarmowy 998 lub 112);

2. wygasić palenisko;

3. zamknąć dopływ powietrza do pieca we-
dług możliwości zarówno od dołu jak i od 
góry (powinno doprowadzić to do wygasza-
nia się palącej sadzy). Odcięcie dopływu od 
góry polega na położeniu na komin u ujścia 
metalowej o drobnych oczkach siatki lub mo-
krego płótna i zasypaniu jej piachem. W celu 
przyspieszenia wygaszenia palącej się sadzy 
możemy zastosować gaśnicę proszkową. Od 
strony wyczystki komina (jest to punkt zlo-
kalizowany w najniższym punkcie komina) 
podajemy strumień proszku z gaśnicy prosz-
kowej w górę przewodu kominowego.

Nadzorujmy na całej długości przewód ko-
minowy, sprawdzając, czy nie występują na 
nim pęknięcia. Przez pęknięcia może dosta-
wać się do pomieszczeń dym lub tlenek wę-
gla. Widoczne iskry lub nawet płomień mogą 
wydobywać się u wylotu komina, co może 
doprowadzić do zapalenia się materiałów 
otaczających przewód kominowy. Pożar sa-
dzy może skutkować nawet pożarem całego 
budynku.

Do palącego komina NIE WOLNO wlewać 
wody. Gaszenie przewodu kominowego 
wodą może doprowadzić do jego popękania, 
a nawet rozerwania.

Ważne!
• Po pożarze sadzy należy wezwać komi-
niarza, który przeprowadzi wyczyszczenie 
przewodu oraz sprawdzi stan techniczny 
instalacji kominowej.

• Często przez niesprawny przewód komi-
nowy dochodzi do pożarów budynków lub 
zatrucia tlenkiem węgla.

• Przepisy ustawy Prawo budowlane „(...) zo-
bowiązują zarządców oraz właścicieli budyn-
ków wielorodzinnych oraz domów jednoro-
dzinnych do przeprowadzenia okresowej ich 
kontroli – raz do roku oraz co 5 lat.”

• Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów: „§ 34. 1. W obiektach lub 
ich częściach, w których odbywa się proces 
spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazo-
wego, usuwa się zanieczyszczenia z prze-
wodów dymowych i spalinowych w okre-
sach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywie-
nia i usług gastronomicznych — co najmniej 
raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe 
nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym 
niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz 
na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym 
i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co 
najmniej raz na 6 miesięcy.”

Weronika Tomaszewska, Jarosław Pluta
OSP Izabelin

zdjęcia nadesłane przez autorów

komin zalepiony sadzą 

komin zalepiony sadzą 
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Akcja finansowania zabiegów kastracji/sterylizacji 
oraz czipowania psów i kotów w 2021 rozpoczęta!

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
z terenu gminy Izabelin na 2021 rok Gmina Izabelin finansuje zabiegi kastracji/sterylizacji oraz elektro-
nicznego znakowania (czipowania) psów i kotów, a także uśpienia ślepego miotu (dot. psów i kotów).

Warunkiem skorzystania z Programu jest:

- bycie mieszkańcem gminy i właścicielem zwie-
rzęcia;

- zgłoszenie się do Urzędu Gminy Izabelin (Wy-
dział Ochrony Środowiska, pokój nr 3; Biuro 
Obsługi Mieszkańca) w celu złożenia stosow-
nego oświadczenia stanowiącego załącznik do 
ww. Programu;

- udanie się z otrzymaną w Urzędzie kopią 
oświadczenia do wskazanej lecznicy weteryna-
ryjnej, z którą Gmina zawarła stosowną umo-
wę;

- obligatoryjne zaczipowanie psa, kota – w przy-
padku zwierząt wcześniej nieoznakowanych 
(dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są 
wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Da-
nych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu).

Czipowanie jest skuteczną metodą zapobiega-
nia bezdomności zwierząt. W przypadku zagi-
nięcia zwierzęcia umożliwia szybką identyfika-
cję jego właściciela. Mikroczip jest aplikowany 
podskórnie na szyi lub na grzbiecie pomiędzy 
łopatkami zwierzęcia − raz na całe życie.  Nu-
mer czipa można odczytać specjalnym czytni-
kiem i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie 

danych ustalić właściciela. Na terenie gminy 
Izabelin w czytniki wyposażone są lecznice we-
terynaryjne.

W ramach procedury przetargowej na świad-
czenie usług kastracji/sterylizacji i elektronicz-
nego znakowania psów i kotów właścicielskich 
w 2021 r. wygrała lecznica Pod Centaurem s.c. 
lek. wet. Grzegorz Pęczek, lek. wet. Ewa Glisz-
czyńska Pęczek, ul. 3 Maja 49, Mościska, 05-

Powoli kończy się zima i zaczyna sezon wio-
senny. Dla zwierzaków oznacza to czas 

rozpoczęcia godów. Jest to częstą przyczyną 
ucieczek z domu, zarówno samic jak i sam-
ców, co może się skończyć zgubieniem, nie-
chcianą ciążą, ale także udziałem w wypadku! 
Dobrym rozwiązaniem jest sterylizacja samic 
oraz kastracja samców, która zapobiega burzy 
hormonalnej na wiosnę u naszych podopiecz-
nych. 

Zazwyczaj zabieg sterylizacji lub kastracji wy-
konywany jest przed ukończeniem roku przez 
zwierzę. Jednak można operację wykonać 
także później. Jest to bardzo wskazane i ma 

wiele różnych zalet – ze względu na mniejszą 
częstotliwość ucieczek zwierząt, zmniejsza się 
ryzyko niechcianego potomstwa oraz udział 
w wypadkach. Ponadto, ryzyko zachorowania 
na nowotwory i inne groźne choroby np. ropo-
macicze, jest znacznie obniżone. Także długość 
życia może się wydłużyć. 

Oczywiście, wszystkie zwierzęta powinny być 
także oznakowane chipem! Jeśli zwierzę się 
zgubi, łatwiej trafi do domu, ponieważ w lecz-
nicach weterynaryjnych lekarz może sprawdzić 
obecność chipa. Jeśli chip jest zarejestrowany 
w bazie danych, to możliwe jest skontaktowa-
nie się z opiekunem uciekiniera.

Zachęcamy zarówno do zakładania chi-
pów, jak również do sterylizacji i ka-
stracji zwierząt. 

WIOSNA A ZACHOWANIE ZWIERZĄT 
Weronika Małkowska, student Roehampton University

ZWIERZAKOWO

080 Izabelin, tel. 22 752 26 27.

Czas obowiązywania akcji przewidziany jest do 
końca 2021 r. lub do wyczerpania środków prze-
znaczona na ten cel.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem tel. 22 722 89 31 (Wydział Ochrony 
Środowiska).

Wydział Ochrony Środowiska UGI
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ZAGUBIENI W WIRTUALNYM ŚWIECIE

W czasach pandemii większość 
uczniów ma zdalne lekcje. A to 

oznacza, że dzieci każdego dnia spę-
dzają wiele godzin przed komputerem. 
Czy to jest zdrowe?
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
dzieci do 12 roku życia powinny spędzać przed 
komputerem maksymalnie dwie godziny na 
dobę, a powyżej 12 roku życia − około czte-
rech godzin.

Same lekcje zdalne to kilka godzin 
dziennie.
Zgadza się. Na razie nie ma wyjścia. Dobrze, że 
lekcje trwają około 30 minut, a potem koniecz-
na jest przerwa tzw. „nieekranowa”. Dzieci po-
winny oderwać się od elektroniki np. wyjść do 
ogrodu, poczytać książkę, porozmawiać z kimś, 
kto jest akurat w domu, pobawić się ze zwie-
rzęciem, pograć na instrumencie muzycznym, 
zjeść zdrową przekąskę.

