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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego Roku

dużo zdrowia, wiary w lepsze jutro,
wzajemnej miłości i życzliwości

życzą

IZABELIN, BOŻE NARODZENIE 2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Izabelina B,

 z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
 życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości,
 miłości, chwil niosących spokój i odpoczynek,
 a w Nowym Roku 2021 spełnienia wszelkich marzeń,
 optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

 sołtys Elżbieta Kowalczyk
 radna Teresa Skowrońska

 oraz Rada Sołecka

Zdrowych, spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych życzliwości i uśmiechu 
w gronie Najbliższych 
oraz szczęścia i pomyślności 
w Nowym Roku 2021

życzy 
sołtys wsi Laski Anna Mandes 

oraz Rada sołecka wsi Laski

Pogodnych, spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych radości i rodzinnego ciepła, 
oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2021 roku, 
również tych spędzonych w naszej Bibliotece,
życzą

dyrekcja i pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie

ŻYCZENIA

„A nadzieja znów wstąpi w nas...                                                                                              
Uwierzymy kolejny raz 
w jeszcze jedno Boże Narodzenie...                                                                  
I choć przygasł świąteczny gwar...                                                                                   
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj
Wbrew tak zwanej ironii losu...                                                                                          
Daj nam wiarę, że to ma sens…”

fragment „Kolędy dla nieobecnych”

      Kochani Seniorzy,
z okazji  nadchodzących Świąt Bożego  Narodzenia 
życzymy Wam wszystkim, w szczególności zaś 
podopiecznym Dziennego Domu Senior+, 
aby w Waszych rodzinach zagościła radość, miłość 
i nadzieja na lepsze jutro. Niech Dzieciątko Jezus 
obdarzy Was swoją łaską, zdrowiem i pokojem, 
a szczere i najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe 
niech spełniają się w każdym dniu 
Nowego Roku 2021.

pracownicy Dziennego Domu Senior+ 
wraz z kierownikiem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Zdrowych, radosnych 
i głęboko przeżytych

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pełnego dobrych chwil 
Nowego Roku 2021
życzą
dyrekcja i pracownicy
Centrum Kultury Izabelin

PODZIĘKOWANIA
Dyrekcja Centrum Kultury Izabelin serdecznie dziękuje wszystkim partnerom, właścicielom sklepów, 
restauracji, kawiarni, pracowni za kolejny rok współpracy, życzliwość oraz aktywne wspieranie CKI. 
Oto oni: 
Urząd Gminy Izabelin, Zgoda. Dom handlowy, Bułka z Masłem, Sklep Wielobranżowy Grażyna 
Przygoda, Delikatesy na Górce, Sklep na Dołku, Kiosk z gazetami w Izabelinie, Unique Boutique, 
Pizzeria Mięta, Hayashi Sushi, Kebab Asian Izabelin, Antykwariat Piotruś Pan, Formatka Pracownia 
Ceramiczna Małgorzata Fotek, Laboratorium Kosmetyczne Joanna, Carrefour Izabelin, Sklep Fa-
milijny w Laskach, Kwiaty w drodze, Art Cafe, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewido-
mych im. Róży Czackiej w Laskach, Szkoła Podstawowa im. płka S. Królickiego w Izabelinie, OSP 
Laski, OSP Izabelin, 424 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Kampinos”, Biblioteka 
Gminna w Izabelinie, KPN, Klinika Sanobello, CUWI, SPZOZ Izabelin, Apteka WAWA, Usługi Kra-
wieckie Wenus, Kampinos Telco, Izabelińska Akcja Sylwestrowa, Klinika Weterynaryjna 24h Vetriver 
Laski, Husse, SP nr 273 (filia przy ul. Arkuszowej), Korporacja KGL S.A., Koło Gospodyń Wiejskich 
w Laskach „Kampilaski”, Koło Gospodyń Wieskich z Hornówka, Via Verde, Zielone Delikatesy Ar-
ciszewscy, GPWiK Mokre Łąki, Movo Training, LKS Ryś, Sołectwa, Wolontariusze, którzy pomagali 
przy imprezach sportowych, Zarząd Środowiska Grupa Kampinos Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, Parafia pw. Matki Bożej Królowej 
Meksyku w Laskach, Powiat Warszawski Zachodni.

ŻYCZENIA

okładka: pixabay.com

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

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PROSUMENTEM   CZ. 4

Zaprezentowane dane pochodzą z instalacji o mocy 9,92 kW na 
mieszkańca Izabelina, uruchomionej 31.10.2019 r. Przed pierwszym 

spotkaniem z firmą oferującą instalację warto dla własnego komfortu 
„odrobić lekcję”, której poniżej udziela pan Krzysztof Kirkiewicz.

1. Warunki i dane wyjściowe do analizy potrzeb przed podję-
ciem decyzji o inwestycji w instalację PV:
• Nieruchomość położona w Izabelinie.
• Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD): PGE Dystrybucja SA 
+ Sprzedawca: PGE Obrót SA 
• Moc przyłączeniowa: 13 kW 
• Grupa taryfowa: G11 
• Roczne zużycie energii elektrycznej: 7 577 kWh (2018), 7 820 kWh 
(2017), 8 146 kWh (2016)
• Miesięczny rachunek za prąd: ok. 325 zł (brutto) w 2019 r.
• Auto-konsumpcja: ok. 30% 
• Dach: kryty gontem bitumicznym, skośny, kąt nachylenia 35O

• Ekspozycja na słońce: kierunku SSW, azymut ok. 200O

• Przyszłe zapotrzebowanie na prąd: planowana instalacja pompy cie-
pła, ewentualnie klimatyzacji.

2. Dobór mocy instalacji:
Przy opisanych powyżej warunkach wyjściowych, w tym przy rocznym 
zużyciu prądu na poziomie 7 577 kWh, oraz z uwzględnieniem rozli-
czeń z PGE Obrót S.A. na zasadach prosumenckich (-20%), optymalna 
moc instalacji powinna wynosić ok. 9,5 kWp. Uwzględniając jednak pla-
nowane zwiększenie zużycia prądu w najbliższych latach (pompa cie-
pła, klimatyzacja) oraz zacienienie od wysokich drzew w pobliżu domu, 
zdecydowałem o montażu maksymalnie dostępnej  instalacji o mocy 
9,92 kWp.  

3. Instalacja o mocy 9,92 kWp składa się z:  
• paneli monokrystalicznych Talusen TP660M 310 Wp (32 szt.)
• optymalizatorów TIGO TS4-A-O (5 szt.)
• inwertera SOFAR SOLAR 11 KTL-X + WiFi (1 szt.)
• zabezpieczeń - rozdzielnica dla DC i AC (1 komp.)
• konstrukcji montażowej Van der Valk, dach skośny gont bitumiczny 
(1 komp.)

4. Harmonogram realizacji inwestycji: 
• Podpisanie umowy     
termin: 19.08.2019, etap: start
• Wykonanie instalacji    
termin: 16-18.09.2019, etap: 31 dni
• Zgłoszenie do PGE O/Pruszków   
termin: 24.09.2019, etap: 6 dni
• Podpisanie umowy kompleksowej - prosument 
termin: 22.10.2019, etap: 28 dni
• Instalacja (przeprogramowanie) licznika  

termin: 31.10.2019, etap: 9 dni
• Uruchomienie instalacji    
termin: 31.10.201 g. 11:27  
• Złożenie wniosku o dotację „Mój Prąd”  
termin: 04.11.2019, etap: 4 dni
• Wpłata dotacji „Mój Prąd” na konto  
termin: 06.12.2019, etap: 32 dni
• Zwrot w ramach ulgi termomodernizacyjnej 
termin: 09.03.2020, etap: Koniec rozliczenia inwestycji

Faktyczny poziom dofinansowania (Mój Prąd + ulga termomoderniza-
cyjna) to ok. 40% kosztów inwestycji.

5. Szacowana produkcja energii na podstawie złożonej oferty 
w kolejnych miesiącach miała wyglądać jak na wykresie poniżej:

6. Faktyczna produkcja instalacji fotowoltaicznej o mocy 
9,92 kWp w kolejnych miesiącach wyglądała jak na wykresie poniżej:

7. Średnią produkcję dzienną w poszczególnych miesiącach 
przedstawia kolejny wykres:
 

Po ostatnich artykułach otrzymaliśmy sporo telefonów od mieszkańców, wyrażających zaintereso-
wanie tematyką instalacji fotowoltaicznych, z prośbą o większą liczbę danych, ułożoną w logicznym 
ciągu zdarzeń. Niniejszym czynimy zadość tej prośbie, ograniczając opis do niezbędnego minimum, 
aby artykuł był czytelny i zrozumiały. 
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Pomimo pewnych rozbieżności pomiędzy prognozą (9 821 kWh), a fak-
tycznym wykonaniem (8 602 kWh), co stanowi 87,6% prognoz, instala-
cja okazała się efektywna. Na różnicę miały wpływ dwa czynniki: mało 
słonecznych dni w roku 2020 oraz zacienienie części paneli przez wyso-
kie drzewa od wschodniej strony instalacji.  

8. Od momentu uruchomienia inwertera 31 października 2019 o godzi-
nie 11:27, w ciągu pierwszego roku działania instalacja fotowoltaiczna 
wyprodukowała 8 602 kWh, co oznacza, że średnia produkcja energii tej 
instalacji wyniosła ok. 867 kWh z 1 kWp mocy nominalnej.

Maksymalne uzyski dzienne w 2020 roku wyniosły powyżej 60 kWh na 
dzień w dniach: 
• 29 maja   63,44 kWh
• 1 czerwca  62,07 kWh
• 1 lipca   61,04 kWh

W 2020 było łącznie 40 dni bezchmurnych o wyjątkowym nasłonecz-
nieniu i produkcji powyżej 49 kWh na dzień. Łącznie w tych dniach zo-
stało wyprodukowane 2 175 kWh (średnia dzienna ok. 54,4 kWh), czyli 
ponad 25% całej uzyskanej energii z tej instalacji w ciągu pierwszego 
roku działania. 
Dlatego tak ważne jest, by planując instalację fotowoltaiczną przygoto-
wać się do inwestycji zimą, a dokonać instalacji wczesną wiosną – nie 
ma lepszego scenariusza na uzyskanie optymalnego efektu. 

9. Podsumowanie pierwszego roku pracy instalacji na podstawie odczy-
tów z ekranu inwertera:

• Energia wyprodukowana przez instalację (odczyt z inwertera)   
8 602 kWh
• Energia wprowadzona do sieci (odczyt z licznika: licznik 2.8.1.)  
6 030 kWh
• Energia zużyta bezpośrednio (tzw. auto-konsumpcja) 
2 573 kWh (29,9%)

10. Podsumowanie pierwszego roku pracy instalacji na podstawie od-
czytów z licznika energii elektrycznej:
• Energia pobrana (odczyt z licznika 1.8.1.) 31.10.2019 / 9 489,8
• Energia pobrana (odczyt z licznika 1.8.1.) 31.10.2020 / 15 071,3
• Energia pobrana [kWh] 5 581,5 kWh
• Energia wprowadzona (odczyt z licznika 2.8.1.) 31.10.2019 / 1,4
• Energia wprowadzona (odczyt z licznika 2.8.1.) 
31.10.2020 / 6 030,3
• Energia wprowadzona [kWh] 6 028,9 kWh
• Energia do wykorzystania (80% energii wprowadzonej)
4 823,1 kWh

Biorąc aktualną cenę energii elektrycznej (brutto: 0,648 zł/kWh), in-
stalacja w ciągu pierwszego roku działania wyprodukowała energię za 
kwotę ok. 5 574 zł. (8 602 kWh*0,648 zł/kWh).
Faktyczna wysokość „opłaty prosumenckiej” wyniosła ok. 14 %. Obli-
czono ją wg wzoru:

1 -  
energia zużyta bezpośrednio + energia wprowadzona do sieci „do wykorzystania” = 14,02 % energia wyprodukowana w 2020 roku 
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1 Presja społeczna ma sens – gdzie zgła-
szać podejrzenie spalania niedozwolonych 
materiałów.

2 Jak dać znać sąsiadowi, 
że przeszkadza nam zanieczyszczenie powie-
trza unikając bezpośredniej konfrontacji.

3 Informacja dla użytkowników pieców na 
paliwo stałe – zmiana rodzaju paliwa może 
pomóc nam wszystkim.

3 WAŻNE
INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

11. Koszt energii elektrycznej na 2020 rok, według prognozy PGE 
z ostatniej faktury przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej, był 
szacowany na poziomie 5 120 zł za ok. 8 064 kWh (cena brutto). 
Łącznie (z opłatami stałymi 12 x 8,81 zł = 105,72 zł) do zapłaty byłaby 
to kwota ok. 5 225 zł. 

12. Faktura wystawiona w dniu 3.09.2020 na podstawie nowej kom-
pleksowej umowy prosumenckiej z PGE, za okres 6 miesięcy czyli od 
1.01.2020 do 30.06.2020 wyniosła 52,86 zł (brutto), obejmowała wy-
łącznie opłaty stałe w wysokości 8,81 zł miesięcznie. 

Z rozliczenia energii wprowadzonej do sieci [kWh], przedstawionego 
w tej fakturze wynika, że na koniec czerwca pozostało 2 278 kWh do 
wykorzystania przez prosumenta.

Na kolejnej fakturze (za drugą połowę roku) powinny się pojawić wy-
łącznie opłaty stałe, czyli roczny koszt energii elektrycznej w 2020 roku 
zamknąłby się w kwocie nie przekraczającej 106 zł brutto.

13. W tym konkretnym przypadku sprawa trochę się komplikuje, po-
nieważ pod koniec czerwca instalacja fotowoltaiczna zaczęła działać 
z powietrzną pompą ciepła i do pełnego rozliczenia układu „instalacja 
PV + pompa ciepła” potrzebne jest przejście okresu zimowego. Dopie-
ro wtedy będzie można ocenić w pełni uzyskane korzyści. Ale o tym 
może w kolejnym artykule.

Jarosław Kępkowicz/Krzysztof Kirkiewicz
fot. nadesłane przez autora

Prezentowane dane pochodzą z istniejącej instalacji fotowoltaicznej p. Krzysztofa Kirkiewicza – mieszkańca wsi Izabelin. 
Pan Krzysztof także zawodowo realizuje instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców naszej gminy. 
Osoby, które chciałyby zapytać o szczegóły dotyczące treści zawartych w artykule, proszone są o kontakt bezpośredni tel. 722 005 140
e-mail: kkirkiewicz@cefo.pl. Zapytania można także kierować do redakcji lub na adres fotowoltaika@izabelin.pl.

MASZ NA TO WPŁYW
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MASZ NA TO WPŁYW

SKAZANI NA SMOG? CZ. 4
Wielu z Państwa ma już nowy kocioł gazowy, co osobiście mnie bardzo cieszy – mniej pieców na paliwo 
stałe, to mniej zanieczyszczeń i zdrowsze powietrze. 

Bardzo często decyzja o wymianie pieca była spowodowana chę-
cią zapewnienia sobie komfortu i bezpieczeństwa. Zwłaszcza dla 

ludzi starszych rezygnacja z węgla czy drewna jako opału to brak 
konieczności rozpalania, dokładania do pieca, jak również czysz-
czenia popiołu. To także większe bezpieczeństwo – unikamy śmier-
telnie groźnego tlenku węgla oraz ewentualnego pożaru w wyniku 
zapalenia się sadzy w kominie. Kocioł gazowy nie ma takich wad 
– wystarczy, gdy raz do roku zrobimy przegląd, by zapewnić sobie 
komfort bezawaryjnej pracy w sezonie grzewczym.

Gdy już mamy nowoczesny kocioł gazowy, warto zwrócić uwagę na 
jego ustawienia – od tego zależy, ile zapłacimy za zużyty gaz. Bar-
dzo często kocioł, tuż po uruchomieniu, jest ustawiany na typowe, 
uniwersalne ustawienia. Coś, co jest typowe i uniwersalne, nigdy 
nie będzie optymalne dla nas, dlatego warto jest spojrzeć na swoje 
nawyki i rytm dobowy, tak by dokonać optymalizacji zużycia gazu 
i w konsekwencji zmniejszenia opłat.

1. 1. Temperatura – ustawienia temperatury zarowno w ciągu 
dnia, jak i w nocy, są sprawą bardzo indywidulną. Niektórzy mar-
zną przy 19,5OC, a niektórzy ciężko oddychają przy 22OC. Mnie 
osobiście odpowiadają niskie temperatury: 19,5OC w dzień oraz 
16OC w nocy. Każdy z Państwa musi sam ustawić sobie taką tem-
peraturę, w jakiej czuje się komfortowo. 
Zasada jest bardzo prosta – im większa 
temperatura, tym większe zużycie gazu 
i, w konsekwencji, większe koszty. Za-
chęcam osobiście do niższych tempera-
tur, i to wcale nie ze względu na koszty. 
Niższa temperatura to zdrowsze i bar-
dziej odporne na zachorowania dzie-
ci – wiele lat temu niższa temperatura 
była terapią na bardzo częste zapalenia 
krtani u moich pociech. Niższa tempe-
ratura sprzyja także poszukiwaniu ciepła 
u bliskiej nam osoby. Przytulanie jest 
miłe, przyjemne i wszystkim nam po-
trzebne – to bardzo pierwotna i jedna 
z podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy mózg rejestruje, że na-
sze ciało jest dotykane w przyjemny, relaksacyjny sposób, oddech 
ulega spowolnieniu, obniża się ciśnienie krwi oraz wydzielana jest 
oksytocyna – naturalny antydepresant. Rano budzimy się spokoj-
niejsi, z obniżonym poziomem stresu. Przytulanie pobudza także 
produkcję endorfin i serotoniny, wywołując uczucie przyjemności, 
uśmierza ból i smutek, zmniejsza prawdopodobieństwo problemów 
z sercem, pomaga utrzymać wagę. Podsumowując: niższa tempe-
ratura to nie tylko niższe rachunki, ale także większa odporność na 
choroby oraz niższy poziom stresu.

2. Cykl dobowy – każdy z nas ma jakiś cykl dobowy. Zwykle 
stajemy rano i kładziemy się spać wieczorem, idziemy do pracy 
i wracamy do domu. Nie ma najmniejszego powodu, by ustawienia 
pieca nie podążały za naszym trybem życia. Mnie osobiście spraw-
dził się model, w którym zarówno ciepła woda, jak i ogrzewanie, 
włączają się na godzinę przed porannym wstaniem – oznacza to, 
że kocioł automatycznie przechodzi z trybu nocnego na tryb dzien-

ny, jak również nagrzewana jest ciepła woda. Po porannej toalecie 
i śniadaniu, gdy wszyscy wychodzą do pracy/szkoły, kocioł auto-
matycznie przechodzi w tryb oszczędny – po co ogrzewać pomiesz-
czenia, w których nikogo nie ma? Ten sam scenariusz powtarza 
się na godzinę przed planowanym powrotem do domu – kocioł 
automatycznie przechodzi w tryb dzienny, tak by dom powitał nas 
przyjemnym ciepłem. Wieczorem, tak samo jak rano, powtarza się 
cykl grzania wody do toalety wieczornej. 

