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Okładka: Uczestnicy XI Gminnego

Przeglądu Muzycznego

"Śpiewajmy i grajmy małemu"

Foto J. Marciniak

Budżet Gminy Izabelin na rok 2014
Budżet Gminy Izabelin na 2014 r. został uchwalony przez Radę

Gminy na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r.

Ten roczny plan dochodów i wydatków w porównaniu z budże-

tem roku 2013 jest niższy zarówno po stronie dochodów, jak i wy-

datków. Wynika to z faktu, że w 2013 roku zakończył się kolejny etap

realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sani-

tarnej, na który pozyskaliśmy łącznie w 2012 i 2013 r. prawie 14,5

mln zł ze środków Unii Europejskiej. W 2014 roku planuje się po-

zyskanie dotacji w niższej niż w latach poprzednich wysokości. Ze

środków Unii Europejskiej planuje się dotacje na zakończenie roz-

budowy sieci kanalizacyjnej w kwocie 1.926.011 zł oraz na realiza-

cję drobnych projektów inwestycyjnych dotyczących budowy

zespołu boisk sportowych przy szkole podstawowej w Izabelinie

oraz zagospodarowania terenu w miejscach mających istotne zna-

czenie dla mieszkańców.

Podstawowe wielkości budżetowe przedstawia poniższe zestawienie:

Z żalem informuję, że w dniu 5 stycznia 2014 roku w wieku

91 lat zmarła Teresa Wiłkomirska, żona prof. Kazimierza

Wiłkomirskiego – patrona naszego stowarzyszenia. Przez

lata wspierała działania i inicjatywy Towarzystwa

związane z życiem artystycznym i edukacją muzyczną.

Uroczystości żałobne odbyły się 14 stycznia br. w kościele

p.w. Św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Mariusz Dżyga
Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego
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Z ˚YCIA GMINY 3

Dochody budżetowe w roku 2014

Podstawowe źródła dochodów Gminy są

niezmienne. Największe pozycje to udziały w po-

datku dochodowym od osób fizycznych i praw-

nych 48,9%, podatki i opłaty lokalne 19,9%,

subwencja ogólna (część oświatowa) 17,1% oraz

środki (dotacje) z Unii Europejskiej 6,1%.  

Struktura dochodów budżetowych w Gminie Izabelin

Wydatki budżetowe w roku 2014

Najwyższy udział w wydatkach ma oświata

i wychowanie, jest to bowiem aż 31,1% całości

wydatków. W związku z nowelizacją ustawy o sys-

temie oświaty i wprowadzeniu stałej opłaty za

korzystanie przez dzieci z wychowania przed-

szkolnego w wysokości 1 zł za każdą godzinę

przebywania dziecka w przedszkolu po godzinie

13.00 znaczne koszty funkcjonowania przedszkoli

przejął budżet. Ogółem wydatki na oświatę i wy-

chowanie w porównaniu do roku 2013 wzrosły

o ponad 2 mln zł. 

Znaczący udział w wydatkach budżetu ma, jak

co roku, gospodarka komunalna, której udział wy-

nosi 17,7% całości wydatków oraz transport i łącz-

ność, w tym drogi publiczne – 16,8% wydatków

gminy. 

Struktura wydatków budżetowych w Gminie Izabelin

Stałe wydatki na koszty funkcjonowania na-

szych jednostek kultury oraz administracji zostały

zapewnione na niezbędnym poziomie. 

W wydatkach na gospodarkę komunalną oraz

transport i łączność znaczący udział mają wydatki

inwestycyjne: dokończenie budowy sieci kanali-

zacyjnej w gminie oraz drogi publiczne. Planuje

się modernizację (wspólnie z powiatem) ulicy

3 Maja w Izabelinie na odcinku od ul. Tetmajera

do ul. Fedorowicza oraz w Truskawiu od ul. Bo-

cianiej do ul. Parkowej. W tych wydatkach

zaplanowano również środki na odwodnienie

modernizowanych dróg. Ponadto planuje się rea-

lizację przebudowy ul. Tetmajera i ul. Chodkiewi-

cza w Izabelinie, dokończenie przebudowy

ul. Wieczorka w Laskach oraz dokończenie

budowy parkingu przy szkole podstawowej przy

ul. Wojska Polskiego w Hornówku. 
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Z ˚YCIA GMINY4

Wydatki majątkowe Gminy Izabelin w 2014 roku

Zaplanowane wydatki zapewniają niezakłócone bieżące funkcjonowanie Gminy. Wydatki bieżące

stanowią 77,2% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,8%. 

Życzymy naszym mieszkańcom i sobie powodzenia w tych ambitnych planach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 oraz

art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 45.007.294,34 zł zgod-

nie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 41.424.119 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.583.175,34 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 51.098.104,34 zł zgod-

nie załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.456.708 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania

inwestycyjne, w kwocie 11.641.396,34 zł zgodnie

z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 6.090.810 zł, który zo-

stanie sfinansowany z planowanych kredytów na

łączną kwotę 4.550.000 zł oraz pożyczki w wysokości

1.540.810 zł.

§ 4.

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 

100.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 

400.000 zł w tym:

1)  na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego

wysokości 110.000 zł, na wydatki bieżące dla 

działu 801 w wysokości 290.000 zł.

§ 5.

Przychody budżetu w łącznej kwocie 8.723.810 zł, roz-

chody budżetu w łącznej kwocie 2.633.000 zł zgodnie

z załącznikiem nr 4.

§ 6.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na 

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 700.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów

w wysokości 4.550.000 zł oraz pożyczki w wyso-

kości .540.810 zł na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 171.930 zł z tytułu

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alko-

wych oraz wydatki w kwocie 150.000 zł na realiza-

Uchwała Budżetowa na rok 2014

Gminy Izabelin
Nr XXXIII/283/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.

LdS_styczen_2014_Layout 1  1/29/14  9:28 AM  Page 4



Z ˚YCIA GMINY 5

cję zdań określonych w gminnym programie

profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoho-

lowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21.930 zł na realizację 

zadań określonych w gminnym programie prze-

ciw działania narkomanii.

§ 8.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącz-

nikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

wykonywanych na mocy porozumień z organami

administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy pod-

miotom należącym i nie należącym do sektora finan-

sów publicznych zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z za-

kresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wy-

sokości 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadze-

niem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr

10.

§12.

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w

ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodręb-

nionych rachunków dochodów, oświatowych jedno-

stek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

Upoważnia się Wójta do:

zaciągania kredytów i pożyczki do wysokości po-

szczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6

uchwały, do dokonywania zmian w planie wydatków

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między dzia-

łami,  do dokonywania zmian w planie wydatków in-

westycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej

z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych 

Wieloletniej Prognozie Finansowej, o ile zmiany te nie

spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych,

bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych,

lokowania wolnych środków budżetowych na ra-

chunkach bankowych w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej Gminy Izabelin.

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.

z 2013 r. poz. 645

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone

w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835,

Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr

185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.

1429, Nr 291 poz. 1707., z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548,

z 2013 r. poz. 938
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W dniu  18 grudnia  2013 roku odbyła

się  XXXIII   sesja   Rady   Gminy  Izabe-

lin. Przewodniczący RGI Jerzy Pietrzak

otworzył sesję, przyjął porządek obrad

i protokół z poprzedniej sesji. Następ-

nie przewodniczący komisji złożyli

sprawozdania z prac Komisji Rady

Gminy Izabelin w okresie między ses-

jami, a Witold Malarowski przekazał in-

formacje o pracy Urzędu Gminy i Wójta

w miesiącu listopadzie br. Radni pod-

jęli następujące uchwały:

XXXIII/280/13 RGI (jednogłośnie 13

głosami „za”) w sprawie zmiany

uchwały w sprawie uchwalenia Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy

Izabelin na lata 2013-2023.

XXXIII/281/13 RGI (jednogłośnie 13

głosami „za”) w sprawie zmiany

uchwały budżetowej na rok 2013

Gminy Izabelin. W uchwale budżeto-

wej na rok 2013 Gminy Izabelin Nr

XXIII/196/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

otrzymuje brzmienie:

§ 1.Dochody budżetu w wysokości

50.566.565,89 zł zgodnie z załączni-

kiem nr 1, w tym:                                          

1) dochody bieżące w kwocie   

42.434.365,89 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 

8.132.200,00 zł”.

§ 2

otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości

55.993.565,89 zł zgodnie z załączni-

XXXIII sesja Rady Gminy Izabelin
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kiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie   

38.926.080,89 zł,

2) wydatki majątkowe w tym na zada-

nia inwestycyjne w kwocie

17.067.485 zł zgodnie z załącznikiem

nr 3”.