Wielu uczniów na przerwach gra na 
komputerze.
I to jest ogromny problem. Granie między 
lekcjami nie jest dobre. Dzieci „wskakują” na 
zajęcia, ale nie są w stanie się na nich skupić. 
Myślami są jeszcze w grze.

Większość rodziców dostrzega problem 

uzależnień od gier, ale uważa, że to nie 
dotyczy ich dziecka. Co powinno zanie-
pokoić rodziców?
Niepokojące jest, gdy dziecko ciągle gra na 
komputerze. A jeśli na prośbę rodzica o wy-
łączenie gry reaguje płaczem lub agresją, to 
sygnał, że dzieje się źle.

Kiedy granie staje się uzależnieniem?
Gdy dziecko traci kontrolę nad czasem, jaki 
przebywa przed komputerem czy smartfonem. 
Gdy zaniedbuje podstawowe rzeczy np. nie je, 
nie pije, nie opiekuje się swoim zwierzęciem, 
nie sprząta pokoju, nie uczy się, nie odrabia 
prac domowych, nie słucha rodziców.

Ale dla dzieci gry to jest rozrywka. Jak 
to pogodzić?
To bardzo trudne. Można troszkę pograć, ale 
pamiętajmy o przerwach z dala od komputera. 
A po lekcjach konieczne odkładamy całą elek-
tronikę.

Jakie mogą być konsekwencje zbyt dłu-
giego siedzenia przed komputerem?
Chwiejny nastrój, drażliwość, napięcie, zabu-
rzenia pamięci.

Dzieci skarżą się, że na lekcjach online 
trudno im się skupić.

Nic w tym dziwnego. W domu mają więcej 
„rozpraszaczy” niż na lekcjach w szkole. A to do 
pokoju wejdzie siostra czy brat, a to wskoczy 
kot. Dlatego ważne jest, oczywiście w miarę 
możliwości, żeby dziecko było samo w pokoju.

Uczniowie narzekają również na proble-
my ze snem.
To prawda. Światło emitowane z kompute-
rów i telefonów wpływa negatywnie na układ 
nerwowy. Obniża się też poziom melatoniny 
u dzieci. To hormon, który odpowiada za do-
bowy rytm snu i czuwania. Dzięki niemu wie-
my, kiedy jest czas na sen, a kiedy jest pora 
wstawania. Badania naukowe jednoznacznie 
wskazują, że przez zbyt długie siedzenie przed 
komputerem poziom melatoniny spada dwu-
krotnie poniżej normy u dzieci. Wówczas za 
późno zasypiamy, sen jest gorszy, budzimy się 
zmęczeni i rozdrażnieni. Pojawiają się zaburze-
nia koncentracji i pamięci.

Zdarza się, że dzieci budzą się o godzinie 
7:55 i zaczynają szkolny dzień w łóżku, 
w piżamie. W trakcie zajęć przysypiają, 
niewiele z nich pamiętają.
Dlatego konieczne jest ustalenie rytmu dnia. 
Gdy dzwoni budzik, wstajemy z łóżka, przebie-
ramy się w dzienny strój, jemy zdrowe, pożyw-
ne śniadanie, myjemy zęby i dopiero siadamy 
do lekcji przy biurku.

W czasach COVID-19 dzieci całe dnie 
spędzają w domu. Rodzice alarmują, że 
po kilku miesiącach zdalnego nauczania 
ich pociechy nie mają ochoty spotykać 
się nawet z przyjaciółmi.
Przez nauczanie online o wiele trudniej pod-
trzymywać przyjaźnie. Wcześniej klasy spoty-
kały się codziennie. Teraz widzą się tylko na 
ekranie. A zaniedbywanie kontaktów społecz-
nych prowadzi do uczucia samotności, nudy, 
obniża samoocenę. Wówczas jeszcze więcej 
czasu spędzamy w wirtualnym świecie. I wpa-
damy w mechanizm tzw. błędnego koła, czyli 
„siedzimy” w Internecie cały czas.

Jak to zmienić?
To jest bardzo trudne, bo jesteśmy w reżi-
mie sanitarnym i nie możemy się swobodnie 
spotykać. Dobrym rozwiązaniem są spotkania 

Niepokojące jest, gdy dziecko ciągle gra na komputerze. A jeśli na prośbę rodzica o wyłączenie gry re-
aguje płaczem lub agresją, to sygnał, że dzieje się źle − alarmuje Justyna Morawiec-Pilipiuk, lekarz − spe-
cjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Konsultuje dorosłych w Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Wawrze, gdzie jest koordynatorem. Prowadzi też Indywidualną specjalistyczną praktykę 
lekarską.

fot. pixabay
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z przyjaciółmi na zewnątrz np. spacer, wyciecz-
ka rowerowa.

Jak rozpoznać depresję u dziecka?
Główne objawy to długotrwałe przygnębienie, 
brak energii, niechęć do wykonywania codzien-
nych czynności, utrata zainteresowań, drażli-
wość. To, co do tej pory sprawiało przyjemność 
np. rysowanie, jazda konna – teraz już dziecka 
nie cieszy. Często dziecko nie chce jeść, jest 

niespokojne, ma problemy ze snem.

Jak mu pomóc?
Depresji się nie wyleczy samemu. Konieczna 
jest wizyta u specjalisty − lekarza psychiatry 
od dzieci i młodzieży. Najczęściej potrzebne są 
również pomoc psychologa oraz leki.

W izabelińskiej szkole mamy psycholo-
gów, którzy wspierają dzieci i rodziców. 

Wywiad przeprowadzili: Bogusław Bieńkowski, Aleksandra Chojcan, Daria Jagodzińska, Sebastian Płóciennik i Ignacy Rolewicz 
− uczniowie klasy 6c z koła dziennikarskiego „Młody reporter”, które działa w Szkole Podstawowej im. płk. S. Królickiego w Izabelinie.

Tekst ukazał się dzięki uprzejmości Centrum Kultury Izabelin oraz Władz Gminy Izabelin.

Ale gdzie znaleźć dobrego psychiatrę?
Wystarczy udać się do najbliższej poradni zdro-
wia psychicznego. Nie trzeba mieć skierowania 
i nie ma rejonizacji. W Warszawie przy ulicy 
Dzielnej jest specjalistyczna poradnia, która 
zajmuje się leczeniem uzależnień dzieci.

Dziękujemy za rozmowę.

5 zaleceń
które pomogą zadbać o słuch

Konrad Bukato - mgr audiofonolog, neurobiolog 

Zmysł słuchu pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Odpowie-
dzialny jest m.in. za rozwój mowy, porozumiewanie się, rozwój emocjo-
nalno-społeczny oraz poczucie bezpieczeństwa, co ma niebagatelne 
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Z biegiem czasu zdolność dobrego słyszenia 
może jednak ulec pogorszeniu. Wynika to 

ze stopniowej utraty komórek słuchowych. Jest 
to zjawisko naturalne, jednak uwarunkowane 
wieloma czynnikami, które mogą mieć znaczny 
wpływ na szybkość postępowania tego procesu. 
Aby skutecznie walczyć z potencjalnymi zagro-
żeniami, warto poznać 5 zaleceń, które pomogą 
zadbać o ludzki słuch.

1) Jedną z najważniejszych zasad skutecznej 
prewencji słuchowej jest unikanie hałasu. Hałas 
wpływa nie tylko na słuch, ale na cały organizm, 

prowadząc do przewlekłego stresu, obniżenia 
odporności czy zaburzenia gospodarki emocjo-
nalnej. Niepokojącym trendem jest zbyt częste 
i głośne słuchanie muzyki przez słuchawki. Nie 
musimy w pełni rezygnować z takiej formy spę-
dzania czasu. Wybierajmy jednak słuchawki na-
uszne, a nie dokanałowe. Ponadto ograniczmy 
czas odsłuchu do 1 godziny i obniżmy natężenie 
dźwięku do 60%.