Czasem bardzo pomocny jest dodatkowy tryb pracy regulatora, któ-
ry jest odpowiedzią na sytuacje wymykające się rutynie. Otóż, jeśli 
chcę mieć ciepłą wodę w ciągu dnia, włączam jednym przyciskiem 
grzanie kotła na 15 minut – nie chodzi tutaj o nagrzanie wody 
w zbiorniku, bo ona tam jest cały czas, ale o to, by woda ta zaczęła 
krążyć w rurach. Krążącą w rurach woda to brak konieczności pusz-
czania wielu litrów wody, by doczekać się w końcu ciepłej. Sobota 
i niedziela to dni, w których mam zazwyczaj ustawiony inny cykl 
dobowy – różnica ta, w stosunku do cyklu tygodniowego, nie pole-
ga jedynie na innych godzinach w jakich wstajemy czy kładziemy 
się spać, ale głównie na tym, że wszyscy domownicy są w domu 
i trzeba im zapewnić ciepło. 

3. Ustawienie temperatury wody krążącej w kaloryferach 
czy też w kranie to sprawa już 
bardzo indywidualna – ja oso-
biście ustawiam sobie ok. 55OC 
dla wody krążącej w kaloryfe-
rach oraz 50OC dla ciepłej wody. 
Powyżej temperatury 60OC 
w grzejnikach, fruwające w po-
wietrzu organiczne cząsteczki 
kurzu (najczęściej resztki ludz-
kiego naskórka) przypalają się 
w kontakcie z grzejnikiem, wy-
dzielając szkodliwe substancje, 
które drażnią śluzówkę dróg 
oddechowych. Osoby podat-
ne na choroby górnych dróg 

oddechowych powinny szczególnie uważnie podejść do ustawie-
nia temperatury grzejników. Tutaj należy podkreślić, jak ważne 
jest właściwe zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania. 
W przypadku zbyt małej ilości grzejników dla uzyskania tej samej 
temperatury kocioł będzie musiał pracować z dużo większą tem-
peraturą wody w obiegu, co nie jest dobre ani dla samego kotła, 
ani dla zdrowia domowników. Jeśli muszą Państwo ustawić wyższą 
temperaturę wody w obiegu niż wspomniane 55OC, warto zasię-
gnąć porady specjalisty, bo Państwa instalacja może nie być zapro-
jektowana optymalnie.

W rozmowach z Państwem zawsze zachęcam do wyboru kotła nie 
ze względu na cenę, ale ze względu na bliskość serwisu. Często to 
bliskość serwisu decyduje o tym, czy w okresie grzewczym będzie-
my czuli się bezpiecznie. Czyśćmy także regularnie kocioł – zawsze 
po jakimś czasie w kotle powstaje nagar ze spalania paliwa gazo-
wego, a grzałka do ciepłej wody pokrywa się nalotem. Kocioł regu-
larnie serwisowany odpłaci się Państwu bezawaryjną pracą wtedy, 
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gdy tego najbardziej potrzebujemy.

Tych z Państwa, którzy jeszcze stoją przed decyzją wymiany pieca 
na paliwo stałe na kocioł gazowy, pompę ciepła lub inne, bardziej 
ekologiczne ogrzewania, zachęcam już teraz do złożenia wniosku 
i zaplanowania wymiany. Wątpiących w to, czy warto, odsyłam do 
artykułu z „Listów do Sąsiada” nr 7/2020 (lipiec 2020 r.), gdzie 
przedstawiłem ekonomiczne aspekty ogrzewania gazowego. 

Artykuły te można znaleźć pod linkiem: 
https://issuu.com/ugizabelin/docs/listy-lipiec-2020 
lub https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5341.

Jarosław Kępkowicz

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE IZABELIN – PODSUMOWANIE
Grudzień to tradycyjnie czas podsumowań. Patrzymy na to, co nam się udało, jak również zastanawiamy 
się, co mogliśmy zrobić lepiej. Jednym z takich działań, które można było wykonać lepiej, jest promocja 
programu Czyste Powietrze. 

Dla przypomnienia – program Czyste Powietrze jest programem 
centralnym, skierowanym do mieszkańców, którzy oczekują 

wsparcia finansowego w obszarze termomodernizacji budynku, wy-
mianie źródła ciepła, czy też instalacji paneli fotowoltaicznych. Poprzez 
porównanie z innymi gminami o podobnej liczbie mieszkańców, w po-
łowie roku szacowaliśmy, że po odpowiedniej akcji informacyjnej po-
winniśmy uzyskać ok. 80 – 100 nowych wniosków. 

Niestety pandemia i wprowadzone ograniczenia spowodowały, że nie 
udało nam się doprowadzić do realizacji warsztatów z mieszkańcami, 
tak by z pomocą konsultantów prawidłowo wypełnić wnioski. Nie ozna-
cza to jednak, że żaden wniosek nie został złożony, co prezentujemy 
w niniejszym opracowaniu. Od pierwszego artykułu zamieszczonego 
w Listach do Sąsiada nr 7/ 2020 (https://issuu.com/ugizabelin/docs/
listy-lipiec-2020) w samym programie nastąpiły dwie istotne zmiany. 
Pierwsza zmiana to uruchomienie z dniem 21 października tzw. pod-
wyższonego poziomu dofinansowania, umożliwiającego uzyskanie 
zdecydowanie większej dotacji do planowanych inwestycji. Drugą 
zmianą, ciepło przyjętą przez mieszkańców, jest uruchomienie ogól-
nopolskiej infolinii (22 340 40 80), gdzie można uzyskać informacje 
zarówno w sprawie samego programu, jak i metody jego wypełnienia.

Ponieważ zawsze najbardziej motywujący jest przykład innych, popro-
siliśmy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej o zbiorcze dane uzyskanych przez mieszkańców gminy Izabelin 
dotacji na modernizację swoich domów. Do 29 października 2020 
od mieszkańców gminy Izabelin wpłynęło 31 wniosków, z czego trzy 
wnioski odrzucono jako nie spełniające warunków, a jeden wniosek 
został wycofany przez samego wnioskodawcę. Poniżej kilka sumarycz-
nych wyników: kto, na jaki zakres, ile otrzymał dotacji. 

Na 27 pozytywnie rozpatrzonych wniosków, najwięcej wniosków zło-
żyło sołectwo Truskaw. Na drugim końcu jest sołectwo Sieraków, które 
nie złożyło ani jednego wniosku.

Wyprzedzając trochę kolejny artykuł podsumowujący udzielone 
w 2020 roku dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe, chciałbym 
pogratulować mieszkańcom wsi Truskaw, którzy w obu rankingach 
znacząco wyprzedzają inne sołectwa pod względem liczby złożonych 
wniosków. 

Całkowita kwota udzielonych dotacji w ramach 27 złożonych wnio-
sków wynosi 378.184 zł, co daje średnią wartość dotacji na jeden 
wniosek w wysokości 14 tys. zł. Warto zauważyć, że dwa sołectwa 
(Izabelin C i Truskaw) otrzymały 70% tej kwoty, co może sugero-
wać zdecydowanie większy zakres wykonanych prac, np. instalację 
pomp ciepła, które są najwyżej dotowane.

fot. pixabay.com
 

https://issuu.com/ugizabelin/docs/listy-lipiec-2020  
https://www.gmina.izabelin.pl/353,wymiana-pieca?tresc=5341
https://issuu.com/ugizabelin/docs/listy-lipiec-2020
https://issuu.com/ugizabelin/docs/listy-lipiec-2020
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Dla przyszłych wnioskodawców najważniejsze jest, by określić za-
kres i wielkość możliwego do uzyskania dofinansowania. Z tego 
powodu kluczowe są dwie daty:

- data uzyskania pozwolenia na budowę. Datą graniczną jest 
31.12.2013 r. Pozwolenie wydane po tej dacie uniemożliwia otrzy-
manie dofinansowania na termomodernizację budynku,
- dochód na osobę w gospodarstwie domowym. Wysokość docho-
du warunkuje wielkość możliwego do uzyskania dofinansowania.

Prezentowany wykres pokazuje średnią wielkość uzyskanej dotacji 
w poszczególnych sołectwach – jak widać przy spełnieniu warun-

ków programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania przekracza-
jącego nawet 30 tys. zł.

Jeżeli spojrzymy na zakres finansowanych inwestycji mieszkańców 
(poniżej), to zobaczymy, że przedmiotem dofinansowania w ra-
mach udzielonych dotacji jest pełne spektrum, począwszy od wy-
miany źródła ciepła, poprzez modernizację instalacji wewnętrznej, 
a skończywszy na samym podłączeniu do sieci gazowej. Przy czym, 
co warte jest podkreślenia, dotacje były udzielone zarówno dla no-
wego źródła ciepła, jak i istniejących już budynków w obszarze do-
łączenia do sieci gazowej, na zakup i montaż źródła ciepła, a także 
zakup i montaż rekuperacji.

Zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy widzą potrzebę moder-
nizacji swoich domów, by zastanowili się nad pozyskaniem dotacji 
z programu Czyste Powietrze. Razem z dotacją Gminy na wymianę 
pieca na paliwo stałe może to stanowić dużą pomoc finansową. 
Kilka najbliższych miesięcy warto jest poświęcić na przygotowa-
nie do nowego sezonu budowlanego. Dlatego jeśli macie Państwo 
w planach przyszłorocznych wymianę pieca, wykonanie moder-
nizacji czy też montaż instalacji fotowoltaicznej, warto już teraz 
złożyć stosowny wniosek o dotację i/lub nawiązać kontakt z firmą 
zajmującą się profesjonalnie realizacją instalacji fotowoltaicznej 
„pod klucz”, tak by w przyszłym roku wykorzystać maksymalnie 
sezon letni do produkcji prądu.

Jarosław Kępkowicz
fot. pixabay.com
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Taką  żółtą kartkę możesz wrzucić swojemu sąsiadowi widząc lub czując dym, jaki unosi się z jego komina – dajesz mu tym samym 
szansę na 8000 złotych dofinansowania do wymiany pieca z gminnego programu. Wydrukuj i pokaż ŻÓŁTĄ KARTKĘ sąsiadowi, 

który nie dba o siebie ani o innych. Pliki dostępne na stronie: https://www.gmina.izabelin.pl/powietrze

IZABELIŃSKA AKCJA SĄSIEDZKA NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA 
„STOP NADMIERNEMU I ŚMIECIOWEMU DYMOWI”

https://www.gmina.izabelin.pl/powietrze
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JAKI BĘDZIE NOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG0
 DLA REJONU UL. PODLEŚNEJ W LASKACH

W 2017 r. rozpoczęto prace nad zmianą planu miejscowego w rejonie ul. Podleśnej w Laskach. Zmianą 
objęto działki o nr ew.: 2732/1, 2732/2, 1882/1, 1882/2, 1883/1, 1883/2, 1885/3, 1885/4, 1885/5, 1886/3, 1886/4 
o łącznej powierzchni 1,05 ha.

Procedurę w kierunku zmiany funkcji zabudowy jednoro-
dzinnej na funkcję mieszkaniowo-usługową wszczęto na 

wniosek Starosty, będącego wówczas właścicielem terenu. 
Na działkach nr ew. 2732/1 i 2732/2 (poprzednie numery 
ew. 1883 i 1884), objętych uchwałą intencyjną Polski Związek 
Lekkiej Atletyki planował docelowo zrealizować swoją siedzi-
bę. 
Plany te jednak nie doszły do skutku i Gmina Izabelin w 2018 
roku, nabyła od Starosty działki nr ew. 2732/1 i 2732/2 o łącz-
nej pow. 4487 m2 z zamiarem zrealizowania na nich funkcji 
publicznych, takich jak żłobek gminny czy dom seniora. 
Opracowany i uzgodniony przez organy zewnętrzne projekt 
planu, zakłada dla działek nr 2732/1, 2732/2 oraz częściowo 
dla działek nr 1885/4 i 1886/4 funkcję usług publicznych po-
śród zieleni urządzonej ogólnodostępnej (dodatkowo wpro-
wadzono duże nieprzekraczalne linie zabudowy).
Trudno jest dziś określić, czy zakładane początkowo funkcje 
będą tu finalnie realizowane, dlatego też zaproponowano ka-
talog usług publicznych, tak aby działki mogły zostać w przy-
szłości wykorzystane na inne inwestycje służące mieszkań-
com gminy.

Rys. wyciąg z projektu planu

Tabela: Porównanie najważniejszych zapisów obowiązującego planu z zapisami projektu zmiany planu dla działek 
2732/1 i 2732/2 położonych przy ul. Podleśnej. 
 

 MPZP wsi Laski, część B - 2001 r. projekt zmiany planu - 2020 Uwagi 
Przeznaczenie 
podstawowe 

terenu 

ME/RL – zabudowa mieszkaniowa na 
działkach leśnych 

1UP/ZU - usługi publiczne, w tym: 
nauki, oświaty, kultury, edukacji, sportu  
i rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia  
(za wyjątkiem szpitali), przedszkoli, 
domów opieki społecznej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, obiekty 
administracji publicznej, usługi z 
zakresu bezpieczeństwa, 
a) usługi publiczne związane 

funkcjonalnie z przeznaczeniem 
podstawowym, których publiczny 
charakter wynika z przepisów 
odrębnych, 

b) zieleń urządzona ogólnodostępna,  
w formie parku, skweru, zieleni 
izolacyjnej; 

Funkcja 1UP/ZU 
proponowana 

jest także 
częściowo na 

działce Nr 1885/4 
i działce 1886/4 

(tu bez kubatury) 

Przeznaczenie 
dopuszczalne 

              Nie określono a) obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

b) parking, w tym dopuszcza się 
parking podziemny, niekubaturowe 
urządzenia sportu, turystyki i 
wypoczynku, plac zabaw, siłownia 
plenerowa 

 

Maksymalna 
wysokość 
zabudowy 

 
do 10,5 m 

 
do 10,0 m 

 

Minimalny 
wskaźnik pow. 
biol. czynnej 

 
80% 

 
40% 

 

Maksymalna 
pow. zabudowy 

do 20% 
nie więcej niż 400 m2  

(dla każdej z tych działek) 

 
do 50% 

 

Wskaźniki 
intensywności 

zabudowy 

 
Nie określono 

Od 0,1 do 1,2 w tym części nadziemnej 
do 0,7 

 

Linie zabudowy  - od ul. Podleśnej: min. 5 m 
- od granic KPN: brak 
- od zabudowy jednorodzinnej: brak 
- od ul. 3 Maja – nie dotyczy 

- ul. Podleśnej: minimum 8 m 
- od granic KPN: 12 m 
- od zabudowy jednorodzinnej: 3 m 
- od ul. 3 Maja: 20 m (w celu ochrony 
istniejącego naturalnego pasa zieleni 
wzdłuż ul. 3 Maja) 

 

Zgodność ze 
Studium 

tak wymaga zmiany Studium procedura w toku 

 

KONSULTACJE 
SPOŁECZNE

Ustawowe konsultacje społeczne, w tym 
dyskusja publiczna, będą możliwe po 

uzyskaniu od Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego zgody na zmianę przeznaczenia  na 
cele nieleśne gruntów leśnych znajdujących 
się w granicach planu. Dotychczasowa tzw. 
„zgoda leśna” dla działek nr 2732/1 i 2732/2 
dotyczyła zabudowy jednorodzinnej. Złożenie 
wniosku do Marszałka, planowane jest po 
nabyciu przez Gminę od Skarbu Państwa nie-
wielkiej działki nr 1883/2 o pow. 16 m2 (pro-
cedury są w toku).

Uchwalenie planu musi zostać poprzedzone 
zatwierdzeniem przez Radę Gminy nowego 
Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego z uwagi na 
konieczność doprowadzenia do zgodności pla-
nowanych funkcji.  

Wydział Architektury
 i Planowania Przestrzennego



12

AKTUALIZACJA STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MASZ NA TO WPŁYW

Od marca br. trwają prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego naszej gminy – dokumentem, określającym kierunki rozwoju gminy.

Obowiązujące Studium, sporządzane było 
w latach 2011-2013. W 2017 r. uchwalono 

jednostkową zmianę terenu pod nowy budy-
nek komunalny w Mościskach.

Studium, wraz z planami miejscowymi, sta-
nowią podstawowe akty prawa, określające 
politykę przestrzenną gmin. Różnice pomiędzy 
Studium a planem miejscowym wyjaśnialiśmy 
w poprzednim wydaniu „Listów do Sąsiada”. 
Dziś przypominamy jedynie, że Studium nie 
jest aktem prawa miejscowego. Mimo to, sta-
nowi podstawę do sporządzania planów miej-
scowych. Ustalenia tworzonych planów miej-
scowych (lub opracowanych zmian planów), 
nie mogą naruszać ustaleń Studium.  

Ta narzucona przez ustawodawcę forma za-
leżności dokumentów przyczynia się w ostat-
nim czasie do mniej sprawnego przeprowa-
dzania procedur zmiany planów miejscowych 
w naszej gminie. Spowodowane jest to głów-

nie zbyt dużą szczegółowością obowiązują-
cego Studium. Przykładem mogą być działki 
w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy: 
nr 967, 968 i 948/1, czy też działki nr 2732/1 
i 2732/2 przy ul. Podleśnej w Laskach, zaku-
pione przez Gminę, dla potrzeb realizacji celów 
publicznych. Dla działek tych Studium z 2013 r. 
wyznacza – jako podstawową funkcję – zabu-
dowę jednorodzinną. 

Głównym założeniem do nowego Studium 
jest dopuszczenie realizacji funkcji publicznych 
w większości terenów przeznaczonych już dziś 
pod zabudowę. Proponujemy także, rezygna-
cję z wyznaczania kierunków rozwoju gminy 
za pomocą symboli  np. MN, UP (tak jak ma to 
miejsce w Studium z 2013 r.), na rzecz ograni-
czonej ilości stref. Główną strefą będzie strefa 
zurbanizowana i rozwoju zabudowy (np. M1). 
W ramach tej strefy wskazane będą tereny, 
w których możliwa będzie realizacja usług nie-
uciążliwych (będą to głównie tereny dzisiejsze-

go rozwoju tych usług oraz pozostałe tereny, 
znajdujące się wzdłuż większych ciągów ko-
munikacyjnych). Odrębną strefę, ze względu 
na uwarunkowania prawne i środowiskowe 
zaproponujemy dla Sierakowa (np. M2), kolej-
ną dla rejonu Mościsk Przemysłowych (np. P). 
W dokumencie uszanowane zostaną obszary 
chronione. Nie zakładamy także wyznaczania 
nowych terenów pod zabudowę.