XXXIII/282/13 RGI (jednogłośnie 13

głosami „za”) w sprawie: uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy    Izabelin na lata 2014-2023.

XXXIII/283/13 RGI (jednogłośnie 13

głosami „za”) w sprawie uchwalenia

Uchwały Budżetowej na rok 2014

Gminy Izabelin.

XXXIII/284/13 RGI (jednogłośnie 13

głosami „za”) w sprawie Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania Narkomanii i Przemocy

Domowej na rok 2014.

XXXIII/285/13 RGI (jednogłośnie13

głosami „za”) w sprawie wyrażenia

zgody na zawarcie porozumienia

w sprawie współfinansowania  lokal-

nej linii uzupełniającej.

W celu zapewnienia funkcjonowania

w roku 2014 lokalnej linii uzupełniają-

cej L7, łączącej gminy Powiatu War-

szawskiego Zachodniego z siedzibą

Starostwa w Ożarowie Mazowieckim,

konieczne jest zawarcie stosownego

porozumienia międzygminnego regu-

lującego kwestię finansowania linii L7

przez Gminy Powiatu Warszawskiego

Zachodniego, w tym przez Gminę Iza-

belin. Gmina Stare Babice wyznaczona

w przedmiotowym projekcie jako

gmina wiodąca, wzięła na siebie orga-

nizację i koordynacje funkcjonowania

linii lokalnej L7. Ostateczne koszty

funkcjonowania nowej linii lokalnej

zostaną ustalone po zorganizowaniu i

przeprowadzeniu przez ZTM, prze-

targu na wybór przewoźnika linii L7 w

roku 2014.

XXXIII/286/13 RGI (11 głosów „za” i 1

„przeciw” 1 „wstrzymujący”) w sprawie

przyjęcia protokółu kontroli Komisji

Rewizyjnej

XXXIII/287/13 RGI (jednogłośnie 13

głosami „za”) w sprawie udzielenia

pomocy finansowej dla Powiatu War-

szawskiego Zachodniego. Ulica Sien-

kiewicza położona w Gminie Izabelin

we wsi Izabelin B należy do kategorii

dróg powiatowych. W związku z po-

wyższym zgodnie z ustawą o drogach

publicznych właścicielem drogi jest

powiat, a funkcję zarządcy pełni Za-

rząd Dróg Powiatowych w Ożarowie

Mazowieckim. Do obowiązków za-

rządcy należy m. in. utrzymanie

nawierzchni drogi, chodników, drogo-

wych obiektów inżynierskich (…). Po-

wiat Warszawski Zachodni podjął

działania polegające na remoncie

chodnika znajdującego się przy ul.

Sienkiewicza w Gminie Izabelin na dłu-

gości  ok. 215mb. Art. 216 ust. 2 pkt 5

i art. 220 ustawy o finansach publicz-

nych umożliwia udzielenie pomocy fi-

nansowej pomiędzy jednostkami

samorządu terytorialnego na realiza-

cję zadań jednej z nich. Jednocześnie

art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach

publicznych wymaga podjęcia przez

radę gminy odrębnej uchwały o jej

przyznaniu. Powiat Warszawski Za-

chodni  pismem z dnia 6 grudnia

br. zwrócił się do Gminy Izabelin

o pomoc finansową na realizację za-

dania bieżącego tj. remoncie chodnika

na ul. Sienkiewicza. Rada Gminy na

poprzedniej sesji podjęła uchwałę

w sprawie udzielenia pomocy finanso-

wej na wykonanie chodnika. W

związku z powyższym konieczne jest

podjęcie nowej uchwały i uchylenie

uchwały Nr XXXII/279/13 Rady Gminy

Izabelin z  dnia 27 listopada 2013r.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na

podpisanie stosownej  umowy pomię-

dzy Gminą Izabelin a Powiatem War-

szawskim Zachodnim i realizację

inwestycji.

DYŻURY   RADNYCH  w   2014 r. od-

bywają się w każdy CZWARTEK

GODZ. 16:00 - 18:00 w CENTRUM

KULTURY  IZABELIN  ul. Matejki  21

w Czytelni Gminnej Biblioteki.

Halina Jasińska 02.01., 17.04.,

16.10.2014 r.,  Grażyna Zielińska

09.01., 24.04., 23.10.2014 r., Tomasz

Urbański 16.01., 08.05., 30.10.2014 r. ,

Piotr Rzeźnicki 23.01., 15.05., 2014 r.,

Marek Gizmajer 30.01., 22.05., 2014 r.

,  Franciszek  Górecki 06.02., 29.05.,

2014 r., Elżbieta Grohman 13.02.,

05.06., 2014 r., Andrzej Jabłoński

20.02., 12.06., 2014 r.,  Sławomir Kra-

szewski 27.02., 26.06., 2014 r., Jerzy

Pietrzak 06.03., 02.10., 2014 r., Małgo-

rzata Piekarska 13.03., 11.09., 2014 r.,

Grażyna Fluder-Wasilewska 20.03.,

18.09. 2014 r., Edward  Ciećwierz

27.03., 25.09. 2014 r., Marek Bro-

chocki 03.04., 04.09. 2014 r., Andrzej

Adamski 10.04., 09.10.2014 r.

Iwona Mazurek          

I.M. : Pomału dobiega kolejna kaden-
cja samorządu. Pani pełni kilka
funkcji m.in. bardzo ważną - wice-
przewodniczącej Rady Gminy Izabe-
lin i przewodniczącej Komisji Kultury,
Oświaty, Sportu i Turystyki.  Jakie są
Pani doświadczenia związane  z peł-
nionymi funkcjami?

G.Z. Po kilku latach funkcjonowania
w Radzie Gminy mogę podzielić się
z Państwem swoimi refleksjami.

W naszej gminie funkcjonują dwie
instytucje kultury, Centrum Kultury Iza-

belin oraz Biblioteka Publiczna. W dużej
mierze utrzymują się z dotacji Urzędu
Gminy, choć mają również inne źródła
finansowania. Rolą tych instytucji jest
przedstawienie mieszkańcom pewnej
oferty zajęć dodatkowych, dzięki któ-
rym dorośli mogą rozwijać swoje
hobby, a dzieciom i młodzieży propo-
nuje się różne rodzaje aktywności poza
szkolnej.

Wydatki ponoszone na ten cel, czyli
szeroko pojętą kulturę zajmują znaczącą
pozycję w budżecie naszej gminy.

Czy to jest konieczne? Słyszałam

różne opinie, które wyrażają mieszkańcy
Izabelina. Niektórzy uważają, że jest to
zbędny wydatek. Na szczęście są i tacy,
którzy traktują tę pozycję w budżecie
jako inwestycję w przyszłość.

Przedstawiając dzieciom, mło-
dzieży i dorosłym różne możliwości spę-
dzania czasu wolnego, być  może
dajemy im pomysł na to, czym chcieliby
zajmować się oprócz pracy zawodowej
w przyszłości. Jeżeli uchronimy w ten
sposób, chociaż kilku młodych ludzi,
przed nudą czy poczuciem beznadziei,
to już będzie naszym sukcesem. 

Edukacja to nasza inwestycja w przyszłość…
Z Grażyną Zielińską rozmawia Iwona Mazurek
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I.M. : Istotną sprawą, która bulwer-
suje opinię publiczną naszego kraju
i znajduje też odbicie w rozmowach
z mieszkańcami Izabelina, a zwłasz-
cza rodzicami jest sytuacja sześcio-
latków. Jak ta kwestia przedstawia
się w naszej gminie ?

G.Z: W chwili obecnej jest sześć od-
działów, a zatem są cztery oddziały
uczniów, którzy poszli do klas pierw-
szych jako siedmiolatki i dwa oddziały
czwartoklasistów, którzy rozpoczęli
edukację szkolną jako sześciolatki.
Nie jest to może rozwiązanie idealne, ale
o tyle dobre, że dysproporcje wiekowe
w ramach danego oddziału nie są tak
duże,  jak w przypadku utworzenia od-
działu z dzieci urodzonych w dwóch ko-
lejnych latach.

Dodatkowo dużym atutem naszej
szkoły jest baza, starannie przygoto-
wane miejsce do edukacji, zwłaszcza
najmłodszych.

Szkoła również kosztowała wiele,
ale została zaprojektowana, zbudowana
i wyposażona tak, aby służyła naszym
mieszkańcom, ich dzieciom i kolejnym
pokoleniom.