2) Problemy słuchowe mogą mieć pochodzenie 
wirusowe lub bakteryjne. Nie należy tego ba-
gatelizować. Gdy podejrzewamy u siebie stan 

zapalny, warto udać się do 
lekarza laryngologa, który za-
proponuje skuteczne leczenie 
infekcji.

3) Długotrwałe narażenie na 
niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne zwiększa prawdopodo-
bieństwo pojawienia się stanu 
zapalnego. Tak więc zadbajmy 
o to, aby w zimne i/lub wietrz-
ne dni chronić uszy za pomocą 
czapki lub nauszników.

4) Ucho ma zdolność do samoistnego 
oczyszczania się, czego efektem jest wy-
dzielanie woskowiny usznej. Przy znacznym 
nagromadzeniu woskowiny, chcąc zadbać 
o higienę uszu wskazane jest stosowanie 
specjalnych preparatów medycznych prze-
znaczonych do tego celu. Powszechnym 
błędem jest czyszczenie ucha przy użyciu 
patyczków kosmetycznych. Nie tylko nie 
wyczyścimy nimi ucha, lecz sprawimy, że 
woskowina przesunie się głębiej. Ponadto 
na uszkodzenie narazimy błonę bębenkową.

5) Niezwykle istotnym aspektem w profi-
laktyce słuchu są systematyczne badania 
kontrolne. Pozwolą one na zdiagnozowanie 
potencjalnych ubytków słuchu już na wcze-
snym etapie. Przełoży się to na efektywniej-
szą rehabilitację słuchu, która zwykle pro-
wadzona jest za pośrednictwem aparatów 
słuchowych.

fot. freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/ucho

fot. arch. autora
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DIETA 
NA PRZESILENIE 

WIOSENNE
Milena Bogusławska - specjalista ds. żywienia

Zimą, ze względu na brak dostępu do świeżych owoców i warzyw, dostarcza się do organizmu mniej cen-
nych dla zdrowia składników odżywczych. Zimowa dieta jest bardziej ciężkostrawna oraz obfita w prze-
tworzone produkty spożywcze, takie jak słodycze czy słone przekąski. Prowadzi to do niedoboru witamin 
i minerałów w organizmie. Powstałe niedobory składników pokarmowych są przyczyną złego samopo-
czucia oraz słabej zdolności regeneracyjnej organizmu. Bóle głowy, rozdrażnienie, znużenie czy kłopoty 
z koncentracją to niektóre z objawów wiosennego przesilenia. Co należy zrobić, aby uniknąć negatywnych 
skutków powyższego syndromu?

ZADBAJ O DETOKS ORGANIZMU

Organizm człowieka jest skonstruowany w taki 
sposób, aby potrafił sam oczyścić się z zalega-
jących w nim toksyn, dlatego też nie ma po-
trzeby stosowania diet detoksyfikujących. Za 
usuwanie toksyn z organizmu odpowiedzialna 
jest głównie wątroba, aczkolwiek wspomagają 
ją w tym procesie również płuca, nerki, jelita 
oraz skóra. Jednakże można wesprzeć swój 
organizm w walce z nagromadzonymi w nim 
toksycznymi produktami przemiany materii. 
Jednym ze sposobów jest spożywanie produk-
tów bogatych w naturalne przeciwutleniacze 
(antyoksydanty), które są odpowiedzialne za 
neutralizację wolnych rodników w organizmie. 
Antyoksydanty pochodzą głównie z produktów 
roślinnych. Bogatymi źródłami tych substan-
cji czynnych aktywnie są przede wszystkim 
warzywa i owoce. Najwięcej ich znajdziemy 
w owocach dzikiej róży, czarnego bzu, aronii, 
borówki czernicy, a także w jeżynach, jago-

dach, żurawinie, truskawkach czy malinach. 
Bogate w przeciwutleniacze są również pol-
skie jabłka. Wśród warzyw wspomagających 
procesy detoksykacyjne na szczególną uwagę 
zasługują jarzyny zielone, m.in. jarmuż, szpi-
nak, natka pietruszki, brukselka czy brokuł. 
Udowodnione działanie antyoksydacyjne wy-
kazują czosnek oraz cebula, a także pomido-
ry i przetwory pomidorowe. Należy również 
wspomnieć o zbawiennych właściwościach 
zielonej herbaty, kawy oraz gorzkiej czekolady.

SPOŻYWAJ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ 
BŁONNIKA POKARMOWEGO

Błonnik pokarmowy odpowiada za poprawę 
perystaltyki i ukrwienia jelit, co z kolei wspo-
maga naturalny proces ich oczyszczania. Zale-
ca się przyjmowanie 25 g błonnika pokarmo-
wego dziennie. Znajduje się on w surowych 
warzywach i owocach, produktach zbożowych 
nie poddanych procesowi oczyszczania (peł-

noziarnistym pieczywie, gruboziarnistych ka-
szach, brązowym ryżu), płatkach zbożowych 
(owsianych, żytnich, jęczmiennych), otrębach, 
nasionach (lnu, słonecznika lub pestkach 
dyni), a także nasionach roślin strączkowych 
(np. fasoli, soczewicy, grochu).

JEDZ SEZONOWO

Początek wiosny to okres, w którym dalej trze-
ba posiłkować się produktami, które wytrzy-
mują długie przechowywanie. Warto wprowa-
dzić do diety pojawiające się systematycznie 

fot. arch. autorki
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nowalijki, nie zapominając jednak o jabłkach, 
ziemniakach, burakach, selerze, marchwi 
i pietruszce. Dobrym rozwiązaniem jest samo-
dzielne wyhodowanie szczypiorku, rzeżuchy 
lub innych kiełków, które będą wartościowym 
dodatkiem do wielu posiłków.

NAWADNIAJ SIĘ

Odpowiednie nawodnienie organizmu niwelu-
je zmęczenie, poprawia nastrój, ułatwia tra-
wienie, a także oczyszcza organizm z toksyn. 
W okresie zimowym często zapomina się o pi-
ciu płynów. Aby nie doprowadzić do odwod-
nienia, powinno się wypijać około 30 mililitrów 
wody na 1 kg masy ciała dziennie, co oznacza, 
że osoba ważąca 60 kg powinna dostarczać 
swojemu organizmowi 1,8 litra wody dziennie. 
Zapotrzebowanie to zwiększa się u osób ak-
tywnych fizycznie oraz u kobiet w ciąży. Należy 
wybierać wodę o średniej lub wysokiej mine-
ralizacji (są to wody bogate między innymi 
w magnez i wapń), można również korzystać 
z przefiltrowanej wody kranowej. W chłodniej-
sze dni możemy rozgrzać się ciepłą herbatą 
lub naparami ziołowymi, ale ważne jest, aby 
ich nie dosładzać. Jeśli będziemy stosować się 
do takich zaleceń i dostarczymy organizmowi 
niezbędnych składników pokarmowych, przesi-
lenie wiosenne nie będzie nam straszne.

zdjęcia z arch. autorki

Zapraszamy na WIOSENNĄ WYPRZEDAŻ 
europejskich marek w atrakcyjnych cenach, przy 
kawie, po sąsiedzku 

KTO – MULTITEXTIL s.c. ogólnopolski dystrybutor odzieży.

CO - otwieramy magazyny posezonowych wzorów wystawienniczych 
(rozmiary 36-38/ S-M) oraz końcówek serii w innych rozmiarach w cenach 
hurtowych lub niższych.

DLA KOGO -  dla mieszkańców naszej gminy i okolic.