Założenia do Studium były dyskutowane na 
spotkaniu z Radnymi w listopadzie br. Obec-
nie prace nad aktualizacją Studium weszły 
w fazę projektową. Projekt powinien być go-
towy z końcem 2020 r. Pomyślne uzgodnienia 
z organami i instytucjami (w tym z dyrektorem 
KPN) pozwolą nam na przeprowadzenie kon-
sultacji społecznych i dyskusję z mieszkańca-
mi, o czym będziemy na bieżąco informowali.

Wydział Architektury 
i Planowania Przestrzennego

ANALIZA ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH GMINY W LATACH 2000-2019
Na potrzeby sporządzanej aktu-
alizacji Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, opraco-
wana została analiza danych 
demograficznych w gminie 
(wymóg ustawowy). Analiza ta 
będzie elementem składowym 
Studium.

Prognoza demograficzna została opracowa-
na w oparciu o dane Urzędu Gminy (ewi-

dencja ludności) oraz dane GUS-u, z okresu 
2000-2019 obejmujące: liczbę mieszkańców 
w poszczególnych wsiach, liczbę urodzeń 
i zgonów w gminie, liczbę osób zameldowa-
nych i wymeldowanych w gminie.

Przedstawiamy wyniki analizy.

   Tabela:  Struktura zmian liczby ludności w Gminie Izabelin w latach 2000-2019 
Lata Liczba 

urodzin 
Liczba 

zgonów 
Przyrost 
naturalny 

Napływ 
nowych 

mieszkańców 

Odpływ 
mieszkańców 

Saldo 
migracji 

2000 50 83 -33 319 165 154 
2001 63 71 -8 271 127 144 
2002 88 68 20 276 142 134 
2003 78 58 20 304 150 154 
2004 87 52 35 338 206 132 
2005 71 119 -48 272 105 167 
2006 72 74 -2 328 231 97 
2007 102 68 34 360 250 110 
2008 105 79 26 234 168 66 
2009 103 82 21 235 134 101 
2010 133 74 59 260 160 100 
2011 76 73 3 317 160 157 
2012 112 75 37 259 178 81 
2013 105 79 26 234 168 66 
2014 83 78 5 230 194 36 
2015 76 93 -17 189 170 19 
2016 92 77 15 237 189 48 
2017 74 93 -19 219 177 42 
2018 93 85 8 241 217 24 
2019 78 74 4 205 180 25 

Razem 1710 1504 206 5070 3364 1706 
Średnia 85,5 75,2 10,3 253,5 168,2 85,3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela:  Struktura zmian liczby ludności w gminie Izabelin w latach 2000 - 2019
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Wykres: Saldo migracji w gminie Izabelin w latach 2000-2019 
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Struktura zmian w liczbie mieszkańców w gminie Izabelin
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Tabela: Zmiany liczby mieszkańców według wsi w gminie Izabelin w latach 2000-2019 

 

Lata Miejscowość Razem Hornówek Izabelin B Izabelin C Laski Mościska Sieraków Truskaw 
2000 1056 859 2215 1937 465 397 1447 8376 
2001 1125 881 2257 1971 459 400 1477 8570 
2002 1186 913 2298 1964 470 396 1474 8701 
2003 1256 925 2351 1987 468 387 1497 8871 
2004 1326 956 2380 2062 477 386 1528 9115 
2005 1378 952 2444 2059 481 371 1557 9242 
2006 1443 935 2459 2095 473 365 1566 9336 
2007 1515 956 2504 2105 475 359 1579 9493 
2008 1569 988 2506 2082 475 354 1594 9568 
2009 1637 979 2553 2090 468 348 1624 9699 
2010 1704 976 2589 2085 483 349 1664 9850 
2011 1752 992 2647 2105 491 346 1688 10021 
2012 1799 1020 2643 2107 491 343 1717 10120 
2013 1832 1028 2676 2105 489 336 1732 10198 
2014 1855 1048 2666 2071 491 333 1741 10205 
2015 1857 1044 2666 2037 498 332 1726 10160 
2016 1885 1043 2689 1999 498 332 1739 10185 
2017 1900 1047 2684 2017 493 326 1740 10207 
2018 1936 1052 2698 2000 500 324 1739 10249 
2019 1914 1052 2696 1988 504 315 1743 10212 

 

 
 

Wykres: Zmiany liczby mieszkańców według wsi w gminie Izabelin w latach 2000-2019 
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Liczba ludności

Po podsumowaniu zebranych danych, pojawiają 
się wnioski, że na przestrzeni ostatnich 20 lat licz-
ba mieszkańców gminy Izabelin znacznie wzro-
sła. Należy jednak zwrócić uwagę, że intensyw-
ny wzrost liczby ludności następował w latach 
2000-2012, zaś w kolejnych ten wzrost znacznie 
spowolnił. 

Analizując dokładniejsze dane określające struk-
turę zmian liczby ludności w gminie można 
zauważyć, że znacząco zmniejszył się napływ 
nowych mieszkańców przy wzroście liczby osób 
odpływających. Dodatkowo w ostatnich latach 
zauważyć można bardzo zbliżone wartości uro-
dzin i zgonów w gminie, co skutkuje bardzo 
niskim wskaźnikiem przyrostu naturalnego, któ-
rego wartość systematycznie spada od paru lat 
(w porównaniu do lat 2005-2010). 

W kolejnym numerze „Listów do Sąsiada” przed-
stawimy prognozy demograficzne dla gminy na 
lata 2020 – 2049.

Materiał pochodzi z Analizy demogra-
ficznej gminy Izabelin, opracowanej 
przez Wykonawcę Studium – Barto-
sza Rosłana, firma BAAU „Architektura 
Urbanistyka”.

WÓJT GMINY IZABELIN

informuje o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia (w formie zamiany)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U.2020.1990) niniejszym podaje 
się do publicznej wiadomości, że w siedzibie 
Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy 
ul. 3 Maja 42 wywieszony został wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do zbycia. 

Izabelin C, dn. 16.11.2020 r.



14

Z ŻYCIA GMINY

PAMIĘTAJMY O OGRODACH 
KONKURS  
NA NAJŁADNIEJSZY 
OGRÓD W TRUSKAWIU 
ZAKOŃCZONY

Konkurs na najładniejszy  ogród w Truskawiu został 

rozstrzygnięty. Dzięki życzliwości redakcji „Listów do 

Sąsiada” mogliśmy informować Państwa o jego 

przebiegu i naszych – Komisji Konkursowej wraże-

niach z wizyt w ogrodach zgłoszonych do konkursu. 

Informując dziś o rezultatach konkursu chciał-
bym przypomnieć, że jego organizatorami są 

Rada Sołecka Truskawia oraz pani sołtys. Od 
samego początku nasza inicjatywa miała moc-
ne wsparcie od pani wójt, która przyjęła patro-
nat nad konkursem. Praktycznym jego wyra-
zem jest udział w pracach Komisji Konkurso-
wej pana wicewójta oraz organizacyjna pomoc 
Urzędu Gminy na każdym etapie prowadzenia 
konkursu, a także ufundowanie przez Gminę 
cennych nagród dla jego uczestników. 

Wsparcie otrzymaliśmy także od dyrekcji Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. Jego przed-
stawiciele w Komisji Konkursowej swoją ency-
klopedyczną wiedzą z zakresu botaniki i oraz 
środowisk roślinnych Kampinoskiego Parku 
Narodowego znacząco wzmocnili merytorycz-
ną stronę pracy Komisji.

Traktowaliśmy nasz konkurs jako jedną z form 

aktywności RS, służącą integrowaniu naszej 
wiejskiej społeczności, budowaniu relacji są-
siedzkich oraz upiększaniu naszej małej ojczy-
zny.

Ponieważ konkurs został ogłoszony na wiosnę, 
w okresie pierwszego etapu  pandemii, z nie-
pokojem oczekiwaliśmy czy będą chętni do 
udziału w nim. Dlatego też z dużą satysfakcją 
odnotowaliśmy zgłoszenie do konkursu aż 19 
ogrodów. 

Jako Komisja mieliśmy bardzo twardy orzech 
do zgryzienia, aby przypisać miejsca klasyfi-
kacji ogrodów zgodnie z zapisami regulaminu 
Konkursu.Trudność wiązała się z faktem, iż 
wszystkie ogrody zgłoszone do konkursu miały 
swój indywidualny urok i jednocześnie pod-
czas każdej z naszych wizyt obserwowaliśmy 
z jak wielką pasją są one pielęgnowane przez 
ich gospodarzy. Możemy chyba bez przesady 
powiedzieć, że stanowią one dla nich drugie, 
”kolorowe domy”.

Aby zachować możliwie pełen obiektywizm 
naszych decyzji zaproponowaliśmy (i zreali-
zowaliśmy) trzy wizyty Komisji w ogrodach: 
wiosenną, letnią oraz jesienną. Z tych wizyt 
każdy z członków Komisji sporządzał indywi-
dualny arkusz ocen, a następnie, na posiedze-
niu Komisji (po zakończeniu kolejnej wizyta-
cji) dokonywaliśmy wspólnej oceny każdego 
z ogrodów. Ocena łączna każdego z ogrodów, 
połączona z klasyfikacją i przypisaniem na-
gród, została dokonana na ostatnim posie-
dzeniu Komisji. Wszystkie posiedzenia Komisji 
Konkursowej protokołowaliśmy. 

Problemem do rozwiązania było również to, iż 
duża grupa ogrodów zgłoszonych do konkur-
su w niewielkim stopniu różniła się od siebie, 
a realizując regulamin konkursu musieliśmy 
wybrać ogrody do miejsc „na podium” w obu 
kategoriach konkursowych oraz uszeregować 
ogrody „pozostałe”. Nie obyło się bez gorących 
dyskusji i głosowania. 
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Próbując sprostać wszystkim opisanym wyżej 
dylematom, Komisja Konkursowa postanowiła 
wyłonić laureatów w obu konkursowych kate-
goriach na miejsca na „podium”. Zaś pozosta-
łym laureatom konkursu Komisja postanowiła 
przyznać jednolite wyróżnienia bez określania 
miejsca. Naszym zdaniem określenie kolejno-
ści miejsc prezentowanych w konkursie ogro-
dów było aż tak istotne. Ważniejsza jest chyba 
wola uczestnictwa mieszkańców w tej lub po-
dobnych inicjatywach. 

Jak pisałem wcześniej, zarówno w czasie wi-
zytowania ogrodów jak i podczas ich klasyfi-
kowania, nieocenioną pomoc okazali przedsta-
wiciele Komisji z Kampinoskiego Parku Naro-
dowego – Ania Kębłowska i Wojtek Różański. 
Potrafili oni bezbłędnie rozpoznać kwiaty, drze-
wa oraz inne rośliny występujące w ogrodach, 
poinformować nas, czy są to gatunki rodzime 
i pożądane w naszym środowisku czy też obce, 
a co gorsza inwazyjne, czyli negatywnie wpły-
wające na występujące na naszym terenie 
gatunki. Sugestii Ani i Wojtka chętnie wysłu-
chiwali właściciele ocenianych ogrodów. Wielu 
z nich zwraca się do nich z prośbą o porady 
„poza konkursem”.

Z przyjemnością stwierdzam też, iż podczas 
każdej z wizyt w ogrodach nasza Komisja spo-
tykała się z dużą sympatią ze strony ich właści-
cieli. Możemy chyba powiedzieć, że zaprzyjaź-
niliśmy się z gospodarzami ogrodów.

Zgodnie z regulaminem konkursu, dla jego 
laureatów przewidzieliśmy nagrody i upomin-
ki. I tu również chciałbym z wielką satysfakcją 
poinformować, iż udało nam się uzyskać hojne 
wsparcie, zarówno finansowe jak i w postaci 
nagród rzeczowych od Patronów naszego Kon-
kursu oraz jego Sponsorów – firm które mają 
siedzibę na terenie naszej gminy. Jesteśmy im 
wszystkim bardzo wdzięczni, gdyż dzięki ich 
szczodrobliwości wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymają naprawdę cenne nagrody.

Planowaliśmy pod koniec roku zorganizować 
w Centrum Kultury Izabelin podsumowanie 
naszego konkursu i wspólnie z jego Promoto-
rami oraz Sponsorami wręczyć wszystkim jego 
laureatom nagrody. Niestety sytuacja pande-

miczna nie pozwoliła nam na realizację tego 
planu. Zamierzamy takie podsumowanie zor-
ganizować w pierwszych miesiącach nowego 
roku – tak szybko, jak będzie to możliwe. Dzi-
siaj chcemy przedstawić Państwu laureatów 
konkursu oraz poinformować o przyznanych 
im nagrodach, a także zaprezentować naszych 
Sponsorów, dzięki którym mogliśmy wszyst-
kich uczestników konkursu obdarować tak 
cennymi nagrodami. 

Na koniec chciałbym w imieniu Komisji Kon-
kursowej serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom konkursu za udział w tej inicjaty-
wie oraz bardzo miłą i efektywną współpracę.

Serdecznie dziękuję również Patronom i Spon-
sorom za pomoc przy organizacji konkursu 
oraz cenne nagrody. Mamy nadzieję, że wspól-
nie ze wszystkimi członkami naszej Komisji bę-
dziemy mogli te podziękowania dla Państwa 
przekazać osobiście, podczas uroczystości 
podsumowania Konkursu w naszym Centrum 
Kultury Izabelin.

W imieniu Komisji Konkursowej Konkursu na 
najładniejszy ogród przydomowy 

w Truskawiu 
Tadeusz Rzeszutek

fot. z archiwum Komisji Konkursowej
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LAUREACI KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD W TRUSKAWIU

Z ŻYCIA GMINY

Kategoria OGRÓD NOWOCZESNY

Pierwsze miejsce – Joanna Woźny 
pula nagród: specjalistyczna drabina ogrodowa – prezent od Korporacji 
KGL; voucher od Kliniki Sanobello na zabiegi o wartości 400 zł; rośliny 
o wartości 150 zł od firmy Ogrody Niebanalne; prezenty od firmy Toyota 
Wiśniewski (parasol + kubek termiczny do kawy); upominek od Dyrekcji 
KPN (album i skarpetki)

Drugie miejsce – Marek Makowski
pula nagród: grill ogrodowy od firmy DMD; voucher od Kliniki Sanobello 
na zabiegi o wartości 300 zł; rośliny o wartości150 zł od firmy Ogrody 
Niebanalne; prezent od firmy Toyota Wiśniewski (torba podróżna); upo-
minek od Dyrekcji KPN (album i skarpetki)

Trzecie miejsce (ex aequo): 
Agnieszka Lewocka-Szcześniak
pula nagród: voucher od Kliniki Sanobello na kwotę 200 zł; voucher na 
kwotę 400 zł na zakupy w sklepie Plantico; rośliny o wartości 150 zł od 
firmy Ogrody Niebanalne; prezent od firmy Toyota Wiśniewski (plecak); 
upominek od Dyrekcji KPN (album i skarpetki)

Barbara i Paweł Kowalscy
pula nagród: voucher od Kliniki Sanobello na kwotę 400 zł; voucher na 
kwotę 200 zł na zakupy w sklepie Plantico; rośliny o wartości 150 zł od 
firmy Ogrody Niebanalne; prezent od firmy Toyota Wiśniewski (plecak); 
upominek od Dyrekcji KPN (album i skarpetki)

Kategoria OGRÓD TRADYCYJNY

Pierwsze miejsce – Małgorzata Fedak 
pula nagród: nagroda rzeczowa ufundowana przez Bank PKO BP SA; 
voucher od Kliniki Sanobello na zabiegi o wartości 400 zł; rośliny o war-
tości 150 zł od firmy Ogrody Niebanalne; prezenty od firmy Toyota Wi-
śniewski (parasol + kubek termiczny do kawy); upominek od Dyrekcji 
KPN (album i skarpetki)

Drugie miejsce – Mieczysława Regulska 
pula nagród: grill ogrodowy od firmy DMD; voucher od Kliniki Sanobello 
na zabiegi o wartości 300 zł; rośliny o wartości 150 zł od firmy Ogrody 
Niebanalne; prezent od firmy Toyota Wiśniewski (torba podróżna); upo-
minek od Dyrekcji KPN (album i skarpetki)

Trzecie miejsce – Monika Granecka 
pula nagród: voucher od Kliniki Sanobello na zabiegi o wartości 
200 zł; voucher na kwotę 500 zł od Gospody Kampinówka; rośliny 
o wartości 150 zł od firmy Ogrody Niebanalne; prezent od firmy 
Toyota Wiśniewski (plecak); upominek od Dyrekcji KPN (album 
i skarpetki)

Wyróżnieni

Joanna Badr 

Tomasz Dytko

Elżbieta Gębska

Monika Grudzińska 

Sławomir Jagodziński 

Alicja i Paweł Jankowscy 

Włodzimierz Krzywicki 

Anna Luba 

Maria Mężyńska 

Jacek Wasilewski 

Agnieszka Zagożdzon 

Mirosław Zawadzki 

Każdy wyróżniony otrzymuje: nagrodę od Urzędu Gminy Izabelin – 
beczkę na deszczówkę; rośliny o wartości 150 zł od firmy Ogrody 
Niebanalne; voucher na kwotę 170 zł na zakupy w sklepie Plantico 
ufundowany przez pana Bogusława Górkę i firmę Kampinos telco 
Sp. z o.o; album od Wydawnictwa Rosikon Press.
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NAGRODA ROKU PLANETA IZABELIN 2020 PRZYZNANA
W sobotę 5  grudnia na Facebooku Izabelińskich Spotkań z Książką odbyła się transmisja z wręczenia na-
gród w II Konkursie Planeta Izabelin, za najlepszą książkę wydaną w ubiegłym roku, o szeroko rozumianej 
tematyce ekologicznej. 

Laureaci zostali wyłonieni, a nagrody 
rozdane. Jury konkursowe w składzie: 

Andrzej Kruszewicz (przewodniczący) oraz 
Małgorzata Mickiewicz, Bogdan Szczesiak, 
Czesław Apiecionek, Robert Pucek (człon-
kowie) zadecydowali, że w 2020 roku na-
grodę główną w postaci ceramicznej sta-
tuetki oraz 20 tysięcy złotych otrzymuje 
Arkadiusz Szaraniec za książkę „Warszawa 
dzika” (Wydawnictwo Iskry). 