Oprócz budynku,  ogromnym kapi-
tałem są też ludzie, nauczyciele,
pracownicy obsługi, którzy pracują
z wielkim zaangażowaniem, aby to
miejsce było bezpieczne i  przyjazne dla
ich małych użytkowników.

Tworzenie bazy materialnej eduka-
cji i kultury, nie jest rzeczą prostą ani
tanią i nigdy taką nie było. Musimy mieć
tego świadomość. Jeśli jednak jest już
utworzona w sensie miejsca, budynku,

wyposażenia, rzeczy materialnych,
wówczas pozostaje tylko dbać o to
miejsce i ludzi, którzy przygotują ofertę
oświatową i kulturalną z wykorzysta-
niem tej bazy oraz  ludzi, którzy będą
ten program realizować. W naszej gmi-
nie baza została już utworzona, więc
naszym zadaniem jest dobrze ją wyko-
rzystywać dla potrzeb mieszkańców.
Musimy też mieć świadomość, że nie
jest to program ustalony raz na zawsze.
I w zależności od zmieniających się po-
trzeb mieszkańców, sytuacji,  struktury
wiekowej, ta oferta będzie się zmieniać.
Natomiast nie można mówić,  że wy-
datki na kulturę czy oświatę są zbyt
duże, czy w ogóle niepotrzebne, ponie-
waż jest to nasza inwestycja w przy-
szłość a także konieczność, aby
zachować naszą tożsamość.  

Osoby, które interesują się proble-
mami dzieci i młodzieży mają świado-
mość, że w naszej gminie wykształcił się
unikalny model oświaty. Polega on na
odłączeniu nauczania początkowego
od starszych klas szkoły podstawowej
i gimnazjum, co pozwala na stworzenie
optymalnych warunków dla startu naj-
młodszych. Dostrzegane jest to przez
wiele osób z zewnątrz, często rekomen-
dowane, jako wzorcowe rozwiązanie .
Musi pani wiedzieć, że ostatnio Stowa-
rzyszenie Metropolia Warszawa jako
swojego kandydata do ogólnopolskiej
nagrody  „Fundament Rzeczypospolitej”
im. prof. Michała Kuleszy, zgłosiło wójta
naszej gminy, jako główny punkt uza-
sadnienia podając właśnie sukcesy
władz samorządowych Izabelina na
polu oświaty.

Dziękuję za rozmowę.
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I miejsce

PORADY PRAWNE W GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

przeprowadził konkurs na prowadzenie poradnictwa

prawnego dla klientów GOPS w roku 2014. 

Konkurs wygrała Kancelaria Prawna p. Sylwii Barcz-Po-

piel i kancelaria ta będzie w 2014 roku zajmowała się

bezpłatnym udzielaniem porad prawnych dla klien-

tów GOPS oraz mieszkańców gminy znajdujących się

w trudnej sytuacji materialnej. Porady te, tak jak do-

tychczas, finansowane będą z budżetu Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych porad jest

zamieszkanie na terenie naszej gminy oraz trudna sy-

tuacja materialna i bytowa, nie pozwalająca na sko-

rzystanie z tego typu usług w sposób komercyjny. 

Poradnictwo prawne prowadzone będzie w każdy

wtorek w godzinach  14.00 – 18.00  w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabeli-

nie ul. 3-Maja 42.

Wszelkich informacji udziela oraz zapisy na porady

prowadzi GOPS, codziennie w godzinach pracy

urzędu,  tel.  22 722 79 95 lub  22 722 89 44.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie, jako pierwszy akt normatywny
w polskim prawie, zdefiniowała poję-
cie przemocy w rodzinie, jako: jedno-
razowe albo powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające
prawa lub dobra osobiste członków
rodziny, w szczególności narażające
te osoby na niebezpieczeństwo utraty
życia, zdrowia, naruszające ich god-
ność, nietykalność cielesną, wolność -
w tym seksualną, powodujące szkody
na ich zdrowiu fizycznym lub psy-
chicznym, a także wywołujące cierpie-
nia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą. Pojęcie
członka rodziny ustawa utożsamia
z pojęciem osoby najbliższej, zawartą
w treści art. 115 § 11 kodeksu karnego;
a więc będzie to: małżonek, wstępny –
ojciec, matka, zstępny – syn, córka, ro-
dzeństwo – brat, siostra, powinowaty
w tej samej linii lub stopniu – teść, te-
ściowa, szwagier itp., osoba pozosta-
jąca w stosunku przysposobienia
(adopcji) oraz jej małżonek, osoba po-
zostająca we wspólnym pożyciu,
a także inna osoba wspólnie zamiesz-
kująca lub gospodarująca. 
Przemoc domowa jest przestęp-
stwem. Sankcjonuje to przepis art. 207
§ 1 kodeksu karnego, który stanowi,
że: “kto znęca się fizycznie lub psy-

chicznie nad osobą najbliższą lub nad
inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności od
sprawcy albo nad małoletnim lub inną
osobą nieporadną ze względu na jej
stan psychiczny lub fizyczny podlega
karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do 5 lat”. Wydaje się zatem, że
nikt nie powinien mieć wątpliwości
co do tego, czym jest przemoc w ro-
dzinie i jakiej kary może spodziewać
się osoba dopuszczająca się prze-
mocy.  O ile mamy doprecyzowane
sankcje wobec sprawcy, o tyle oczeki-
wania osoby doznającej przemocy
domowej, jak i znacznej części społe-
czeństwa – w wielu przypadkach - są
bardzo proste. Zazwyczaj jest to ży-
czenie, a nawet żądanie, aby odpo-
wiednie służby, w tym Policja
natychmiast reagowały w ten sposób,
że sprawca zostanie czym prędzej odi-
zolowany (najlepiej gdyby został wy-
wieziony na bezludną wyspę) oraz
bezwzględnie i szybko ukarany (najle-
piej byłoby ukarać go natychmiast, na
miejscu i bez procesu). Inne oczekiwa-
nia są takie, że odpowiednie służby
sprawią, “jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki”, że sprawca zmieni
się natychmiast w niepijącego, spo-
kojnego i kochającego męża czy part-
nera. Kwestię oddziaływań  i zakresu
pomocy oraz pracy z osobami stosu-

jącymi przemoc, jak i osobami dozna-
jącymi przemocy stanowią odrębny
obszar tematyczny. 
Ustawodawca wsłuchując się – ponie-
kąd – w oczekiwania i postulaty
społeczeństwa znowelizował obowią-
zującą Ustawę o  przeciwdziałaniu
przemocy, a znowelizowana jej treść
weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2010
roku. Znowelizowany akt prawny zo-
bowiązał gminy do utworzenia gmin-
nego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, a w szczególno-
ści do stworzenia zespołów interdys-
cyplinarnych.  
W skład zespołu interdyscyplinarnego
wchodzą przedstawiciele: jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, oświaty,
Policji, służby zdrowia, organizacji po-
zarządowych, kuratorzy sądowi, pro-
kuratorzy oraz przedstawiciele innych
podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie. Jednym z wielu działań podejmo-
wanych przez Zespół jest inicjowanie
interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie w oparciu o pro-
cedurę “Niebieskiej Karty”(samo poję-
cie “Niebieskie Karty” funkcjonuje od
1997 roku i zostało opracowane przez
Komendę Główną Policji przy współ-
pracy z Państwową Agencją Rozwią-

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY C.D. NIC NIE WIDZIAŁEM, NIC NIE SŁYSZAŁAM…
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zywania Problemów Alkoholowych).
Aktualnie kwestie proceduralne
(w tym również dotyczące sposobów
postępowania oraz wzoru dokumen-
tów) uregulowało Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 13 września
2011 roku w sprawie procedury “Nie-
bieskie Karty” oraz wzorów formularzy
“Niebieska Karta”. 
Wszczęcie procedury “Niebieskiej
Karty” następuje przez wypełnienie
formularza “Niebieska Karta – A”
w przypadku powzięcia podejrzenia
stosowania przemocy wobec człon-
ków rodziny lub w wyniku zgłoszenia
dokonanego przez członka rodziny
lub osobę będącą świadkiem prze-
mocy w rodzinie. Należy pamiętać
o tym, że procedurę „Niebieskiej Karty”
mają obowiązek wszcząć przedstawi-
ciele pięciu podmiotów: ochrony
zdrowia, oświaty, Policji, jednostek or-
ganizacyjnych pomocy społecznej,
oraz gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych. Bardzo is-
totne jest to, że sporządzenie formu-
larza Niebieskiej Karty, a jednocześnie
wszczęcie procedury nie wymaga
zgody osoby dotkniętej przemocą, ale
wskazane jest, aby odbyło się to w jej
obecności. W przypadku podejrzenia
stosowania przemocy w rodzinie
wobec dziecka, czynności podejmo-
wane i realizowane w ramach proce-
dury przeprowadza się, co do zasady,
w obecności rodzica, opiekuna praw-
nego lub faktycznego. Jeżeli jednak
to właśnie te osoby są podejrzewane
o  stosowanie przemocy wobec
dziecka, to działania z udziałem
dziecka przeprowadza się w obecno-