KIEDY - od 10 do 24 kwietnia; od poniedziałku do czwartku  w godzinach 
10-15, w piątki w godzinach 11-18 oraz w sobotę w godzinach 10-16.

GDZIE - siedziba firmy  ul. Sieniewicza 23, 05-080 Izabelin B. 

www.multi-textil.pl

ZDROWIE
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Zainteresowania często nie ograniczają się jedynie do doskonalenia sportowych lub kreatywnych umie-
jętności, ale pozwalają też zachować doskonałą pamięć i młodość umysłu, oraz sprzyjają rozwojowi życia 
towarzyskiego. Poprzez konstruktywne spędzanie wolnego czasu mogą Państwo poznać nowych znajo-
mych i utrzymać wysoką sprawność intelektualną. Zwłaszcza w starszym wieku trzeba trenować umysł, aby 
pozostał zdrowy i sprawny.

TRENING PAMIĘCI DLA SENIORÓW 
 POMYSŁY NA ZAJĘCIA DLA OSÓB STARSZYCH

Kreatywne hobby rewelacyjnie sprawdza 
się jako codzienny „jogging umysłu”, 

a przy okazji pozwala bez wyrzutów sumie-
nia robić coś, co sprawia przyjemność. 

Zajęcia dla seniorów
jak znaleźć hobby dla siebie?
Umysł ludzki jest w stanie nawet w starszym 
wieku przetwarzać nowe informacje, dzię-
ki czemu zachowuje zdolność uczenia się. 
Mózg może się rozwijać i regenerować 
przez całe życie, dlatego także seniorzy 
potrafią nauczyć się języka obcego lub no-
wego stylu tańca.

Doświadczenie życiowe, jakie udało się zgro-
madzić osobom starszym, sprzyja uczeniu 
się pewnych rzeczy, gdyż pozwala na lepsze 
rozumienie skomplikowanych teorii na pod-
stawie skojarzeń. W tym sensie starsi mają 
przewagę nad młodszymi. Niestety z czasem 
inteligencja płynna – czyli szybkie kojarzenie 
faktów – nieco się obniża (następuje tzw. 
łysienie mózgu). Jednak dzięki odpowied-
niemu treningowi mogą Państwo ten pro-
ces spowolnić. Zainteresowania pozwalają 

na ciągły rozwój, a tym samym prowokują 
procesy szybkiego kojarzenia, dzięki czemu 
umysł działa ciągle na najwyższych obro-
tach.

Jeśli chcą Państwo nauczyć się czegoś no-
wego w starszym wieku, należy pamiętać 

o konieczności stworzenia sobie do tego od-
powiednich okoliczności. Sprzyjające warun-
ki i stosowna ilość czasu ułatwiają postępy 
w nauce oraz pomagają czerpać radość z po-
szerzania wiedzy. Warto zwrócić uwagę na 
to, by podczas nauki nikt nam nie przeszka-
dzał, a w grupie panowała luźna atmosfera.

Postępy w nauce poszerzają Państwa inte-
lektualny horyzont, trenują umiejętności 
kojarzenia faktów, a także wzmacniają po-
czucie własnej wartości. Dzięki temu łatwiej 
będzie rozwiązywać osobiste problemy oraz 
poznawać fascynujących ludzi.

Uczenie się nowych rzeczy będzie łatwiejsze, 
jeśli od razu zrozumieją Państwo sens po-
znawanych informacji. Ważne jest więc, aby 
zająć się odpowiednimi i praktycznymi tema-
tami. Warto sięgnąć po materiały naukowe, 
takie jak książki, programy lub nagrania, 
które dostosowane są do potrzeb osób star-
szych. Zaleca się również:

● określenie realistycznych celów;
● nieprzemęczanie się;
● zwrócenie uwagi na zastosowanie prak-
tyczne zdobywanej wiedzy;
● grupowe omawianie tematów i proble-
mów;
● podział skomplikowanych zagadnień na 
mniejsze kategorie w celu łatwiejszej ich in-
terpretacji;
● tworzenie skrótów myślowych na podsta-
wie skojarzeń i zdobytej już wiedzy.

Bez względu na wiek, proces uczenia się jest 
najefektywniejszy, gdy świadomie i inten-
sywnie rozważa się to, czego się nauczyło. 
W ten sposób, mając cel przed oczami, ła-
twiej zapamiętać istotne informacje. Rozpo-
czynając naukę nowego zagadnienia, należy 
zawsze zadać sobie pytanie: do czego może 
mi się przydać ta informacja? W jakiej sytu-
acji będzie przydatna? Czy potrafię wykorzy-
stać moją dotychczasową wiedzę w procesie 

„
Nawet w starszym wie-
ku nie należy stronić od 
nowych zainteresowań 
i bać się wyzwań. Od-
powiednie hobby trenu-
je ciało i ducha, a przy 
okazji pomaga w zawie-
raniu znajomości. 
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rozwiązywania kolejnych zadań? W ten spo-
sób lepiej zapamiętają Państwo zgłębiane 
tematy, a może nawet odkryją dotąd niezau-
ważone powiązania między nimi.

Nawet w starszym wieku nie należy stronić 
od nowych zainteresowań i bać się wyzwań. 
Odpowiednie hobby trenuje ciało i ducha, 
a przy okazji pomaga w zawieraniu znajomo-
ści. Dlatego pragniemy przybliżyć Państwu 
kilka sprawdzonych sposobów, jak doskona-
lić pamięć i budować relacje społeczne.

Taniec dla seniorów – radość z ruchu 
i satysfakcja z postępów
Najważniejszym aspektem tańca dla osób 
w starszym wieku jest radość, którą daje 
ruch oraz poprawa kondycji zarówno fizycz-
nej, jak i psychicznej. Celem takiego kursu 
tańca jest poznawanie różnych stylów tańca 
w luźnej atmosferze oraz nawiązywanie no-
wych kontaktów. Rytmiczne ruchy ciała 
wzmacniają mięśnie i poprawiają krą-
żenie, dodatkowo poprawiając kon-
centrację, pamięć, zmysł równowagi 
i samą koordynację ruchową. Dzięki 
nauce kroków tanecznych ćwiczą Państwo 
pamięć długotrwałą oraz reakcję na bodźce, 
co pozwala obniżyć ryzyko chorób, takich jak 
demencja.

Taniec jest świetnym sportem dla seniorów. 
Podczas kursu grupowego można wzajemnie 
wspierać się w utrzymaniu kondycji fizycz-
nej. Jest to też świetna okazja, by spędzić 
aktywnie czas z małżonkiem lub grupą zna-
jomych i wzajemnie odkrywać nowe hobby. 
Hobby, które stymuluje uwalnianie się en-
dorfin, czyli hormonów odpowiadających za 
radość i dobre samopoczucie.

Również niepełnosprawni seniorzy mogą 
skorzystać z oferty kursów tańca. Istnieją 

specjalne zajęcia, które odbywają się na 
siedząco i skupiają się głównie na aktywo-
waniu górnych partii mięśni oraz trenowaniu 
pamięci.

przydadzą się: wygodne buty oraz odpo-
wiedni strój

korzyści: ogólnorozwojowy trening mięśni, 
poprawa koordynacji, koncentracji i pamięci

oferty: szkoły tańca, stowarzyszenia spor-
towe i seniorskie oraz domy kultury

Taniec ma znaczący wpływ na kondycję fi-
zyczną i psychiczną. W ramach rehabilitacji 
warto skorzystać z terapii tańcem, zwanej 
również choreoterapią.