Wyróżnienia, czyli po 2 tysiące złotych oraz 
ceramiczne statuetki, otrzymali w tym roku 
Adam Robiński za książkę „Kiczery. Podróż 
przez Bieszczady” (Wydawnictwo Czarne), 
Urszula Zajączkowska za esej „Audiokrajo-
brazy, zmazy” z tomu „Każdemu jego śmiet-
nik” (również Wydawnictwo Czarne). 

Dodatkowym wyróżnieniem została nagro-
dzona książka dla młodego czytelnika „Mo-
tyle dzienne i nocne” Izabeli Dziekańskiej 
(Wydawnictwo Multico). Autorka tej książ-
ki otrzymała ponadto obraz namalowany 
przez szympansicę Lucy z warszawskiego 
ZOO. 

Trzeba przyznać, że rywalizacja była zacie-
kła, bo do konkursu zgłosiło się 11 wydaw-
nictw z całej Polski, które przedstawiły 18 

tytułów. Pomimo pandemii udało się prze-
prowadzić konkurs do końca.

Dodatkową atrakcją podczas transmisji było 
czytanie fragmentów nagrodzonych książek 
przez samych autorów. Jednak główny laureat 
Arkadiusz Szaraniec tego nie zrobił. I tu trzeba 
przekazać tę smutną informację, iż 18 listopada 
br. na kilkanaście dni przed wręczeniem nagro-
dy nasz zwycięzca przeszedł na drugą stronę 
tęczy. Cudowny, ciepły człowiek, obieżykraj 
i ekoista – jak mawiał sam o sobie. Autor kilku 
książek, cudowny opowiadacz o naturze, rośli-
nach i zwierzętach. Życzliwy, spontaniczny, pe-
łen pasji i planów na przyszłość, zaciekły obroń-

ca przyrody – będzie nam pomagał z nieba. 

Podczas Gali do nagrodzonych głos zabrała 
również Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabe-
lin, która zaprosiła autorów i wydawnictwa do 
wzięcia udziału w przyszłorocznym konkursie. 
Poinformowała też uczestników transmisji, że  
w 2021 roku Izabelińskie Spotkania z Książką 
odbędą się od 11 do 13 czerwca. 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym autorom 
i dziękujemy wszystkim pozostałym za udział 
w konkursie. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Iwona Mazurek, fot. arch. Planety Izabelin

Arkadiusz Szaraniec
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Z ŻYCIA GMINY

LIST DO MIESZKAŃCÓW 
Drodzy Sąsiedzi,

dobiega końca rok 2020. Rok, który przyniósł 
ogromne zmiany zarówno w Polsce, jak i na 
całym świecie. Musieliśmy nauczyć się funk-
cjonować w zupełnie nowej rzeczywistości. 
Często rezygnując z naszych przyzwyczajeń, 
ulubionych zajęć i form spędzania czasu wol-
nego. Wielu z nas musiało ograniczyć kontakty 
społeczne i aktywność zawodową do form wir-
tualnych. Pomimo trudnych okoliczności udało 
się zorganizować lokalne działania.

Prężnie działa nasz sołecki wolontariat. 
Nasi młodzi i pełni zapału wolontariusze mię-
dzy innymi grabili liście na posesjach osób 
starszych oraz wokół pomników przyrody 
na terenie Lasek, a także pomagali porząd-
kować Cmentarz Wojenny. Kiedy to jeszcze 
było możliwe, uczestniczyli w spotkaniu z se-
niorami z Domu Opieki Rezon. Przeprowadzili 
także akcje zbierania śmieci w lesie, pomagali 
w organizowaniu punktów kontrolnych oraz 
stanowiska z poczęstunkiem podczas III Biegu 
Zmarźlaka. Zachęcamy wszystkich do działań 
wolontariackich, a także bardzo prosimy o in-
formacje o osobach, które potrzebują wsparcia 
np. podczas prac porządkowych, zakupów i za-
łatwiania innych spraw.

W tym roku udało się utworzyć także Koło 
Gospodyń Wiejskich „Kampilaski”. Panie 
z koła aktywnie wspierały nas przy organiza-
cji poczęstunku na zawodach sportowych czy 
podczas ogniska na zebraniu sołeckim. Zimą 
pomagały przy I Wymianie Ubrań, latem zor-
ganizowały wymianę plonów z przydomowych 

ogródków, a jesienią Warsztaty z Kom-
postowania. Regularnie organizują też 
spacery nordic walking. Zachęcamy 
wszystkich do udziału w działaniach 
Koła Gospodyń Wiejskich: jeśli chcie-
liby Państwo dołączyć, mają Państwo 
pomysły na inicjatywy, które Koło 
może zorganizować, zachęcamy do 
kontaktu – więcej informacji uzyskacie 
u swojej sołtys.

W mijającym roku udało nam się 
stworzyć także tablice z informacjami 
o Patronach naszych laseckich ulic. Moż-
na je zobaczyć przy każdej ulicy oraz w wersji 
audio-video na stronach internetowych Gminy 
Izabelin. 

Poza tym zorganizowaliśmy szkolenie dla stra-
żaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w La-
skach, a na placu zabaw umieściliśmy tablicę 
z propozycją ćwiczeń z wykorzystaniem stoją-
cych tam urządzeń do kalisteniki. Zachęcamy 
gorąco do ich wypróbowania, zwłaszcza po 
Świętach.

Pomimo pandemicznych ograniczeń, współ-
pracujemy z Gminą w dążeniu do zaplano-
wania i wykonania niezbędnych inwestycji 
na terenie naszej wsi, takich jak remont ulic 
(Przedszkolna, Partyzantów, kwadrat połu-
dniowy od 3 Maja –  Cichowszczyzna, Słonecz-
na), odwodnienie (Podleśna), projekt nowej 
strażnicy OSP Laski, rozbudowa zaplecza spor-
towego w Laskach (szatnia klubowa), polana 

rekreacyjna dla mieszkań-
ców z wybiegiem dla czwo-
ronożnych przyjaciół.

Mamy nadzieję, że kolejny 
rok przyniesie nam sprzy-

jający klimat do wspólnych działań na rzecz 
naszej społeczności i dla naszej miejscowości. 
Pomysłów czekających na realizację i zapału 
do pracy mamy wszyscy bardzo dużo.

Wszelkie uwagi i potrzeby prosimy kierować do 
naszych radnych sołeckich, sołtys oraz na adres 
e-mail: radasolecka.laski@izabelin.pl lub 
soltys.laski@izabelin.pl 

Działając razem możemy rozwijać naszą miej-
scowość i skutecznie działać na rzecz nas 
wszystkich.

Z życzeniami zdrowych, spokojnych i rodzin-
nych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

Anna Mandes
Sołtys Wsi Laski

Rada Sołecka Wsi Laski

Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach
„Kampilaski”

fot. archiwum Anny Mandes
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#PatroniUlicwlaskach

Z ogromną radością przedstawiamy Państwu projekt, który zreali-
zowaliśmy w ramach funduszu sołeckiego wsi Laski w roku 2020. 

Projekt ten, nazwany przez nas #PatroniUlicwLaskach, powstał jako 
wniosek do funduszu sołeckiego o stworzenie tablic – biogramów o pa-
tronach naszych ulic. Biogramy opracowane przez historyków – Marka Biogramy opracowane przez historyków – Marka 
Słonia i Krzysztofa Korytko – są umieszczone przy następujących uli-Słonia i Krzysztofa Korytko – są umieszczone przy następujących uli-
cach: Jana Wieczorka, Antoniego Daszewskiego, Karola Szymanowskie-cach: Jana Wieczorka, Antoniego Daszewskiego, Karola Szymanowskie-
go, Zygmunta Sokołowskiego, Jerzego Wolffa, przy rondzie Księdza Pry-go, Zygmunta Sokołowskiego, Jerzego Wolffa, przy rondzie Księdza Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego i w Alei Matki Róży Czackiej. Siostry Fran-masa Stefana Wyszyńskiego i w Alei Matki Róży Czackiej. Siostry Fran-
ciszkanki pomogły nam opisać zasługi i życie Matki Róży Czackiej zało-ciszkanki pomogły nam opisać zasługi i życie Matki Róży Czackiej zało-
życielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz innych osób, których życielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz innych osób, których 
losy splotły się z dziejami Dzieła Lasek. Projekt ewoluował na przestrzeni losy splotły się z dziejami Dzieła Lasek. Projekt ewoluował na przestrzeni 
roku – do biogramów dodaliśmy dźwięk i obraz. Grafiki postaci zostały roku – do biogramów dodaliśmy dźwięk i obraz. Grafiki postaci zostały 
stworzone przez Piotra Romanowskiego – artystę grafika mieszkającego stworzone przez Piotra Romanowskiego – artystę grafika mieszkającego 
w Izabelinie. W wersji audio biogramy są odczytane przez Emilię Strze-w Izabelinie. W wersji audio biogramy są odczytane przez Emilię Strze-
lecką. Pliki audio-video są dostępne na stronach internetowych Gminy lecką. Pliki audio-video są dostępne na stronach internetowych Gminy 
Izabelin, w zakładce Sołectwa. Tablice są już zamontowane – zaprasza-Izabelin, w zakładce Sołectwa. Tablice są już zamontowane – zaprasza-
my na spacer i do odwiedzenia wyżej wymienionych siedmiu miejsc!my na spacer i do odwiedzenia wyżej wymienionych siedmiu miejsc!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie 
projektu: Markowi Słoniowi, Krzysztofowi Korytko, Emilii Strzeleckiej, projektu: Markowi Słoniowi, Krzysztofowi Korytko, Emilii Strzeleckiej, 
Piotrowi Romanowskiemu, Siostrom Franciszkankom Służebnicom Krzy-Piotrowi Romanowskiemu, Siostrom Franciszkankom Służebnicom Krzy-
ża, Dominikańskiemu Ośrodkowi Liturgicznemu, Dorocie Łuczak, Sławo-ża, Dominikańskiemu Ośrodkowi Liturgicznemu, Dorocie Łuczak, Sławo-
mirowi Zalasowi, Joannie Radzimowskiej.mirowi Zalasowi, Joannie Radzimowskiej.

sołtys i Rada Sołecka Wsi Laskisołtys i Rada Sołecka Wsi Laski
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Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 23 do 29, natomiast 
w soboty od 20 do 95.

W listopadzie największą popularnością, jeśli chodzi o frakcję przywie-
zionych odpadów, cieszyły się odpady poremontowe, budowlane oraz 
gruz. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób prawie 31 700 kilogramów.

Pozostałe ilości kształtowały się następująco:
papier – 1620 kg
szkło – 140 kg
tworzywa sztuczne – 3000 kg
zużyty sprzęt elektroniczny – 1720 kg
bioodpady – 10120 kg
odpady wielkogabarytowe – 27940 kg
opony - 3520 kg
świetlówki – 43 kg
przeterminowane leki – 20 kg
chemikalia – 258 kg.
tekstylia – 76 kg

W dniach 28 – 29 listopada odbyła się akcja odbioru odpadów wielkoga-
barytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon 
„na życzenie”. Z akcji skorzystało 85 właścicieli nieruchomości.
Po odbiór odpadów przyjechało 47 hakowców firmy BYŚ, z czego 24 
zabrało po 2 – 3 kontenery jednocześnie. W sumie odebranych zostało 
86 kontenerów KP-7 oraz 3 kontenery KP-36. Po tekstylia, świetlówki, 
leki, chemikalia i baterie wykonane były dodatkowe podjazdy śmieciarek 
o mniejszej kubaturze. 
Przy użyciu stacji kontroli jakości powietrza SmartCity, zainstalowanej 
na PSZOK-u, odbywa się stały monitoring jakości powietrza w zakresie 
siarkowodoru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych. Wszystkie 
bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej dopuszczalnych 
norm.
Siedmiu mieszkańców skorzystało z przyczepki.

Marta Merchel

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

Punkt odwiedziło w sumie 543 mieszkańców. Odwiedziny mieszkań-
ców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Hornówek  174

Izabelin C  147

Truskaw  76

Laski  74

Izabelin B  45

Mościska  19

Sieraków   8

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

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się 
w Izabelinie C przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy). 
Godziny otwarcia PSZOK-u: pon. – pt. 7.00  – 10.00 oraz 14.00  – 18.00; soboty 10.00  – 14.00.
Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer abonencki. 
Więcej informacji: https://tiny.pl/ts68d

Z ŻYCIA GMINY

https://tiny.pl/ts68d 
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Akcja odbioru odpadów „na zgłoszenie”
W ostatni weekend listopada Wydział Ochrony Środowiska prowadził akcję edukacyjną w zakresie sposo-
bu zagospodarowania odpadów, w szczególności odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz opon, jak również uświadamiania mieszkańców o szkodliwości zalegania 
powyższych frakcji odpadowych.

Z ŻYCIA GMINY

Akcja skierowana była do seniorów, osób niepełnosprawnych oraz 
mieszkańców, którzy nie mają możliwości samodzielnego dostar-

czenia powyższych frakcji odpadowych do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). Skorzystało z niej ponad 80 miesz-
kańców, którzy uzyskali pomoc w załadunku odpadów oraz dowiezieniu 
ich do PSZOK-u. W ten sposób pozbyliśmy się ponad 15 ton odpadów 
wielkogabarytowych, półtorej tony opon oraz niecałej tony zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Każdy z mieszkańców otrzymał również ulotki informacyjne dotyczące 
frakcji, które mogą być dostarczane do PSZOK-u z wyodrębnieniem kon-
kretnych odpadów. Dla przypomnienia informujemy: 
Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim: meble, dywany, 
materace, fotele.
Nie są gabarytami: sanitariaty, stolarka okienna i drzwiowa, pane-
le ścienne. Są to odpady poremontowe, które możemy dostarczać do 
PSZOK-u w ilości limitowanej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być komplet-
ny. W ramach tych odpadów przyjmowane są: pralki, lodówki, czajniki, 
zmywarki, komputery, drukarki, inny sprzęt RTV i AGD.

Opony  – przyjmowane są wyłącznie opony od samochodów osobo-
wych. Inne części samochodowe nie są zbierane sprzed posesji i przyj-
mowane w PSZOK-u.

Te i inne frakcje odpadowe, zebrane w sposób selektywny przez cały rok 
możemy nieodpłatnie dostarczać do PSZOK-u. Zachęcamy mieszkańców 
do ich oddawania.

W PSZOK-u prowadzone są dodatkowe akcje, zachęcające mieszkańców 
do oddawania odpadów, m.in. udostępniana jest nieodpłatnie przyczep-
ka do transportu odpadów, a za oddane gabaryty, sprzęt elektryczny 
i opony mieszkańcy otrzymują również kwiaty z katalogu roślin rodzi-
mych w ramach akcji „Kwiaty za graty”.

Zachęcamy do korzystania z jego oferty.
Marta Merchel

Planujesz wizytę 
w urzędzie skarbowym?

możesz to zrobić również:

telefonicznie 
dzwoniąc do 
urzędu skarbowego

osobiście 
w urzędzie skarbowym
w punkcie umawiania wizyt

Zapraszamy :)

Umów dogodny 
termin przez stronę
podatki.gov.pl

MF_GOV_PL
KAS_GOV_PL

MinisterstwoFinansow
Krajowa Administracja Skarbowa ministerstwo–finansów

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Izabelin
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Gminy Izabelin 
Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające do Rady Gmi-
ny Izabelin w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 14, gdzie 
wybierany będzie jeden radny.
Data wyborów została wyznaczona na dzień 14 lutego 2021 r. 
Okręg wyborczy nr 14 obejmuje następujące ulice wsi Truskaw: 
• 3 Maja nieparzysta numeracja budynków od nr 9 do 115 
oraz parzysta numeracja budynków od nr 2 do 104, 
• Krucza, 
• Lipkowska nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do 25
oraz parzysta numeracja budynków od nr 2 do 34, 
• Łabędzia, 
• Parkowa, 
• Południowa nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do 81 
oraz parzysta numeracja budynków od nr 2 do 112, 
• Północna nieparzysta numeracja budynków od nr 1 do 103 
oraz parzysta numeracja budynków od nr 2 do 112.
Lokal wyborczy dla okręgu nr 14 będzie mieścił się w Szkole Podsta-
wowej w Izabelinie, ul. 3 Maja 49 i będzie otwarty od 7.00 do 21.00.
Najistotniejsze daty z kalendarza wyborczego:
Do 21 grudnia 2020 – zawiadomienie Komisarza Wyborczego 
w Warszawie II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze 
zgłaszania kandydatów na radnego (siedziba Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego, pl. Bankowy 3/5, Warszawa)
Do 31 grudnia 2020 – zgłaszanie do Komisarza Wyborczego 
w Warszawie II kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej 
w Izabelinie – zgłoszenia przyjmuje Delegatura KBW od pełnomoc-
ników komitetów wyborczych
Do 10 stycznia 2021 – zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej 
w Izabelinie list kandydatów na radnego
Do 15 stycznia 2021 – zgłoszenia kandydatów na członków Obwo-
dowej Komisji Wyborczej w Izabelinie – zgłoszenia przyjmuje Urzęd-
nik Wyborczy za pośrednictwem UG.
Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl w zakładce wybory.

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

● uchwała XXXII/251/20 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Izabelin na lata 2020-2033 (ZA: 14, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0).

● uchwała XXXII/252/20 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2020 Gminy Izabelin (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 
NIEOBECNI: 0).

4 listopada 2020 odbyła się XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Izabelin. W posiedzeniu wzięło udział 
piętnastu radnych, którzy podjęli następujące uchwały:

XXXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY IZABELIN

● uchwała XXXII/253/20 w sprawie 
utraty mocy przez Uchwałę Nr XXIX/231/20 
Rady Gminy Izabelin z dnia 29 września 
2020 r. w sprawie przeprowadzenia refe-
rendum gminnego (ZA: 13, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIE-
OBECNI: 0).

Termin przeprowadzenia referendum gmin-
nego został wyznaczony w ww. uchwale na 
15 listopada 2020 roku. Z uwagi jednak na 
postępującą epidemię koronawirusa prze-

prowadzenie referendum gminnego w za-
planowanym terminie, a także wykonanie 
wszelkich innych zadań z tym związanych 
nie jest w pełni bezpieczne ani dla miesz-
kańców, ani dla osób z ramienia organu, 
które brałyby udział w organizacji i prze-
prowadzeniu referendum. Jednocześnie, 
na chwilę obecną niemożliwe jest ustalenie 
długości trwania tych przeszkód, w związku 
z tym Rada Gminy proponuje uchwalenie 
utraty mocy przez uchwałę z 29 września 
2020 roku o przeprowadzeniu referendum.

XXXIII SESJA RADY GMINY IZABELIN

24 listopada 2020 odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Izabelin w systemie zdalnym. Radni podjęli 
następujące uchwały:

● uchwała XXXIII/254/20 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Izabelin na lata 2020-2033 (ZA: 11, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1).

● uchwała XXXIII/255/20 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 
(ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1). 

● uchwała XXXIII/256/20 w sprawie 
przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych i ka-
nalizacyjnych Gminnego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre 
Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truska-
wiu na lata 2020-2024 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1). 

W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kana-
lizacyjnych, będących w posiadaniu GPWiK  
„Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu na lata 
2020 – 2024, przygotowanym przez ww. 
przedsiębiorstwo zawarto m.in. planowany 
zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych, 
przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 

w poszczególnych latach, przedsięwzięcia 
racjonalizujące zużycie wody oraz wprowa-
dzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w po-
szczególnych latach oraz sposoby finanso-
wania planowanych inwestycji.

● uchwała XXXIII/257/20 w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Izabelin z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2021 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1). 

Niniejszy Program określa zasady i formy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego, działającymi na 
terenie Gminy Izabelin, wskazuje zakres 
zadań publicznych, które Gmina ma zamiar 
realizować przy współudziale ww. podmio-
tów oraz określa wysokość środków na re-
alizację zadań publicznych objętych przed-
miotowym Programem.

Ww. projekt został poddany konsultacjom 
społecznym, w ramach których wpłynęło 
pięć uwag, złożonych przez Chorągiew Sto-
łeczną ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki 
im. Korpusu Kadetów nr 2. Wszystkie zgło-

szone uwagi zostały uwzględnione w niniej-
szym Programie.

● uchwała XXXIII/258/20 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy za-
miany działki nr ew. 1130/3 położonej we 
wsi Izabelin B oraz działki nr ew. 1736/2 
położonej we wsi Laski na działki nr ew. 
122/1, 341 i 2263 położonych w obrębie 
Laski. Działka o nr ew. 1130/3 o powierzch-
ni 0,2227 ha położona jest we wsi Izabelin 
B, działka o nr ew. 1736/2 o powierzchni 
0,1294 ha położona jest we wsi Laski. Ww. 
działki są objęte ustaleniami miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
(ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1)

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Izabelin Południo-
wy – część „B” zatwierdzonego Uchwałą nr 
L/318/2002 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 
marca 2002 r., działka nr ew. 1130/3 prze-
znaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
na działkach o charakterze leśnym ozna-
czony symbolem planistycznym 7/MNL. 
Natomiast działka nr ew. 1736/2 objęta 
jest ustaleniami Miejscowego planu zago-
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Pożegnanie Wojciecha Kanarka
W listopadzie 2020 roku odszedł do lepszego świata Wojciech Kanarek – nasz kolega, 

sąsiad, od urodzenia mieszkaniec Truskawia, w którym się wychował i założył rodzinę.  
Zawodowo związany z pogotowiem ciepłowniczym Veolia Energia w Warszawie, gdzie jako 
Mistrz usuwał awarie. Zależało mu bardzo, aby także w Truskawiu wszystko działało bezawa-
ryjnie. Dlatego włączył się działalność społeczną. Był radnym Rady Gminy Izabelin kadencji: 
1998-2002, 2002-2006, 2014-2018 oraz obecnej. Pracował na rzecz swoich mieszkańców, 
udzielając się w Komisji Gospodarczo-Finansowej oraz  Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Środowiska. Chciał służyć radą i pomocą wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy, rozwiązywać ich problemy. Uważał, że jeszcze wiele jest do zrobienia.
„NIE UMIERA TEN, KTO TRWA W SERCACH I PAMIĘCI NASZEJ”    
Nasz Kolega, ciepły człowiek, oddany mąż i ojciec.
Trudno pożegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być wśród nas...
Wojtek – na myśl o nim zasypuje nas lawina dobrych wspomnień.
Żegnaj.

Dorota Zmarzlak - Wójt Gminy Iabelin
Rada Gminy Izabelin

przyjaciele (Teresa, Grażyna, Ryszard) 
oraz sąsiedzi

Z ŻYCIA GMINY

spodarowania przestrzennego dla wsi La-
ski – część „B” zatwierdzonego Uchwałą nr 
XLIV/284/2001 Rady Gminy Izabelin z dnia 
7 listopada 2001 r. i przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniowo usługową ozna-
czoną symbolem planistycznym MU. Ww. 
stanowią własność Gminy Izabelin.

Działka o nr ew. 122/1 o pow. 0,4487 ha,  
działka o nr ew. 341 o pow. 0,1033 ha oraz 
działka o nr ew. 2263 o pow. 0,0341 ha 
położone są w Laskach. Zgodnie z ustale-
niami obowiązującego Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Laski – część „B” zatwierdzonego Uchwa-
łą nr XLIV/284/2001 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 7 listopada 2001 r. działki nr ew. 
341 i 2263 przeznaczone są pod realizację 
usług publicznych – lokalizacja usług spor-
tu, kultury i rekreacji (oznaczony symbo-
lem planistycznym ZI1(US,UK)) oraz pod 
poszerzenie drogi gminnej ul. J. Wieczorka 
(oznaczony symbolem planistycznym KUD) 
– działka nr ew. 341. Natomiast działka nr 
ew. 122/1 przeznaczona jest pod zabudo-
wę mieszkaniową ekstensywną (oznaczony 
symbolem planistycznym ME). Ww. działki 
stanowią własność osoby prawnej – Towa-
rzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzy-
szenie z siedzibą w Laskach. Wszystkie ww. 
działki są niezabudowane. 

Pozyskane w drodze umowy zamiany przez 
Gminę Izabelin ww. działki, przeznaczone 
zostałyby na realizację celów publicznych 
w zakresie:

- udrożnienia drogi gminnej – ul. J. Wieczorka,
- rozbudowania zaplecza obecnych obiek-
tów sportowych oraz urządzenie infrastruk-
tury parkowej, a jako całość stanowiłaby 
obiekt sportowo-rekreacyjny. 
Działka o nr ew. 122/1 położona jest przy 
terenach sportowych i stanowić będzie re-
zerwę terenu pod rozbudowę istniejących 
obiektów sportowych. Realizacja umowy 
zamiany przyczyni się do zaspokojenia zbio-
rowych potrzeb wspólnoty w zakresie usług 
publicznych. 

Na sesji został przedstawiony Apel Rady 
Gminy Izabelin z dnia 24 listopada 2020 r. 
w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów 
do głosowania za przyjęciem Wieloletnich 
Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 
2021 – 2027 oraz Funduszu Odbudowy.

Kierując się postanowieniami Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 2 sta-
nowi o tym, że: „Polska jest demokratycz-
nym państwem prawnym, urzeczywistnia-
jącym zasady sprawiedliwości społecznej” 
oraz artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej, 

wskazujących państwo prawne jako jedną 
z podstawowych wartości: „Unia opiera 
się na wartościach poszanowania godno-
ści osoby ludzkiej, wolności, demokracji, 
równości, państwa prawnego, jak również 
poszanowania praw człowieka, w tym praw 
osób należących do mniejszości. Wartości 
te są wspólne Państwom Członkowskim 
w społeczeństwie opartym na pluralizmie, 
niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwo-
ści oraz na równości kobiet i mężczyzn”, 
Rada Gminy Izabelin apeluje do Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Prezesa i członków Rady 
Ministrów, oraz posłów i senatorów o pod-
jęcie kroków służących do osiągnięcia po-
rozumienia państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej oraz zobowiązaniu Prezesa Rady 
Ministrów do głosowania za przyjęciem 
Wieloletnich Ram Finansowych Unii Euro-
pejskiej na lata 2021 – 2027 oraz Funduszu 
Odbudowy. 

Iwona Mazurek
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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
czyli kilka słów o morsowaniu

Pomysłów na dobre zdrowie jest wiele. Niewątpliwie trzeba zahartować organizm tzn. podjąć różnorodne 
działania w celu wszechstronnego i psychosomatycznego wzmacniania człowieka. Słońce, woda i powie-
trze – to naturalne elementy przyrody wykorzystywane jako środki hartujące organizm. 

Nikt nie ma już chyba wątpliwości, że dzisiejsze czasy są niespo-
kojne. Oprócz corocznych zachorowań na grypę i przeziębienia, 

zmagamy się z koronawirusem. Duży wpływ na powodzenie tych 
zmagań ma styl życia. Stres, ciągły pośpiech, brak ruchu, niepra-
widłowa dieta, a także przebywanie całymi dniami w zamkniętych 
pomieszczeniach sprawiają, że organizm staje się zmęczony, osła-
biony i dużo bardziej podatny na zachorowania. U większości ludzi 
nawet niewielkie wahania temperatury powodują przeziębienia, ka-
tar, grypę czy anginę. W wyniku dzisiejszego trybu życia człowiek 
staje się nadwrażliwy i bardziej podatny na wszelkiego rodzaju bak-
terie i wirusy. Wpływa to negatywnie na funkcjonowanie człowieka, 
ograniczając jego wydolność fizyczną, psychiczną i metaboliczną. 
Zadajemy sobie pytanie, co zrobić, by zwiększyć swoją odporność. 

Pomysłów na dobre zdrowie jest wiele. Niewątpliwie trzeba zahar-
tować organizm tzn. podjąć różnorodne działania w celu wszech-
stronnego i psychosomatycznego wzmacniania człowieka. Słońce, 
woda i powietrze – to naturalne elementy przyrody wykorzystywa-
ne jako środki hartujące organizm. Często stosuje się bardzo niskie 
lub bardzo wysokie temperatury, które w intensywny sposób pobu-
dzają ośrodek termoregulacji, zapewniając homeostazę organizmu, 
a w dłuższej perspektywie odporność i zdrowie.

Jednym z pomysłów jest morsowanie. Co to takiego? To kąpiel 
w zimnej (8-11oC) lub lodowatej wodzie (poniżej 4oC), czyli rodzaj 
krioterapii ogólnoustrojowej. Wiele badań udowodniło, że regularne 
przebywanie w takiej wodzie ma dobroczynny wpływ na organizm 
oraz sporo zalet m.in.: wzmacnianie układu odpornościowego, ser-
cowo-naczyniowego, kostnego, poprawa parametrów krwi, zwięk-
szenie ukrwienia skóry i opóźnienie jej starzenia, normalizowanie 
poziomu cholesterolu i cukru we krwi, przyspieszenie regeneracji 
organizmu, łagodzenie chorób dermatologicznych, zwiększenie ru-
chomości stawów, wzrost endorfin i redukcja stresu oraz dolegliwo-
ści bólowych.

Jednak nie każdy z nas może zafundować sobie tę kurację. Przed 
rozpoczęciem morsowania powinniśmy udać się lekarza w celu oce-
ny bezpieczeństwa kąpieli w lodowatej wodzie. Choroby, które wy-
kluczają morsowanie to: padaczka, nadciśnienie tętnicze, problemy 
z sercem, z krążeniem, choroby mózgu czy borelioza. Ci, którzy 
mogą rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem, powinni spełnić 

kilka warunków. Pierwsze wejście do wody to przede wszystkim 
przełamanie strachu i myślenia o temperaturze. Zanim zdecydu-
jemy się na kąpiel w lodowatej wodzie, warto zacząć od zimnych 
pryszniców, by przyzwyczajać organizm do zimna. Początkowo 
może to być polewanie się zimną wodą na koniec kąpieli, następnie 
stopniowo wydłużamy stanie pod zimnym prysznicem do dwóch 
minut. Podczas morsowania na powietrzu najpierw należy porząd-
nie rozgrzać ciało przez 15 – 20 minut, rozebrać się i szybko wejść 
do wody, trzymając ręce w górze. Warto założyć czapkę, rękawiczki 
i buty piankowe. Osoby początkujące powinny zanurzać się po pa-
chy, ponieważ woda sięgająca po szyję utrudnia regulację oddechu 
i tętna. Pierwsze morsowanie nie powinno trwać więcej niż kilkana-
ście sekund. Po wyjściu z wody należy wytrzeć się do sucha i ubrać, 
zaczynając od góry. Przez około pięć minut organizm nie odczu-
wa chłodu, więc to idealny czas, by założyć odzież. Doświadczone 
morsy mogą powtórzyć kąpiel po ponownej rozgrzewce i spędzić 
w wodzie od kilku do nawet kilkunastu minut, ale wymaga to dobrej 
znajomości własnych możliwości. Zalecany jest umiar i rozważne 
postępowanie, by nie narazić się na kłopoty zdrowotne.

Podstawowe zasady morsowania:
● przed morsowaniem konieczna jest 15-minutowa rozgrzewka, 
składająca się z truchtu i gimnastyki,
● 2 – 3 godziny przed morsowaniem nie należy jeść,
● dzień przed morsowaniem zabronione jest picie alkoholu,
● należy znaleźć bezpieczne miejsce,
● należy morsować w towarzystwie innych osób,
● do wody należy wchodzić szybko, ponieważ pozostawanie na 
mrozie może prowadzić do wyziębienia,
● optymalna temperatura do morsowania to 8oC,
● czas kąpieli zależy od wieku, stanu zdrowia i kondycji fizycznej,
● po wyjściu z wody zalecana jest krótka aktywność fizyczna,
● później należy się ubrać i napić ciepłego napoju.

Morsowanie nie wymaga specjalistycznego ekwipunku, więc koszt 
przygody nie jest wysoki. 

W myśl powiedzenia „lepiej zapobiegać, niż leczyć” coraz większego 
znaczenia nabiera proces hartowania organizmu. A hartować po-
winni się wszyscy niezależnie od wieku. 
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Jak się czuje osoba, która morsuje od kilku lat zapytałam Domini-
kę Smolińską, z którą pracuję w Centrum Kultury Izabelin.

Dominiko, jak zaczęła się Twoja przygoda z morsowaniem?
Z potrzeby pomocy. Na początku było #MORSOWANIE DLA WOŚP. 
Moja znajoma, która już od dawna była zapalonym morsem, na-
mówiła mnie, by przy tej okazji spróbować. Cel był szczytny, więc 
nie mogłam odmówić. Było to w dzień przed 26. finałem Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Grupa, z którą pierwszy raz morso-
wałam w Gliniankach w Zielonce (kąpielisko) integruje dużą ilość 
zimnolubnych, co dawało sukces w corocznej zbiórce pieniędzy dla 
WOŚP. 

Jak wspominasz swoje pierwsze morsowanie?
Był mróz około minus 10oC i świeciło słonko. Otuchy dodawali mi 
ludzie, których w ogóle nie znałam. Na plaży była wspólna roz-
grzewka przy muzyce dla około 80 – 90 osób. Przyszli dorośli, 
seniorzy, a nawet dzieci. Potem każdy się rozebrał, by zostać już 
tylko w kostiumie, czapce i rękawiczkach. Niektórzy mieli też buty/
skarpety neoprenowe, gdyż w nich ciało odczuwa mniejsze zim-
no. Powtarzali, żebym wsłuchiwała się w siebie, uspokoiła oddech 
i powoli się zanurzyła na około dwie minuty, a następnie wyszła 
pobiegać, aby rozgrzać mięśnie i wróciła znowu na dwie minuty. Po-
dobno na początek miało wystarczyć. Wrażenie było niesamowite. 
Czułam dziwny przypływ energii, szybszy oddech, trochę endorfin. 
Zamiast dwóch minut siedziałam dłużej, bo czułam, że pozwala mi 
na to organizm. Przebiegłam się i wtedy poczułam, co to „odpalenie 
pieca wewnętrznego”. Czułam ciepło w mięśniach, więc postanowi-
łam wejść jeszcze raz i później jeszcze raz. Tyle adrenaliny, że było 
mi się ciężko ubrać, bo dopiero wtedy poczułam ogromne zimno. 
Myślę, że ludzie, którzy tam byli dali mi siłę, aby się z tym zmierzyć. 

Co Ci daje morsowanie?
Z pewnością wewnętrzny spokój, wyłączają się wszystkie myśli 
w głowie. Morsowanie daje też dużo energii do działania, pobudza 
organizm. Na pewno poprawia odporność i ukrwienie tkanek, wy-
gładza i ujędrnia skórę. A oprócz tego można poznać fajnych ludzi, 
z którymi wyjeżdża się później na wspólne morsowanie nad morze 
czy też w góry.

Co byś powiedziała osobom, które nigdy tego nie robiły, 
a chciałyby zacząć?
Powiedziałabym, że muszą koniecznie spróbować, bo warto skorzy-
stać z dobra, które dają zimne kąpiele. Po pierwsze wejść z kimś, 
dla towarzystwa, po drugie wejść na tyle czasu, na ile sprawia nam 
to przyjemność (zwykle parę minut na początek, bo to nie konkurs 
na czas. Zawsze można iść pobiegać, wrócić i znowu wejść na parę 
minut). Po trzecie: buty lub skarpety neoprenowe – świetnie izo-
lują, więc najlepiej w nich zacząć, żeby nie zrazić się do zimna. Po 
czwarte: czapka i rękawiczki – przez głowę ucieka najwięcej cie-
pła, kończyny szybko się oziębiają. To tak na początek, bo później, 
w zależności od tego, jak się ktoś adaptuje, można wejść i bez tego 
ekwipunku. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych zimnych kąpieli.

Iwona Mazurek
fot. archiwum Dominiki Smolińskiej

ZDROWIE

Dominika Smolińska
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Rok 2020   w obiektywie
fot. arch. CKI
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Rok 2020   w obiektywie
fot. arch. CKI
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KULTURA

CKI Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM

Tak jak dla wszystkich branż, również dla kultury był to rok trudny i wy-
magający szybkiego reagowania na kolejne zmiany w przepisach. 
Coś, co wydawało się niemożliwe jeszcze w piątek, w kolejny piątek 
stawało się naszą codziennością. Tym bardziej cieszy, że przez cały 
okres pandemii spotykaliśmy się z wielkim głodem kultury i sportu 
wśród izabelińczyków. To bardzo krzepi i pozwala myśleć o przyszłym 
roku w kolorowych barwach.

Działać na tyle, na ile możemy

W marcowy weekend (7 – 8 marca) odbyły 
się dwa duże wydarzenia: III Bieg Zmarźla-
ka i koncert z okazji Dnia Kobiet „Kaprysy 
zaspokojone”. Już wtedy w powietrzu wisiał 
niepokój przed nadchodzącym wirusem 
i wiedzieliśmy, że na dniach nastąpi zupeł-
nie nowa rzeczywistość. Mimo to postano-
wiliśmy nie odwoływać wydarzeń oraz zajęć 
sekcyjnych. „Jeśli możemy działać, to nie 
rezygnujmy przedwcześnie” – ta myśl towa-
rzyszy nam od początku pandemii. Dlatego 
po odgórnym zamknięciu instytucji kultury 
w dniu 12 marca myśleliśmy nad tym, jak 
działać. Uruchomiliśmy cykl online autor-
stwa Iwony Mazurek pt. „Drzwi” (zdjęcia 
i opowiadania). Całość została niedawno 
wydana w formie książki. Zespół Wokaliza 
włączył się muzycznie w akcję #zostańw-
domu, a także jako jedni z pierwszych uru-
chomiliśmy zajęcia online. W maju, dzięki 
luzowaniu obostrzeń od razu otworzyliśmy 
obiekty sportowe, które działają po dziś 
dzień. W czerwcu jedną z pierwszych im-
prez w Polsce, które odbyły się w formule 
hybrydowej, były Izabelińskie Spotkania 
z Książką. 

Hybrydowe CKI

Centrum Kultury Izabelin funkcjonuje po 
dziś dzień. Mimo aktualnego zamknięcia 
budynków instytucji kultury, jesteśmy nie-
ustannie obecni w sferze online – działa 
większość naszych zajęć, a od niedawna 
zaczęliśmy również organizację koncertów 
na żywo za pośrednictwem Facebooka (np. 
koncert Mikołajkowy grupy Retrospektakl). 

Największe wytchnienie w czasie pande-
mii daje za to sport. Otwarte są zarówno 
boiska w Laskach, jak i sale gimnastycz-
ne w „dużej” Szkole Podstawowej, gdzie 
w zgodzie z przepisami mogą odbywać 
się zorganizowane zajęcia i treningi. To 
tutaj widzimy, jak duży jest głód wyjścia 
z domu. Z sukcesem odbył się chociażby 
niedawny Mikołajkowy Turniej Tenisa Sto-
łowego. Nad tym, aby działalność CKI była 
utrzymywana, nieustanny nadzór ma nasz 
zespół, który od czasu drugiej fali pande-
mii także działa hybrydowo – wszystko po 
to, aby zapewnić mieszkańcom możliwie 
niezakłócony dostęp do sportu i kultury.

Co w Nowym Roku?

Czekamy na Was! Nie wiemy kiedy i jak 
będziemy ulegać rozmrażaniu, ale mimo 
to czynimy nieustanne przygotowania na 
ponowne przyjście uczestników sekcji i od-
biorców innych wydarzeń do CKI. Wspo-
mnienie wrześniowego pikniku „Żegnaj 
lato”, podczas którego park pod sosnami 
przeżył istne natarcie mieszkańców, jak też 
krótki okres funkcjonowania we wrześniu 
i październiku, pozwala nam pozytywnie 
patrzeć w przyszłość. Jestem przekona-
ny, że zmiany, które poczyniliśmy w tym 
roku (wizerunkowe – nowe logo, repertuar 
i strona internetowa), programowe (nowe 
wydarzenia, zajęcia, karnet sportowy), jak 
i te organizacyjne (zmiana technologiczna 
i praca hybrydowa), pozwolą nam wejść 
jeszcze lepiej przygotowanymi w nową rze-
czywistość. Już teraz zapraszam na pierw-
sze duże wydarzenie organizowane online 
w przyszłym roku – finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy – zaś przedtem, spo-
tkajmy się podczas Sylwestra online orga-
nizowanego przez CKI. Mam też nadzieję, 
że jak najszybciej zobaczymy się w starej, 
„analogowej” formule, w Centrum Kultury 
Izabelin przy ulicy Matejki 21.

Dziękuję naszym odbiorcom, uczestni-
kom zajęć i partnerom za to, że jesteście 
z nami i dajecie nam poczucie wsparcia 
oraz wspólnoty w czasach pandemii. To dla 
Was jesteśmy. 

Dziękuję także mojemu zespołowi, który 
w tym roku pokonał pandemię i udowod-
nił, że jest grupą ludzi z ogromną pasją do 
tego, co robi. Życzę nam wszystkim lepsze-
go 2021 roku.

Michał Jóźwiak
Dyrektor Centrum Kultury Izabelin

fot. A. Kopytek
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MIKOŁAJKI ONLINE 
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

Tym razem, ze względu na obostrzenia 
pandemiczne, mikołajki obchodziliśmy 

online. Centrum Kultury Izabelin wspólnie 
z Pizzerią Mięta przygotowało filmik, poka-
zujący, jak zrobić mikołajkową pizzę w wa-
runkach domowych. Jesli ktoś jeszcze go 
nie widział, zapraszamy na kanał YouTube 
Centrum Kultury Izabelin. Zabawa była 
pyszna!

Wieczorem obejrzeliśmy na żywo świątecz-
ny koncert w wykonaniu zespołu Retro-
spektakl. Z przyjemnością wysłuchaliśmy 
rodzimych kompozycji bożonarodzeniowych 
oraz utworów w różnych językach obcych. 
Odbyliśmy muzyczną podróż m.in. przez 
Polskę, Włochy, Francję, Ukrainę. Nie za-
brakło także autorskich, „retrospektaklo-
wych” piosenek. 

Dziękujemy Państwu za liczny udział w kon-
cercie i bardzo ciepłe komentarze wysyłane 
na bieżąco podczas trwania koncertu.

Daria Kuźniecow-Dudko
koncert: fot. archiwum Marii Holki

Pizzeria Mięta: fot. Krzysztof Rejmer
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10 SEKRETÓW 
MARILYN 
MONROE 

Oczywiście wiemy, że była 
najsłynniejszą blondynką świa-
ta, symbolem seksu, ikoną, 
najjaśniejszą z hollywoodzkich 
gwiazd, że prawdopodobnie 
popełniła samobójstwo, że 
śpiewała prezydentowi Ken-
nedy’emu Happy Birthday, że 
prawdopodobnie była jego 
kochanką, że w ogóle miała 
facetów na pęczki, że tak pięk-
nie podmuch wiatru unosił jej 
sukienkę, że miała najpiękniej-
szy uśmiech świata, że…

Pełna kobiecości, wolna jak ptak – tak 
o Marylin pisali dziennikarze. Podob-

nie można by napisać o Soni Bohosie-
wicz, która wcieliła się w jej rolę. W piąt-
kowy październikowy wieczór na scenie 
Centrum Kultury Izabelin mogliśmy na 
żywo doświadczyć  wyjątkowych emocji, 
od smutku i żałoby po ogrom radości. 
Sonia Bohosiewicz przez półtorej godzi-
ny opowiadała i wyśpiewywała przed 
publicznością skrzętnie ukrywane sekre-
ty Marilyn Monroe. Księga została otwar-
ta, a razem z nią informacje o trudnych 
relacjach tej wielkiej gwiazdy z mężczy-
znami, o białym fortepianie po mamie, 
która bardzo wcześnie zmarła, o utracie 
nienarodzonego dziecka i wiele innych 
ściskających za serce historii. Wokalowi 
i opowieściom Soni Bohosiewicz towa-
rzyszył zespół, a spektakl odbył się we 
współpracy z Mazowieckim Centrum 
Kultury w ramach cyklu Swing Club na 
Mazowszu. W repertuarze znalazły się 
utwory Marilyn Monroe, Elli Fitzgerald 
czy Franka Sinatry, w tym piosenki zna-
ne publiczności z filmu Janusza Majew-
skiego „Excentrycy, czyli po słonecznej 
stronie ulicy”. Usłyszeliśmy takie piosen-
ki, jak Diamonds are a girl’s best friend, 
New York, New York, I’ve got you under 
my skin, Teach me, Tiger czy I’m begin-
ning to see the light. To był wieczór pe-
łen wrażeń, za co publiczność nagrodziła 
artystów gromkimi brawami. 

Iwona Mazurek

DO KAŻDEGO KONCERTU PODCHODZĘ 
Z WDZIĘCZNOŚCIĄ

Z Sonią Bohosiewicz rozmawia Iwona Mazurek

Dużo się dzieje teraz w Pani życiu za-
wodowym. Jak  sobie Pani z tym radzi, 
będąc zaangażowaną zawodowo ak-
torką i wokalistką oraz jednocześnie 
żoną i mamą? Gdzie znalazła Pani zło-
ty środek?
Pamiętam to pytanie z innych wywiadów. 
Przypominam sobie również, co na nie od-
powiadałam. Jednak dzisiejsza sytuacja jest 
zupełnie inna, niż była wcześniej. Nawet nie 
chcę mówić tego słowa na „P”, bo przez nie 
wszystko się zmieniło i wywróciło do góry 
nogami. Jeśli naprawdę miałabym odpo-
wiadać jak sobie radzę będąc zawodową 
aktorką, a jednocześnie żoną i mamą oraz 
czy znalazłam złoty środek, to musiałabym 
odpowiedzieć, że nie znalazłam. Jestem 
tym wszystkim wytrącona z równowagi, 
dlatego dziś każdy koncert, który przycho-
dzi mi zagrać, traktuję zupełnie inaczej. 
Przedtem moja praca była dla mnie taką 
oczywistością i normą, czymś tak natural-
nym, że miałam w sobie na tyle buty, by 
na nią narzekać. Teraz do każdego koncertu 
czy występu podchodzimy z ogromnym od-
daniem i wdzięcznością. Wszyscy jesteśmy 
teraz w dziwnym momencie. Nie możemy 
pracować, nie możemy planować świąt, 
ferii, nie możemy spotykać się z naszymi 
przyjaciółmi i bliskimi, żyjemy  w wiecznym 
strachu, i jest mi strasznie przykro, że musi-
my to przeżywać. 

Czy znajduje  Pani czas wyłącznie dla 
siebie?
Bardzo staram się znajdować czas tylko dla 
siebie. To jest oczywiście bardzo trudne, bo 
nawet kiedy go znajdę, to nie umiem go 
spożytkować tak, jak robiłam to wcześniej. 
Próbuję uspokoić swoje wnętrze poprzez 
ćwiczenia i medytacje, ale nie przychodzi 
mi to łatwo. Myślę, że muszę nauczyć się 
żyć w tej nowej rzeczywistości.

Jakich nowych projektów możemy się 
spodziewać w Pani wykonaniu w naj-
bliższym czasie?
Obecnie jestem w trakcie kręcenia serialu 
„Usta Usta”, co jest dla mnie ogromną ra-

dością. Jest tam moja stara ekipa, z którą  
przebywam od dziesięciu lat, a to daje taką 
katapultę do spotkania się dwadzieścia lat 
po maturze. Odwołuję się do moich skoja-
rzeń sprzed dziesięciu laty i to mi przynosi 
ogromną radość. Czegoś takiego wcześniej 
nie było. Ciągle dopadają nas jakieś dziw-
ne sytuacje, obwarowania, przerwy w pra-
cy, ale dziś już wiem, że pod koniec paź-
dziernika będziemy robić teledysk do płyty 
„Dziesięć sekretów Marylin Monroe”. Wiem, 
że będzie przepiękny. Szalenie mnie cieszy, 
że płyta, którą nagrałam rok temu, ujrzy 
wreszcie światło dzienne.

Jest Pani szczera i odważna. Idzie za 
prawdą i mówi to, co myśli. Jak to jest 
odbierane w show-biznesie?
To pytanie można odnieść do tego, co po-
wiedziałam na temat różnic płacowych po-
między kobietami i mężczyznami. Rzeczy-
wiście wypowiedziałam się wtedy prosto 
z serca, ale nie przypuszczałam, że będzie 
to odbierane jako akt odwagi, bo myśla-

Sonia Bohosiewicz, fot. Radosław Ragan
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łam, że dla wszystkich to jest oczywiste, 
a ja nie powiedziałam nic odkrywczego. 
A tu się okazało, że wszyscy wiedzą, tylko 
nikt nie mówi. To jest w pewnym sensie 
wykorzystywanie i przemoc ekonomiczna. 
A jak to jest odbierane? Nijak! Nikt na to 
nie odpowiedział, zainteresowało się tylko 
kilka kobiecych pism, dzięki którym mogłam 
o tym jeszcze powiedzieć. Natomiast męż-
czyźni nie są w ogóle zainteresowani tym 
tematem, a w tej sytuacji ekonomiści i so-
cjologowie wyliczają, że wszystkie zmiany, 
które się dokonują, nie tylko te dotyczące 
równości płac kobiet, ale także traktowania 
kobiet, równości seksualnej, rasizmu, praw 
dziecka – wszystko to cofnie nas o 25 lat, 
ponieważ zmiany mogą zachodzić w dobro-
bycie, a w zagrożeniu przechodzimy do wy-
uczonych schematów. Takie jest życie.

Jak radzi sobie Pani z popularnością, 
jej pozytywną i negatywną stroną?
Chyba się już do tego przyzwyczaiłam. 
Oczywiście ta pozytywna strona popular-
ności jest bardzo miła i pozwala na zała-
twienie czegoś „na gębę”. Coś, co było nie-
osiągalne np. terminy u lekarzy czy specja-
listów, przejścia przez bramki na lotnisku, 
staje sie łatwiejsze. Ludzie są milsi, kiedy 
cię rozpoznają, ale tego doświadczamy chy-
ba wszyscy. Ja może bardziej, bo więcej 
osób mnie zna. Co nie znaczy, że wszyscy 
mnie lubią. Niektórzy wcale nie chcą mnie 
znać, albo mnie znają i nie lubią albo nie 
znają, nie chcą znać i nie lubią (śmiech). 
Jeśli chodzi o tę negatywną stronę popu-
larności, to jest to hejt, z którym spotyka-
my się w Internecie. Z tym zmagają się też 
nasze dzieci. Tu nie wystarczy głaskanie po 
głowie i mówienie, żeby dziecko się uspo-
koiło, bo to jest jeden post. Cyberprzemoc 
jest koszmarna.

Czy  czuje się Pani kobietą spełnioną?
Myślę, że jestem kobietą, która robi to, co 
chce, a nawet jeśli nie chce, to wie dlaczego 
to robi. To jest taki balans, który w sobie 
mam. Sytuacje, których nie chcę wokół sie-
bie, staram się niwelować, aczkolwiek nie 
zawsze mi to wychodzi. Jeżeli jednak w ja-
kiejś sytuacji trwam, to wiem z jakiego po-
wodu to się dzieje.

Czego można Pani życzyć?
Tego, czego nam wszystkim, czyli żeby to 
wszystko się skończyło.

Zatem, niech wrócą stare dobre czasy.

Dziękuję za rozmowę

 

29. FINAŁ 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

online w Centrum Kultury Izabelin

10 stycznia, w niedzielę, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w 29. 
Finale WOŚP. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wy-

darzenie odbędzie się wyłącznie online. Podobnie jak poprzednio, połączymy działania 
z Centrum Kultury w Łomiankach oraz sztabem WOŚP Łomianki #2577. Transmisję wy-
darzenia będzie można śledzić m.in. na FB Centrum Kultury Izabelin. 
Na wirtualnym ekranie scenicznym będziemy oglądać artystów grających dla Orkiestry, 
telekonferencje z udziałem delegacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach, Urzędu Gmi-
ny Izabelin, Centrum Kultury w Łomiankach, Centrum Kultury Izabelin, Sztabu WOŚP 
Łomianki oraz 424 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Kampinos”. Na 
koniec, o godz. 20.00, wypuścimy we własnych domach Światełko do Nieba. 
Grajmy z radością!
Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest „Finał z głową”. Liczymy na Państwa aktywny 
udział w wirtualnych licytacjach. Zebrane środki Fundacja WOŚP przeznaczy na zakup 
nowoczesnego sprzętu w dziedzinie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 
Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu uda się zebrać kwotę ponad 40 000 zł – tak 
jak ostatnim razem.
Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu przekazywania przedmiotów na licytację, 
tel. 22 752 60 00, pon. – pt., godz. 10.00 – 17.00.

Daria Kuźniecow-Dudko
grafika: arch. WOŚP

KONKURS ONLINE 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w cotygodniowych konkursach 
online przygotowanych przez Centrum Kultury Izabelin. Już od 17 listopada w każ-
dy wtorek na naszym profilu facebookowym pojawia się kolejna część konkursu. 
Dotychczas można było wziąć udział w części rysunkowej, wokalnej, plastycznej 
i sportowej, ale wiele jeszcze przed nami.

Nagrody rzeczowe dla pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii!

Pokażcie nam swoje talenty!

Centrum Kultury Iabelin
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LOFF TO NIESAMOWITA PRZYGODA
Z Magdą Krassowską – tancerką, właścicielką Akademii tańca LOFF – rozmawia Iwona Mazurek

Czego się uczą uczestnicy na zajęciach 
i jaki jest cel zajęć?
Zajęcia w Akademii Tańca LOFF to niesamo-
wita przygoda, która daje wiele satysfakcji, 
wspaniałych przeżyć, ale przede wszystkim, 
to wypracowana forma zajęć, zapewniają-
ca prawidłowy rozwój psycho-motoryczny 
dzieci i młodzieży. Na zajęciach dzieci rozwi-
jają koordynację ruchową, dynamikę, gib-
kość, siłę, zapewniamy również ćwiczenia 
rozciągające. Nasi młodzi tancerze poznają 
podstawowe oraz zaawansowane kroki ta-
neczne, technikę tańca, a także uczą się 
układów choreograficznych, które wyrabia-
ją u nich pamięć taneczną. Niezależnie od 
poziomu zaawansowania, wszystkie nasze 
grupy prezentują swoje umiejętności, które 
zdobyły podczas całorocznej pracy, na wiel-
kiej scenie podczas uroczystej Gali Akade-
mii Tańca LOFF na koniec roku szkolnego. 

Akademia Tańca LOFF to nie tylko za-
jęcia pozalekcyjne?
Tancerze, którzy regularnie trenują, mogą 
dalej doskonalić swój warsztat i przecho-
dzą do grup turniejowych, reprezentując 

Akademię na zawodach. Nasze 
formacje taneczne to zdobywcy 
nagród festiwalowych, a także 
wielokrotni mistrzowie i wicemi-
strzowie Polski w tańcu nowo-
czesnym, hip-hopie oraz jazzie. 
Z sukcesami reprezentujemy gmi-
nę Izabelin na wielu prestiżowych 
konkursach. Zdobyte puchary 
zasilają gabloty z osiągnieciami 
sportowymi w szkołach w Izabeli-
nie. Akademia gwarantuje zajęcia 
na najwyższym poziomie. Zapew-
niamy dużą dawkę pozytywnej 
energii i świetnej zabawy.

Jak wyglądają przygotowania 
do występów i zawodów?
Nasi podopieczni trenują przez 
cały rok szkolny oraz na organi-
zowanych przez Akademię zimo-
wych warsztatach i letnich obo-
zach sportowo-szkoleniowych, 
podczas których dzieci robią 

ogromne postępy pod okiem najlepszych 
trenerów i choreografów w Polsce. Na suk-
ces składa się wiele czynników, takich jak 
choreografia, strój, dobrze dobrana muzy-
ka, wyraz sceniczny oraz obycie na scenie. 

I tego również uczymy na naszych zaję-
ciach. 

Czego jeszcze uczą się młodzi ludzie?
Motywujemy dzieci, zaszczepiamy im ducha 
walki, powtarzając, że najważniejszy jest 
szacunek do siebie i innych tancerzy. Kie-
dy jadą na turniej tańca, powtarzamy jak 
mantrę, że nie mogą śmiać się z tych, któ-
rym gorzej wyszedł jakiś układ. Należy się 
wspierać i wzajemnie motywować – to do-
daje siły. Nieważne, kto jak tańczy. Ważne, 
że kocha tańczyć i to robi.

Kiedy można zacząć naukę w Akade-
mii Tańca LOFF?
Można zacząć w każdej chwili, najważniej-
sze są chęci, nigdy nie jest za późno. Za-
jęcia prowadzimy w Izabelinie. W drugim 
tygodniu ferii, od 11 do 15 stycznia 2021, 
organizujemy Zimowe Warsztaty Taneczne. 
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i mło-
dzież.

 Dziekuję za rozmowę.

fot. arch. Magdy Krasowskiej
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Zapytaliśmy uczestników zajęć, co im daje taniec i dlaczego trenują w Akademii Tańca LOFF.

„Akademia Tańca LOFF jest bardzo 
fajna. Uczę się ciągle nowych kroków 
i układów tanecznych, co sprawia mi 
wielką frajdę. Moja trenerka wymyśla 
super kroki i układy, pomaga, jak mi coś 
nie wychodzi i sprawia, że coraz więcej 
umiem. Chciałabym tańczyć tak jak ona,  
kiedy będę większa.”

Olga, 7 lat

„Od dzieciństwa bardzo lubię tańczyć. Ale swoją przygodę z tańcem zaczęłam dopiero 
trzy lata temu w najlepszej, jak dla mnie, Akademii Tańca LOFF. Taniec to ruch, a ruch 
to życie. Na dodatek zajęcia uczą mnie pokory i stymulują do dalszego rozwoju swoich 
umiejętności. Pomaga mi w tym wspaniała kadra nauczycieli. Na treningach bywa różnie 
między uczestnikami. Oczywiście przede wszystkim panuje duch rywalizacji. Bywają 
też łzy, jak coś nie wychodzi, ale to tylko skłania do dalszych treningów i szlifowania 
układów. Natomiast na występach jesteśmy jedną rodziną i skoczymy w ogień jedna za 
drugą. Dzielimy się radością z wygranej lub goryczą porażki.”

Anastazja, 11 lat

„Akademia Tańca LOFF to nie tylko za-
jęcia tańca, ale też możliwość rozwi-
jania swojej pasji i stawania się coraz 
lepszym. Trenerzy to osoby, które chcą 
dla nas jak najlepiej. Na treningach, 
pomimo odpowiedzialności bycia grupą 
turniejową, panuje luźna i bardzo kom-
fortowa atmosfera. Gdyby nie Akademia 
Tańca LOFF, nie odkryłabym w sobie 
mojej największej pasji. Trenuję tu już 
dziewiąty rok i jest to niesamowite, jak 
dużo się nauczyłam. Zaczynając od sa-
mej techniki tańca, a kończąc na wie-
rze w siebie. Zrozumiałam, że mimo 
tego dawania z siebie wszystkiego, nie 
zawsze wygrywamy. Jednak nie podda-
jemy się i próbujemy jeszcze raz. To na-
prawdę ogromna duma i wyróżnienie, że 
możemy reprezentować naszą gminę.”

Martyna, 15 lat
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ZIMA - LODOWISKO - AKTYWNOŚĆ              

LODOWISKO
Planowane otwarcie lodowiska przewidziane jest na 18 grudnia, ale 

będzie to uzależnione od sytuacji epidemicznej i pogody. Wstępnie 
zapraszamy o 16.00 na dwugodzinne animacje na lodzie z trenerem. 

Z uwagi na panujące obostrzenia, aktywności na lodowisku odbywać 
się będą pod okiem instruktorów i w ograniczonych grupach, tak aby 
zachować bezpieczny dystans. Również podczas ferii dzieci i młodzież 
będą mogły doskonalić swoje umiejętności jazdy na łyżwach.

Pamiętajcie o zabraniu własnych łyżew, ponieważ wypożyczalnia 
będzie nieczynna. Szczegółowy harmonogram jazd z trenerem 
dostępny będzie już wkrótce na Facebooku CKi oraz CKI Czas na 
Sport, a także na stronie www.centrum.izabelin.pl

CKI Czas na Sport, fot. pixabay.com

ZAJĘCIA SPORTOWE
Na szczęście przepisy pozwalają nam na prowadzenie zajęć spor-

towych. Przedstawiamy Wam propozycje odbywających się za-
jęć na obiektach sportowych i nie tylko. 

Jeśli lubisz gry, zachęcamy do udziału w zajęciach sportowych: gry 
w badmintona z Klubem Sportowym Izabelin czy w ping ponga 
z Pingpongowym Izabelinem. W klubie RYŚ Laski jest do wyboru 
piłka nożna, teqball i tenis stołowy, a w Uczniowskim Klubie Spor-
towym Izabelin – siatkówka. Dyscypliny i precyzji nauczysz się na 
zajęciach karate z trenerem Dominikiem Seroką lub Piotrem Ba-
koniem, a równowagi i sprawności na rolkach z Roollschool. Dla 
najmłodszych mamy judo z Agnieszką Chlipałą – mistrzynią ju-jitsu 
oraz akrobatykę z Grow Academy. Świetną atmosferę i dużo ruchu 
można znaleźć w Akademii Tańca LOFF, której formacje obecnie 
przygotowują się do turnieju. Proponujemy również zajęcia online 
z jogi, ćwiczeń na zdrowy kręgosłup czy pilatesu.

CKI Czas na Sport

IV MIKOŁAJKOWY 
TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO

W sobotę, 5 grudnia, odbyła się kolejna edycja mikołajek na 
sportowo z tenisem stołowym. W tym roku, ze względów sa-

nitarnych, w zawodach mogli wziąć udział wyłącznie mieszkańcy gminy 
Izabelin. Turniej odbył się też bez udziału publiczności. Zawodnicy, wy-
startowali w kategoriach Młodzik, Junior, Open oraz Rodzina. 

Trzeba przyznać, że Wasza forma z roku na rok wzrasta, co nas bardzo 
cieszy. Brawo!

Dziękujemy wolontariuszom z sołectwa Laski oraz wszystkim uczestni-
kom, którzy pomagali w sędziowaniu podczas turnieju. W roli sędziego 
głównego wystąpił niezawodny Paweł Życki.

CKI Czas na Sport, fot. arch. CKI Czas na Sport

ŁOŚ INOCENTY 
POWRACA

W czasie najbliższych ferii zimowych, od 4 do 17 stycznia 2021, bę-
dzie można wziąć udział w terenowej grze na orientację po Iza-

belinie InOIzabelin. Jej bohaterem będzie sympatyczny łoś Inocenty. 
Gra będzie polegać na odszukaniu wskazanych na mapie punktów kon-
trolnych i dopasowaniu do nich załączonych zdjęć. W grze może wziąć 
udział każdy, bez względu na wiek, samodzielnie lub w gronie rodzin-
nym czy znajomych. Zawsze jednak należy pamiętać o przestrzeganiu 
obowiązujących przepisów sanitarnych, w tym zachowaniu dystansu 
społecznego i noszeniu maseczek. Gra do samodzielnego pobrania i wy-
drukowania będzie dostępna na  stronach CKI. 

Darek Mazurek 

CKI CZAS NA SPORT W GMINIE IZABELIN  

http://www.centrum.izabelin.pl
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  NA ŚWIEŻYM 
POWIETRZU Z CKI CZAS NA SPORT

TAI CHI 

Podczas ćwiczeń na otwartej przestrze-
ni, w otoczeniu zieleni, z dala od hałasu 

i zanieczyszczeń, nasz system nerwowy 
zaczyna odpoczywać. Gdy wychodzimy 
w teren stopniowo, nasza odporność na 
czynniki atmosferyczne powoli wzrasta,  
a organizm uczy się reagować na zmia-
ny temperatury. Dodatkowo ćwiczenia tai 
chi sa połączone z gimnastyką kompen-
sacyjną oraz lekką atletyką, co powoduje, 
że zaczynamy świadomie kontrolować 
swoją postawę, sposób poruszania się, 
sposób oddychania. Zmieniamy nawyki 

ruchowe, często nawet modyfikujemy dietę czy sposób spędzania dnia. 
Z czasem po prostu czujemy się lepiej, jesteśmy mniej podatni na infek-
cje, podnosi się również nasz poziom witaminy D3. Wszystko to powo-
duje podniesienie nastroju, szybszą regenerację, lepszy sen. 

Tai ji quan (tai chi) na świeżym powietrzu to jeden z najbardziej natu-
ralnych i organicznych systemów ćwiczeń jaki można uprawiać. Obok 
lekkiej atletyki oraz gier i zabaw uprawianych na otwartych przestrze-
niach, spacerów czy jazdy na rowerze, jest świetną propozycją dla osób 
potrzebujących odprężenia, spokoju, ale również wysiłku fizycznego. Je-
śli chcesz być zdrowy i sprawny i jeśli fascynuje Cię praca nad własnymi 
umiejętnościami i własnym ciałem, jeśli lubisz ćwiczyć sam lub z partne-
rem, w lesie, parku, lub na szkolnym boisku – ćwicz tai chi!

Michał Ignatowicz 
instruktor zajęć Tai chi na świeżym powietrzu

fot. archiwum prywatne

Zajęcia w piątki o godz. 8.30 na boisku przy szkole w Izabelinie

NORDIC WALKING

Nordic walking to aktywność właściwie idealna. Stosunkowo tania, bez-
pieczna i na świeżym powietrzu. Wiele osób myśli, że to sport dla 

seniorów, osób otyłych czy dotkniętych kontuzjami, podczas gdy trening 
z kijami może być intensywny i atrakcyjny dla wszystkich, niezależnie 
od stopnia wytrenowania. W Skandynawii na przykład wykorzystywany 
jest jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Energiczny marsz 
angażuje 90% mięśni. Kalorie spalamy o 40% intensywniej niż podczas 
marszu, ale obciążenie dla stawów i kręgosłupa jest o wiele mniejsze. 

Jakie są korzyści płynące z ćwiczeń na świeżym po-
wietrzu, opowiedzieli krótko nasi instruktorzy prowa-
dzący zajęcia w plenerze.

Warto jednak pamiętać, że aby nordic walking przynosiło zamierzone 
efekty, należy zadbać o dobór odpowiednich kijków oraz o technikę ma-
szerowania.  

Tekst i fot. Magdalena Włoszycka 
instruktor zajęć Nordic walking „Izabelińskie Włóczykije”

Zajęcia w soboty o godz. 9.00, start przy dyrekcji KPN 

TRENING BIEGOWY

Ruch zimą na świeżym powietrzu może 
przynieść wiele korzyści. Szczególnie 

w tych dziwnych czasach, kiedy ogra-
niczamy wychodzenie z domu, warto 
znaleźć chwilę dla siebie i zadbać o swój 
organizm, spędzając trochę czasu na ze-
wnątrz. Aktywność na świeżym powietrzu 
hartuje i wzmacnia odporność. Dotleniony 
organizm sprawi, że będziemy mieć więcej 
energii i z lepszym samopoczuciem bę-
dziemy się mierzyć z bieżącymi sprawami. 
Odpowiedni ubiór i oczywiście motywacja 
sprawią, że szybko oswoimy się z warun-
kami, szczególnie kiedy zaczną wydzielać się endorfiny, czyli hormony 
szczęścia (zwykle po ok. 30 – 40 minutach ćwiczeń/biegania).  

Może nie wszyscy są tego świadomi, ale podczas treningów przy niskiej 
temperaturze organizm zużywa więcej energii, aby utrzymać odpowied-
nią temperaturę ciała. Wykonując zatem te same ćwiczenia co latem, 
spalamy więcej kalorii.

Rafał Ruzik
instruktor zajęć Trening biegowy „Izabelin na Start”

fot. archiwum prywatne

Zajęcia we wtorki o 19.00 na bieżni przy szkole w Izabelinie 
oraz  w soboty o godz. 9.00 na boisku w Laskach 

CKI CZAS NA SPORT W GMINIE IZABELIN  
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O słuchaniu ciszy

KULTURAPRZYRODA

Naukowcy twierdzą, że im większy hałas, tym łatwiej o ciszę po nim. To prawda. Kiedy dłuższy czas stoimy 
na ruchliwej ulicy i wejdziemy do galerii handlowej, doświadczamy ciszy. Dopiero po jakimś czasie zaczyna-
my słyszeć grającą muzykę, szum klimatyzatorów, rozmowy ludzi, odgłosy kas, stukot wózków sklepowych 
na dylatacjach w podłodze. Całą masę dźwięków. Z czasem ta na pozór cisza zaczyna dokuczać...

Poszukiwacze ciszy
Gordon Hempton – amerykański botanik 
i ekolog – od czterdziestu lat przemierza świat 
w poszukiwaniu ciszy. Nie szuka ciszy bez-
względnej, bo taka, jeżeli w ogóle istnieje, to 
pewnie gdzieś w kosmosie. Szuka ciszy, która 
powstaje wyłącznie z dźwięków natury, bez 
wtrętów wydawanych przez wytwory cywili-
zacji, ciszy pierwotnej – takiej, która istniała 
na ziemi przed setkami i tysiącami lat. Okazuje 
się, że to bardzo trudne. Zdaniem Hemptona 
szczekanie psa, który jest zwierzęciem udomo-
wionym, jest dźwiękiem w przyrodzie obcym, 
ale już wycie wilka jest odgłosem absolutnie 
naturalnym – odgłosem ciszy.

W Polsce szukaniem ciszy zajmuje się kilka 
osób. Jedną z nich jest Marcin Dymiter – mu-
zyk, gitarzysta, wokalista i producent muzycz-
ny, lider noise-rockowego zespołu Ewa Braun, 
w latach 1996-2006 członek grupy Mordy. Od 
lat rejestruje rozmaite dźwięki i szuka najcich-
szego miejsca w Polsce. Podobno je znalazł, 
ale nie chce zdradzić gdzie ono jest, bo jak 
twierdzi „już byłoby po nim”. Niestety ma rację. 
Masowa turystyka zabija wszystko – miejsca, 
budynki, potrawy, nawet pory dnia i roku.

Nawet tu warto szukać
Kampinoski Park Narodowy jest, jak na polskie 
warunki, parkiem ogromnym. W poszukiwaniu 

ciszy rozmiar jest jego największym atutem, bo 
tylko dzięki wielkości jest to w ogóle możliwe. 
Otoczony drogami i coraz bardziej gęstniejącą 
zabudową, dotykający Warszawy, z ruchliwą, 
dzielącą go na pół drogą wojewódzką, jest 
coraz bardziej egzotyczną, zieloną wyspą na 
obrzeżach chaotycznie rozwijającej się aglo-
meracji. Znalezienie ciszy w parku jest trudne, 
ale nie niemożliwe. Ciągle jeszcze są tu miej-
sca, i to wcale nie w sercu uroczysk, w któ-
rych mimo naporu hałasu z zewnątrz, można 
ją usłyszeć. Wymaga to wysiłku i cierpliwości 
w poszukiwaniu, ale może się udać. 

Wyobraźnia
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w lesie. W wiel-
kim, potężnym lesie, w którym do najbliższych 
zabudowań w każdym kierunku jest kilkana-
ście, może kilkadziesiąt kilometrów. Stoimy, 
słuchamy.  Szeleszczą liście, z drzewa spada 
gałąź, wrzeszczy ptak, wiatr szumi w koronach 
drzew, słychać falujące na wietrze trawy, kro-
ple wody ociekają z wilgotnych gałęzi, opa-
dają płatki śniegu. Te dźwięki  tworzą ciszę. 
Ale nie słyszymy jej od razu. Musimy się do 
niej przyzwyczaić, oswoić z nią mózg. Powoli, 
w miarę jak on się przestraja, cisza zaczyna 
do nas docierać. Rozmaite, często nigdy wcze-
śniej nie słyszane dźwięki stają się coraz bar-
dziej czytelne. Jeden z naszych najstarszych, 
podstawowych zmysłów, który umożliwił nam 

przetrwanie na planecie, wreszcie pracuje na 
częstotliwościach, do jakich został skonstru-
owany przez naturę. Dotykamy oczyszczającej, 
ozdrowieńczej ciszy. To jest ten moment, kiedy 
stajemy się wreszcie częścią przyrody w sensie 
dosłownym. 

Talking heads
Pracując przez wiele lat jako przewodnik i cią-
gnąc za sobą ogony wycieczek, zmuszony by-
łem do ciągłego gadania, czyli zabijania ciszy. 
Zobaczcie to, popatrzcie na tamto… Na prawo 
most, na lewo most... I zawsze mnie dziwiło, 
że ludzie, przychodząc ze świata hałasu do 
świata ciszy, w żaden sposób nie chcą z hała-
su zrezygnować. Nie chcą usłyszeć ciszy, tylko 
moją mniej lub bardziej rzeczową paplaninę. 
Jakby obecność ciszy była dla nich krępująca, 
a wędrówka pośród niej nietaktowna i zobo-
wiązująca do ciągłego gadania. Niebywałe. 
Przyzwyczajani od niemowlęctwa do życia 
w hałasie, nie jesteśmy w stanie wyobrazić 
sobie, że można inaczej. Jedynie pary zako-
chanych przemierzają las w milczeniu, marząc 
żeby ścieżka nigdy się nie skończyła.

Pomruk
Mieszkam na skraju lasu, prawie kilometr od 
tak zwanej głównej drogi, chociaż jej główność 
jest i tak mniejsza od główności wielu innych 
dróg. Prawie nie jeżdżą po niej ciężarówki, 
a dopuszczalna prędkość w wielu miejscach 
jest na niej ograniczona do czterdziestu, a na-
wet trzydziestu kilometrów na godzinę. Tak, je-
stem szczęściarzem. Na podwórzu częściej niż 
warkot silników słyszę wiatr w koronach drzew, 
dzięcioły uparcie kujące w pniach, wrzask só-
jek i myszołowów, które w niedalekiej okolicy 
zbudowały gniazdo. Mimo tego, hałas i tak mi 
przeszkadza. Najbardziej słyszalny jest wieczo-
rem, przy bezwietrznej pogodzie, albo kiedy 
wieje z południowego wschodu. Kiedy wszyst-
ko wokół zasypia, słyszę przedzierający się 
przez las, odległy, ciężki pomruk Warszawy... 

