
luty 2014 nr 2(200)

Ferie zimowe 
w Centrum Kultury 
Izabelin



2 W NUMERZE

Informacja w sprawie podatków 
Gminy Izabelin w 2014 roku

Referat Księgowości Podatkowej Urzędu Gminy Izabelin uprzejmie informuje, że 
na początku lutego są wystawiane decyzje ustalające wymiar podatku od nieru-

chomości oraz podatku leśnego i rolnego. Otrzymają je Państwo za pośrednictwem 
poczty bądź bezpośrednio od sołtysów. Termin płatności pierwszej raty podatku wy-
nosi 14 dni od daty otrzymania decyzji – nie później niż do 17 marca. Następne raty 
płatne są odpowiednio do 15 maja, 15 września, 17 listopada 2014 r.

Z uwagi na zbliżający się termin płatności I raty podatków informujemy, iż można 
wpłacać go w dowolnie wybrany sposób:
■  drogą elektroniczną,
■   w każdym banku lub na poczcie na rachunek nr: 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034,
■  u sołtysa,
■   bez prowizji w banku PKO BP S.A znajdującym się w budynku urzędu w godzinach: 

poniedziałek–środa 9:00–16:00, czwartek–piątek 11:00–18:00.
Informujemy, że jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym 

w decyzji lub wynikającym z przepisu prawa, gmina wysyła do podatnika upomnie-
nie.

Koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł, czterokrotną wartość opłaty dodatkowej 
pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej. Koszty upomnienia 
obciążają podatnika i są pobierane na rzecz gminy. Obowiązek uiszczenia kosztów 
upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Przy-
pomina się, koszty upomnienia są naliczone za każde wystawione upomnienie. Co 
oznacza sumowanie naliczonych kosztów za poprzednio wystawione upomnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podatków można uzyskać pod nr tel. 22 722-
89-61(60)

JOANNA JANUSZKIEWICZ
Inspektor ds. windykacji 

Festiwal Piosenki „Rozdźwięki” 
Centrum Kultury Izabelin i Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci 
i Młodzieży „Młodzi Artyści” zapraszają do udziału w III Festi walu Piosenki 
„Rozdźwięki” – IZABELIN 2014

Festi wal adresowany jest do młodych wokalistów zamieszkałych na terenie woje-
wództwa mazowieckiego. Eliminacje do Festi walu Piosenki „Rozdźwięki” – Izabelin 
2014 odbędą się w dniu 27 kwietnia 2014 r. od godz. 11.00 w sali koncertowej Cen-
trum Kultury Izabelin.

Zapraszamy dzieci od 7 lat i młodzież do 21 lat do udziału w przesłuchaniach kon-
kursowych. Podczas przesłuchań Rada Artystyczna wybierze osoby zaproszone do 
udziału w warsztatach wokalnych oraz koncercie konkursowym.

Wszelkich informacji organizacyjnych, programowych i technicznych udziela:
Biuro Organizacyjne Festi walu Centrum Kultury Izabelin, 
ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin 
Grzegorz Nowicki – konkurs@centrum.izabelin.pl, tel. (22) 752 68 17 
Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”
– www.mlodziartysci.eu 
Paweł Słoniowski – fundacja@mlodziartysci.eu, tel. 602 590 776, 661 954 325
Regulamin festi walu jest do pobrania na stronie www.centrum.izabelin.pl

Patroni medialni festi walu:
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WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r., Nr 102, poz.651) niniej-
szym podaje się do publicznej wia-
domości, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Izabelin we wsi Izabelin C 
przy ul. 3 Maja 42 wywieszony zo-
stał wykaz nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy. 

Izabelin, dnia 19 lutego 2014 r.

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102 poz. 651) niniej-
szym podaje się do publicznej wia-
domości, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Izabelin we wsi Izabelin C 
przy ul. 3 Maja 42 wywieszony zo-
stał wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży. 

Izabelin, dn. 21.02.2014 r.

W dniu 18 lutego 2014. o godzinie 
18:00. w Centrum kultury Iza-

belin w sali 124, odbyło się spotkanie 
Wójta Gminy Izabelin p. Witolda Ma-
larowskiego przy współudziale kierow-
nika referatu architektury p. Krzysztofa 
Stańczyka i inspektora ds. urbanistyki 
p. Anety Iwan z mieszkańcami wsi Sie-
raków. 

Inicjatorem spotkania była radna 
i jednocześnie sołtys wsi Sieraków pani 
Grażyna Fluder. 

Przedmiotem spotkania był znaj-
dujący się obecnie w trakcie opraco-
wywania miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Sieraków. 
Narastające emocje związane z opra-
cowywanym miejscowym planem oraz 
pojawiającymi się wątpliwościami i py-
taniami dotyczącymi jego ustaleń i pro-
cedury stały się bezpośrednim powo-
dem zorganizowania tego spotkania.

Wójt W. Malarowski na wstępie 
omówił etap procedury planistycznej 
na jakim znajduje się obecnie opraco-
wywany plan, wskazując na problemy 
wynikające z przepisów o ochronie 
przyrody, w dużym stopniu ogranicza-
jące swobodę planowania, jak również 
wskazał na korzyści, które wynikną 
z jego uchwalenia. Przepisy o ochronie 
przyrody zabraniają przeznaczania pod 
zabudowę terenów znajdujących się 
w granicach Parków Narodowych, na-
tomiast uchwalony plan pozwoli ubie-
gać się o dofi nansowania ze środków 
unijnych na budowę kanalizacji we wsi 
Sieraków. Uwzględniając merytorycz-
nie uwagi, złożone przez zainteresowa-
nych właścicieli lub mieszkańców wsi 
do wyłożonego w październiku 2013 
roku projektu planu, pojawiła się ko-
nieczność ponowienia procedury. 

Na tym etapie Wójt przewiduje włą-
czyć do procedury ekspertów z dzie-
dziny planowania, by wspólnie pomo-
gli wskazać rozwiązania problemu wsi, 
zarówno planistyczne jak i społeczne.

Wójt wspomniał, że starając się 
o dofi nasowanie budowy planowanej 
infrastruktury jest związany termina-

mi. Zaistniała sytuacja wydłużyłaby 
znacznie procedurę uchwalenia pla-
nu. Nie mając gwarancji pozytywnych 
opinii i uzgodnień wprowadzonych 
na rysunku planu korekt, pojawiła się 

nu w części uzgodnionej i jednocześnie 
prowadzenia dalszej procedury opinio-
wania i uzgadniania zmian, wynikają-
cych z uwag zgłoszonych po wyłożeniu 
miejscowego planu. 

Na spotkaniu zaprezentowano pro-
jekty planu podzielonego na dwa eta-
py. Wskazano tereny objęte Etapem 
pierwszym planowanym do uchwale-
nia na sesji w marcu (po podziale na 
etapy) oraz wskazano rysunek pro-
jektu planu Etap II z uwzględnionymi 
uwagami. 

W dalszej części spotkania, kierow-
nik Referatu Architektury i Geodezji p. 
Krzysztof Stańczyk, złożył wyjaśnienia 
dotyczące problemów opracowywa-
nia planu Sierakowa w obecnym stanie 
prawnym. Po omówieniu przez insp. 
d/s. urbanistyki p. Anetę Iwan harmo-
nogramu dalszej możliwej procedury 
uchwalania planu dla Etapu I-go i od-
dzielnie dla Etapu II-go wywiązała się 
dyskusja w trakcie której wyjaśniano 
uwagi i wątpliwości dotyczące poszcze-
gólnych działek.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 
19:30.