Język angielski dla seniorów – komuni-
kowanie się z całym światem
Nie tylko dzieci potrafią uczyć się języków. 
W ciągu całego życia możemy rozwijać 
umiejętności w tej dziedzinie. Także senio-
rzy mają potencjał językowy, który warto 
wykorzystać, by poszerzyć swój horyzont 
poznawczy. Dzięki życiowemu doświad-

czeniu i zdobytej już wiedzy, uczenie 
się angielskiego jest dla seniorów sto-
sunkowo łatwe. Na podstawie skoja-
rzeń mogą Państwo szybko opanować 
nowy zasób słów i gramatykę.

Należy przy tym pamiętać, że proces uczenia 
się języków obcych jest stosunkowo złożony. 
Jednak dzięki temu, mechanizm poznawczy 
skutecznie wzmacnia i rozwija połączenia 
nerwowe mózgu z ważnymi organami, taki-
mi jak oczy czy uszy. Nieznane dotąd dozna-
nia dźwiękowe i wizualne pobudzają różne 
obszary półkul mózgowych i stymulują je do 
pracy. Dzięki temu mogą Państwo rozwinąć 
aparat mowy, a zapamiętując nowe wyrazy 
oraz zasady gramatyki, trenować pamięć 
długotrwałą. W ten sposób otwiera się przed 
Państwem świat pełen nowych możliwości, 
nie tylko poznawczych, ale przede wszystkim 
komunikacyjnych. Podobnie jak kursy tańca, 
także kursy językowe wspierają tworze-
nie i utrzymanie więzi społecznych poprzez 
wzajemne uczenie się i komunikację. Po-
znawanie języków obcych dodatkowo 
sprzyja poszerzeniu kręgu znajomych 
o osoby z innych krajów. 

przydadzą się: podręczniki oraz programy 
komputerowe do nauki języka, książki, cza-
sopisma, filmy i muzyka w nowym języku

korzyści: nauka języków rozwija pamięć 
długotrwałą i koncentrację oraz umiejętności 
komunikacyjne

oferty: prywatne szkoły językowe, bezpłat-
ne kursy dla seniorów, Uniwersytety Trzecie-
go Wieku

Katarzyna Wutzler
Artykuł powstał we współpracy z firmą C&A

grafiki nadesłane przez autorkę
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„Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg,

Powrócisz tu zza siedmiu gór i rzek,

Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głóg,

Gdzie cienie brzóz, piach mazowieckich dróg.”*

Podają, że drzewa magiczne, że diabeł 
w nich siedzi. Że straszą te przydrożne. 

Że czarownice przyciągają, a te sobie z nich 
latające miotły robią. Więc jadę, bo i mnie 
ciągnie do nich. Tych akurat szukać nie mu-
szę, bo już upatrzone. Już moje – wierzby 
głowiaste. A kiedyś tak szczerze obojętne, 
że aż wstyd przyznać. 

Ogłowiona wierzba, teraz – bardziej ma-
zowiecka, prawowicie – olęderska. Wszak 
wierzba głowiasta, element polskiego kra-
jobrazu kulturowego znanego na Mazow-
szu, a zwłaszcza tu – na tej chopinowskiej 
części, to pozostałość po gospodarowaniu 
osadników olęderskich. 
Kojarzona z krajobrazem pól, łąk i miedz, 
odchodzi w przeszłość, bo istnienie tej 

głowiastej formy, wymaga pracy człowie-
ka (a i przydałyby się łąki i miedze w tym 
sielskim zestawie). Więc jak jeszcze są, to 
cieszą, choć innym przyszło się przy nich 
narobić.

I tak sobie jeszcze leżą te niedawno ucięte 
gałęzie na ziemi, wśród zmrożonych krecich 
kopców. Bo zimowy okres spoczynku wierzb 
to czas na ich ogławianie. 

Wierzbę głowiastą sadzi się z intencją ogła-
wiania i robi się to od młodości drzewa. 
Formowanej od początku wierzbie zabieg 
ten nie będzie szkodził, a z czasem wy-
tworzy się tak charakterystyczna dla niej 

wierzby, fot. M. Szajowski

WIERZBY PRZYCIĄGAJĄ! 
CZY WYŁĄCZNIE CZAROWNICE?

„Ja je teraz przycinam, bo inaczej by 
się te gałęzie pourywały, te już grube 
i ciężkie i już tnie się niełatwo. Tych już 
siekierką nie dało rady uciąć. Ciężko to 
szło.” 

„Trzeba przycinać, bo inaczej ciężkie ga-
łęzie się łamią i drzewo się niszczy. Tam-
te dalej to sąsiad kiedyś jeszcze obcinał. 
Jak żył to obcinał, a teraz to one już na 
zmarnowanie. Ale też łąki tu wypalał to 
i wierzbom szkodził. Swoje wierzby ob-
cinam, gałęzie odrastają i moje drzewa 
są ładne. A stare już są, bo te wierzby 
to sadził mój dziadek. Tamte też moje, 
w przyszłym roku będę je ciąć.”
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wierzbowa głowa. Potem trzeba pamiętać, 
by przycinanie kontynuować w kolejnych 
latach w odpowiednim ku temu czasie. Bo 
tak jak starej wierzby o naturalnym pokroju 
nie można tak nagle, ot, sobie ogłowić po 
raz pierwszy, tak i te, które posadziło się 
w celu ogławiania trzeba przycinać regu-
larnie i tego nie zaniechać, by drzewo nie 
łamało się pod ciężarem swoich gałęzi.

Mówią na nią staruszka, przydrożna baba. 
Wierzba pięknieje na starość. Bruzdy, 
zmarszczki – te naturalne zakamarki dodają 
charakteru, uroku i wartości przyrodniczych! 
Bo właśnie ku tym sędziwym, spękanym, 
pomarszczonym i powykrzywianym lecą… 
ptaki. Mają wierzby u ptaków wzięcie. Więc 
nie tylko czort, nie tylko wiedźmy, ale ptaki 
i inne zwierzęta znajdą w nich schronienie. 
Ku jej kwiatom na przedwiośniu ciągną 
pszczoły.

Takie rozmowy kończone są zwrotem „do 
zobaczenia”, bo tutaj się wraca. I jak tu nie 
wierzyć w magiczną moc drzew, ale w tę 
dobrą moc o odradzaniu i szczęściu.

„Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól,
Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur,
Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd,
By słuchać znów, jak wiosną śpiewa las, 
powrócisz tu!” *

*[„Powrócisz tu” sł. Janusz Kondratowicz]

„Tak sobie trochę pozbieram te gałęzie, 
poukładam. Taka nudna robota, więc na 
godzinę przychodzę i mi wystarczy, dłu-
żej mi się nie chce. Palenie z tych gałęzi 
żadne, ale ja i tak zapasy z nich robię 
na opał.”

„A gałęzie pozbierać trzeba, bo potem, 
jak dla bydła tu koszę, to przeszkadzają. 
Tam łąkę mam, to tylko dla koni koszę, 
bo bydło tego jeść nie chce, dla nich to 
lepsze musi być. Jedyny we wsi teraz by-
dło mam, taka to teraz wieś. A tu to sar-
ny biegają. Jak szedłem to trzy pognały. 
Ale łoś ostatnio też do tych moich gałęzi 
przyszedł. Ja to od łosia z daleka, bo to 
przecież duże zwierzę.”

Ogławianie wierzb jest również jednym 
z działań realizowanego przez Kampino-
ski Park Narodowy projektu POIiŚ pn. 
„Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich ga-
tunków roślin i zwierząt w Kampinoskim 
Parku Narodowym”. Ogławianie jest za-
biegiem ochrony czynnej, prowadzonym 
w celu zachowania pozostałości po tra-
dycyjnym, tym korzystnym dla przyrody, 
gospodarowaniu przez człowieka w Pusz-
czy. A korzystnym dlatego, iż obecność 
ogłowionych wierzb sprzyja zwiększe-
niu różnorodności gatunkowej ptaków 
(odbywające w nich lęgi m.in. pójdźka 
i dudek), ssaków (pożywienie i kryjówkę 
znajdują w niej kuna leśna, kuna domo-
wa, jeż, nornica ruda, nornik zwyczajny, 
myszarka leśna i zaroślowa) bezkręgow-
ców (głównie cennych owadów, takich 
jak wonnica piżmówka, pachnica dębo-
wa), ale też roślin, porostów i mszaków, 
które zasiedlają spękane pnie i konary 
drzew. 