Znalazłem ciszę
Wielokrotnie, będąc w różnych miejscach, 
starałem się słuchać ciszy, ale jeden raz, w li-
stopadzie ubiegłego roku, zrobił na mnie po-
rażające wrażenie. Było chwilę przed siódmą, 
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ZWIERZAKI W SYLWESTRA
Weronika Małkowska, student Roehampton University

Dla naszych podopiecznych Sylwester to 
trudny okres – hałas i wybuchy sprawiają, 

że nasi czworonożni przyjaciele źle się czują. 
Pamiętajmy, że zwierzaki mają o wiele lepszy 
słuch. To, co dla nas jest tylko głośne, im spra-
wia fizyczny ból. Człowiek słyszy dźwięki o czę-
stotliwości od około 16 do 20 kHz, natomiast 
niektóre rasy psów nawet do 65 kHz. 

By pomóc naszym przyjaciołom, możemy 
zastosować preparaty wyciszające. Niektóre 
z nich należy podawać już od połowy grudnia. 
Zwierzęta, które noc sylwestrową przechodzą 
wyjątkowo ciężko, mogą liczyć na dodatko-
wą pomoc – leki psychotropowe, wydawane 
jedynie na receptę. Należy wybrać się do we-
terynarza, aby odpowiednio dopasować leki 

w zależności od kondycji, wieku oraz wagi. Nie 
decydujmy o tym sami, gdyż niewłaściwe sto-
sowanie może zaszkodzić zwierzęciu, a nawet 
doprowadzić do zgonu! 

W ciągu dnia pobawmy się z pupilem – zmę-
czony może prześpi noc. 

Psa wyprowadzajmy na smyczy, żeby nie uciekł 
w panice po usłyszeniu wystrzałów. Wieczorny 
spacer zakończmy przed godziną dwudzie-
stą. Jeśli nasze zwierzę ma w domu miejsce, 
w którym czuje się wyjątkowo bezpiecznie np. 
pod łóżkiem lub za kanapą, warto zgasić w da-
nym pokoju światło i zasłonić okna. Ważna dla 
zwierzaka jest bliskość właściciela, ale nie wy-
ciągajmy ich na siłę z kryjówek.

Wszystkim rekomendujemy, by ograniczyć 
puszczanie fajerwerków. Naszym domowym 
zwierzakom możemy pomóc, natomiast dzikie 
zwierzęta są pozostawione samym sobie. 

ZWIERZAKOWO

więc wcale nie tak wcześnie. Stałem w środku 
lasu, prawie w geograficznym środku puszczy. 
Tylko ja, świt, mgła i delikatnie siąpiący deszcz. 
Tego dnia przyroda bardzo mi pomagała. Lek-
ko wiało z zachodu. Szum wiatru w koronach 
sosen przywodził na myśl morze. W takich mo-
mentach zawsze wyobrażam sobie, że siny, za-

mglony bezkres jest tuż za lasem. Od czasu do 
czasu słychać było trzask spadających  z drzew 
gałęzi. Wnętrze lasu syczało padającym desz-
czem. Nie było słychać samochodów, odgło-
sów pił, kosiarek, ciągników, nawet szczeka-
nia psów, chociaż wieś była całkiem blisko. 
Samoloty, których hałas jest zmorą puszczy, 

dziwnym trafem nie przelatywały. Zapomnia-
łem nawet o istnieniu wojewódzkiej drogi 579. 
Deszcz i wiatr skutecznie tłumiły nie całkiem 
odległe odgłosy cywilizacji. Stałem w bezru-
chu, chcąc wyłowić wszystkie otaczające mnie 
dźwięki. Słuchałem. Gdzieś blisko zaszczekał 
kozioł, w oddali odezwały się żurawie. Słysza-
łem kapiącą zewsząd wodę. W zaroślach nad 
kanałem krzątało się jakieś zwierzę. Przenikliwe 
zimno i odgłosy przyrody powodowały, że po-
czułem się mały i bezradny. Całkowicie otoczo-
ny naturą. Znalazłem ciszę.

Tekst i fot. Maciej Szajowski
Kampinoski Park Narodowy 

FB: @Kampinoskie krajobrazy
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SENIORZY

Do ćwiczeń w domu przydadzą się wygod-
ne ubrania, stabilne krzesło, mata gimna-

styczna i dwie butelki wody.

Ćwiczenie nr 1
odwodzenie nogi w bok

Cel ćwiczenia: zmocnienie mięśni ud

Wykonanie: stanąć za stabilnym krzesłem 
i lekko chwycić jego oparcie. Nie wolno opie-
rać się zbyt mocno na krześle, żeby się nie 
przewróciło. Następnie podnieść wyprosto-
waną nogę w bok i opuścić ją z powrotem. 
Palce stopy pozostają przy tym wyciągnięte do 
przodu. Na końcu należy powtórzyć to samo 
ćwiczenie z drugą nogą.

Trudniejszy wariant: zamocować obciążni-
ki na stopy powyżej stawów skokowych, żeby 
zwiększyć opór. Nie należy jednak stosować 
zbyt dużych obciążeń. Podnoszenie nogi po-
winno być tylko odrobinę trudniejsze niż wcze-
śniej.

Powtórzenia: 2 serie po 10 powtórzeń na 
nogę

Ćwiczenie nr 2
pompki na ścianie

Ćwicząc w grupie, mogą Państwo nawiązywać kontakty towarzyskie i motywować się nawzajem. Jednak 
bardzo ważne dla zachowania kondycji są też proste ćwiczenia, które każdy senior może samodzielnie 
wykonać w domu. Dzięki nim, można wzmocnić poszczególne partie mięśni, przy wykorzystaniu tego, co 
akurat znajduje się pod ręką – np. krzesła czy butelki z wodą. W zależności od potrzeb można wykonywać 
więcej powtórzeń danego ćwiczenia lub dłużej utrzymywać ciało w napięciu.

Cel ćwiczenia: wzmocnienie mięśni ramion, 
barków i klatki piersiowej

Wykonanie: stanąć przy ścianie w odległości 
odpowiadającej długości ramion. Następnie 
oprzeć się obiema dłońmi o ścianę i powo-
li uginać ramiona, aż do pozycji, gdy między 
ramieniem a przedramieniem powstanie kąt 
prosty (90°). W tej pozycji należy wytrzymać 
około 30 sekund. Następnie można powoli 
oddalić tułów od ściany, prostując ramiona. 
Trzeba pamiętać, żeby plecy pozostawały wy-
prostowane, a łopatki ściągnięte.

Powtórzenia: 10 do 15 razy w zależności od 
kondycji

Ćwiczenie nr 3
wstawanie z krzesła

Cel ćwiczenia: wzmocnienie przedniej części ud

Wykonanie: powoli usiąść na krześle i powoli 
wstać, przez cały czas zachowując wyprosto-
wane plecy. Przy wstawaniu spróbować nie 
pomagać sobie ramionami.

Łatwiejszy wariant: siedząc na krześle, na 
zmianę prostować nogi unosząc stopy do góry.

Trudniejszy wariant: stanąć przed krze-
słem, a następnie powoli uginać kolana i prze-
suwać pośladki do tyłu. Ręce powinny być przy 
tym wyciągnięte do przodu, a wzrok skierowa-
ny przed siebie. Na krótko przed zetknięciem 
pośladków z krzesłem, powoli wrócić do pozy-
cji wyjściowej.

Powtórzenia: 10 do 15 razy w zależności od 
kondycji

Ćwiczenie nr 4
stanie na jednej nodze

Cel ćwiczenia: poprawa koordynacji rucho-
wej i zmysłu równowagi

Wykonanie: napiąć mięśnie całego ciała 
i skierować wzrok przed siebie. Następnie 
unieść nogę do przodu i nakreślić stopą kilka 
kółek, najpierw zgodnie, a potem przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara. Na końcu należy 
zmienić nogę.

Trudniejszy wariant: podczas wykonywa-
nia ćwiczenia zamknąć oczy

Ćwiczenie nr 5
podnoszenie butelek z wodą

Cel ćwiczenia: wzmocnienie mięśni rąk, kar-
ku i grzbietu

Wykonanie: wziąć w ręce dwie butelki peł-
ne wody i stabilnie stanąć w lekkim rozkro-
ku. Następnie wyciągnąć ręce do przodu na 
wysokość barków, trzymając butelkę wody 
w każdej z rąk. Przywodzić jedną rękę z po-
wrotem, tak żeby butelka dotknęła barku, nie 

ŁATWE DOMOWE ĆWICZENIA DLA SENIORÓW 
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Ćwiczenie nr 7
unoszenie bioder

Cel ćwiczenia: wzmocnienie mięśni grzbietu

Wykonanie: położyć się na plecach na macie 
gimnastycznej, zgiąć kolana, a ręce ułożyć pła-
sko wzdłuż tułowia. Teraz powoli unieść bio-
dra w górę, utrzymać biodra w górnej pozycji 
przez 5 sekund i potem powoli powrócić do 
pozycji wyjściowej.

Trudniejszy wariant: żeby nieco ambitniej 
podejść do ćwiczenia, można wyprostować 
jedną nogę po uniesieniu bioder z podłoża. 
Podniesiona noga powinna tworzyć linię prostą 
z tułowiem. Utrzymać pozycję przez chwilę, po 
czym ugiąć i oprzeć nogę na podłożu i powoli 
opuścić biodra na matę.

Powtórzenia: 10 do 15 razy w zależności od 
kondycji

 

      Katarzyna Wutzler
Artykuł powstał we współpracy z firmą C&A

grafiki nadesłane przez autorkę

poruszając przy tym biodrami i utrzymując 
ręce w bezruchu przez 5 sekund. Na końcu 
ćwiczenia następuje zmiana ręki.

Wariant łatwiejszy lub trudniejszy: 
w zależności od wielkości butelek i stopnia 
napełnienia wodą, ćwiczenie to może stać się 
łatwiejsze lub trudniejsze. Nie należy używać 
zbyt ciężkich butelek do ćwiczeń, żeby nie 
przeciążyć mięśni.

Powtórzenia: 2 serie po 5 do 10 powtórzeń 
w zależności od kondycji

Ćwiczenie nr 6
siad zawieszony

Cel ćwiczenia: wzmocnienie mięśni brzucha 
i grzbietu

Wykonanie: usiąść na macie gimnastycznej 
i przyciągnąć kolana do piersi. Następnie po-
woli odchylić się z wyprostowanymi plecami 
do tyłu, aż wyczują Państwo napięcie mięśni 
brzucha. Utrzymać tę pozycję przez 5 sekund 
i powrócić do pozycji wyjściowej.

Powtórzenia: 10 do 12 razy w zależności od 
kondycji

Pożegnanie
Tak nagle i niespodziewanie z końcem października odeszła moja jedyna ukochana Sąsiadka. 
W życiu moich dzieci była od zawsze, w moim – przez ważne i trudne lata. Wydawałoby się, 
że tak już zostanie. Jednak wcześniej przyszła Jej starość, choroba…

Zawsze miała otwarte serce i dłonie gotowe do pomocy każdej żywej istocie. Bo była przede 
wszystkim dobrym człowiekiem, przyjacielem, sąsiadem, lekarzem.

Mieliśmy wielkie szczęście, że żyliśmy razem z Nią przez długie lata. I choć razem nie zrobimy 
już nic, a tęsknota jest ogromna, to wiem, że moja Sąsiadka ciągle jest z nami, bo wszyscy 
jesteśmy dla Niej ważni. 

Sąsiadka

ogłoszenie płatne

SENIORZY

SPZOZ Izabelin do mieszkańców:

Szanowni Mieszkańcy, 

czas epidemii to czas niezmiernie trudny dla 
nas wszystkich, a szczególnie dla pacjentów 
naszej przychodni. Z myślą o usprawnieniu 
wzajemnej komunikacji i poprawieniu Pań-
stwa komfortu w szybkim i bezpiecznym 
uzyskaniu porady lekarskiej wprowadziliśmy 
na szeroką skalę teleporady. Z dużą satys-
fakcją możemy dziś stwierdzić, że forma 
ta uzyskała Państwa akceptację i bardzo 
chętnie z niej korzystacie. Skłoniło nas to 
do wymiany przestarzałej analogowej cen-
trali telefonicznej na nowoczesną, obsługu-
jącą rozmowy w technologii internetowej 
(VOIP). Pozwoliło nam to na zwiększenie  
ilości linii telefonicznych z 3 do 9 i poprawiło 
dostępność dla Państwa naszego personelu 
medycznego. Cały czas jednak próbujemy 
zmniejszyć ograniczenia w korzystaniu 
z usług. Zależy nam na udzielaniu pomo-
cy przez naszą wspaniale wykwalifikowa-
ną kadrę medyczną. Mając to na uwadze, 
uruchomiamy w naszej przychodni formę 
wideoporady. Pozwoli ona na wygod-
ny kontakt z lekarzem. Co to oznacza dla 
pacjenta? To kontakt wizualny z lekarzem, 
prezentacja wizualna np. zmian skórnych. 

Ponadto, dla uproszczenia składania za-
potrzebowania na leki stałe, uruchamiamy 
nowy adres e-mail:  
e-recepty@spzozizabelin.pl 

Zachęcamy Państwa do składania deklaracji 
online przez portal www.pacjent.gov.pl, co 
daje możliwość nowym pacjentom skorzy-
stania z teleporady bez potrzeby wychodze-
nia z domu.

Wszystkie informacje na temat wideopora-
dy oraz składania deklaracji są dostępne na 
naszej stronie internetowej:
www.spzozizabelin.pl/dla pacjenta/

Od stycznia 2021 zapraszamy również do 
korzystania z nowo zakupionego przez nas 
pantomografu z tomografią, który wykorzy-
stywany będzie przy realizacji usług stoma-
tologicznych.

Korzystając z okazji składam wraz z całym 
zespołem SPZOZ najserdeczniejsze życze-
nia bożonarodzeniowe – przede wszystkim 
zdrowia, bo w tym czasie to jest najważ-
niejsze. 

Agnieszka Jeziorska
Kierownik SPZOZ Izabelin

http://www.pacjent.gov.pl
http://www.spzozizabelin.pl/dla pacjenta/   
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Centrum Kultury 

Izabelin 

 
 

SPZOZ Izabelin 

 
Kampinos 

Nieruchomości 

 
 

AJW-Nieruchomości 
 

KAMPINOS TELCO 

 
DUODENT S.C. 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

chirurgia 
naczyniowa i ogólna 

 
Wiesława 

Pawłowska- 
Jenerowicz 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska Juniperus 
s.c. 

 
Klinika 

Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 

 
Sylwia Szuder 

Fotograf 
 

Fotograf 
Foto Piekarnik 

 
BSK Sp. z o.o. 

 
Biuro Rachunkowe 

"Przyjazna 
Księgowość" 

 
PLUTON DYSTRYBUCJA 

Sp. z o.o. 

 
Gospoda 

Kampinówka 

 
MAD MEALS 

catering dietetyczny 
 

Hayashi Sushi 

 
 

KAWIARNIA Bon Appétit 

 
SOSNOWA SZPILKA 

 
ANTYKWARIAT 
PIOTRUŚ PAN 

 
WRÓŻKI CHRZESTNE - 
animacje dla dzieci 

 
 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK 

 
SENSOTEKA 

STREFA ROZWOJU 
DZIECKA 

Usługi Hydrauliczne 
Cezary Jabłoński 

Usługi hydrauliczne 
 i gazowe  

Włodzimierz 
Kucharski 

 
ArtMax B.M. 
Cieplińscy 

 
 

ACS-Elektro 
naprawiotor.pl 

INSTAL-KAN 
Łukasz Sałata 

 
PIES NA URLOPIE.PL 

 
Gabinet 

Weterynaryjny "Mokry 
Nosek" 

 
DOKTOR SZELKA 

psycholog zwierząt 

 
KWIACIARNIA 

IZABELLA 
 

KWIATY W DRODZE 

 
GAMMA SERVICE 
(środki czystości) 

 
AGRAW 

Automaty do bram 

 
Wideodomofony 
Sprzedaż, Serwis, 

Montaż 

 
 

A. S. PILAR 
 

JKR GROMADKA & 
GROMADKA SJ 

 
 

KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ 

 
Shower And Towel  

VIVAT Sp.j. 

 
Gminne Koło 
Miłośników 

Wędkarstwa 
w Izabelinie 

 
PPHU DOBEK 

Dobiesław Derbich 

 
 

COZMO-BIKE 

 
 

Pensjonat 
Martiany 21 

 
 

Pracownia Formatka 

 
TEO PV  

Diamond Life– Autoryzowany Partner 
Agencyjny Columbus Energy 

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

MIEJSCE 
NA

TWOJĄ 
REKLAMĘ

Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy serdecznie 

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 11.00 – 18.00

Wtorek 9.00 – 16.00

Środa 11.00 – 18.00

Czwartek 9.00 – 16.00

Piątek 9.00 – 16.00

Przed wizytą należy skontaktować się z biblioteką, podać listę 
zamawianych książek, ustalić dzień i godzinę odbioru. 

telefon stacjonarny 22 752 68 21

telefon komórkowy 508 442 313 

mail: biblioteka@bibliotekaizabelin.pl
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

REKLAMY

Szukam uczniów od zaraz! 

Uczę angielskiego w zakresie szkoły 
podstawowej i przygotowuję do 
egzaminu ósmoklasisty. 

60-minutowe lekcje przez ZOOMa. 

Zadzwoń i umów swoje dziecko:  
881 262 935 

Z A D Z W O Ń  T E R A Z !

SIERAKOWSKA 6, 05-080 IZABELIN

NUMER TELEFONU: +48 22 101 78 55

EMAIL: BIURO@KAMPINOS.COM.PL

MIEJSCE 

NA

TWOJĄ 

REKLAMĘ

STUDIO MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
Zaprasza na bezpłatną konsultację

512 429 022

Mościska, ul. Wierzbowa 6
www.smpbg.pl      facebook.com/smpgutowska

SMP

UMÓW SIĘ NA  
KONSULTACJĘ
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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

REKLAMY

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

KTO – MULTITEXTIL s.c. 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 - pierwsze dwa weekendy stycznia 2021 roku: 8-9-10, oraz 15-16-17 
w godzinach 11-18 w piątek oraz 10-16 w sobotę i niedzielę.

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

www.multi-textil.pl
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Mieszkańcy do piór!!!
Listy do Sąsiada 

zapraszają na swoje łamy

>> Chcesz spróbować sił w dziennikarstwie?

>> Chciałbyś podzielić się swoimi przemyśleniami?

>> A może opiszesz historię swojej rodziny w Izabelinie?

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

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