ści pełnoletniej osoby najbliższej w ro-
zumieniu art. 115 § 11 kodeksu kar-
nego, czyli wstępnego, rodzeństwa,
powinowatego w tej samej linii lub
stopniu, oraz w miarę możliwości
w obecności psychologa.
Wszczynając procedurę, podejmuje
się działania interwencyjne mające na
celu zapewnienie bezpieczeństwa
osobie, co do której istnieje podejrze-
nie, że jest dotknięta przemocą w ro-
dzinie. Rozmowę z osobą, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, przeprowadza
się w warunkach gwarantujących
swobodę wypowiedzi i poszanowanie
godności tej osoby oraz zapewniają-
cych jej bezpieczeństwo. Po wypeł-
nieniu formularza „Niebieska Karta –
A” osobie, co do której istnieje podej-
rzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie, przekazuje się formularz
„Niebieska Karta – B” czyli pouczenie.
Jeżeli tą osobą jest dziecko, formularz
„Niebieska Karta – B” przekazuje się ro-
dzicowi, opiekunowi prawnemu lub
faktycznemu albo osobie, która zgło-
siła podejrzenie stosowania przemocy
w rodzinie. Po sporządzeniu formula-
rza „Niebieska Karta – A” należy prze-
kazać go niezwłocznie do zespołu
interdyscyplinarnego. Zespół inter-
dyscyplinarny wnikliwe bada sprawę
i podejmuje odpowiednie kroki w celu
zabezpieczenia interesów osób do-
świadczających przemocy.  
Opisana powyżej procedura w sposób
dość skrótowy przedstawia mecha-
nizm przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie obowiązujący już od ponad
3 lat we wszystkich gminach w całej

Polsce. Może wydawać się skompliko-
wana i nie do zrozumienia, ale musimy
pamiętać, że procedurę wszczynają
i prowadzą przedstawiciele odpo-
wiednich służb, których można na-
zwać fachowcami. W najbliższym
czasie postaram się opisać kompeten-
cje poszczególnych służb w odniesie-
niu do procedury Niebieskiej Karty,
aby przestało już być tajemnicą czym
tak naprawdę zajmuje się dzielnicowy,
pracownik socjalny czy nawet kurator
sądowy. Postaram się udzielić odpo-
wiedzi na bardzo często zadawane py-
tania m.in. czy lekarz może odmówić
sporządzenia obdukcji lub wydania
opinii o stanie zdrowia? Czy funkcjo-
nariusz Policji może odmówić sporzą-
dzenia Niebieskiej Karty? 
Nie zapominajmy jednak o najważ-
niejszym: żyjemy w świecie gdzie
agresja, przemoc, gwałt są wszędzie.
Najbardziej wyszukane i doskonałe
w swej treści akty prawne regulujące
błyskawiczne procedury przeprowa-
dzane przez wybitnych fachowców
będą do niczego, nie przyniosą efek-
tów, ani nie spełnią oczekiwań jeżeli
sami nie rozejrzymy się wokół siebie
i nie zmienimy swoich postaw wobec
domowych katów (często będących
naszymi sąsiadami, znajomymi, krew-
nymi), dopóki nie pozbędziemy się
magicznych słów usypiajacych nasze
sumienie  –  ja nic nie wiem, ja niczego
nie widziałem, nic nie słyszałam, to
taki dobry człowiek tylko, żeby…

Bożena Zalewska
Kurator sądowy, członek Gminnego

Zespołu Interdyscyplinarnego

w Izabelinie

Robimy wszystko, by żyło nam się bezpieczniej…
Z komendantem Powiatu Warszawskiego Zachodniego

mł. insp. Waldemarem  Perdionem rozmawiała Iwona Mazurek

I.M.: Panie Komendancie, w  grud-
niu 2013 r. wszedł nowy rozkaz
organizacyjny  Komendy Powiato-
wej Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego na mocy
którego komisariaty w Izabelinie
i Lesznie przekształcone zostały
w rewiry dzielnicowych,  a  posteru-
nek w Kampinosie na ogniwo pat-
rolowo-interwencyjne wydziału
prewencji. 
Jaka jest przyczyna likwidacji na-
szego komisariatu oraz utworzenia
rewiru dzielnicowych, a także jak to
w tej chwili wygląda organizacyjnie ?

W.P.: Chciałbym uściślić, że nie jest to
likwidacja, ale przekształcenie jednostki

komisariatu w Izabelinie w rewir dziel-
nicowych. Decyzja ta została podjęta
z kilku powodów m.in. zmniejszoną ilo-
ścią wszczętych postępowań przygoto-
wawczych, zwiększeniem nadzoru nad
jednostkami, a także zmianą  taktyki
pełnienia służby na danym  rejonie oraz
równomierne obciążenie policjantów
sprawami postępowań przygotowaw-
czych. W chwili obecnej w Izabelinie jest
Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewen-
cji KPP dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego. Zatrudnionych jest 7 po-
licjantów oraz sekretarka, która jest
opłacana z budżetu gminy. Wśród funk-
cjonariuszy jest 2 dzielnicowych (czyli
tak jak przed reorganizacją), ponadto
służbę pełni 4 policjantów z Wydziału

Prewencji KPP, tj. 2 policjantów, z Ze-
społu  Wykroczeń i Postępowań Admi-
nistracyjnych oraz  2 policjantów z
Zespołu ds. Nieletnich i Patologii.
Razem daje nam to 6 policjantów plus
kierownik rewiru dzielnicowych. 

I.M.: Jak to, co Pan mówi ma się do fi-
zycznego stanu w rewirze w Izabeli-
nie oraz  jak teraz będzie wyglądać
działalność policji na terenie naszej
gminy ?
W.P.: Na co dzień w Izabelinie na pierw-
szej (8.00-16.00) i na drugiej zmianie
(14.00-22.00) jest funkcjonariusz, który
w razie potrzeby  przyjmie zawiado-
mienie od mieszkańców.  Dodatkowo
są też policjanci z Zespołu ds. Nieletnich
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W dniu 10 grudnia 2013 roku został
otwarty i poświęcony dom dr. Włodzi-
mierza Dolańskiego wybitnego niewi-
domego naukowca, pianisty i działacza
społecznego (1886-1973). W testamen-
cie przekazał on swój dom na potrzeby
dzieci głuchoniewidomych. Moderniza-
cja i rozbudowa budynku była możliwa
dzięki fundacji Fund for the Blind
of Laski w Wielkiej Brytanii i spadkowi
śp. Jadwigi z Reyów Sewerynowej
Morawskiej.

Uroczystości rozpoczęły się
w Domu Przyjaciół. Przybyłych gości
przywitała pani Elżbieta Szczepkowska
dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. Pan Władysław Gołąb prezes To-
warzystwa Opieki nad Ociemniałymi

przybliżył zebranym postać doktora
Włodzimierza Dolańskiego i jego zwią-
zek z Laskami.

Prezentację "21 kartek z pamiętnika
ucznia" przedstawiła pani Małgorzata
Benisz. Wszyscy zebrani byli urzeczeni
pięknymi fotografiami oraz trafnymi ko-
mentarzami.

Historię remontu domu opowie-
dział architekt Jan Kucza-Kuczyński.

Na koniec głos zabrali nasi goście
honorowi: pani Anna Morawska-Mes-
net, córka głównej fundatorki pani Jad-
wigi z Reyów Sewerynowej Morawskiej
oraz pan Tadeusz Potworowski prezes
londyńskiej fundacji działającej na rzecz
niewidomych w Laskach – Fund for the
Blind of Laski. Wypowiedzi naszych
gości były bardzo ciepłe i serdeczne.

Dalsza część uroczystości miała
miejsce w domu dr. Włodzimierza Do-
lańskiego. Odsłonięto tablice pamiąt-
kowe. Proboszcz parafii pw. Matki Bożej
Królowej Meksyku w Laskach ks. Grze-
gorz Jankowski poświęcił nowo otwarty
budynek.

Wszyscy goście zostali zaproszeni
na wspólne świętowanie do Domu Re-

kolekcyjnego. Cieszymy się, że nasi głu-
choniewidomi wychowankowie będą
mieli bardzo dobre warunki do nauki
i rozwoju.

Daria Kuźniecow-Dudko
Anna Magner

Foto. Grzegorz Ostrowski

Dar dla dzieci głuchoniewidomych z Lasek

i Patologii oraz z Zespołu  Wykroczeń
i Postępowań Administracyjnych, któ-
rzy  realizują czynności administracyjne
zarówno z gminy Izabelin , jak i z gminy
Stare Babice. Wycofałem też Zespół
Patrolowo-Interwencyjny, który wcieli-
łem do Wydziału Prewencji KPP,  powo-
łując Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
w ilości 21 osób. Chcę tu zaznaczyć, że
w chwili obecnej ilość etatów umożli-
wia, aby w pierwszej i drugiej zmianie
wyjechały do służby po dwie załogi.
Ta ilość będzie jeszcze zwiększona, gdy
15 policjantów  wróci  z kursu podsta-
wowego.  W  pierwszej kolejności  zasilą
oni ogniwo patrolowo-interwencyjne
Wydziału Prewencji KPP, którego poli-
cjanci pełnią służbę na terenie gminy St.
Babice i Izabelin. Reorganizacja została
tak przeprowadzona, aby w naszych
gminach,  na jedną zmianę wyjeżdżały
2 patrole oznakowane. Czyli  w Izabeli-
nie całodobowo będzie jeździł jeden
patrol. 

I.M.: To znaczy, że patrole będą pra-
cować również w godzinach nocnych
oraz w dni weekendowe ?
W.P.: Tak, właśnie tak. Kiedyś tego nie
było, bo i w Izabelinie i w St. Babicach
była mała struktura pionu prewencji, 
a co za tym idzie wyjeżdżała jedna za-
łoga na teren dwóch gmin. Staramy się
zapewnić mieszkańcom na terenie pań-

stwa gminy poczucie bezpieczeństwa.
Dokładamy wszelkich starań, żeby żyło
się im spokojnie. Dodatkowo na wasz
teren są kierowani policjanci z pionu
operacyjnego (państwo tego nie widzi-
cie ponieważ są "po cywilnemu"), któ-
rzy jeżdżą i patrolują. Dzięki pomocy
Komendy Stołecznej Policji dostajemy
dodatkowe posiłki z Oddziału Prewen-
cji.  Są to  funkcjonariusze w żółtych ka-
mizelkach, którzy także patrolują
państwa ulice. Dodatkowo będą rów-
nież działały służby ponadnormatywne
(pełnione przez policjantów z powiatu
warszawskiego zach. oraz policjantów
z garnizonu stołecznego), za które za-
płaci Gmina Izabelin. 

I.M.: Zbliżają się ferie zimowe. Nasi
mieszkańcy wyjadą na odpoczynek i
boją się nasilenia przestępczości,
zwłaszcza tej na mieniu. Gdzie sku-
pia się największa przestępczość
w powiecie ? I Co chciałby Pan  po-
wiedzieć , aby uspokoić nastroje spo-
łeczne naszych mieszkańców ?
W.P.: Większość z nas wyjedzie na ferie
z bliskimi, by nabrać sił i otuchy do dal-
szej pracy. Ja ze swojej strony chcę za-
pewnić, że pomimo ferii nasza praca się
nie zmieni, nie ulegnie pogorszeniu.
Ilość załóg pełniących służbę na terenie
państwa gminy nie spadnie. Dlatego
poczucie bezpieczeństwa mieszkań-

ców nie powinno zmaleć. A jeśli chodzi
o przestępczość, to najwięcej prze-
stępstw generuje gmina Łomianki, Oża-
rów i Błonie. W pozostałych gminach
powiatu (Leszno, St. Babice, Izabelin,
Kampinos) przestępczość jest znacznie
mniejsza i nadal spada.

I.M.: A jakie są statystyki w Izabelinie ?
W.P.: Na terenie gminy Izabelin w 2013
roku odnotowano 17 kradzieży, czyli o 2
mniej niż w roku poprzednim. Ponadto
zaistniały 22 kradzieże z włamaniem i 1
rozbój. Ogółem w roku 2013 wszczęto
92 postępowania o charakterze krymi-
nalnym, co stanowi średnio około 8
zdarzeń w miesiącu. Postępowania te
prowadziło 2 policjantów, a więc staty-
stycznie na jednego z nich przypadało 4
postępowania. W tym samym czasie
w innych gminach takich postępowań
na 1 funkcjonariusza wypadało 3 albo 4
krotnie więcej. Ta reorganizacja miała
na celu również to, aby równomiernie
obciążyć policjantów pracą w danej
jednostce. Chciałem też zwiększyć nad-
zór w rejonach o większej przestępczo-
ści, jak Łomianki czy Błonie.

I.M.: Pozostaje mi tylko życzyć nam
wszystkim zdrowia i poczucia bez-
pieczeństwa w całym 2014 roku.

Dziękuję za rozmowę
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Wszystko zaczęło się od Kazimierza
Brochockiego - mojego dziadka, praw-
nika i sędziego powracającego do Pol-
ski z Rosji. Wrócił do rodziców
mieszkających w Płocku, do brata Lu-
cjana 23 - letniego młodzieńca, który
ukończył we Włoszech szkołę woj-
skową i do trzech sióstr: Wiktorii, Anny
i Heleny. 

Lucjan zakochał się w Rosjance,
bardzo pięknej dziewczynie. Rodzice
Lucjana nie chcieli zaakceptować tego

związku. Dla nich Rosjanie byli zniena-
widzonymi wrogami. Niebawem wy-
buchło powstanie przeciw Rosji.
Rozpoczęło się ono 22 stycznia 1863
roku. Do największej bitwy na północ-
nym Mazowszu doszło pod Chromko-
wem 10 sierpnia1863 r. Tam Lucjan
został ciężko ranny. Pisał do Płocka,
do rodziców z żalem, że ta, której nie
akceptowali z ran go ratuje.

Mimo wielkiej miłości nie udało
się dziewczynie uratować Lucjana.
Zmarł i został pochowany na cmenta-
rzu w Dłutowie.

Trzy siostry Lucjana: Wiktoria,
Anna i Helena nie walczyły z karabi-
nami w rękach, ale roznosiły do         
poszczególnych oddziałów powstań-
czych wojskowe rozkazy.

Treść listów Lucjana do rodziców
znałem z opowiadania moich ciotek,
ówczesnych mieszkanek Płocka,
a później, jak my, Sochaczewa.

Po kilku latach poszukiwań
znalazłem grób Lucjana. Jest najpięk-
niejszy ze wszystkich grobów cmen-
tarnych w Dłutowie, starannie
pielęgnowany przez szkolną młodzież.
Tak było zgodnie z opowieściami do-
tyczącymi Powstania „po mieczu”.
A jak było po „kądzieli”?

Opowiadała mi moja mama
z domu Roman, że bardzo lubiła cho-
dzić z dziadkiem na spacery w War-

szawie. Wtedy to była już wolna Polska
pod rządami marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Mówiła mi, że dziadkowi
ubranemu w mundur powstańczy sa-
lutowali wszyscy spotkani wojskowi
z generałami włącznie. Taki mieli roz-
kaz, ale zapewne był to również wyraz
szacunku w stosunku do powstańców
styczniowych. Był to piękny obyczaj.

Marek Brochocki

Powstanie  Styczniowe przeciw Rosji −22 stycznia 1863 rok.

Lucjan z siostrami
Grób w Dłutowie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE INFORMUJE:
W grudniu 2013 r. nastąpiła modernizacja czytelni komputerowej dla użytkowników
GBP w Izabelinie.
Zrealizowana została dzięki  środkom Instytutu Książki w ramach programu 
„Kraszewski – komputery dla bibliotek 2013”.
Zakup 4 komputerów typu all-in-one, z programem biurowym
Office i antywirusami dofinansował Instytut Książki.
Komputery są już dostępne czytelni.

Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE
zaprasza na wystawę prac Izabeli Pakulskiej.

Prace można oglądać od 13 stycznia do 28 lutego 2014.

Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki.

Izabela Pakulska o sobie:

Jestem malarką z podwarszawskich Lasek.

Maluję techniką olejną, a tematem moich prac są głównie ludzie.

Portrety wielkich ludzi,  piękne kobiety,  stroje.

Fascynacje i pomysły często czerpię z podróży. 

W przyszłości chciałabym podróżować do dalekich krajów i obrazować  tamtejszą ludność i przyrodę."

Zainteresowanych Państwa ekspozycją swoich prac artystycznych prosimy o kontakt telefoniczny

z dyrektorem biblioteki 22 752-68-21, 502-621-205.
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Jak to się dzieje, że w czasach rozpadu
małżeństw i kryzysu rodziny, Stare
Dobre Małżeństwo wiernie trwa ze
sobą i ma się całkiem nieźle ? Choć
skład zespołu na przestrzeni lat zmie-
niał się kilkakrotnie, to trzeba przyznać
dla muzyków SDM liczą się wartości.
I właśnie o te niezmienne wartości
w życiu i muzyce artyści zabiegają.
Zespół wystąpił na naszej rodzimej
scenie 12 stycznia br., ściągając tym
samym  publiczność nie tylko z naszej
gminy, ale również z Warszawy0
i wszystkich gmin ościennych.

Stare Dobre Małżeństwo jest pol-
ską grupą muzyczną  wykonującą po-
ezję śpiewaną. Autorami wierszy
śpiewanymi przez SDM są: Edward

Stachura, Adam Ziemianin, Józef
Baran, Bolesław Leśmian, Jan Rybo-
wicz, Bogdan Loebl. Lider zespołu
Krzysztof Myszkowski (gitara i śpiew),
który skomponował muzykę do więk-
szości piosenek wraz ze swymi kole-
gami  Bolesławem Pietraszkiewiczem
(gitara) i Romanem Ziobro (kontrabas,
gitara basowa) w ten niezwykły nie-
dzielny wieczór zabrali nas do lep-
szego świata. Świata zasad, reguł,
wiary, nadziei, miłości i młodzieńczych
wspomnień.

Podczas koncertu zaprezentowali
utwory ze swojej najnowszej płyty za-
tytułowanej „Mówi mądrość”. Publicz-
ność usłyszała m.in.  utwory takie jak:
Wolałbym, Litania współczesna, Cóż
mogę, Coraz gorzej widzę, Uwaga !
Przyjaciel, Dopóki bolisz, Zaręczynowy
blues, W zawieszeniu, Mówi mądrość,
Ogień zapłonie w nas, Topielica. Pio-
senki były przeplatane przemyśle-
niami Krzysztofa Myszkowskiego nt.
życia, upływu czasu, wartości, przy-
jaźni. Trzeba przyznać, że zespół miał
doskonały kontakt z publicznością. Na
sali panowała atmosfera refleksji, nos-
talgii i zadumania. Choć były mo-

menty, kiedy widownia włączała się
do wspólnego śpiewania wraz z wy-
stępującymi, co miało miejsce przy
piosence „Bieszczadzkie anioły” czy
„Srebrny pociąg”. Szczególnie miłe dla
artystów było to, że w ich koncercie
uczestniczyły całe rodziny, choć jak
sami mówią ich twórczość jest skiero-
wana do ludzi w wieku 40 plus. Z opi-
nii słuchaczy wywnioskowałam, że
występ się bardzo podobał, a  artyści
sprostali oczekiwaniom gości. 

Po koncercie można było nabyć
płyty zespołu oraz poprosić muzyków
o autografy czy wspólne zdjęcie. 

Iwona Mazurek
Foto Janusz Marciniak 

Kampinoska Baza Turystyczna  Dzika Fasola

Wiosną ubiegłego roku powstało w Truskawiu , u wrót
Puszczy Kampinoskiej szczególne miejsce  , które zaintere-
suje każdego turystę.  Prowadzące bazę małżeństwo Agata
i Darek Ptasznik , zapaleni turyści i miłośnicy przyrody mają
za cel popularyzacje aktywnego wypoczynku w otoczeniu
pięknych puszczańskich krajobrazów. 

Zaletą tego miejsca jest jego idealne położenie . Stąd
rozpoczynają się szlaki turystyczne docierające do naj-
piękniejszych zakątków puszczy. Z drugiej strony dojeżdża
tu autobus komunikacji miejskiej linii  708 . Dla zmotory-
zowanych dostępny jest parking przy samym wejściu na
szlaki. 

Każda pora roku przynosi nowe możliwości i wyzwa-
nia . Od wiosny do jesieni funkcjonuje tu wypożyczalnia ro-
werów górskich, doskonale przystosowanych do leśnych
szlaków. Organizowane są ponadto rozmaite wyjazdy ro-

werowe , począwszy od kilkugodzinnych przejażdżek po
najbliższej okolicy , kończąc na dalekich wyprawach za-
granicznych. 

Na narciarzy, czeka wypożyczalnia biegówek i uroz-
maicone trasy , wśród których każdy znajdzie coś dla sie-
bie , zależnie od poziomu zaawansowania . Instruktor
w osobie właściciela pomoże początkującym opanować
technikę jazdy. 

Każda pora roku sprzyja spacerom tak tradycyjnym, jak
również z kijkami czyli Nordic Walking. W weekendy orga-
nizowane są wspólne, dostępne dla wszystkich chętnych,
wycieczki po okolicznych szlakach. 

Na  zmęczonego i zgłodniałego turystę czeka gości-
niec z bogatą ofertą zdrowych i smacznych  dań . Wiosną
i latem organizowane są koncerty oraz inne imprezy oko-
licznościowe , zimą natomiast kuligi i wyścigi narciarskie. 
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Stare Dobre Małżeństwo nadal trwa…
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Sobotnie, styczniowe popołudnie 11
stycznia 2014 roku. Za oknem szaro
i mglisto a w Centrum Kultury Izabelin
atmosfera wiedeńskiego balu. 

Walce, walczyki, muzyka filmowa
i wiele, wiele więcej. Tego wszystkiego
można było posłuchać na koncercie
noworocznym pt. „Wieczór Wiedeński
– Muzyczna podróż po Europie”.
Warszawscy kameraliści  w składzie:
Michał Jarmuła, Mateusz Zaziębło,
Katarzyna Paciorkiewicz-Jarmuła,
Anna Szalińska – skrzypce, Ewa Rybar-
czyk i Roman Protasik – altówki, Zofia

Pieniak – wiolonczela, Łukasz Rydzew-
ski – kontrabas, Joanna Przewoźniczuk
– flet oraz Dariusz Stokowiec – forte-
pian,  zagrali pod kierunkiem Sebas-
tiana Lewickiego. 

I to jak zagrali ! Trzeba przyznać, że
dyrygent poprowadził orkiestrę po
mistrzowsku. Jednocześnie ze swadą i
dowcipem prowadząc cały koncert, co
dało wyborną,  zabawową  atmosferę.
W pierwszej części spotkania muzycy
zabrali publiczność do Austrii, Węgier
i Polski, gdzie wybrzmiał W.A. Mozart
(Eine kleine Nachtmusik), J. Strauss
(„Nad pięknym modrym Dunajem”,
„Odgłosy wiosny”, „Polka pizzicato”,
„Wino, kobietai śpiew”, ”Opowieści
lasku wiedeńskiego”, „Wiedeńska
krew”), E. Tavan (Fantazja nt z opery
„Opowieści Hoffmana”), J.Hajdn (Sere-
nada z kwartetu smyczkowego F-dur),
F. Chopin (Etiuda op. 10 nr 3) oraz J.
Brahms (Taniec węgierski nr 5).  W dru-
giej części muzycznej podróży wspól-
nie odwiedziliśmy Amerykę (S. Joplin
„The Entertainer), wróciliśmy też na
chwilę do Wiednia (J. Strauss „Walc ce-
sarski”, „Polka Tritsch Tratsch”, „Radet-

zky Marsz”) a także przekroczyliśmy
czeską granicę, by usłyszeć „Humo-
reskę” A. Dvoraka. Jednak najdłużej za-
trzymaliśmy się w ojczyźnie, by
„objechać” – „Polskie drogi” A. Kuryle-
wicza, podelektować  się „Clarocello”
S. Lewickiego czy  „Preludium e-moll” –
F. Chopina. Wspólnymi siłami przego-
niliśmy też upiora z „The Phantom
in The Opera” A. Webbera. Zabawa
była przednia i na najwyższym pozio-
mie. W przerwie można było przekąsić
coś słodkiego lub napić się świeżo pa-
rzonej kawy. Panie z pięknymi fryzu-
rami, elegancko ubrani goście,
podnosili jeszcze dostojność chwili
i rangę tej wspaniałej muzycznej po-
dróży po Europie. Na koniec Sebastian
Lewicki rozdał wszystkim paniom bę-
dącym na sali po róży, na pamiątkę
wspólnie przeżytych chwil. Po prawie
dwóch i pół godzinach koncert zakoń-
czył się a goście zostali zaproszeni
dzień później na spotkanie ze Starym
Dobrym Małżeństwem.

Iwona Mazurek

Coroczny koncert noworoczny
już za nami…

Poszukujemy instruktora do pracowni komputerowej
Centrum Kultury Izabelin poszukuje instruktora /może być student/ka/ do prowadzenia kilka razy w tygodniu zajęć w pracowni kom-

puterowej dla młodzieży i osób starszych.

W programie zajęć m. in. podstawowa znajomość obsługi komputera i Internetu, obsługa programów: z pakietu Office , programów

graficznych - Photoshop, do obróbki zdjęć, montażu filmów – Adobe Premiere.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej oferty wraz z CV oraz  propozycji programu zajęć w pracowni komputerowej na adres:

sekretariat.cki@centru.izabelin.pl

Dodatkowe informacje tel. 22 7526828
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16 grudnia 2013 r. w Centrum Eduka-
cji Kampinoskiego Parku Narodowego
w Izabelinie Jego Eminencja Arcybis-
kup Kardynał Kazimierz Nycz - Metro-
polita Warszawski otworzył uroczyście
wystawę „Prymas Polski kardynał Józef
Glemp – Przyjaciel Puszczy Kampino-
skiej”. Ekspozycja składa się z 60 barw-
nych fotografii, na których uchwycono
najważniejsze momenty z wizyt Pry-
masa Polski w Kampinoskim Parku Na-
rodowym. Początkiem tej niezwykłej
przyjaźni Prymasa Polski z Puszczą
Kampinoską była pierwsza, histo-
ryczna wizyta Jego Eminencji w pol-
skich parkach narodowych 26 stycznia
1993 r. Wówczas, w zimowej scenerii
witaliśmy w Kampinoskim Parku Na-

rodowym Dostojnego Gościa - ks. Jó-
zefa Kardynała Glempa. Pomimo wielu
obowiązków przez wszystkie kolejne
lata Prymas zawsze znajdował czas, by
kilka razy w roku odwiedzić Puszczę
Kampinoską. – Kto choć raz zobaczy
puszczę, ulega jej urokowi na zawsze
– podkreślał w rozmowach z leśni-
kami. Mimo wielu obowiązków za-
wsze znajdował chwilę, aby spotkać
się z samą przyrodą oraz ludźmi, któ-
rzy poświęcili jej swoje życie. Bezpo-
średni, otwarty i życzliwy, mimo
dostojeństwa swego urzędu i związa-
nych z nim ważnych zadań, z ogromną
uwagą i serdecznością podchodził do
innych ludzi. W wielu miejscach Pusz-
czy Kampinoskiej zostawił trwałe

ślady swoich wizyt. Zachęcamy do
obejrzenia wystawy „Prymas Polski
kardynał Józef Glemp – Przyjaciel
Puszczy Kampinoskiej” poświęconej
pamięci Jego Eminencji. Wstęp na wy-
stawę jest bezpłatny. Ekspozycja
czynna jest do końca stycznia  2014 r.–
w dni powszednie w godz. 8 – 15 oraz
w weekendy w godz. 10 – 16. 
Autorami fotografii są: Marek Kali-
nowski, Magdalena Kamińska, Anna
Kębłowska, Ludwika Kwiadas-Wierz-
bicka Jerzy Misiak, Grzegorz Okołów,
Piotr Pukos, Andrzej Wierzbicki..

Z a p r a s z a m y !
Magdalena Kamińska/KPN

Foto Marcin Łada/Gazeta Babicka

W środę 15 stycznia br. odbyło się ko-
lejne spotkanie z gwiazdą. Tym razem
swojego faworyta mieli sympatycy piłki
nożnej, bo naszym gościem  był Michał
Żewłakow.  Urodzony w Warszawie w
1976 roku, były polski piłkarz występu-
jący na pozycji obrońcy, reprezentant
Polski, rekordzista pod względem liczby
występów w drużynie narodowej (102
występy). Karierę zakończył w 2013
roku zdobywając z Legią Warszawa
Mistrzostwo Polski. Jest jednym

z dwóch polskich piłkarzy obok Grze-
gorza Laty, który ma na koncie co naj-
mniej 100 występów w reprezentacji
narodowej. U nas zjawił się z uśmie-
chem na twarzy.  Młody, wysportowany
, sympatyczny mógłby zaczarować
serce niejednej dziewczynie, ale dziew-
czyn na spotkaniu było niewiele. Więk-
szość stanowili panowie w wieku od

7 do 12 lat oraz ich opiekunowie. Roz-
mowę poprowadził dziennikarz Pol-
skiego Radia Marian Dachniewski, ale
wiele pytań zadawali też fani Żewła-
kowa. Pytali o jego udział Mistrzo-
stwach Świata, o relacje w klubach
sportowych w Legii i Polonii, o nową
funkcję jaką pełni po zakończeniu ka-
riery w Legii Warszawa, o życie pry-
watne i o wszystko co związane
z piłką nożną. Młodzi adepci futbollu
z KS Ryś Laski pytali co trzeba zrobić, by
zostać  dobrym piłkarzem i  jakie trzeba
posiadać cechy charakteru. Nasz gość
cierpliwie i z ogromnym zaangażowa-
niem odpowiadał na zadane pytania,
a na koniec  rozdawał autografy i chęt-
nie pozował do wspólnych zdjęć. 

Iwona Mazurek
Foto Janusz Marciniak

Wystawa w Centrum Edukacji KPN

„Prymas Polski kardynał Józef Glemp – Przyjaciel Puszczy Kampinoskiej”

Spotkanie z Michałem Żewłakowem
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III Mazowiecki Festiwal Piosenki „Rozdźwięki” 

Z ˚YCIA GMINY20

Centrum Kultury Izabelin wraz z Europejską Fundacją Wspierania Talentów Dzieci
i Młodzieży „Młodzi Artyści” już po raz trzeci organizuje Mazowiecki Festiwal Pio-
senki „Rozdźwięki”. Festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży z Mazowsza. W kwietniu i maju tego roku organizujemy już trze-
cią edycję festiwalu. 
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku do 21 lat do udziału w przesłu-
chaniach konkursowych. 
Relację filmową z koncertu finałowego w roku 2013 można zobaczyć na stronie
www.centrum.izabelin.pl" www.centrum.izabelin.pl  i na stronie www.you-
tube.com  - Rozdźwięki - Izabelin 2013 - relacja z festiwalu piosenki. 
Harmonogram Festiwalu:

27 kwietnia 2014  –  eliminacje 

9-11 maja  2014  – przesłuchania koncertowe, grupowe warsztaty emisji głosu
prowadzone przez Annę Ozner, próby indywidualne z orkiestrą festiwalową  

11 maja 2014 –  Koncert Finałowy. 

W drugiej części Koncertu Finałowego dla młodzieży wystąpi młodzieżowy Big
Band Jazz Combo Volta. Dynamiczny swingowy zespół, od lat koncertuje w Pol-
sce oraz wielu krajach Unii Europejskiej. Wielokrotnie uświetniał swoimi występami
różnorodne wydarzenia kulturalne w Szwecji, Finlandii, Austrii, Niemczech czy Ho-
landii. Bardzo wysoki poziom artystyczny, świetna solistka Anna Sekuna, auten-
tyczna radość członków zespołu, niezwykła żywiołowość, urok prawdziwego
swingu, umiejętność nawiązywania bezpośredniego kontaktu z publicznością –
wszystko to wytwarza niezwykły klimat podczas koncertów i wprowadza słuchaczy
we wspaniały nastrój muzycznego show. 

Laureat Festiwalu otrzymuje czek na 1000 zł. Dodatkową nagrodą jest zaprosze-
nie do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA
2014 w Zielonej Górze. 
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 lat 

Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować na eliminacje dwie piosenki:
� jedną obowiązkową z dowolnej płyty Fundacji „Młodzi Artyści Śpiewają”
� cegiełka wraz z płytą na rzecz fundacji do kupienia na stronie internetowej 

ww.mlodziartysci.eu, w Centrum Kultury Izabelin (tel. 022 752 68 28/17),
� drugą dowolną piosenkę w języku polskim 

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest podanie na karcie zgłoszenia numeru
identyfikacyjnego, który jest zamieszczony na piątej płycie – „Młodzi Artyści Śpie-
wają 2014”, bez względu na to, z której płyty zgłaszana jest piosenka. mlodziarty-
sci.eu/plyty-z-piosenkami-i-podkladami

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszeniowa pojawią się wkrótce na stronach
internetowych Centrum Kultury Izabelin i Fundacji „Młodzi Artyści”.

Więcej informacji:
Biuro Organizacyjne Festiwalu
Centrum Kultury Izabelin
ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin
Grzegorz Nowicki
konkurs@centrum.izabelin.pl
tel. (022) 752 68 17

Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”
Paweł Słoniowski fundacja@mlodziartysci.eu
tel. 602590776, 661954325

W
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Wstęp Bezpłatny
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OGŁOSZENIA22

Nazywam się Kamil Łuczak, mam 29 lat, mieszkam wśród Was. W 2011 roku uległem ciężkiemu

wypadkowi w pracy. Doznałem poważnego urazu kręgosłupa, od tego czasu poruszam się na

wózku inwalidzkim. By dojść do większej sprawności potrzebuję długotrwałej, a zarazem kosz-

townej rehabilitacji. Serdecznie proszę o wsparcie w postaci przekazania 1 % podatku.

Proszę wpisać w rozliczeniu rocznym nr:

KRS 0000037220

z dopiskiem cel szczegółowy: Dla Kamila Łuczaka

Z góry dziękuję

WÓJT Izabelin, dnia 20 stycznia 2014r.

GMINY IZABELIN
woj. mazowieckie

UAG.6722.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E  W Ó J TA  G M I N Y  I Z A B E L I N
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, tzw. Etap IV

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012
r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 w nawiązaniu do art. 39 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XI/78/2007 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2007 r. 

z a w i a d a m i a m
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, tzw. Etap IV wraz z  prognozą oddziaływania na  środowisko, w  dniach
10.02.2014 – 10.03.2014 w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, Referat Architektury i Geo-
dezji, pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek od 900 do 1800, od wtorku do piątku od 800 do 1600. 

Projekt planu dostępny będzie także w wyżej podanym terminie na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy
Izabelin oraz na stronach internetowych gminy: www.izabelin.pl, www.bip.izabelin.pl, zakładka „zagospodarowanie prze-
strzenne” – „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Granice obszaru objętego planem zamykają się następująco: od północno-zachodniego narożnika działki oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 849/3 pochodzącej z obrębu Truskaw, w kierunku wschodnim północną granicą działek oznaczonych nume-
rami ewidencyjnymi: 850/6, 851/3, 852/3, 865/6 i 865/8 pochodzącymi z obrębu Truskaw, następnie w kierunku południowym
wschodnią granicą działki Nr 865/8, południową granicą działki Nr 865/8, w kierunku zachodnim – linią prostą do południowych
granic działek Nr 850/6 i 849/3 a następnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki Nr 849/3 do północno-zachodniego
narożnika działki Nr 849/3.

Dyskusja publiczna z udziałem projektanta, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 04.03.2014 r. (wtorek) o godz. 1800 w siedzibie Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie, ul. Matejki 21, 05-080 Izabe-
lin, pok. Nr 124, I piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) każdy, kto kwes-
tionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Izabelin
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
(numer ewidencyjny działki) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2014 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) za-
interesowani w terminie do dnia 28.03.2014 r. mogą składać do Wójta Gminy Izabelin uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: a.iwan@izabelin.pl lub
izabelin@izabelin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r.). Osoby składające uwagi drogą elektroniczną
otrzymają informację zwrotną potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie uwagi w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Gminy
Izabelin. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

Wójt Gminy Izabelin
/-/ Witold Malarowski

_________
Informacja dodatkowa Trzecie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu jest wynikiem częściowego uwzględnienia uwag
zgłoszonych podczas poprzedniego wyłożenia projektu w październiku 2013 r.
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Szukam pracy w ogrodnictwie, rolnictwie,  hodowli, a także w usługach i
handlu,  w gastronomii. Mogę być stałym konserwatorem

obiektu gospodarczego lub mieszkalnego. 
Tel. 696-137-381.

********************
Szukam pracy jako nauczyciel języków obcych (angielski, francuski,

niemiecki, rosyjski, białoruski).
Dojeżdżam do ucznia. Emeryci – połowa ceny.

Tel. 696 137 381

R E N O W A C J A  M E B L I  T A P I C E R S K I C H

L a s k i  u l .  P o c z t o w a  6

T e l .  6 6 4 - 4 6 5 - 0 5 7

Centrum Kultury Izabelin poszukuje instruktora

do prowadzenia zajęć w pracowni komputerowej. 

Tel. 22 752-68-17

Komunikat Sekcji Brydżowej Centrum Kultury Izabelin

W turnieju, który odbył się w niedzielę 26 stycznia 2014r, wzięło udział
16 zawodniczek i zawodników (czyli 8 par). Pierwsze trzy miejsca

w turnieju na IMP-y  zajęły pary:

I –      Jerzy (George) Jarmoc, Henryk Wysocki
II –    Ewa Bobińska, Maciej Lisewski
III –  Janusz Krukowski, Marian Lewandowski

Z przyjemnością informuję, że na turnieje głaszają się coraz to nowi
zawodnicy, i to reprezentujący wysoki poziom. 

Gratuluję zawodniczkom i zawodnikom oraz serdecznie zapraszam
w następujących terminach, zawsze o godzinie 15-ej:

16.02.14, 02.03.14, 13.04.14
Janusz Krukowski

Edukacja kobiet ciężarnych i ich
partnerów zalecana jest w Standar-
dzie Opieki Okołoporodowej u każ-
dej ciężarnej po 21- 26 tygodniu
ciąży. W naszej Gminie to zalecenie
realizowane jest w Szkole Rodzenia
w Izabelinie. Podczas kursu Szkoły
zapewnione jest wiarygodne źródło
informacji na temat ciąży, porodu
i pielęgnacji noworodka. 

Zajęcia w małych grupach ze zna-
jomą kadrą zapewniają przyjazną
atmosferę i komfort poruszania kwes-
tii intymnych. Ćwiczenia i warsztaty
korzystnie wpływają na poprawę kon-
dycji fizycznej oraz umacniają wiarę
we własne możliwości.  Treści meryto-
ryczne lub wątpliwości rodziców
staramy się rozwijać w sposób zrozu-
miały i zgodnie z najnowszą wiedzą.
Uczestnicy korzystają z bogatego
programu. 

Wzięcie udziału w warsztatach,
wykładach i ćwiczeniach poza możli-
wością przyswojenia wiedzy daje ro-
dzicom poczucie większej pewności
oraz możliwość poznania fachowców,
którzy są obecni w czasie okołoporo-

dowym - położne, pielęgniarkę, leka-
rza ginekologa, dietetyka. Wiedza jest
stale aktualizowana zgodnie z naj-
nowszymi rekomendacjami a te Panie,
które korzystały z zajęć przy kolejnych
ciążach lub wracają do nas znajdą za-
wsze coś nowego i aktualnego.

Szkoła Rodzenia w Izabelinie
działa od 2007 roku.  Kursy odbywają
się kolejno po sobie i dopasowane
są do terminów porodu uczestniczek.
Program obejmuje 8 spotkań raz
w tygodniu. Otrzymujemy informację
o porodach naszych kursantek a nie-
które z dzieci można podziwiać w ga-
lerii na stronie Szkoły.

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu
władz i pracowników Gminy Izabelin
Szkoła funkcjonuje i rozwija się. Funk-
cjonuje w ramach Gminnego Pro-
gramu Opieki nad Kobietą w Ciąży
realizowanym przez SPZOZ Izabelin.
Dziękuję wszystkim rodzicom –
uczestnikom, pracownikom Gminy
Izabelin, SPZOZ w Izabelinie, dyrekcji
Szkoły Podstawowej, Panu Markowi
Brochockiemu i wszystkim wykładow-
com.

SZKOŁA RODZENIA

Świąteczny Oskar – absolwent kursu Szkoły Rodze-
nia w Izabelinie Wiosna 2013

Z a p r a s z a m
Wszelkie Informacje:

Jagna Szulc-Kamińska Tel.608 634 886, jagna@sla-w.com, www.szkolarodzeniaizabe-

lin.pl, facebook – szkoła rodzenia w Izabelinie
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Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987

Biuro Usług Księgowych

KODA
Agnieszka Kopeć

ul. Pietkiewicza 25, Izabelin. Tel. 502-366-514

Profesjonalna obsługa firm.

Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS

BIURO RACHUNKOWE
„PRZYJAZNA KSI¢GOWOÂå”

Obsługa firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac 

ul. Kampinoska 12, Hornówek/Izabelin

Tel. 531-530-031

www.przyjaznaksiegowosc.pl 
PIERWSZE 2 MIESIĄCE RABAT 50%
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PIEL¢GNACJA I ÂCINANIE DRZEW,
OGRODY

T E L .  7 2 3  5 0  0 0 ,  0   5 0 1   9 8 6   7 1 2

ÂWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR
mgr in˝. Dorota CieÊlak

tel. 509-661-030, www.audor.pl
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