Dorota Matuszyk, 
Kampinoski Park Narodowy

ŁANY DZIKICH ŁĄK
„Gdzie rośnie dziewanna – bez posagu panna” – pisze Arkadiusz Sza-
raniec w książce „Warszawa dzika”. Pewnie zgodnie ze starym przysło-
wiem. Mieszkamy w krainie, w której dziewanna żółciła się kwiatami 
na dużym terenie. Rośnie na ubogich piaskach. Cieszy kwiatami od 
wiosny do późnej jesieni. I nie tylko nas. Przyciągała nektarem wszelkie-
go rodzaju owady. Ale czasy się zmieniły. I panien ubogich nie widać 
i dziewanny jak na lekarstwo.

Łąk mniej i więcej terenów koszonych. Koszonych często przy samej ziemi, tak by rośliny zbyt 
szybko się nie odradzały. Skutkuje to zanikiem roślin rodzimych, ubożeniem ziemi i pustynnie-

niem przestrzeni. Spójrzcie na pobocza dróg i przyjrzyjcie się, z jakim wysiłkiem skoszone trawniki 
próbują odrosnąć. Do następnego skoszenia. Jadąc któregoś czerwca do Normandii, zachwyca-
łam się po drodze najpierw łanami żółtych, potem czerwonych maków i dzikiej naparstnicy. Lato 
w Szwecji to łany dzikich traw i kwiatów. U nas metr od dróg też rosną kwiaty. Czasem skoszone, 
a czasem oszczędzone. Radość moja była wielka, gdy w minionym roku Powiat spóźnił się z ko-
szeniem poboczy wzdłuż dróg powiatowych. Zdążyły zakwitnąć i wzbogacić się życiem owadów. 
Mało tego, na moją prośbę koszący panowie oszczędzili kilka pięknych kwiatów, w tym dziewannę 
i żmijowca. Zdążyły wyrzucić nasiona. Okazało się, że przy drogach nie mamy trawników, ale rośli-
ny rodzime. Czy możemy je kosić po kwitnieniu? Byłoby cudownie. A z pewnością nie powinniśmy 
ścinać ich przy samej ziemi tylko dla wygody niezbyt częstego koszenia.  

Tekst i fot. Barbara Dziewulska

Mieszkańcy piszą
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Wiosna w 2050 r. jak zawsze przyszła niespodziewanie, cichutko i lekko 
rozgościła się w moim ogrodzie. Przez zieleń traw wychyliły swoje fio-
letowo-białe płatki przebiśniegi i krokusy. Majestatyczne brzozy zaczęły 
nieśmiało ubierać się w sukienki z jasnozielonych liści. Nadchodzi czas 
zbierania soku brzozowego, który jest nieoceniony w zdrowym odżywia-
niu, a w moim wieku (balzakowski dawno już minął), trzeba się troszczyć 
o umysł i ciało, zwłaszcza że czas pandemii koronawirusa zostawił nam 
tylko świat wirtualny. Staram się jakoś nie poddawać chandrze i podcho-
dzić do tego tematu z dystansem. 

wtorek 

Kolejny piękny wiosenny dzień, niesie tyle optymizmu i radości. Kotka 
Szekla wygrzewa się w wiosennym słońcu na parapecie okna, a ja cze-
kam na komunikat radiowo-internetowy, czy można wyjść z domu na 
świeże powietrze. Jednak muszę zostać w czterech ścianach − jest za 
duże stężenie wirusa w atmosferze. 

środa 

Piękny, bardzo ciepły dzień. Piję poranną kawę z mlekiem i cynamonem, 
którą nauczyła mnie zaparzać bardzo już dawno pewna młoda Włoszka 
z Neapolu, kiedy jeszcze można było swobodnie poruszać się po całym 
świecie. Teraz podróżujemy tylko wirtualnie lub trzeba czekać na komu-
nikat instytucji ds. zdrowia, że jest bezpiecznie i można podróżować bez 
ograniczeń. Bardzo nam się wszystko pozmieniało w tym naszym świecie 
od 2020 r., kiedy świat się zatrzymał w związku z epidemią COVID-19. 
Wprawdzie od tego czasu minęło ponad 30 lat i nauczyliśmy się żyć na 
nowo, nie poddając się szarej rzeczywistości. 

czwartek 

Dalej siedzenie w domu i oglądanie wiosny z okna balkonowego. Dzisiaj 
już dopadła mnie proza życia. Muszę zrobić przelew bankowy na konto 

sklepu spożywczego, aby przywieźli artykuły spożywcze na cały następny 
tydzień, zapłacić za gaz, światło. Znowu wyłączyli prąd we wsi − cała 
lista zakupów się skasowała. Będę musiała zaczynać od nowa. Jak ja nie 
lubię tego wirtualnego świata, chyba nigdy się go nie nauczę. 

piątek 

Dzisiaj rano znowu uwierzyłam, że świat istnieje. Stało się to poprzez 
magię muzyki. Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli o godzinie 
9.00 udostępniło recital Chopinowski – walce i mazurki. Każdy z tych 
utworów ma indywidualny rys poetycki, coś odrębnego w formie i eks-
presji. Cudowne przeżycie dla duszy. 

sobota

W telewizji obejrzałam wspomnienie o wielkim polskim kajakarzu Alek-
sandrze Dobie, który zmarł dokładnie 30 lat temu. Zmarł śmiercią po-
dróżnika, zdobywając najwyższy szczyt Afryki – Kilimandżaro, na szczy-
cie góry, „spełniając swoje marzenia”, jak napisała żona w pożegnaniu. 
Miał 75 lat, dokonał wielu rzeczy, ale przede wszystkim jako pierwszy 
człowiek w historii przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynen-
tu na kontynent − z Afryki do Ameryki Południowej, wyłącznie dzięki 
sile mięśni. Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. Również jako 
pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę 
po przekątnej − z Przemyśla do Świnoujścia. Jemu się jeszcze udało 
żyć w normalnym świecie i przemierzać świat w realnym życiu, a my już 
tylko wirtualnie. Czy wróci „normalny” świat ….? 

 niedziela 

Wirus w odwrocie − podały media lokalne. Można wyjść do swoje-
go ogrodu i w realnym świecie napawać się orzeźwiającym wiatrem 
w przestrzeni. Rozmawiam z sąsiadką przez płot, jak Kargul z Pawlakiem 
(starsze pokolenie zna te nazwiska z kultowego filmu). Narzekamy na 
pozamykanie ludzi w domach. Jednak doszłyśmy do przekonania, że nie 
można próbować ogarnąć rozumem całego nieszczęścia, które dotknęło 

Konkurs literacki „Nowa rzeczywistość w 2050 roku” dobiegł końca. Z przyjemnością publikujemy dziś pierwszą z nagrodzonych prac.

Tydzień z życia emerytki
nowa rzeczywistość w 2050 r. 

fot. pexels.com
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ŻYCIE, KTÓRE BYŁO EUCHARYSTIĄ
Opowieść o pierwszym proboszczu parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 

Panie Pawle, skąd pomysł na napisanie książki o prostym, wiej-
skim proboszczu?
To była myśl, a w zasadzie propozycja, którą kilka lat temu przedstawił 
mi ksiądz Jerzy Jastrzębski − wówczas wikariusz w Izabelinie. Księdzu 
zależało na szerzeniu kultu tego kapłana. Dzwonił do mnie, namawiał. 
Zaprosił do Izabelina. Rozmawialiśmy. Nie znałem w zasadzie tej postaci. 
Przyznam szczerze – miałem duży wewnętrzny opór, broniłem się przed 
pisaniem tej książki. 