KRZYSZTOF STAŃCZYK
Kierownik Referatu Architektury 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WSI SIERAKÓW

Informacja ze spotkania z mieszkańcami

Informacja na temat miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Izabelin

Referat Architektury i Geodezji 
uprzejmie informuje, że wszystkie 
obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Izabelin oraz informacje 
na temat prowadzonych proce-
dur planistycznych dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej: 
www.bip.izabelin.pl w zakładce 
„zagospodarowanie przestrzenne”

propozycja wydzielenia z planu dróg 
i terenów, które już uzyskały dopusz-
czenie pod zabudowę zagrodową, 
pozostawiając w dalszej procedurze 
obszary z wprowadzonymi zmianami. 
Podział planu na dwa etapy jest w tym 
przypadku rozsądnym rozwiązaniem, 
dającym możliwość zatwierdzenia pla-
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W niedzielę 26 stycznia 2014 roku 
podczas XI Gminnego Przeglądu 

Kolęd zostały ogłoszone wyniki XIX Mię-
dzynarodowego Konkursu Plastycznego 
Boże Narodzenie 2013. Na konkurs na-
desłano 380 prac z całej Polski, a także 
wiele prac z Litwy, Francji i Czech. Prace 
były wykonane bardzo różnorodnymi 
metodami m.in. malowane, wyklejane 
papierem, makaronem, rysowane, wy-
kuwane na blaszce, malowane na drew-
nie, malowane tuszem. Tematyka prac 
była związana z Bożym Narodzeniem. 
Nie zabrakło przepięknych szopek, 
świętych Mikołajów i prezentów z cho-
inkami, a pomysłowość dzieci i mło-
dzieży nie zna granic. Jury konkursowe 
w składzie: Małgorzata Jędrysik (pla-
styk), Kasper Jędrysik (plastyk), Elżbieta 
Jackowska ( plastyk), Hanna Kwietniew-
ska (główny instruktor CKI), Elżbieta 
Ptasznik (plastyk) oraz gościnnie Krysty-
na Sienkiewicz (aktorka) przyznało kilka 
nagród oraz wiele wyróżnień. Były też 
wyróżnienia publiczności. 

Wśród zwycięzców znaleźli się: 
I nagroda – Bogna Zając z Młodzie-

żowego Domu Kultury w Rybniku 
II nagroda – Magdalena Zieleźny 

również z MDK w Rybniku oraz Maciej 
Pawlak z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Krotoszynie

III nagroda – Kacper Plewa z Powiato-
wego Centrum Kultury w Nowym Targu, 

Laura Bujanowicz z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Konstantynowie Łódzkim, Zu-
zanna Jachimowicz z MDK w Rybniku 
oraz Agata Uścinowicz ze Szkoły Średniej 
w Mickunach na Litwie.

Nagrodę specjalną Krystyny Sien-
kiewicz otrzymała Weronika Potyrcha 
Z MDK w Rybniku.

Nagroda publiczności przypadła 
Karolinie Kuklińskiej z Galerii „Ogród 
Sztuki” w Konstantynowie Łódzkim.

Wyróżnienia otrzymali : Tomasz 
Zieliński z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Krotoszynie, Martyna Plewa i Joanna 
Pęksa z Powiatowego Centrum Kultury 
w Nowym Targu, Łukasz Mrożek i Hu-
bert Kret Z Gimnazjum nr 1 w Nowym 
Targu, Aleksandra Wyrazik z Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Stopnicy, 
Wiktoria Kamyczek ze Szkoły Podsta-
wowej nr 19 we Włocławku, Hanna Wi-
lińska z CK Izabelin, Justyna Kałaszew-
ska ze Szkoły Średniej w Mickunach na 
Litwie, Maria Wojniak i Alicja Witkow-
ska z MOK w Konstantynowie Łódzkim, 
Wiktoria Jakubczyk z Publicznej Szkoły 
Podstawowej SPSK Częstochowa, Julia 
Suchańska z MDK w Rybniku, Adrian 
Jurczyszyn z Czaplinka. Były też wyróż-
nienia publiczności, które otrzymali : 
Karolina Porada z Zespołu Szkół w Ce-
lestynowie, Karol Czech z Gimnazjum 
nr 6 w Pszczynie, Alicja Gerdweden ze 
Szkoły Średniej w Mickunach na Litwie 

oraz Joanna Hendrysiak z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Krotoszynie. Nagrodzo-
ne i wyróżnione dzieci i młodzież otrzy-
mały materiały plastyczne w postaci 
m.in. farb, pędzli, podobrazi.

Wszystkim młodym artystom bar-
dzo dziękujemy za udział w naszym 
konkursie, a nagrodzonym i wyróżnio-
nym serdecznie gratulujemy. 

IWONA MAZUREK

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY 
KLUCZ DO OJCZYZNY – POLSKI ROK 

„Boże Narodzenie 2013”
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Interwencje 
OSP Laski

Pracowicie zaczął się rok dla stra-
żaków. W styczniu Ochotnicza Straż 
Pożarna z Lasek interweniowała aż 
11 razy. Wyjeżdżała nie tylko do po-
żarów: 4 wezwania dotyczyły zagro-
żeń uszkodzenia linii energetycznych 
i telefonicznych, jedna interwencja 
dotyczyła wypadku samochodowe-
go, a jedna – wycieku gazu.

W związku z występującymi poża-
rami sadzy z przewodów kominowych 
– dymowych strażacy przypominają, 
że istnieje obowiązek usuwania zanie-
czyszczeń z przewodów kominowych 
w budynkach mieszkalnych przynaj-
mniej jeden raz w roku. Obowiązek 
ten spoczywa na właścicielu budyn-
ku, zarządzającym lub użytkowniku. 

Należy także pamiętać o zagroże-
niu wybuchem. Gaz ziemny, metan, 
jest gazem palnym i przy stężeniu już 
1 % tworzy z powietrzem mieszaninę 
wybuchową. A wybuch może być spo-
wodowany nawet niewielkim bodź-
cem energetycznym. 

BEATA JAGODZIŃSKA

Wielokrotnie informowaliśmy 
o niebezpieczeństwach czyhających 
w sieci na internautów, pamiętajmy 
w wirtualnym świecie też możemy 
paść ofi arą oszusta lub złodzieja. 
Przekonały się o tym kolejne osoby 
oszukane w ubiegłym tygodniu. Do 
dnia dzisiejszego, mimo wpłaconych 
kilkuset złotych, nie otrzymali 
zamówionego towaru i nie mogą 
nawiązać kontaktu ze sprzedającymi. 
Policjanci radzą co zrobić, aby 
zakupy w sieci były bezpieczne.

Zakupy w sieci są coraz bardziej po-
pularne, nie wychodząc z domu 

można zamówić dowolny towar. Pamię-
tajmy jednak, że w wirtualnym świecie 
też możemy paść ofi arą oszusta lub zło-
dzieja.

Policjanci radzą, jak możemy się 
bronić przed internetowymi oszusta-
mi, pierwsza podstawowa zasada to:
■   korzystajmy z usługi umożliwiają-

cej nam sprawdzenie zawartości 
paczki w obecności dostarczyciela. 
/ w przypadku niezgodności zawar-
tości przesyłki z listem przewozo-
wym możemy wycofać się z trans-
akcji/

■   płaćmy za zakupiony towar po otrzy-
maniu przesyłki

■   w przypadku jakichkolwiek podej-
rzeń i wątpliwości nie dokonujmy 
zakupów

■   przy zakupie telefonu komórkowego 
zapytajmy o ładowarkę i dowód zaku-
pu, telefony kradzione sprzedawane 
są bez ładowarki i „dokumentacji”

■   nie kupujmy w sieci korzystając 
z komputera w kafejkach interneto-
wych. Używajmy komputera domo-
wego i zachowujmy całą korespon-
dencję ze sprzedawcą, w przypadku 
oszustwa, pozwoli to policji szybko 
ująć sprawcę.

■   jeżeli mimo zachowania ostrożności, 
dostaniemy jednak zamiast towaru 
puste pudełko, natychmiast należy 
powiadomić policję. Wtedy zacho-
wana korespondencja i przesłana 
przez oszusta paczka będą stanowi-
ły dowód przestępstwa.

■  pamiętajmy aby zawsze kierować 
się ograniczonym zaufaniem do 
sprzedającego.
Zanim dokonamy zakupów w „sieci” 

pamiętajmy o powyższych zasadach.

KPP STARE BABICE

■   zawierajmy transakcje za pośrednic-
twem znanych portali internetowych. 
Nie dokonujmy zakupów poza aukcją. 
/ znane portale, do sumy określonej 
w regulaminie ubezpieczają zawiera-
ne za ich pośrednictwem transakcje /

■   przed przystąpieniem do licytacji za-
poznajmy się z regulaminem aukcji

■   zwracajmy uwagę na cenę towaru / 
zbyt niska może świadczyć o próbie 
oszustwa/

■   czytajmy opinie o osobie, z którą 
chcemy zawrzeć transakcję / więk-
sza ilość pozytywnych wypowiedzi 
poprawia jego wiarygodność/

■   sprawdźmy jakich transakcji dokony-
wał wcześniej sprzedający / niektórzy 
oszuści zakładają fi kcyjne konta i za 
ich pomocą przeprowadzają między 
sobą fi kcyjne transakcje i wystawiają 
sobie pozytywne opinie/

■   zachowajmy ostrożność w stosunku 
do osób, które wcześniej sprzeda-
wały tanie towary, a teraz wystawia-
ją drogie rzeczy

■   poprośmy sprzedającego o podanie 
danych personalnych i numer tele-
fonu stacjonarnego. Przez operatora 
sprawdźmy je, a następnie nawiążmy 
ze sprzedającym kontakt telefoniczny

Na drogach naszego regionu panują 
dość trudne dla podróżujących 
warunki pogodowe. Opady deszczu, 
poranna szadź, śliskie jezdnie 
i nieostrożność kierujących często 
są powodem niebezpiecznych 
zdarzeń drogowych. policjanci 
apelują o rozwagę za kierownicą 
i uwzględnianie warunków 
pogodowych podczas każdej podróży.

Aby podróż w deszczu nie zakoń-
czyła się nieszczęściem grodziscy po-
licjanci przypominają podstawowe 
zasady bezpieczeństwa na drodze:
1)  zawsze należy dostosować prędkość 

jazdy do warunków panujących na 
drodze, czasem musi to być wolniej 
niż pozwalają przepisy,

2)  trzeba pamiętać o zachowaniu od-
powiedniej odległości od poprze-
dzającego nas pojazdu – przy mo-
krej nawierzchni droga hamowania 
znacznie się wydłuża,

3)  bezwzględnie zabronione jest wsia-
danie za kierownicę po spożyciu 
nawet najmniejszej ilości alkoholu 
– opóźniona reakcja na trudniej-
sze warunki może doprowadzić do 
tragedii, nie tylko dla nietrzeźwego 
kierowcy, ale także dla innych, nie-
winnych użytkowników drogi,

4)  zawsze trzeba pamiętać o włączeniu 
świateł – zwiększa to naszą widocz-
ność dla innych uczestników ruchu 
drogowego,

5)  podczas każdej podróży trzeba 
pamiętać o zapięciu pasów i wła-
ściwym przewożeniu dzieci w sa-
mochodzie - podczas hamowania, 
a nawet nagłego zderzenia z innym 
pojazdem możemy uniknąć obrażeń 
ciała lub je zmniejszyć,

6)  w trudnych warunkach należy bez-
względnie przestrzegać wszystkich 
przepisów ruchu drogowego oraz 
zachować szczególną ostrożność.

KPP STARE BABICE

UWAGA NA OSZUSTWA INTERNETOWE

JEDŹ OSTROŻNIEJ podczas deszczu!
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Laski, 20 lutego 2014 roku

List do Mieszkańców z gminy Izabelin

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w niezwykłą misję społeczną.
Istotą jej jest ukazanie osób niewidomych jako samodzielnych, twórczych, realizujących się zawodowo obywateli spo-

łeczeństwa demokratycznego. W Polsce istnieje wiele stereotypów w postrzeganiu osób niewidomych, m.in. traktuje się 
je jak osoby chore, bezradne, niekompetentne, jako pracowników ostatniej kategorii. Bardzo często utożsamia się brak 
wzroku z upośledzeniem umysłowym.

Do naszej kampanii „Nie widzą. Dzięki Tobie mogą uczyć się i rozwijać” przyłączyło się wielu ludzi dobrej woli: Michał 
Olszański oraz wolontariusze, którzy pomogli nam m.in. w realizacji spotów telewizyjnych i radiowych.

Liczymy także na Państwa – naszych Sąsiadów, że zechcecie wziąć udział w tak ważnym przedsięwzięciu.

Od ponad 100 lat Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zajmuje się edukacją i rehabilitacją dzieci słabowidzących 
i niewidomych. Obecnie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Róży Czackiej w Laskach przebywa 257 uczniów. Ponad 
100 dzieci – od pierwszych dni życia do wieku przedszkolnego – objęta jest Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Niewi-
domego Dziecka. Naszym podopiecznym zapewniamy integralne wychowanie, wszechstronną edukację, przygotowanie 
do zawodu, a także wspieramy ich na rynku pracy.

Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli zrobić wiele dobrego dla niewidomych dzieci z Lasek. Tak niewiele trze-
ba. Wystarczy przekazać 1% podatku za rok 2013 na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – KRS 0000054086.

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na cele statutowe takie jak: edukacja, rehabilitacja, zakup specjalistycznych 
pomocy naukowych, wyjazdy wakacyjne, zielone szkoły czy obozy sportowe.

Spójrz inaczej na osoby niewidome.
Dzięki Tobie ich życie nabiera kolorów.

Liczymy bardzo na Państwa życzliwość
Władysław Gołąb

Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

10 lutego 1914 roku w Sokółce pod 
Białymstokiem urodziła się Siostra Au-
gustyna – Marianna Daszuta, siostra 
ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża z Lasek. Osoba nie-
zwykła, zawsze uśmiechnięta, pełna 
optymizmu i ciepła dla innych, a za-
razem radykalna w swoich wyborach 
i nie stosująca wobec siebie taryfy 
ulgowej. Przez wiele lat siostra Augu-
styna współpracowała ściśle z Założy-
cielką Dzieła Lasek Matką Elżbietą Różą 
Czacką. 

Dokładnie 100 lat później 10 lute-
go br. wspólnie z siostrą Augustyną 
przeżywaliśmy jej setne urodziny. Była 
to bardzo radosna uroczystość pełna 
uśmiechów, z wieloma gośćmi i wspa-
niałymi wypiekami. 

Siostra Augustyna przyjęła Wój-
ta Gminy Izabelin Witolda Malarow-
skiego, który wspólnie z kierowniczką 
Urzędu Stanu Cywilnego Alicją Cie-

100 LAT SIOSTRY AUGUSTYNY
miorek przekazał najserdeczniejsze 
życzenia urodzinowe od siebie i całej 
społeczności lokalnej. Spotkanie z sio-
strą przebiegło w ciepłej i przyjaznej 
atmosferze. 

Na stronie www.triuno.pl warto po-
czytać o ciekawych wydarzeniach z ży-
cia s. Augustyny.

TEKST I FOTO: PAWEŁ DUBANIEWICZ
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W poprzednim artykule omówiłam pokrótce zagadnienia 
związane z ustawowymi regulacjami dotyczącymi prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzisiaj chciałabym zapoznać 
Państwa z podstawowymi obowiązkami podmiotów uprawnio-
nych ustawowo do wszczynania procedury „Niebieskie Karty”.

Zacznę więc od podmiotu, który w Ustawie określony jest 
słowami „jednostki organizacyjne pomocy społecznej”, czyli 
w naszych realiach, będzie to Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Izabelinie. Katalog wiodących zadań obejmuje:
■   diagnozowanie sytuacji rodziny;
■   planowanie pomocy i monitorowanie efektów podjętych 

działań;
■   organizowanie poradnictwa prawnego, psychologicznego, 

grup wsparcia oraz wskazywanie miejsca, gdzie można uzy-
skać pomoc;

■   udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i for-
mach pomocy;

■   udzielanie wsparcia materialnego, wsparcia asystenta rodziny;
■   kierowanie do miejsc zajmujących się pomaganiem ofi arom 

przemocy domowej; 
■   w razie potrzeby zapewnienie schronienia w Ośrodku Inter-

wencji Kryzysowej;
■   w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, powia-

domienie organów ścigania;
■   organizowanie kampanii społecznych, programów profi lak-

tycznych;
■    współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.

Jak widzicie Państwo, jest to bardzo szeroki zakres działań. 
Pomoc związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

wymaga szczególnych predyspozycji oraz wiedzy z zakresu wie-
lu dziedzin – bardzo często to właśnie na pracowniku socjalnym 
spoczywa odpowiedzialność za zdiagnozowanie sytuacji rodzi-
ny. Narzędziem jakim się on posługuje jest zarówno Niebieska 
Karta, jak i wywiad środowiskowy, których wzory określone są 
przepisami prawa. Kwesti onariusze wymienionych dokumentów 
oraz poszczególne pozycje w nich zawarte mogą budzić niechęć 
ze strony osoby udzielającej informacji. Niemniej jednak kwe-
sti onariusz wywiadu środowiskowego zawiera podstawowe 
dane umożliwiające rozeznanie sytuacji rodzinnej, zawodowej, 
materialnej, bytowej, zdrowotnej, doznawanej przemocy, podej-
mowanych działań i ich efektów. Jednocześnie pozwala już na 

początku pracy z rodziną, na określenie posiadanych zasobów 
i potrzeb oraz na wstępne oszacowanie obszarów pracy i współ-
pracy. Należy jednak pamiętać, że zarówno Niebieska Karta, jak 
i wywiad środowiskowy nie działają jak „magiczna różdżka” – nie 
załatwią problemu, nie zmienią sytuacji natychmiast – są nato-
miast narzędziami do długoterminowej, często żmudnej pracy, 
której celem jest pozytywna zmiana sytuacji.

Należy pamiętać, że w rodzinach dotkniętych przemocą wystę-
pują wielowątkowe problemy – często mamy do czynienia z róż-
norodnymi współwystępującymi dysfunkcjami, jak np.: uzależ-
nienie od alkoholu czy narkotyków, rozpad rodziny, zaniedbania 
opiekuńczo-wychowawcze, itp. Dlatego tak ważne jest aby dia-
gnozowanie problemu odbywało się w atmosferze wzajemnego 
zaufania, akceptacji i szacunku – pracownik socjalny nie jest wro-
giem, wykonuje swoje obowiązki po to, aby wskazać możliwości 
poprawy sytuacji i zaproponować podjęcie działań mających na 
celu przerwanie zjawiska przemocy i powrót do funkcjonowania 
zgodnie z normami prawa i współżycia społecznego.

Niestety zdarzają się również przypadki, że procedura Nie-
bieskiej Karty uruchamiana jest i wykorzystywana jako „karta 
przetargowa” w rozgrywkach między małżonkami w celach 
rozwodowych lub związanych z podziałem majątku. Również 
i w takich sytuacjach wywiad środowiskowy oraz rozmowa z ro-
dziną, są narzędziami służącymi diagnozie i pomocnymi w pro-
wadzeniu dalszej procedury NK (zarówno jej kontynuowaniu, 
jak i zakończeniu). Pomijając fakt wprowadzenia w błąd urzęd-
nika czy funkcjonariusza publicznego (chociaż moim zdaniem 
powinien być on każdorazowo akcentowany i rozpatrywany 
w świetle aspektów karno – prawnych), należy pamiętać, że 
każdorazowe wszczęcie procedury jest równoznaczne z za-
angażowaniem sił i czasu wielu osób w rozeznanie sytuacji, 
pomoc i stworzenie warunków do poprawy sytuacji... Czy nie 
powinien być on poświęcony osobom, które faktycznie takiej 
pomocy bardzo potrzebują i jej oczekują? Czy nie należałoby 
poświęcić chwili refl eksji nad swoją motywacją i znaleźć innego 
rozwiązania niż uciekanie się do manipulacji?

Pamiętajmy, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to nie 
tylko praca, ale przede wszystkim współpraca, szacunek, szczerość 
i otwartość oraz zaangażowanie, wspieranie i pomoc.

BOŻENA ZALEWSKA
Kurator Sądowy

Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Izabelinie

Tradycyjnie jak każdego roku/od 2000 
roku/ w ostatnią niedzielę stycznia  miesz-
kańcy i przyjaciele Gminy Izabelin spotkali 
się na Gminnym Przeglądzie Kolęd „Śpie-
wajmy i grajmy Małemu” jak zazwyczaj było 
nas dużo /samych występujących ponad 
60 osób/. Celem imprezy jest nie tylko po-
pularyzacja wspólnego śpiewania  kolęd 
i pastorałek, ale przede wszystkim inte-
gracja całej społeczności. W tegorocznym 
przeglądzie uczestniczyli także wspaniali 
goście, którzy mimo mroźnej i wietrznej 
aury dotarli do nas aż z Mickun na Litwie - 
chór PRZYJACIELE Z GOLDÓW.

Mięliśmy okazję wysłuchać jak zwykle 
wspaniałego chóru z Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego  dla dzieci niewido-
mych w Laskach LEŚNE PTAKI oraz duetu 
Klaudia sieradzka skrzypce, Nikola Weber 
altówka ADESTE FIDELES -średniowieczny 
hymn katolicki na okres Bożego Narodze-
nia. Gorąco oklaskiwaliśmy przedszkola-
ków z Gminnego Przedszkola w Izabeli-
nie, którzy uroczo przebrani zaśpiewali 
dwie kolędy. Z wielką przyjemnością wy-
słuchaliśmy duetów Klaudii i Zuzi Ogórek, 
Hani i Izabelli Ignatowicz, duetów forte-
pianowych w wykonaniu Jagody Karskiej 
i Jana Kuci oraz Joanny Kalisiewicz i Alicji 
Zaręby, zespołu wokalnego pa łączonych 
rodzin Łukasik, Kobe, Witkowskich i Ni-
kołaj a także Chóru Seniorów CKI ECHO, 

Zespołu Wokalnego CKI WOKALIZA. Na 
zakończenie po rozdaniu dyplomów 
i słodkich upominków wykonawcom ko-
lęd oraz nagród i dyplomów laureatom 
XIX Konkursu Plastycznego BOŻE NARO-
DZENIE 2013 mieliśmy ogromną przy-
jemność wysłuchać krótkiego koncertu 
pieśni patriotycznych i ludowych przygo-
towanego przez Zespół PRZYJACIELE z Li-
twy i wspólnie pośpiewać wraz z zespo-
łem Przyjaciele i Chórem seniora Echo. 
Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim 
wykonawcom i gościom przybyłym na 
spotkanie i zapraszam w roku 2015.

HK

Zespół Interdyscyplinarny – c.d. 

PRACOWNIK SOCJALNY A NIEBIESKA KARTA

Rodzinny Przegląd Kolęd „Śpiewajmy i grajmy Małemu”
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25 stycznia 2014 w Centrum Kultu-
ry Izabelin została zorganizowana już 
III Edycja hip-hopowych koncertów 
o wdzięcznej nazwie Dobry Koncert. Pod 
tym szyldem w przeszłości, mogli się za-
prezentować niezależni artyści, charak-
teryzujący się pozytywną energią. W so-
botę na scenie pojawili się Igo &Ado, 
reprezentujący nurt rapu, który traktuje 
rzeczywistość z lekkim przymrużeniem 
oka. Piszą śmieszne i inteligentne teksty 
z dystansem do świata. Dla Kontrastu, 
czyli zespół grający fusion – rap. Jest to 
eksperymentalny projekt muzyczny, wy-
rosły z pnia hiphopowego składu PRD, 
proponujący słuchaczom niepowtarzal-
ną fuzję gatunkową. Żywe instrumenty, 
szerokie muzyczne horyzonty i dobry rap. 
Liski Rabusie – skład pokazujący świat 
w trochę krzywym zwierciadle, piszący 
ambitne teksty o zwykłych życiowych 

sprawach. W skład tego koncertowego 
projektu wchodzi 3 MC’s : Markusz, El Re 
i Ósmy Zawodnik. Efektem ich pracy było 
powstanie dobrze przyjętego w podzie-
miu EP o tej samej nazwie, na które bity 
wyprodukował DJ Hrom. Mest, łączący 
rap z elementami muzyki elektronicz-
nej. Połączenie rapu z podkładami, na-
wiązującymi stylem do nowoczesnych 
brzmień, to niezwykle ciekawa hybryda. 
Dla dopełnienia różnorodności na scenie 
zaprezentował się również Con3x, czyli 
1/3 zespołu INSECT, grający reggae. Na 
koncertach dają się w pełni wyluzować 
całej publice, niosąc pozytywny przekaz 
we wszystkie strony świata. Tym razem 
Con3x zaprezentował swój solowy mate-
riał, a do pomocy przyszedł mu Mateo. 
Za deckami stanął kolektyw Dj ski w oso-
bach Dja Maestro oraz Dja Brody.

IGOR GRALCZYK

14 lutego na „deskach” nowo otwar-
tej Małej Sceny Pod Łosiem w Centrum 
Kultury Izabelin w koncercie walentyn-
kowym wystąpiła Agnieszka Konarska. 
Utalentowana wokalistka młodego 
pokolenia, laureatka wielu konkursów 
i festi wali m.in. Złoty Samowar Mię-
dzynarodowego Festi walu Piosenki Ro-
syjskiej w Zielonej Górze czy Grand Prix 
Międzynarodowego Festi walu Twór-
ców Polskiej Piosenki. W programie 
koncertu znalazły się utwory z repertu-
aru m.in. Alici Keys, Whitney Houston, 

Dobre Granie vol. 3!

Toni Braxton czy Angie Stone. Wokali-
stce towarzyszył Dominik Dudzik gra-
jący na instrumentach klawiszowych. 
Nastrojowy wystrój sali, zapach świeżo 
parzonej kawy oraz repertuar stworzył 
wyjątkowo ciepły i romantyczny kli-
mat, który udzielił się widowni. 

* Mała Scena pod Łosiem – nowe 
miejsce w CKI w którym mają się odby-
wać przynajmniej raz w miesiącu małe, 
kameralne koncerty. 

TEKST I FOTO: GRZEGORZ NOWICKI

„MY FUNNY 
VALENTINES” 
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11 stycznia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Babicach od-
było się wigilijne spotkanie seniorów z władzami Gminy, na 
które zostały zaproszone chóry i zespoły z okolicznych miej-
scowości. Wystąpiły m.in. chóry z Babic, Borzęcina, Ożaro-
wa, oraz dziecięce zespoły w różnym wieku – od przedszkola 
do gimnazjalistów. Również nasz chór seniorów „Echo’’ przy 
Centrum Kultury Izabelin został zaproszony na tę uroczystość. 
Na wstępie zarecytowaliśmy okolicznościowy wiersz księdza 
Jana Twardowskiego, potem wykonaliśmy dwie kolędy, a na 
koniec koleżanka odśpiewała arię z opery Verdiego ”Nabuc-
co” – Pieśń niewolników. Koncert zakończył miejscowy chór 
z Babic. Tak w miłej atmosferze minęły trzy godziny. 

Do zobaczenia za rok ! 
ELŻBIETA SOSIŃSKA 

W poniedziałek 3 lutego br. Centrum Kultury Izabelin 
zorganizowało dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zimowy kulig.

Sanie pełne wesołych uczestników, zaprzężone w konie 
z dzwoneczkami, ruszyły spod Stajni Sawanka w Truskawiu. 
Trasa kuligu obejmowała miejscowości naszej gminy m.in. 
Truskaw, Sieraków, Izabelin oraz Laski. Piękna, słoneczna 
i mroźna aura sprzyjała wesołym śpiewom i opowieściom. 
Przejażdżka zakończyła się na Polanie Jakubów przy Dy-
rekcji KPN, gdzie na seniorów czekało przygotowane już 
ognisko z kiełbaskami. Impreza zakończyła się około godz. 
19.00 a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wycieczkę 
do Uniejowa, która odbędzie się 19 marca br. Innych chęt-
nych do wspólnego zwiedzania i zabawy równiez serdecz-
nie zapraszamy, jeszcze są wolne miejsca.

IWONA MAZUREK

W lutym br. dla młodzieży z Gim-
nazjum w Izabelinie w CKI odbyła 

się wyjątkowa projekcja fi lmu pt. „ Jak 
Feniks z popiołów” (ang. Out of the 
Ashes), połączona ze spotkaniem z jego 
współautorem jak i bohaterem Panem 
– Markiem Krawczyńskim. Dokument 
reżyserowany przez Petera Beveridge, 

stworzony przez fi lmowe konsorcjum 
australijsko – angielsko – polskie, opisu-
je powojenne losy zniszczonej Warsza-
wy, a w szczególności Starego Miasta, 
historię jego odbudowy, w którą zaan-
gażowany był ojciec naszego gościa, ar-
chitekt Zbigniew Krawczyński. Narrato-
rem został znany angielski aktor Simon 
Callow. Twórcy fi lmu swoim obrazem 
przedstawiają zarówno tragedię narodu 

Występ chóru seniora „ECHO” Zimowa przygoda 
w puszczy

Jak Feniks z popiołów
polskiego związanego z wojną i zniszcze-
niami jakie niosła, jak i olbrzymią siłę do 
podniesienia się po nich, do odbudowy 
stolicy. „To największy projekt w dzie-
jach ludzkości – podsumował Marek 
Krawczyński. I wielki cud, że w tamtych 
czasach, bez współczesnych zdobyczy 
techniki, udało się zrekonstruować sta-
rówkę – dodał.”

GRZEGORZ NOWICKI



10 NAUKA

DATA /MIEJSCE    
3.03 godz.10.00  
CKI  

Fenomen muzeów na wolnym 
powietrzu –o skansenach, historii 

 

Joanna Czarnocka –historyk sztuki, 
etnograf  
Etnograficzne  

10.03 godz.10.00 
CKI 
 
Godz.12.30 -14.00  

Poznaj Mazowsze  
 
 
Spotkanie informacyjne z 
instruktorem nordic walking  

bska  
historyk sztuki  
Stowarzyszenie MASLAW 

–instruktor 
nordic walking  

13.03 godz.11.00 
 

Watykan -  Beata Artymowska 
Architekt, historyk sztuki  

17.03 godz.10.00 
CKI  

Przez dziki wschód  Tomasz Grzywaczewski 
  

19.03 WYCIECZKA NA TERMY DO 
UNIEJOWA  

, 
zapisy do 10 marca 2014  

24.03 godz.10.00 
CKI 

Arabowie ludzie pustyni  Krzysztof Dworczyk   

27.03 godz.11.00  
 

-
t

 

Krystyna Stasiak  
 

31.03 godz.10.00 
CKI  

Bohaterowie scen operowych 
- Od Debussy'ego do 

Pendereckiego 

Dr Katarzyna  

03.04 godz.11.00 
 

Florencja-narodziny renesansu  Beata Artymowska  
Architekt historyk sztuki 
  

7.04 godz.10.00 
CKI 

 . Jak 

powietrza?” - zapachy 
funkcjonalne, np. przeciw stresowi 

nastrój, wyciszenie, na dobry sen, 

ienie, olejki przeciw 
 

 
Aromaterapeuta, znawczyni i 
twórczyni herbat 
aromaterapeutycznych  i produkcji 

  
 
 
 
 
 

10.04 godz.11.00 
 

Ateny  Beata Artymowska  
Architekt , historyk sztuki  

14.04 godz.10.00 
CKI 

Zwyczaje i  
SPOTKANIE WIELKANOCNE  

etnograf  
 

24.04 godz.11.00 
  ta 

Agata Pietrzyk  

 
CKI 

O Tuwimie  poeta  

29.04-4.05 WYCIECZKA DO PRAGI CZESKIEJ 
 

Zapisy do 1.04.2014   

5.05 godz.10.00 
CKI  

Mazowsze w czasach Fryderyka 
Chopina  

dr Stefan Artymowski  
historyk, Stowarzyszenie Grupa 
Leonarda przy Zamku Królewskim  

12.05. godz.10.00 
CKI 

-królestwo 
bieli  

Joanna Czarnocka  
, etnograf 

  
15.05 godz.11.00 

 
Ferrara-  Beata Artymowska  

Architekt, historyk sztuki  
19.05.godz.10.00 
CKI  

Piekno natury w koncertach 
Antonio Vivaldiego  

Dr nauk humanistycznych 
 

Uniwersytet Muzyczny F.Chopina 
w Warszawie  

26.05 godz.10.00 
CKI  

Aromaterapia w gospodarstwie 
domowym  Aromaterapeuta, znawczyni i 

twórczyni herbat 
aromaterapeutycznych  i produkcji 

  
29.05 godz.11.00  

 
 Królewskie  

 Izabela Zychowicz  

02.06 godz.10.00  
CKI  

 
Recital piosenek   

 

Krzysztof Dworczyk podró  
 

9.06 godz.10.00  Tamara de Lempicka  Aniela Mikula historyk sztuki  
Stowarzyszenie Grupa Leonarda 
przy Zamku Królewskim 

KALENDARIUM 
WYKŁADÓW

SEMESTR LETNI

ROK AKADEMICKI 
2013/2014

ZAPISY
tel.: 22 752 68 28
e-mail: sekretariat.cki@
centrum.izabelin.pl



11ZWIASTUNY IMPREZ



12 ZWIASTUNY IMPREZ

Wiosenny koncert operetkowo-operowy
„Wiosna, ach to ty” 

Wystąpią: Dominika Matusiak – sopran, Andrzej Lichosyt – baryton, 
przy fortepianie Eunjin Hwang (Korea) 

21 marca 2014 o godz. 20.00 na „Małej scenie pod łosiem” 

Plastyczny Konkurs 
Wielkanocny
Centrum Kultury Izabelin 
serdecznie zaprasza do udziału 
w XIX Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym 
WIELKANOC 2014: 
a)  Prace plastyczne płaskie

/grafi ka, malarstwo, witraż, 
mozaika, ikona, ceramika itp. 
na temat ZMARTWYCHWSTANIE 
PAŃSKIE, ZWYCZAJE 
WIELKANOCNE, 

lub 
b)  prace przestrzenne PISANKI 

na wydmuszkach jaj lub innym 
materiale 

dostarczyć należy do 
Centrum Kultury Izabelin 
ul. Matejki 21 
do 4 kwietnia 2014 r.
tel.: 22 752 68 28

Centrum Kultury Izabelin serdecznie 
zaprasza na wystawę prac Grażyny 

Grzędy, Grażyny Cholewińskiej, Kamili 
Mejer, Joanny Skotnickiej – Pergał.

Wystawa prac grupy Art-Izabelin, 
będących grupą malarek entuzjastek, 
zaprzyjaźnionych wspierających się 
kobiet w różnym wieku, uprawiających 
rozmaite zawody. Połączyło ich zamiło-
wanie do sztuki i gdzieś głęboko tkwią-
ca potrzeba tworzenia, która kiełko-
wała powoli, aż rozkwitła na płótnach. 
Tworzą w pracowni malarskiej przy 
Centrum Kultury Izabelin. Tam w at-
mosferze sympati i i akceptacji powstają 
ich prace. Część obrazów przywieziona 
jest z  plenerów malarskich. Takie wy-

WYSTAWA MALAREK 
Z GMINY IZABELIN

jazdy są dla nich łapaniem oddechu, 
odpoczynkiem od codzienności. 

Zapraszamy do obejrzenia obecnej 
wystawy oraz zaglądania na stronę inter-
netową malarek: www.art-izabelin.pl

Wystawę będzie można oglądać do 
17 marca 2014 roku w godzinach pracy 
Centrum Kultury Izabelin.

Akordeonista 
poszukiwany!

Centrum Kultury Izabelin 
poszukuje do współpracy seniora, 
który potrafi  grać na akordeonie. 

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt pod nr tel. 22 752-68-28 

sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

Nabór do 
Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej

Grasz na trąbce, puzonie, 
saksofonie, fl ecie, klarnecie, 

perkusji, gitarze, gitarze basowej?
Jesteś po średniej szkole 

muzycznej?
Chcesz grać i koncertować 

w zespole?
Zacznij już teraz!

Wszystkich chętnych 
(również dorosłych) 

zapraszamy do 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej,

która powstaje w naszym 
Centrum Kultury.

Informacje pod nr tel. 22 752-68-28 
sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

OGŁOSZENIA
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ZAPISY NA ZAJĘCIA – SEMESTR LETNI
CENTRUM KULTURY IZABELIN 

Plastyka

Ceramika /dzieci (4–7 lat)/ (M. Fotek) 
Ceramika /dzieci/ (M. Dudek) 
Ceramika /młodzież szkolna/ (M. Dudek) 
Ceramika /dorośli/ (M. Dudek) 
Decupage (H. Kwietniewska) 
Rysunek (młodzież 12–18 lat) (E. Ptasznik) 
Malarstwo/dzieci/ (E. Ptasznik) 
Malarstwo dla dorosłych (E. Ptasznik) 
Malarstwo dla seniorów (E. Ptasznik) 
Malarstwo na szkle (H. Kwietniewska) 
Papieromania /dzieci/ (H. Kwietniewska) 
Plastyka (E. Urniaż-Szymańska)
Witraż /młodzież/ (H. Kwietniewska) 
Witraż /dorośli/ (H. Kwietniewska)  

Taniec i muzyka

Gitara (P. Lewandowski) 
Zespół wokalny WOKALIZA 
Studio piosenki 
Grupa musicalowa 
Balet /dzieci/(M. Kaszewska) 
Salsa solo (A. Cholewińska) 
Salsa pary (A.Cholewińska, M. Puszko) 
Baby Dance i Przedszkolaki (E. Stanisławska) 
Taniec dla kobiet Musical Dance (E. Stanisławska) 
Taniec towarzyski dla par (E. Stanisławska) 
Taniec: jazz, hip hop (M. Krasowska) 
Rytmika (N. Kwaśniewska)  

Rekreacja

Pilates (B. Głasek) 
Fitball (B. Głasek) 
Trening zdrowotny (K. Grześkiewicz) 
Pilates poranny 
Zumba (M. Krasowska) 
Joga (E. Mościcka) 
Nordic Walking  
Piłka nożna 

Edukacja 

Lego 
Klub młodego odkrywcy 
Zajęcia dla maluszków 
Brydż 
Szachy (od 7 do 12 roku życia) 

Pracownia komputerowa 
Robotyka (P. Dymek) 

Nauka języków

Język angielski (biznesowy) dla dorosłych
Język rosyjski (J. Gruda) 
Język hiszpański (M. Klimczak) 
Język francuski (D. Burchart –Mikruta)

Warsztaty komputerowe

Od kwietnia 2014 r.

Za zajęcia opłaty płatne będą miesięcznie za cały miesiąc 
z góry przelewem lub gotówką do dnia 30-stego każde-
go poprzedniego miesiąca. Wstęp na zajęcia możliwy za 
okazaniem karnetu. Karnety wydawane są po dokonaniu 
płatności, w sekretariacie.

Zapisy w sekretariacie CKI
Poniedziałek – piątek w godz. 10.00–18.00
Tel.: 22 752 68 28. 
e-mail: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl
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Ferie zimowe 
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne

Zajęcia ceramiczne Zajęcia ceramiczne

Zabawa w teatr Zabawa w teatr

Zabawa w teatr Przedstawienie teatralne
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ZMIANY W ULGACH W OPŁATACH ZA PRZEJAZDY KOMUNIKACJA MIEJSKĄ 
Rada Warszawy podjęła uchwałę o zmianach w ulgach w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. Zmiany, 
które obejmą m.in. osoby z niepełnosprawnością z powodu choroby narządu wzroku i dysfunkcją intelektualną. 
Zmiany weszły w życie 1 lutego br. 

1.  Według poprzednio obowiązujących przepisów – uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługiwały osobom 
ociemniałym ze wskazanym przez nich przewodnikiem. Poświadczeniem uprawnień była Legitymacja Polskiego 
Związku Niewidomych. Kategoria ta została zmieniona. Prawo do bezpłatnych przejazdów mają osoby z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku. Dokumentem po-
świadczającym uprawnienie jest orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez uprawniony organ 
lub legitymacja osoby niepełnosprawnej.

2.  Katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów został rozszerzony o osoby z orzeczoną całkowitą niezdol-
nością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy z powodu choroby narządu wzroku. 
Uprawnienie przysługuje po okazaniu jednego z dokumentów wskazanych w § 8 Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 25 października 2002 roku w sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do ko-
rzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 ze 
zm.) stwierdzających niezdolność do pracy, inwalidztwo albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku. 
Uprawnienia uzyskali także przewodnicy podróżujący w wyżej wymienionymi kategoriami pasażerów.

3.  Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów miały osoby upośledzone umysłowo wraz ze swoim opiekunem, które 
mogły podróżować na podstawie Legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym. Po zmianie uprawnienie przysługuje osobom z dysfunkcją intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności lub osobom posiadającym I lub II grupę inwalidzką wraz z opiekunem. Udokumentować 
uprawnienia te osoby mogą orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność wydanym przez zespół orzekający 
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem wydanym przez Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia wraz z doku-
mentem poświadczającym, że niepełnosprawność spowodowana jest niepełnosprawnością intelektualną.
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 19115, na stronie internetowej ZTM oraz w organiza-

cjach wydających dotychczas legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów. 
Uchwała weszła w życie 1 lutego.
Dotychczasowe zasady legitymowania posiadanych uprawnień przez osoby wskazane w pkt 1-3 pozostają w mocy 

do 31 marca br.
MATEUSZ MILEJ

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dostęp do szybkiego internetu, 
szczególnie dla nowych miesz-

kańców naszej gminy, jest od dawna 
dużym problemem. Szybkie łącze po-
trzebne jest w wielu dziedzinach życia 
i dziś stało się jednym z podstawowych 
narzędzi pracy, nauki i rozrywki. W od-
powiedzi na takie oczekiwania oraz 
potrzeby powstała fi rma Kampinos 
telco, lokalne przedsięwzięcie, którego 
celem jest dostarczenie klientom szyb-
kich i nowoczesnych łączy interneto-
wych na terenie gminy Izabelin. 

Po wielu miesiącach przygotowań 
i uzgodnień z jednostkami gminny-
mi, powiatowymi i podwykonawcami 
Kampinos telco uruchomił własną linię 
światłowodową. W tej chwili położone 

Cała sieć Kampinos telco została 
zbudowana z wykorzystaniem najnow-
szych, ale sprawdzonych już rozwiązań 
technicznych. Sygnał wysokiej mocy 
zasilający system (niezależny od TPSA) 
gwarantuje zachowanie deklarowa-
nych w ofercie prędkości nielimitowa-
nego przesyłania danych. 

Kampinos telco jest fi rmą lokalną, 
reagującą na potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców z gminy Izabelin. Jej cel 
to oferowanie usług o wysokiej jakości 
na jasnych i przejrzystych zasadach. 
Jest to również propozycja dla klien-
tów biznesowych poszukujących nie-
standardowych rozwiązań, np. łączy 
symetrycznych.

Informacje o ofercie i aktualny za-
sięg sieci: www.kampinostelco.pl, tel. 
512 767 208

jest ponad 10 km nowoczesnej sieci 
teletechnicznej i planowana jest dalsza 
jej rozbudowa. Pierwsi klienci z Hor-
nówka korzystają z komfortowych łączy 
internetowych o prędkości 50 Mbps od 
grudnia 2013 r. Kolejną, uruchomioną 
w styczniu 2014 r., usługą jest dostęp 
do szybkiego internetu z wykorzysta-
niem istniejących, tradycyjnych połą-
czeń miedzianych. To konkurencyjne 
cenowo rozwiązanie pozwala na korzy-
stanie z internetu o prędkości od 15 do 
40 Mbps i skierowane jest do klientów 
posiadających przewodowe połączenie 
z siecią Telekomunikacji Polskiej. Aktu-
alnie zasięg tej usługi obejmuje więk-
szość Hornówka, na wiosnę zostanie 
ona uruchomiona w Izabelinie B.

Szybki internet w Hornówku
A
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Prace można oglądać od 3 marca 2014. Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki.

Kamila Mejer o sobie:
Z wykształcenia jestem prawnikiem, z zamiłowania malarką. Swoje umiejętności od kilkunastu lat szkolę w Kole Malarskim przy 
Centrum Kultury w Izabelinie, gdzie z pasją i przyjemnością tworzę nowe prace. W twórczości poszukuję przede wszystkim koloru 
a inspirację czerpię z przyrody. Maluję głównie w technice olejnej, pędzlem i szpachelką, szukając zawsze piękna.

Zainteresowanych Państwa ekspozycją swoich prac artystycznych prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem 
biblioteki 

22 752-68-21, 502-621-205.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Izabelinie

zaprasza na wystawę prac 

Kamili Mejer
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EDUKACJA 
Przekaż 1% Pit dla Rady Rodziców !!!
Informacja dla Rodziców uczniów z Zespołu Szkół w Izabelinie

■ 1% podatku PIT – ważne – zmiana numeru KRS

Nadszedł czas rozliczeń podatkowych i przekazania 1% podatku na wybrany cel. Każdy przekazany przez rodziców 1% 
podatku PIT dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Izabelinie to olbrzymi wkład, dzięki któremu po raz 
kolejny będziemy mogli wspierać Szkołę w organizacji coraz liczniejszych inicjatyw, które zachęcają uczniów do pracy 
i rozwoju ich talentów. Wpłaty z tytułu 1% stanowią ponad połowę budżetu Rady Rodziców. Bez tych pieniędzy nie mo-
glibyśmy fi nansować takich działań jak m.in. : wsparcie programu teatralno-fi lmowego, zaopatrzenia w ogólnodostępną 
wodę mineralną dla uczniów, zakupu nagród w konkursach szkolnych, szkolenia dla rodziców, fi nansowanie abonamen-
tów obiadowych i dopłacanie do wycieczek szkolnych uczniom najbardziej potrzebującym.

Podobnie jak w zeszłym roku chcielibyśmy przekazać ognisku młodzieżowemu w Izabelinie kwotę 3000 zł.

Na rocznej deklaracji Pit wystarczy wypełnić dwie rubryki (uwaga nowy numer KRS organizacji pożytku 
publicznego):
● nr KRS organizacji pożytku publicznego: 0000191181
● cel szczegółowy 1%: „Rada Rodziców w Izabelinie”
Koniecznie należy wpisać hasło „Rada Rodziców w Izabelinie” w rubrykę „cel szczegółowy 1%”. Nie 
wypełnienie tego pola lub użycie innych słów spowoduje, że środki fi nansowe nie wpłyną na rzecz Rady 
Rodziców w Izabelinie.

Olgierd Porębski
Przewodniczący Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

PIŁKA NOŻNA NA ORLIKU
Centrum Kultury Izabelin zaprasza chłopców i dziewczynki 
ma treningi piłki nożnej:
■   rocznik 2004/2005 – trener Jacek Hałuszka, 

tel. 512-239-632
Poniedziałki – 16.30–18.00
Środy – 16.30–18.00

■   rocznik 2006/2007 – trener Krzysztof Koc, 
tel. 792-132-632
Wtorek – 18.00–19.30
Czwartek – 18.00–19.30

Miejsce treningów: Laski ul. Wieczorka 50 (boisko Orlik). 
Zajęcia są prowadzone bezpłatnie.

NORDIC WALKING
6 marca

20 marca
27 marca

godz. 11.00

ZAPRASZAMY NA MARSZ 

Wstęp wolny 
Zbiórka przed Centrum Kultury Izabelin
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MB: Panie Jarku, czy Pana dzieci 
potrafi ą pływać?

JT: Mam troje dzieci. Wszystkie pły-
wają od 3 roku życia. Praktycznie nie 
chorują, mają dobre sylwetki. Nasza 
rodzina spędza 2 miesiące w roku nad 
morzem w naszej letniej bazie. Wszyst-
kie dzieci uprawiają Windsurfi ng - dla 
ich bezpieczeństwa i naszego komfortu 
muszą dobrze pływać. Muszą też wie-
dzieć jak się zachować kiedy spadną 
z deski. Nie ma wtedy paniki. Trzeba 
wiedzieć jak się zachować. Panika to 
nie najlepszy doradca.

MB: Pływalnie warszawskie są ob-
legane cały rok. Z czego to wynika? 
Moda?

JT: Jeśli nawet moda to wyjątkowo 
odporna na upływ czasu. Pływanie to 
wyjątkowo wszechstronny i bezpiecz-
ny sport. Ponadto obcowanie z wodą 
jest po prostu przyjemne. 

MB: Od jakiego wieku należy roz-
poczynać naukę pływania? 

JT: Jak najwcześniej. Człowiek rodzi 
się z odruchem pływania. Nie pod-
trzymywany w dzieciństwie - odruch 
zaczyna zanikać. Nasza Szkoła Sportów 
proponuje zajęcia już dla 3 latków. Są 
to zajęcia rodzić - dziecko. Poprzez za-
bawę uczymy dziecko prawidłowych 
odruchów, oswajamy z wodą. Wszyst-
ko odbywa się pod okiem instruktora. 
To wstęp do nauki pływania.

MB: Czy przy minus 15 stopniach 
są chętni do wysyłania dziecka na pły-
walnie? Mróz nie odstrasza?

JT: Zdecydowana większość dzie-
ci bierze udział w zajęciach cały rok. 
Rodzice już wiedzą, że zajęcia na pły-
walni wzmacniają odporność. Jeśli za-
dbamy o staranne wysuszenie włosów 
i posmarujemy twarz odpowiednim 
kremem - nie ma niebezpieczeństwa. 
Oczywiście wiosną zainteresowanie 
zajęciami wzrasta. Ciepło, długi dzień, 
fakt że na basen w Laskach można do-
jechać rowerem albo zrobić rodzinny 
spacer ułatwiają podjęcie tej decyzji.

MB: Basen w Laskach? To w La-
skach jest basen?

JT: Owszem. Nie jest to duży obiekt 
publiczny, ale kameralność tego ba-
senu tylko podnosi jego atrakcyjność. 
Pływalnia z której korzystamy w week-
endy znajduje się na terenie Zakładu 
dla Ociemniałych. Dzięki uprzejmości 
Towarzystwa dla Ociemniałych mamy 
możliwość organizowania tu zajęć 
weekendowych dla małych, 10-cio oso-
bowych grup. Są zajęcia dla 3 latków, 
są dla przedszkolaków i dzieci w wieku 
szkolnym. Utworzyła się też grupa do-
rosłych ćwiczących przy muzyce.

MB: Czy można się jeszcze zapisać 
na Państwa zajęcia? 

JT: W soboty są jeszcze pojedyncze 
miejsca. Ale po feriach ruszają grupy 
niedzielne. Zapraszamy!

Szkoła Sportów Wodnych Jot2
Kontakt telefoniczny i zapisy: 
600 800 407
www.jot2.com.pl

„DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ PŁYWAĆ?”
Rozmowa z Jaromirem Targońskim, właścicielem Szkoły Sportów Wodnych Jot2.

MB: Jakie są więc korzyści z zajęć 
na pływalni?

JT: Ruch w wodzie poprawia krą-
żenie, wzmacnia mięśnie. Niezależnie 
od tego jakim stylem pływamy pracu-
ją praktycznie wszystkie mięśnie. Dla 
kręgosłupa najlepsze jest pływanie na 
grzbiecie. Nie powoduje takiego napię-
cia obręczy barkowej i wygięcia krzyża 
jak „żabka”. „Żabka” zresztą nie jest 
najłatwiejszym stylem. Większość ludzi 
pływa „żabką”, ale niewielu pływa po-
prawnie.
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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 kosztownej rehabilitacji. Serdecznie proszę o wsparcie w postaci przekazania 1% podatku. Proszę wpisać w rozliczeniu rocznym nr
KRS 0000037220z dopiskiem cel szczegółowy:
Dla Kamila Łuczaka  Z góry dziękuję

DYREKTOR SZKOŁY FILIALNEJ
przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie

ogłasza nabór

w roku szkolnym 2014/2015
do klas pierwszych (dla dzieci 6 i 7-letnich)

Zapraszamy również dzieci do pozostałych klas,
a szczególnie do klas III i IV

Oferta edukacyjna szkoły:

✓ Aktywnie działający od dwóch lat wolontariat
✓ Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
✓ Biblioteka z obszernym księgozbiorem

Zainteresowani rodzice dzieci spoza obwodu szkoły proszeni 
są o złożenie podania do sekretariatu naszej placówki. Druk 
podania o przyjęcie dziecka do szkoły jest dostępny na stronie 
internetowej: www.fi liasp273.edu.pl lub do pobrania w se-
kretariacie szkoły. 

Przed podjęciem decyzji o zapisaniu swojego dziecka do naszej 
szkoły możliwa jest konsultacja z dyrektorem i nauczycielami 
oraz zwiedzanie szkoły w dniu otwartym 12 marca 2014 r. 
w godz. 9.00–17.00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 
(22) 835 00 75

✓  Mało liczne klasy; nauka na jedną zmianę; każda klasa 
ma swoją salę lekcyjną

✓  Stołówka ze smacznymi obiadami przygotowywanymi 
na miejscu

✓  Świetlica z atrakcyjnymi zajęciami dla dzieci ze wszystkich 
klas, czynna od godz. 7.00 do godz. 17.30. Dzieci w świetlicy 
podzielone będą na trzy grupy wiekowe: kl. I–II, III–IV, V–VI

✓  Estetyczne sale lekcyjne zaopatrzone w pomoce dydak-
tyczne

✓  Nowoczesny plac zabaw zapewniający bezpieczną zabawę
✓  Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: taniec nowoczesny, 

hip-hop, taekwondo, judo, ceramika, jęz. angielski, jęz. 
niemiecki

✓  Udział w programach: „Wars i Sawa grają w szachy”, 
„Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”

ZAPRASZAMY!

PODARUJ 
1% PODATKU
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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%

Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987
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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