Nie słyszał pan wcześniej o księdzu Aleksandrze?
Kiedyś byłem w Izabelinie i spotkałem się z ojcem Leonem Knabitem, 
przygotowując się do pisania Jego biografii „Zakochany mnich”. Ojciec 
Leon każdego roku przyjeżdża do Izabelina w rocznicę śmierci pierwsze-
go proboszcza. Wtedy dowiedziałem się po raz pierwszy o księdzu Alim, 
a później w czasie rozmów z ojcem Leonem nieco pogłębiłem tę wiedzę. 
Jednak kiedy toczyły się rozmowy z księdzem Jerzym i prawnikiem, na-
dal nie byłem stuprocentowo przekonany o słuszności swojej decyzji. 
Czytałem zebrane materiały, świadectwa, których jest ponad pięćset. 
Myślałem, że po książce „Siostra naszego Boga” o Hannie Chrzanowskiej 
nic trudniejszego nie będę pisał. Tłumaczyłem sobie, że być może jest 
tak, że „święci rodzą świętych”, że skoro pisałem o Chrzanowskiej, która 
w bliski sposób związana była z Janem Pawłem II, to napiszę o księdzu 
Alim, który był blisko z prymasem Wyszyńskim. Przyjąłem propozycję 

Lada dzień światło dzienne ujrzy najnowsza książka Pawła Zuchniewicza „Proboszcz – opowieść o ks. 
Aleksandrze Fedorowiczu”. To kolejne dzieło tego autora, który przybliżał już czytelnikom takie święte 
postaci jak Jan Paweł II, Prymas Stefan Wyszyński czy błogosławiona Hanna Chrzanowska. 

świat, bo taka dawka nieodwracalnie zniszczy nasz „system operacyjny”. 
Trzeba się zająć własnym kawałkiem świata. Zdrowi poradzimy sobie 
z wieloma problemami, chorzy czy osłabieni stresem − złamiemy się 
pod obiektywnie lekkim nawet problemem. Dobra wiadomość jest taka, 
że o odporność można zadbać w przyjemny sposób, a już na pewno nie 
można się dać opanować stresowi. Nie od dzisiaj wiadomo, że ludzie 
podupadają na zdrowiu wtedy, gdy przeżywają trudne sytuacje życiowe, 
ponieważ towarzyszący im lęk, przeciążenie, bezsilność mają destruk-
cyjny wpływ na zdrowie. Za taki stan odpowiadają hormony szczęścia, 
mobilizujące nas do działania w sytuacjach trudnych. Dlatego do walki 
ze stresem przydadzą nam się teraz techniki relaksacji, medytacja, mo-
dlitwa, rozmowa z przyjaciółkami na czacie, z mamą czy babcią przez 
telefon, a także przeczytanie dobrej książki, czy obejrzenie dobrego fil-
mu, który skutecznie odwróci naszą uwagę od dramatu, który dzieje się 
za oknem. Wiele miłości i radości w tych dziwnych czasach dają nam też 
nasze ukochane psy, które zawsze się cieszą z przytulania i głaskania, 
a nas to uspokaja. Sąsiadka twierdzi, że obecność zwierząt obniża też ci-

śnienie. Głaskając psa lub kota nie tylko sprawiamy mu przyjemność, ale 
również zyskujemy szansę na unormowanie ciśnienia tętniczego, a taniec 
w rytm rocka, swingu, jazzu, czy popu też korzystnie wpłynie na nasz 
nastrój i zdrowie. Sąsiadka o tym wie, bo jest lekarzem. Dodatkowo, nic 
tak nie poprawia humoru jak produkcja endorfin, hormonu szczęścia, 
który wywołuje dobre samopoczucie i zadowolenie, a jest wydzielany 
podczas wysiłku fizycznego. Dlatego postanowiłyśmy z sąsiadką, że po-
łączymy się na platformie wideo − zoomie i będziemy wspólnie ćwiczyć 
jogę, callanetics lub zumbę. Na koniec rozmowy doszłyśmy do wniosku, 
że o tej porze roku, koniecznie trzeba posiać rzeżuchę, bo ta niepozor-
na roślinka wyrośnie nawet na kawałku chustki higienicznej. Regularnie 
podlewana rośnie 7-10 dni i daje nam całą masę witamin i mikroelemen-
tów. Zawiera sporo witaminy C, ma też kwas foliowy, wapń, cynk, fosfor, 
siarkę, żelazo, potas. Takich to ciekawych rzeczy można się dowiedzieć 
podczas sąsiedzkiej rozmowy w czasach nowej rzeczywistości 2050 roku. 

Danuta Karepin-Stojko

Autorka o sobie: Z zawodu jestem radcą prawnym, a z zamiłowania pasjonatką czytania książek i okolic Kampinoskiego Parku 
Narodowego, który przemierzam z koleżankami propagując nordic walking. Staram się wspierać wszystkie lokalne inicjatywy (pomoc 
przytuliskom, ekologia i ochrona środowiska itp.). Należę do Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece w Izabelinie, 
a także Koła Gospodyń Wiejskich w Laskach.

Paweł Zuchniewicz, fot. Krzysztof Kuczyk
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i okazało się, że to była najtrud-
niejsza z moich książek.

Praca była aż tak trudna?
Zebrane świadectwa są bardzo 
wartościowe, ale należało z nich 
wyłowić konkrety, fakty. Na przy-
kład to, że ksiądz Ali, wracając 
wieczorem, zobaczył pijanego w ro-
wie. Wziął go na plebanię, nakar-
mił, umył. To, że zebrał grupę kobiet 
z Izabelina, Truskawia, Sierakowa 
i pojechał z nimi do Huty Warszawa, 
aby pokazać jak ciężko pracują ich 
mężowie. Na tym się skoncentrowa-
łem w swojej pracy. Około roku zajęło 
mi dokładne przeanalizowanie dostęp-
nych dokumentów, kolejne dwa − pisa-
nie książki. 

Pisze pan: …Dla tego kapłana o wy-
bitnym intelekcie i ziemiańskich ma-
nierach zaniedbana wiejska parafia 
stała się jego domem, jego pasją, 
jego… co tu dużo mówić – miłością… 
Co najbardziej pana poruszyło, kiedy 
pisał pan o księdzu Alim?
Dla proboszcza najważniejsza była Msza 
Święta. Całego Jego życie było Eucharystią, czyli ofiarą z miłości. On 
nie tylko odprawiał Mszę Świętą, on nią żył. Prowadził ludzi, których 
Pan Bóg postawił na jego drodze, jak apostołowie prowadzili pierw-
szych chrześcijan. Dla nich Msza Święta była najważniejsza. Gotowi byli 
oddać za nią życie. Tak było w życiu i pracy apostolskiej księdza Alego. 
Tak postępował wobec ludzi, za których duchowo był odpowiedzialny. 
Pokazywał im, jak w codzienności żyć ofiarnie, czyli zgodnie z treścią 
niesioną przez Eucharystię.

…Potrafił otworzyć oczy na Bożą miłość ślepym duchowo – 
najpierw wprowadzał ich na ścieżkę poszukiwania, potem im 
na niej towarzyszył, a wreszcie pokazywał im piękno i dobro, 
którego istnienia nie podejrzewali… - czytamy. „Proboszcz...” 
to książka dla wszystkich czy konkretnej grupy czytelników?
Początkowo tytuł miał być inny – „Vianney z Puszczy Kampinoskiej”. Po 
rozmowie z żoną zmieniliśmy jednak na „Probosz-
cza…”, bo pierwotny tytuł zawężałby grono czytelni-
ków do tych, którzy wiedzą kim był patron wszyst-
kich proboszczów, świety Jan Maria Vianney. Ksiądz 
Ali może okazać się interesującą lekturą zarówno dla 
świeckich, jak i kapłanów. Żyjemy w trudnym czasie. 
Prymas Wyszyński położył wspaniałe fundamenty 
pod rozwój Kościoła i do tej pory jedziemy na tym 
paliwie. Ale paliwo, jak wiadomo, należy uzupełniać 
i przesłanie, które niesie ksiądz Ali, może być taką 
swoistą „stacją benzynową na dzisiaj”, w której każ-
dy zatankuje, zarówno świecki jak i kapłan. Wielu 
księży, w tym proboszczów, jest dzisiaj zagubionych. 
To może być ich święty patron, który pokazuje, jak 
prowadzić świeckich do świętości. Bardzo potrzeba 
nam takich kapłanów jak proboszcz z Izabelina − 
ukazujących życie w przyjaźni z Bogiem, dostęp-
ność Boga dla każdego bez wyjątku. Ksiądz Ali to 
chrześcijanin na czasy ostateczne. Tym starałem się 
podzielić i zachęcić czytelnika do postawienia sobie 

niekiedy trudnych pytań…

Spotkałam się z opinią księdza, który 
powiedział, że ksiądz Ali żył w innych 
czasach, że dzisiaj takie duszpaster-
stwo byłoby trudne.
Wtedy było trudne i dzisiaj też jest, bo to 
natura ludzka jest trudna. Wewnętrznie nic 
się nie zmieniło, tylko zewnętrzne okolicz-
ności są inne.

Poruszający jest w pana książce 
opis cierpienia i odchodzenia księ-
dza Alego.
Tu nie potrzeba wielu słów. Po epilo-
gu, który opisuje tę „ostatnią prostą” 
w życiu proboszcza z Izabelina, warto 
zamilknąć. Kiedy wracam do tej części, 
przypomina mi się taki obraz, scena 
sprzed wielu lat, kiedy poszedłem do 
kina na „Pasję” Mela Gibsona. Jedno 
z większych kin w Warszawie, począ-
tek seansu, dookoła ludzie z chipsa-
mi, popcornem, colą, szum… Kiedy 
film się skończył, widzowie wstali 

ze swoich miejsc i w absolutnej ciszy wychodzili 
z kina. Morze głów w szerokim korytarzu i przejmująca cisza. Zostawiłem 
w kinie rękawiczkę. Kiedy się zorientowałem, wróciłem. Zobaczyłem ten 
sam obrazek – chipsy, cola etc. I wiedziałem, że za dwie godziny sytu-
acja sprzed chwili się powtórzy. Zetknięcie się ze świętością powoduje, 
że życie przestaje być seansem, lecz pojawia się pytanie: jak ja mam 
odpowiedzieć na miłość, której doświadczyłem?

Dziękuję za rozmowę i życzę, aby taka refleksja zrodziła się 
w sercu każdego, kto przeczyta opowieść o naszym pierwszym 
izabelińskim proboszczu. 

Magdalena Kamińska

Mamy niespodziankę dla czytelników Listów do Sąsiada.
Pierwszych 10 osób, które napiszą maila na adres 

fundacja@przyjacielealego.pl, otrzyma egzemplarz książ-
ki. „Proboszcz – opowieść o ks. Aleksandrze Fedorowiczu”.
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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 marca (piątek) 2021 r. o godz. 18.00 

na spotkanie DKK online. 

W programie rozmowa na temat książki 
„Sendlerowa. W ukryciu”, której autorką jest Anna Bienkot. 

 
 

      

                       

 

 

 

 

 
Link do spotkania zostanie udostępniony w późniejszym  

terminie na stronie: www.bibliotekaizabelin.pl 

CZYTELNICTWO

Biblioteka pod Chmurką 
będzie funkcjonowała

 do 9 kwietnia.
Bieżące informacje 

na stronie 
www.bibliotekaizabelin.pl
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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  
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Centrum Kultury 

Izabelin 

 
 

SPZOZ Izabelin 

 
Kampinos 

Nieruchomości 

 
 

AJW-Nieruchomości 
 

KAMPINOS TELCO 

 
DUODENT S.C. 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

chirurgia 
naczyniowa i ogólna 

 
Wiesława 

Pawłowska- 
Jenerowicz 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska Juniperus 
s.c. 

 
Klinika 

Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 

 
Sylwia Szuder 

Fotograf 
 

Fotograf 
Foto Piekarnik 

 
BSK Sp. z o.o. 

 
Biuro Rachunkowe 

"Przyjazna 
Księgowość" 

 
PLUTON DYSTRYBUCJA 

Sp. z o.o. 

 
Gospoda 

Kampinówka 

 
MAD MEALS 

catering dietetyczny 
 

Hayashi Sushi 

 
 

KAWIARNIA Bon Appétit 

 
SOSNOWA SZPILKA 

 
ANTYKWARIAT 
PIOTRUŚ PAN 

 
WRÓŻKI CHRZESTNE - 
animacje dla dzieci 

 
 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK 

 
SENSOTEKA 

STREFA ROZWOJU 
DZIECKA 

Usługi Hydrauliczne 
Cezary Jabłoński 

Usługi hydrauliczne 
 i gazowe  

Włodzimierz 
Kucharski 

 
ArtMax B.M. 
Cieplińscy 

 
 

ACS-Elektro 
naprawiotor.pl 

INSTAL-KAN 
Łukasz Sałata 

 
PIES NA URLOPIE.PL 

 
Gabinet 

Weterynaryjny "Mokry 
Nosek" 

 
DOKTOR SZELKA 

psycholog zwierząt 

 
KWIACIARNIA 

IZABELLA 
 

KWIATY W DRODZE 

 
GAMMA SERVICE 
(środki czystości) 

 
AGRAW 

Automaty do bram 

 
Wideodomofony 
Sprzedaż, Serwis, 

Montaż 

 
 

A. S. PILAR 
 

JKR GROMADKA & 
GROMADKA SJ 

 
 

KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ 

 
Shower And Towel  

VIVAT Sp.j. 

 
Gminne Koło 
Miłośników 

Wędkarstwa 
w Izabelinie 

 
PPHU DOBEK 

Dobiesław Derbich 

 
 

COZMO-BIKE 

 
 

Pensjonat 
Martiany 21 

 
 

Pracownia Formatka 

 
TEO PV  

Diamond Life– Autoryzowany Partner 
Agencyjny Columbus Energy 

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

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

www.kampinos.com.pl
22 101 04 56

MALOWANIE
malowanie wnętrz, gładzie gipsowe, 

malowanie elewacji

tel. 501 647 354

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Przygotuj się
na wiosnę !

 

Zrób makijaż
permanentny i zadbaj  

 o swój wygląd.

M OŚC I S K A  05 -080  U L .  W I E R Z B O W A  6

Z A P I S Y  N A  T E L E F O N  512  42  90  22  

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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Spotkania filmowe
z reżyserem Krzysztofem Zanussim 
oraz publicystami i aktorami

19:00online
Facebook CKI        wydarzenie bezpłatne

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.Izabelinf

Honorujemy Kartę Izabelińczyka

Wydarzenia są fotografowane 

i nagrywane

fo
t. 
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K
I

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

projekcja filmu ILUMINACJA (1972, 87 min)

goście: Krzysztof Zanussi, Małgorzata Pritulak
prowadzenie: red. Stanisław Zawiśliński

30.03
wtorek
Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu


