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Składowisko odpadów MPO „Radiowo” 
zaprzestanie przyjmowania do składowania 
odpadów z dniem 31 grudnia 2016 r.!!!

Od końca czerwca na terenie Mościsk i Lasek odczuwamy ponowne zwiększenie  problemów z uciążliwym 
nieprzyjemnym zapachem będącym ubocznym przejawem funkcjonowania kompostowni na Radiowie, na-
leżącej do warszawskiego MPO.  W związku z powyższym zwróciliśmy się do MPO o podjęcie stosownych 
działań zapobiegawczych i wyjaśnienie  przyczyn takiej sytuacji.

W odpowiedzi zostaliśmy poinformowani, że MPO jest świadome sytuacji i podjęło stosowne kroki co nas powinno cieszyć, gdyby nie 
to, że zapachy nadal są odczuwane w godzinach wieczornych oraz porannych i to nawet w Izabelinie.  Szczególnie istotny jest fakt, iż 
jesteśmy coraz bliżej zakończenia funkcjonowania składowiska i kompostowni. 

Zgodnie z otrzymanym pismem składowisko odpadów  MPO „Radiowo” zaprzestanie przyjmowania do składowania odpadów z dniem 
31 grudnia 2016 r., a instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania przestanie funkcjonować po zakończeniu modernizacji i rozbu-
dowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych na Targówku, co jest planowane na przełomie lat 2018/2019. Jest 
to potwierdzenie wcześniejszych rozmów z Prezydentem m.st. Warszawy p. Hanną Gronkiewicz-Waltz oraz informacji udzielonej podczas 
majowego spotkania w sprawie skrzyżowania Estrady-Arkuszowa przez Zastępcę Prezydenta m. st. Warszawy p. Jacka Wojciechowicza. 

Z odpowiedzi dowiadujemy się również, że MPO zmodernizowało zakład zlokalizowany przy ul. Kampinoskiej 1, dostosowując go do nowo 
obowiązujących wymogów systemu gospodarki odpadami i zmieniających się przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Ponadto MPO m.in. wprowadziło automatyzację procesu tlenowej stabilizacji, który jest sterowany komputerowo, zmodernizowało 
system ujęcia odcieków, przeprowadziło dezodoryzację hali rozładunku, co pozwala na oczyszczenie powietrza w hali przez neutralizację 
chemiczną. MPO zintensyfikowało monitoring terenu wokół instalacji dokonywany przez Eko Patrol w celu lepszej diagnozy sytuacji na 
Radiowie. Patrole wyjeżdżają regularnie co 1,5 godziny na 30-40 minut, a dodatkowo pracownicy reagują na każdy sygnał mieszkańców 
kontaktujących się telefonicznie.

W przypadku występowania uciążliwości zapachowych prosimy je zgłaszać MPO na numer telefonu: 694 446 093 lub skrzynkę e-mail: 
zgloszenia@mpo.com.pl 

 Ryszard Haczek,  Zastępca Wójta Gminy Izabelin

Wrześniowe uroczystości patriotyczne 
4 września 2016, godz. 11:00
Uroczysty Apel Poległych i Msza Polowa przy pomniku Jerzyków
Poczęstunek na polanie biwakowej, ognisko harcerskie
Pociecha

4 września 2016, godz. 15:00
Uroczystość z Mszą Polową przy pomniku w Truskawiu
Pętla autobusowa w Truskawiu

17 września 2016, godz. 11:00
Uroczysta Msza Święta za żołnierzy WP poległych w II Wojnie Światowej
Cmentarz Wojenny w Laskach

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Izabelin!

Narodowe Czytanie 
QUO VADIS 
w Lipkowie

Z okazji Roku Sienkiewiczowskiego w parafii 
św. Rocha w Lipkowie dn. 3 września 2016 
r. w g. 16.00-17.00 odbędzie się Narodowe 
Czytanie - „Quo Vadis” H. Sienkiewicza. 

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. 

Szczegółowy program zostanie podany 
w ogłoszeniach parafialnych 28 sierpnia br.
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Okładka: Światowe Dni Młodzieży w Izabelinie fot. G. Nowicki 
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V KONCERT 
SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY 
już za nami
14 czerwca 2016 roku, w Centrum Kul-
tury Izabelin odbył się V koncert „Sza-
nujemy się i wspieramy”.

Organizatorami koncertu są: Wójt Gminy 
Izabelin, Zespół Szkół w Izabelinie oraz Cen-
trum Kultury Izabelin.

Koncert poprowadzili: Daria Kuźniecow-Dud-
ko i Olgierd Porębski z Rad Rodziców Zespo-
łu Szkół w Izabelinie.

Po raz piąty, Antoni Zych – dyrektor Zespołu 
Szkół w Izabelinie i wicedyrektorzy: Barba-
ra Szummer, Anita Fieducik oraz Magdalena 
Majdańska-Kozak wręczyli dyplomy i nagro-
dy wyróżnionym uczniom z klas 1-6 Szkoły 
Podstawowej i 1-3 Gimnazjum z Zespołu 
Szkół w Izabelinie – za bezinteresowną 
pomoc i życzliwość okazywaną poszkodo-
wanym koleżankom i kolegom w ramach 
programu „Szkoła bez przemocy” w roku 
szkolnym 2015/2016. 

Program przynosi efekty. Dzięki stosowanym 
zasadom programu, w Zespole Szkół w Iza-
belinie uczniowie, nauczyciele i rodzice nie-
ustannie przeciwdziałają agresji i przemocy 
przez zwiększenie świadomości tego pro-
blemu. W izabelińskiej szkole wdrażane są 
konkretne narzędzia, które skutecznie i sys-
temowo zwalczają agresję i przemoc. Celem 

nadrzędnym jest dobro uczniów i ich ochro-
na przed zagrożeniami otaczającego świata. 

Po raz trzeci nagrodzono także gimnazja-
listów ze Szkolnego Klubu Wolontariusza 
za pomoc niesioną nauczycielom edukacji 
wczesnoszkolnej w opiece nad uczniami klas 
1-3 w świetlicy szkolnej. 

Nagrody dla naszych uczniów ufundowała 
firma Warbus Sp. z o.o.

Tegoroczny koncert obfitował w bogaty pro-
gram teatralno-filmowy o tematyce agresji 
i przemocy przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli naszej szkoły. Liczne próby 
z udziałem uczniów i nauczycieli, które wy-
magały sporego wysiłku organizacyjnego, 
dały znakomity efekt. Publiczność z wielkim 
zainteresowaniem obejrzała trzy przedsta-
wienia teatralne oraz trzy filmy. 

Przedstawienie pt. „Rom-Grom bohater 
szkoły” zostało przygotowane pod kierun-
kiem polonistek naszej szkoły: Katarzyny 
Jendy-Mikołajewskiej oraz Katarzyny Jaku-
baszek. Wystąpili uczniowie z klas czwar-
tych i szóstych. Sztukę przygotowano we-
dług scenariusza autorstwa Jagody Karskiej 

i Małgorzaty Papis – uczennic klasy 5f, które 
otrzymały I nagrodę w konkursie na scena-
riusz teatralny „Wygramy z agresją i przemo-
cą w szkole”. Organizatorami konkursu byli 
nauczyciele i Rada Rodziców Zespołu Szkół 
w Izabelinie.  

Scenariusz drugiego przedstawienia „Potęga 
słowa” napisała Pola Zemło przy współpracy 
z Martą Adamczyk z klasy 2a z Gimnazjum. 

Przedstawienie zostało przygotowane pod 
kierunkiem: Aliny Rajcy-Goliszek – polonistki 
oraz Anny Szugzdy-Baran – pedagoga na-
szej szkoły. Wystąpiły uczennice Gimnazjum 
z klas 2a i 2b.

Najmłodsi uczniowie z klas 1-3 Szkoły Pod-
stawowej oczarowali widzów świetnie zagra-
nymi rolami w przedstawieniu pt. „Czerwo-
ny Kapturek szuka księcia”. Nad występem 

czuwały – Anna Szymczak 
oraz Magdalena Białec-
ka – nauczycielki edukacji 
wczesnoszkolnej z Zespołu 
Szkół w Izabelinie. 

Filmy wyemitowane pod-
czas koncertu „Szanujemy 
się i wspieramy” zostały 
wyłonione w ramach szkol-
nego konkursu filmowego 
„Stop przemocy”. Celem 
konkursu było kształto-
wanie wśród młodych 
osób postaw związanych 
z przeciwdziałaniem różno-
rodnym formom przemocy 
oraz postaw promujących 

odpowiedzialność za siebie, grupę rówieśni-
czą, współpracę oraz pomoc słabszym. Ko-
ordynatorem konkursu była pani Małgorzata 
Słomczyńska – pedagog szkolny oraz zespół 
specjalistów. Wyłonione filmy: „Stop prze-
mocy w szkole” – trzecie miejsce w konkur-
sie, autorstwa uczniów klasy 6a: Aleksandra 
Kamińskiego, Bartosza Wasilewskiego, Jana 
Przygody, Krzysztofa Komorowskiego, Bar-
tosza Rychlika; „Stop przemocy” – drugie 
miejsce – autorstwa: Kornelii Czaban, Julii 
Dziekańskiej, Oliwii Węgierek, Julii Dwora-
kowskiej z klasy 5a;  „Pomagać każdy może” 
– pierwsze miejsce w konkursie – autorstwa 
uczniów klasy 6c: Aleksandry Piszczyk, Jana 
Kieniewicza, Zuzanny Fijałkowskiej, Julii 
Sternickiej zostały nagrodzone gromkimi 
brawami.

Podczas koncertu wystąpili także laureaci 
Szkolnego Konkursu Talentów SZKKOT: Kla-
ra Dubaniewicz z klasy 1f i jej tata Paweł 
Dubaniewicz, Natalia Zielińska z klasy 4b 
i grupa Hurts Bis z klasy 4c.  Obejrzeliśmy 
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także występy grupy Izabelińskie Słowiki 
prowadzonej przez Elżbietę Olejnik – na-
uczycielkę muzyki naszej szkoły oraz Akade-
mii Tańca Loff prowadzonej przez Magdalenę 
Krasowską.
Do organizacji tegorocznego koncertu włą-
czyło się – uwaga – ponad 270 uczniów! To 
największa liczba notowana w historii koncer-
tów „Szanujemy się i wspieramy”. Większość 
stanowią tzw. wierni wolontariusze, którzy 
wspierają nas od 5 lat. Do akcji włączają się 
także nowi – nadzieja na najbliższe lata.

Każdy wolontariusz mógł sobie wybrać za-
danie: od projektu naklejki na kotylion; 
produkcję kotylionów; przygotowanie prac 
tematycznych zdobiących salę koncertową; 
obsługę stołu bankietowego, przygotowa-
nie wypieków, obsługę sali koncertowej, 
rejestrację wolontariuszy, dystrybucję koty-

lionów wśród gości, operowanie światłem 
z dyżurki,  występy artystyczne…. Ich wkład 
jest dobrowolny. Wspierają nas dla idei, bez-
interesownie. Brawo!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Ludziom 
Dobrej Woli, którzy pomogli nam w organi-
zacji koncertu. W sposób szczególny dzięku-
jemy Państwu: Witoldowi Malarowskiemu, 
Ryszardowi Haczkowi, Beacie Pilaszek, Ka-
tarzynie Wojtak, Marcie Wojtachnio i Jerze-
mu Pietrzakowi z Urzędu Gminy Izabelin; 

Januszowi Marciniakowi, Marcinowi Bończa-
kowi, Iwonie Mazurek i Teresie Tyburskiej 
z Centrum Kultury Izabelin; Antoniemu Zy-
chowi, Barbarze Szummer, Anicie Fieducik, 
Magdalenie Majdańskiej-Kozak, Ryszardo-
wi Górce, Katarzynie Jendzie-Mikołajew-
skiej, Katarzynie Jakubaszek, Małgorzacie 
Słomczyńskiej, Alinie Rajcy-Goliszek, Annie 
Szugzdzie-Baran, Elżbiecie Olejnik, Ewelinie 
Skowron, Annie Ordon, Annie Szymczak, 
Magdalenie Białeckiej, Edycie Poniatowskiej, 
Beacie Wawrzynieckiej, Sylwii Balcerowskiej, 
Annie Górka, Annie Sakowicz i uczniom-
-wolontariuszom z Zespołu Szkół w Izabe-
linie; Krzysztofowi Przybyszowi, Katarzynie 
Szymonik, Magdalenie Krasowskiej, Kindze 
Beredzie, Patrycji i Zbigniewowi Bykowskim, 
Wojciechowi Kosowiczowi, Agnieszce Śliw-
czyńskiej oraz Annie Magner. 

Jesteśmy razem. W górę serca.

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko
Zdjęcia: Anna Magner

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH 
w LIPCU 2016 r. 

w GMINIE IZABELIN

W lipcu br. na terenie gmi-
ny Izabelin jednostki OSP 
interweniowały wyłącznie 
w ośmiu przypadkach miej-
scowych zagrożeń. Nie za-
notowano żadnego pożaru. 

Wymienić tutaj można dwie interwencje 
tj. w Hornówku przy ul. Bajkowej oraz 
w Izabelinie przy ul. Chłopickiego -zła-
mane drzewo i konary utrudniały prze-
jazd samochodów. 

W Izabelinie przy ul. Poniatowskiego 
oraz 3 Maja począwszy od nr 102 na 
odcinku ok. 100 km dokonano przy po-
mocy sorbentów i wody neutralizacji 
plam olejowych powstałych na skutek  
niesprawnej technicznie zamiatarki me-
chanicznej. 

OSP w Laskach przy ul. Cichowszczyzny 
usunęła gniazdo szerszeni w budynku 
mieszkalnym oraz przy ul. Wieczorka 
uczestniczyła w poszukiwaniu węża we-
wnątrz budynku mieszkalnego. 

W Truskawiu przy ul. Północnej w bu-
dynku mieszkalnym przy pomocy pod-
nośnika hydraulicznego z przewodu 
kominowego wydobyto wronę, która 
po wpadnięciu została uwięziona. Ptaka 
wypuszczono na zewnątrz. 

28 lipca OSP w Laskach i Izabelinie 
brały udział ponad 10 godzin w akcji 
gaszenia dużego pożaru stolarni w Ło-
miankach przy ulicy Warszawskiej, fir-
ma „Polmo” SA. Płonął budynek o ku-
baturze ok. 6.000 m³. 

OSP w Izabelinie na skutek gwałtow-
nych i obfitych opadów deszczu całą 
dobę uczestniczyła w akcji wypompo-
wania wody w Warszawie na terenie 
dzielnicy Ursynów, gdzie w siedmiu 
przypadkach usuwano wodę z zalanych 
garaży mieszkań, piwnic i centrum han-
dlowego. Miały również miejsca dwa 
alarmy fałszywe w Laskach i Izabelinie 
spowodowane nieumyślnie.

Płk mgr inż. Edward Gierski
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ŚWIATOWE DNI 
MŁODZIEŻY 

W IZABELINIE

20 lipca w ramach Światowych Dni 
Młodzieży w Izabelinie gościliśmy piel-
grzymów ze Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. 

Wizyta rozpoczęła się przy izabelińskim ko-
ściele o godz. 16:30, goście spróbowali tra-
dycyjnego polskiego żurku, po czym udali się 
na mszę świętą. O godz. 19:30 pielgrzymi 
przybyli do Centrum Kultury Izabelin, ze 
sceny powiatał ich Zastępca Wójta Gminy 
Izabelin p. Ryszard Haczek, a chwilę później 
rozpoczął się koncert uczestników Studia 
Piosenki oraz grupy Sentido del Tango wraz 
z pokazem tanga argentyńskiego. Po koncer-
cie był czas na pamiątkowe zdjęcia i rozmo-
wy, po czym goście rozjechali się do rodzin, 
które opiekowały się nimi podczas pobytu 
w Polsce.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Nowicki

 

Goście przy kościele Św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie

Koncert uczniów Studia Piosenki CKI

Koncert  „Świat Tanga” w CKI

Koncert  „Świat Tanga” w CKI

Ks. Ludwik Nowakowski 
i Aleksandra Perkowska
z parafii w Starych Babicach 
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VADEMEKUM – BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE „DRONY”

Podstawowym aktem prawnym regulują-
cym kwestie bezzałogowych statków po-

wietrznych jest Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. 
- Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, 
z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz.978, 
1221 i 1586) jest art. 126 ust. 1 pozwala-
jący na wykonywanie lotów bezzałogowych 
w polskiej przestrzeni powietrznej, nato-
miast art. 33 ust. 2 - wprowadza tzw. rozpo-
rządzenie „wyłączające”.  

Rozporządzenia Ministra, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. 
w sprawie wyłączenia zastosowania niektó-
rych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do 
niektórych rodzajów statków powietrznych 
(Dz. U. Poz. 440) dotyczy między innymi mo-
deli latających oraz bezzałogowych statków 
powietrznych o masie startowej nie większej 
niż 25 kg, używanych wyłącznie w zasięgu 
wzroku operatora (VLOS- Visual line-of-sight 
operation). 

Załącznik nr 6 do wspomnianego rozpo-
rządzenia określa warunki i zasady wyko-
nywania lotów oraz bezpieczeństwa ich 
eksploatacji. Nakazuje operatorowi 
bezzałogowego statku powietrznego 
używania go w sposób niestwarzający 
zagrożenia dla osób, mienia lub innych 
użytkowników przestrzeni powietrz-
nej. Operator ponosi odpowiedzialność 
za decyzje o wykonaniu lotu oraz jego 
poprawność. Załącznik wskazuje rów-
nież strefy powietrzne w jakich loty są 
zakazane lub ograniczone. 

Art. 104 Ustawy dotyczy wymaganych świa-
dectw kwalifikacji. Wszystkie loty inne niż 
rekreacyjne lub sportowe związane np. ze 
świadczeniem usług, takich jak: wykonywa-
nie zdjęć, rejestracja nagrań wideo, wykorzy-
stywanie „bezzałogowców” w fotogrametrii, 
prowadzenie różnego rodzaju pomiarów czy 
monitoringu z powietrza, czy też loty badaw-
cze, itp. wymagają od osoby pilotującej 
UAV (unmanned aerial vehicle) posiadania 
odpowiedniego świadectwa kwalifika-
cji (tzw. „prawo jazdy na drona”). Wynika to 
z art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 
2002 r. - Prawo lotnicze. Szczegółowe zasa-
dy uzyskiwania opisywanego dokumentu za-
warto w rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 
czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwali-
fikacji (Dz. U. Poz. 664). 

Świadectwa kwalifikacji dzielimy na VLOS 
(operacje w zasięgu wzroku) i BVLOS (ope-
racje poza zasięgiem wzroku). Wiedza ope-
ratora bezzałogowego statku powietrznego 
wykonującego loty BVLOS w danym rodzaju 
przestrzeni powietrznej nie może być mniej-

sza niż ta, którą musi dysponować pilot sa-
molotu załogowego poruszającego się w tym 
samym rodzaju przestrzeni. Przepisy na-
kładają obowiązek odbycia szkolenia, 
przez osoby ubiegające się o uprawnie-
nia BVLOS, w podmiocie szkolącym, inaczej 
niż w przypadku uprawnień VLOS, gdzie 
do przystąpienia do egzaminu wystarcza-
jące jest samokształcenie. 

Art. 53c Ustawy dotyczy bezzałogowych stat-
ków powietrznych cięższych niż 25 kg. Zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów 
technicznych i eksploatacyjnych dotyczących 
statków powietrznych kategorii specjalnej, 
nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. U. Z 2013 r. 
poz. 524) wszystkie bezzałogowe statki 
powietrzne o MTOM przekraczającej 
25 kg wymagają dopuszczenia do lotu 
oraz rejestracji przez ULC. Dopuszczenie 
jest procesem indywidualnej oceny tech-
nicznej. Urządzenie dopuszczone do lotu 
otrzymuje specjalne, indywidualne wytyczne 
odnośnie warunków wykonywania przez nie 
lotów oraz znaki rejestracyjne zaczynające 
się od liter SP-X. 

Bezzałogowe statki powietrzne o masie prze-
kraczającej 25 kg nie są wyłączone z przepi-
sów art. 126 Ustawy Prawo lotnicze. Muszą 
one na przykład być wyposażone w takie 
same urządzenia umożliwiające lot, nawiga-
cję i łączność jak załogowy statek powietrz-
ny wykonujący lot z widocznością (VFR- 
Visual Flight Rules) lub według wskazań 
przyrządów (IFR- Instrument Flight Rules) 
w określonej klasie przestrzeni powietrznej. 
Urządzenia nieposiadające w/w wyposaże-
nia mogą wykonywać loty w strefach wy-
dzielonych z ogólnodostępnej dla lotnictwa 
przestrzeni powietrznej.

Art. 212 Ustawy Prawo lotnicze określa kary 
za nie stosowanie się do przepisów ustawy 
i to głównie ten przepis dotyczy bezzałogo-
wych statków powietrznych.

Art. 212. 

1. Kto: 

wykonując lot przy użyciu statku po-
wietrznego: 

a) narusza przepisy dotyczące ruchu 
lotniczego obowiązujące w obszarze, 
w którym lot się odbywa, 

(…)

c) narusza, wydane na podstawie art. 119 
ust. 2 ustawy, zakazy lub ograniczenia 
lotów w polskiej przestrzeni powietrz-
nej wprowadzone ze względu na ko-

nieczność wojskową lub bezpieczeń-
stwo publiczne, 

(…)

– podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 5. 

2. Tej samej karze podlega, kto, nie do-
pełniając ciążącego na nim obowiązku, do-
puszcza do popełnienia czynów określonych 
w ust. 1.

3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podle-
ga grzywnie, karze ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności do roku.

W myśl obowiązujących przepisów, aby wy-
konywać loty „dronem” w Warszawie, opera-
tor musi uzyskać szereg pozwoleń. Nie ma tu 
znaczenia czy wykonuje lot komercyjny (np.: 
wykonuje usługi) czy rekreacyjny lub sporto-
wy i na jakiej wysokości. Po pierwsze musi 
uzyskać zgodę na wykonanie lotu od Preze-
sa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nad miastem 
powyżej 25 000 mieszkańców. Następnie 
powiadomić Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy. Kolejnym krokiem jest otrzyma-
nie ustaleń lotu z Polskiej Agencji Żeglugi po-
wietrznej i otrzymanie zgody z wieży kontroli 
lotów (ustalenia z PAŻP i wieżą dotyczą prak-
tycznie całej lewobrzeżnej części Warszawy, 
gdzie znajduje się strefa kontroli lotniska 
CTR). Jeżeli ktoś ma zamiar wykonywania 
lotów „bezzałogowcem” w okolicach Stare-
go Miasta czy al. Ujazdowskich musi uzyskać 
również zgodę od Biura Ochrony Rządu na 
wykonywanie lotów w strefie ROL 48. Szcze-
góły uzyskania w/w zgód znajdują się na 
stronach internetowych Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego oraz Biura Ochrony Rządu. Zachę-
camy wszystkich amatorów bezzałogowego 
lotnictwa oraz rodziców, którzy planują za-
kup tego typu urządzeń swoim pociechom 
do zapoznania się z akcją prowadzoną przez 
ULC – LATAJ Z GŁOWĄ.

Należy zaznaczyć, że na przykład 
podczas ważnych wydarzeń mogą 
być wprowadzone czasowe zaka-
zy wykonywania lotów, które mogą 
obejmować dużo większy obszar niż 
niż rejon miasta. Tak było podczas 
szczytu NATO w Warszawie w dniach 
07-10.07.2016 r.  Obowiązywał całko-
wity zakaz wykonywania lotów w pro-
mieniu 100 km od Stadionu Narodo-
wego. 

asp. Rafał Retmaniak

Sekcja Prasowa

Komendy Stołecznej Policji
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W 20-tą rocznicę powołania Ludowego Klubu Sportowe-
go „Ryś” w Laskach, drużyna piłki nożnej seniorów 

grająca dotychczas w rozgrywkach Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej w lidze „A”, sprawiła sobie prezent urodzino-
wy. Drużyna zdobyła puchar Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej, awansując jednocześnie w tych rozrywkach do ligi 
okręgowej na sezon piłkarski 2016/2017.

Jest to duże osiągnięcie, zważywszy że w sezonie piłkarskim 
2015/1016 zarząd klubu dokonał zmian w obsadzie trenerskiej dru-
żyny seniorów. Zmiany okazały się trafne. Tu trzeba mocno podkre-
ślić zaangażowanie, olbrzymią ambicję i wolę walki o ten sukces, 
zarówno wieloletniego trenera Janka Murasa, jak i wszystkich za-
wodników w tej zgranej dzisiaj drużynie seniorów. Występuje w niej 
zawodnik, który grał od powstania tej drużyny i w dalszym ciągu jest 
jej zawodnikiem – to niezastąpiony Maciek Fluder. Kapitanem tego 
zespołu jest Łukasz Ślubowski, wieloletni i bardzo zasłużony zawod-
nik dla naszego Klubu. Nie przypadkowo zatem koledzy nazywają 
go „Motor”. 

Ludowy Klub Sportowy „RYŚ” w Laskach powstał 26 czerwca 1996 
roku. Na jego powstanie miała wpływ przede wszystkim potrzeba 
tutejszej młodzieży, która chciała po prostu rozwijać się sportowo 
a „nadwyżki” energii w sposób kulturalny, zostawić na boisku. 

Pierwszym Prezesem w historii Klubu był Pan Cesarczyk. Kolejno Klu-
bowi przewodniczyli Panowie: Jerzy Księżopolski, Tadeusz Gryżewski, 
Andrzej Dziekański, a od 2010 roku Wiesław Warzycha.

Tak jak zakładali nasi poprzednicy, obecny Zarząd Klubu chce kulty-
wować tradycję – Nasz Klub jest organizacją, która ma i chce służyć 
mieszkańcom naszej gminy. Staramy się bardzo, aby wszystkie nasze 
poczynania temu służyły. Jesteśmy zawsze otwarci na współpracę 
z mieszkańcami naszej gminy. Hasłem naszym jest: „Im więcej dzie-
ci i młodzieży na boisku, tym mniej kłopotów ze zdrowiem, mniej 
zmęczonych oczu przy komputerach, itp.” . Staramy się zachęcać 
mieszkańców do udziału w naszych planach. Zajmujemy się nie tylko 
piłką nożną. Staramy się organizować rodzinne spotkania sportowe 
ze wszystkimi mieszkańcami gminy. Organizujemy obozy sportowe 
dla naszych milusińskich. W tym roku skorzystało z nich 21 dzie-
ci mieszkańców i członków naszego Klubu. Wspieraliśmy powstałe 
w gminie zespoły siatkarskie, choć to było bardzo trudne ze wzglę-

dów finansowych. Mamy w planach upowszechnienie lekkiej atletyki 
i tu zwracamy się o pomoc do wszystkich jej miłośników. 

Aktualnie w Klubie szkoleni są:

- seniorzy-liga okręgowa  – trener Jan Muras, wtorki, czwartki godz. 19.00

- kierownik drużyny – Patrycja Matczak 

- rocznik 2002 – Krzysztof Koc - wtorki, czwartki godz. 17.00

- rocznik 2004 – Jacek Hałuszka - środa, piątek godz. 18.00 

- rocznik 2006 – Kamil Brzozowski – poniedziałek, środa, piątek godz. 17.00

- rocznik 2007 – Kamil Brzozowski – godz . 17.00

Trzeba tutaj mocno podkreślić, że Ci trenerzy to wykształceni ludzie 
o wysokich kwalifikacjach, są naszymi mieszkańcami, znają od dziec-
ka nasze uwarunkowania, kochają sport i to, co robią dla naszego 
społeczeństwa. Kontakty w sprawie udziału w rozgrywkach i innych 
informacji można uzyskać bezpośrednio u trenerów w dniach trenin-
gów lub w internecie pod hasłem – Ludowy Klub Sportowy „ Ryś” 
Laski.

Poniżej chcemy przedstawić Państwu plan rozgrywek ligi okręgowej 
seniorów na najbliższy okres, uzgodniony z drużynami – przeciwnika-
mi oraz zaprosić wszystkich mieszkańców do wspólnego kibicowania: 

- RYŚ LASKI - OKĘCIE WARSZAWA termin 13.08.2016 r. godz. 16.00

- LESZNOWOLA - RYŚ LASKI termin 21.08.2016r. godz. 17.30 

- RYŚ LASKI - POGOŃ II GRODZISK termin 27.08.2016r. godz. 16.00 

- UKS LADY - RYŚ LASKI termin 31.08.2016r. godz. 16.00 

- RYŚ LASKI - ŚWIT WARSZAWA termin 03.09.2016r. godz. 16.00

- RYŚ LASKI - CHLEBNIA termin 17.09.2016r. godz. 16.00 

Ostateczne – pozostałe terminy rozgrywek podamy niezwłocznie po 
zakończeniu negocjacji tych terminów z partnerami drużyn biorących 
udział w rozgrywkach zarówno seniorów jak pozostałych roczników.

Z okazji tego naszego wspólnego małego jubileuszu należałoby jesz-
cze wspomnieć, skąd bierzemy środki na nasze działanie. Otóż głów-
ne nasze środki to dotacje Gminy, składki członkowskie oraz datki 
pochodzące od mieszkańców naszej gminy i niektórych przedsię-
biorców zlokalizowanych na naszym terenie. Zapewniamy, że każdy 
otrzymany grosz jest skrupulatnie księgowany i rozliczany. Staramy 

LKS „RYŚ” W LASKACH ZDOBYWA PUCHAR 
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ I AWANS DO LIGI OKRĘGOWEJ
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SPORT

się, aby otrzymane środki z różnych źródeł wracały w całości do naszych pod-
opiecznych, do naszych mieszkańców, a przede wszystkim do naszych najmłod-
szych. Dlatego też zapraszamy wszystkich do uprawiania sportu, a szczególnie tych 
najmłodszych. Naprawdę warto uprawiać sport. 

20-lecie istnienia naszego Klubu potwierdza zasadę, że wspólnymi siłami można 
wiele. Tą naszą wspólnotą jest nasza gmina. Nasi mieszkańcy, nasze władze. Zasa-
da ta jest stosowana we współpracy: z Władzami Gminy, Centrum Kultury Izabelin, 
Szkołą w Izabelinie, a przejawia się to w tym, co widać najlepiej. Obiekty spor-
towe, jakie posiadamy są tego najlepszą wizytówką. Jest to zasługa wielu osób. 
Wielkie podziękowanie kierujemy do Wójta Gminy – miłośnika sportu, a szczegól-
nie piłki nożnej, który dołożył wielu starań dla rozwoju sportu i budowy zaplecza 
sportowego w naszej gminie. PANIE WÓJCIE – DZIĘKUJEMY!!!

Satysfakcją największą Zarządu Klubu jest coraz liczniejsza grupa zawodników 
(było 32 osoby - dziś jest ponad 120 osób) oraz liczba kibiców – naszych miesz-
kańców, którzy coraz częściej z rodzinami przychodzą na nasze imprezy sportowe. 
Z tego jesteśmy dumni, bo uśmiechnięte buzie dzieci i radość ich rodziców jest dla 
nas najwspanialszą zapłatą za naszą społeczną pracę. 

 Dziękujemy.
 Wiesław Warzycha

Wiadomość z ostatniej chwili: LKS „Ryś” Laski w pierwszym me-
czu ligi okręgowej inaugurującym sezon piłkarski 2016/2017 (w skła-
dzie jak na zdjęciu), wygrał z drużyną RKS – Okęcie 3 : 1.

Zajęcia prowadzi: Olga Shpomer

Informacje: tel. 506 259 343

Zapisy: sekretariat CKI 22 752 68 28

poniedziałek 16:00-17:00

czwartek 16:00-17:00

Opłata 10 zł/godz.

w Centrum Kultury Izabelin

grupy do 8 osób

lekkoatletyka - W czasie trwania zajęć uprawiamy takie dyscypliny 
sportowe, jak: biegi krótkie, naukę techniki startów z bloków startowych, 
skok w dal, trójskok, technikę biegu przez płotki, przeszkody, przełaje, 
rzuty piłeczką palantową, oszczepem. 

lekkoatletyka

Chcesz zapewnić swojemu 

dziecku odpowiednią dawkę 

ruchu?

Zależy Ci, żeby dobrze się 

rozwijało i było sprawne fizycznie?

dla dzieci i młodzieży

akrobatyka 

gimnastyka artystyczna 

Zajęcia prowadzi: Olga Shpomer
Informacje: tel. 506 259 343
Zapisy: sekretariat CKI 22 752 68 28

Wtorek 16:00-17:00; 17:00-18:00
Piątek 16:00-17:00; 17:00-18:00
Sobota 14:00-15:00

Opłata 20 zł/godz.

w Centrum Kultury Izabelin

dla dziewczynek 6-12 lat

grupy do 8 osób
gimnastyka artystyczna - układy taneczno-gimnastyczno-akrobatyczne, 
z piłką, wstążką, obręczą, skakanką lub parą maczug.
akrobatyka - dyscyplina sportowa, która polega na wykonywaniu 
układów ćwiczeń gimnastycznych o dużym stopniu trudności. 
Wspaniałe zajęcia, które kształtują sylwetkę, grację i elegancję ruchu!

NOWE ZAJĘCIA 
W CKI! 
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Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

WAKACJE W GMINIE IZABELIN

Wakacje, ach wakacje! Kto ich nie 
kocha, kto nie lubi odpoczynku, 

błogiego lenistwa, zwiedzania i dobrej 
zabawy. Nawet dorośli czekają cały 
rok, by wykorzystać swoje 26 dni urlo-
pu i poczuć wiatr w żaglach. A dzieci? 
No cóż, one mają pełne dwa miesiące 
laby. Tak też było w tym roku. W na-
szej gminie atrakcji nie zabrakło i każ-
dy mógł wybrać coś dla siebie. Ciekawe 
zajęcia organizowała „mała szkoła”, 
kościoły w Izabelinie i Laskach, Cen-
trum Kultury Izabelin oraz Sosnowa 
Szpilka.

Filmowo w CKI
Centrum Kultury Izabelin dla wszystkich 
milusińskich tych małych i tych starszych 
przygotowało ofertę filmową Kina za Ro-
giem. W lipcu i sierpniu wyświetlono około 
30 filmów, średnio na każdym pokazie było 
25 widzów. Wśród filmów znalazły się stare 
polskie kreskówki m.in. Przygody błękitnego 
rycerzyka, Czarne i czerwone czy Pszczółka 
Maja, a także filmy familijne (m.in. Bella i Se-
bastian, Mikołajek, Wakacje Mikołajka, Pino-
kio, Żółwik Sammy 2). 

W lipcu na scenie centrum wystawiono też 
dwa przedstawienia teatralne pt. „Przygody 
Misia Podróżnika” oraz „Słoń Torbalski”. 

Dla młodych tancerzy CKI przygotowało 
warsztaty taneczne, a także warsztaty ro-

botyki, które cieszyły się ogromną popular-
nością.

Iwona Mazurek

Sportowe Półkolonie
Mimo, że ostatni dzwonek roku szkolnego 
2015/2016 wybrzmiał 24 czerwca, to szkoła 
podstawowa w Hornówku tętni życiem. 
Wszystko za sprawą półkolonii zorgani-
zowanych przez MLSPORT. W terminach 
4-8.07.2016, 11-15.07.2016, 18-22.07.2016 
odbywały się 3 turnusy zajęć przeznaczo-
nych dla dzieci z klas I-III szkoły podstawo-
wej. Dobrze zorganizowany czas sprawił, że 
dzieciaki uczestniczące w półkoloniach zapo-
mniały, czym jest nuda. W programie zajęć 
znalazły się liczne atrakcje, które dawały 
wiele frajdy. Jedną z tych atrakcji była wizyta 
w parku trampolin Hangar 646 w Warszawie. 

Dzieci mogły pod okiem instruktorów pró-
bować różnych ewolucji i oddawać się zaba-
wom z wykorzystaniem sprzętu dostępnego 

na terenie parku. Po zajęciach wszyscy byli 
zmęczeni, ale uśmiechnięci i radośni. 

Ponadto w programie półkolonii znalazły się 
wyjazdy na pływalnie oraz kręgle, które tak-
że wyzwoliły w kolonistach dużo pozytyw-
nych emocji. Z kolei wizyta w Kampinoskim 
Parku Narodowym była okazją do lepszego 
poznania okolic, w których wychowują się 
uczestnicy zajęć. Panie z centrum edukacji 
przygotowały atrakcyjne zajęcia, na których 
można było się wiele dowiedzieć o intere-
sujących terenach Parku, a także o dzikich 

zwierzętach, które można tam spotkać. Dzie-
ci bawiąc się poznawały zasady, dzięki któ-
rym można bezpiecznie korzystać z uroków 
Kampinosu. 

To co było wspólne dla wszystkich turnu-
sów, to aktywność fizyczna, która pod róż-
nymi postaciami pojawiała się każdego dnia 
półkolonii. Wychowawcy organizowali gry 
terenowe które, łączyły aktywność fizyczną 
z rozwijaniem kreatywności i logicznego my-
ślenia. W ramach zajęć odbyły się 3 edycje 
MINI EURO i warto wspomnieć, że pierwszą 
edycję wygrała Portugalia, a trzy dni później 
po finale EURO 2016 okazało się, że zabawa 
była prorocza. Dzieci korzystały z sali gim-
nastycznej oraz placów zabaw znajdujących 
się na terenie szkoły. Poza tym organizowa-
ne były piesze wycieczki na plac zabaw do 
Lipkowa. Rodzice, każdego dnia odbierali 
uśmiechnięte pociechy, chociaż często dzie-
ci były zaskoczone, że to już koniec. Nie od 
dziś jednak wiadomo, że podczas dobrej za-
bawy czas szybko mija!    

Łukasz Konarski

Parafialny wyjazd kolonijny 
Śladami Rodziny Zamoyskich    
Zamojszczyznę – malowniczy region poło-
żony w południowo-wschodniej Polsce zwie-
dzali w tym roku przez tydzień – od 7 do 
14 lipca - uczestnicy wyjazdu wakacyjnego 
z Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabeli-
nie. We wspólnej wyprawie uczestniczyło 32 
dzieci - dziewczynki ze scholi oraz ministran-
ci. Uczestnicy zostali podzieleni według wie-

ku na kilkuosobowe grupy. Nad 
ich bezpieczeństwem czuwało 
kilku troskliwych opiekunów 
– nauczyciele z izabelińskiej 
szkoły oraz rodzice. Każdego 
dnia oprócz zwiedzania i zabaw 
był czas na wspólną modlitwę 
podczas codziennej Euchary-
stii sprawowanej w różnych 
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PRZEDSZKOLE W LASKACH – JUŻ ZA PARĘ DNI RUSZAMY!

Tak niedawno nasza przedszkolna społeczność przeżywała zakoń-
czenie roku szkolnego i pożegnanie najstarszych wychowanków, 

a już za parę dni rozpoczynamy wszystko od nowa. Właśnie trwają 
prace porządkowe i przygotowania do powitania zarówno nowych, 
jak i obecnych już przedszkolaków. Nasze nauczycielki i nasi  pra-
cownicy obsługi dokładają wielu starań, aby wszystkie dzieci czuły 
się wspaniale i bezpiecznie. Można powiedzieć, że zadanie to jest 
wieloaspektowe. Należy zadbać zarówno o budynek, jak i ogród, 
o wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki. 

Wiek przedszkolny to wyjątkowy czas w życiu każdego człowieka, 
dlatego bardzo ważne jest, aby praca dydaktyczno-wychowawcza 
przebiegała właściwie i na optymalnym poziomie. Za zadanie to od-
powiedzialna jest nasza kadra pedagogiczna. Nauczycielki już przy-
gotowują się do pracy tak, aby zapewnić naszym wychowankom 
moc atrakcyjnych zajęć edukacyjnych. Mamy ciekawą ofertę eduka-
cyjną. Realizujemy wiele programów dydaktyczno-wychowawczych, 
podczas których przedszkolaki rozwijają swoje umiejętności i zdo-
bywają nową wiedzę. Zadania, jakie stawiamy dzieciom są zawsze 
dostosowane do ich indywidualnych możliwości, przez co każdemu 
z nich dajemy szansę rozwoju. Pomagają nam w tym nasi specjaliści 
czyli logopeda, psycholog i pedagog-terapeuta. 

Tak jak szybko mijają wakacje, tak mi szybko minęło pięć lat kadencji 
dyrektora przedszkola. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam pełnić 
tę odpowiedzialną funkcję. Mam nadzieję, że moja działalność na 
rzecz naszego przedszkola przyczyniła się do jego stałego rozwoju 
i podnoszenia jakości pracy na rzecz wychowanków oraz całej na-
szej społeczności przedszkolnej. Chciałam bardzo podziękować za 
pomoc, życzliwość i wyrozumiałość pani wicedyrektor Teresie Lo-
chyńskiej, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Izabelin, z którymi 
miałam przyjemność współpracować, a zwłaszcza panu Wójtowi Wi-
toldowi Malarowskiemu, paniom z Biura Obsługi Finansowej, wszyst-
kim pracownikom przedszkola. Szczególne podziękowania kieruję do 
wszystkich rodziców naszych przedszkolaków, bez których podjęte 
przeze mnie działania, nie byłyby tak owocne. Wspaniali rodzice – 
to gwarancja wspaniałego przedszkola! Dziękuję również wszystkim 
instytucjom, z którymi współpracujemy, a w tym zwłaszcza: „Małej 
Szkole”, CKI, KPN, Straży Pożarnej, Policji, Zakładowi dla Niewido-
mych i innym, którzy zawsze chętnie wspierali naszą działalność.

Nowej dyrektor – pani Małgorzacie Przestrzelskiej życzę owocnej 
pracy, nowych pomysłów i kontynuowania tych, działań które zostały 
wdrożone i zyskały uznanie.

Serdecznie dziękuję
Elżbieta Pawłowska

pięknych miejscach, którą celebrował po-
mysłodawca wyjazdu i duchowy opiekun 
kolonii ks. Jerzy Jastrzębski. Po codziennych 
atrakcjach przychodził czas na odpoczynek 
nad basenem i w hotelowych pokojach 
w „Ośrodku u Buzunów” położonym na te-
renie Roztoczańskiego Parku Narodowego.  

– To nie pierwszy wyjazd jaki nasza parafia 
zorganizowała dla najmłodszych. Natomiast 
pierwszy, w którym było aż tak dużo zwie-
dzania. Trochę się tego obawialiśmy jako 
kadra – czy dzieci dadzą radę? Czy nie bę-
dzie to dla nich zbyt męczące? Nasze oba-
wy były zupełnie niepotrzebne. Zwiedzania 
było rzeczywiście dużo, ale dzieciaki – moż-
na śmiało powiedzieć – były zachwycone. 
Przewodnicy ciekawie opowiadali. Dopisała 
piękna pogoda. Dobór zwiedzanych miejsc 
był przemyślany i zachęcał do odkrywania 
nowych. Wieczorem był czas na skuteczny 
odpoczynek, relaks oraz wspólną zabawę – 
przyznaje z uśmiechem nauczycielka Lidia 
Kałużna, która od kilku lat uczestniczy jako 
wychowawca w parafialnych wyprawach.  

Wśród odwiedzanych miejsc związanych 
z Rodziną Zamoyskich znalazły się m.in. ze-
spół pałacowo-parkowy w Kozłówce, Lublin, 
Krasnobród, Zamość, Kazimierz Dolny, San-
domierz, Chełm. – Trudno powiedzieć, który 

punkt programu był 
najciekawszy. Naj-
bardziej podobał 
mi się Pałac Zamoy-
skich z marmuro-
wymi kominkami 
i kolekcją malarstwa 
oraz chełmskie pod-
ziemia kredowe ze 
swoim opiekunem, 
dobrym duchem 
Bieluchem – śmieje 
się Szymon, uczest-
nik kolonii. 

Radość i zdrowa 
rywalizacja towarzyszyła w rozgrywkach 
konkursowych zaplanowanych na wspólny, 
wakacyjny czas. Rozegrany został Turniej 
FIFA Xbox 360 nad którego właściwym 
przebiegiem czuwał kierownik kolonii, na-
uczyciel Paweł Stawski, mecz piłki nożnej, 
konkurs „Mam talent” zakończony pełną 
dobrej energii zabawą muzyczną „Biegnie, 
biegnie mały osioł”. Wspólne rekolekcje, 
wyjazdy – nawet te najkrótsze – są okazją 

do tego, aby w bezpośredni sposób spotkać 
i poznać drugiego człowieka. Spontanicz-
ne rozmowy i otwartość sprzyjają bliskości 
i nawiązywaniu prostych, dobrych, przyja-
cielskich relacji. Niewątpliwym „odkryciem” 
zwłaszcza dla najmłodszych dzieci okazał 
się organizator kolonii – Jan Królak. – Kul-
turalny, serdeczny. Po prostu dobry człowiek 
starający się zadbać o wszystko i w dodatku 
„Pazdan” na boisku – mówią o parafialnym 
organiście mali koloniści. Wspólna wyprawa, 
której towarzyszyła piękna pogoda na dłu-
go pozostanie w pamięci i sercach zarówno 
uczestników jak i opiekunów wśród których 
byli także – nauczyciele: Agnieszka Andrze-
juk, pielęgniarka – Anna Ordon, nauczyciel-
ka Iwona Zaleska-Rolewicz oraz rodzice: 
Agnieszka Łukaszewicz i Andrzej Rostkowski. 
Plan wyjazdu opracowany został przez biuro 
– Wycieczkowicz Usługi Turystyczne Katarzy-
na Schab oraz przewodnika towarzyszącego 
kolonii – pana Andrzeja Skucińskiego. 

Magdalena Kamińska
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EDUKACJA

A JAKIE TRZY ZASADY 
BYŁYBY DLA WAS 
NAJWAŻNIEJSZE?

Każdy z nas rodziców kocha swoje dzieci nad ży-
cie i pragnie dla nich wszystkiego, co najlepsze. 
Poprzez naukę, przekazywane wartości i roz-
wój psycho-ruchowy staramy się zapewnić  na-
szym pociechom jak najlepszy start w dorosłość. 
Przyzwyczailiśmy się, iż nasze życie składa się 
z poszczególnych części, które staramy się reali-
zować. Najpierw jest przedszkole, potem podsta-
wowa szkoła rejonowa lub prywatna (jeśli nas na 
nią stać), gimnazjum, liceum, studia wyższe. Za-
zwyczaj są to duże szkoły, gęsto zaludnione kla-
sy i sztywny program nauczania. Grupa rodziców 
z naszej gminy postanowiła się wyłamać i uczyć 
swoje dzieci samodzielnie, zwracając uwagę na 
inne wartości. Jakie jest ich podejście i jakie mają 
przemyślenia, wrażenia po roku pracy na własny 
rachunek możecie Państwo przeczytać poniżej.

Jeśli mielibyśmy możliwość uczyć się od nowa, jak chcie-
libyśmy to robić? Załóżmy, że mamy 7 lat. Czego potrze-

bujemy od świata, aby móc go poznawać, rozumieć i mieć 
przestrzeń na własne pomysły, spostrzeżenia? 

Po traumatycznym przejściu związanym ze swoim zdrowiem, pe-
wien nauczyciel chemii postanowił powrócić do pracy wypisując 
trzy nowe zasady:

1. Ciekawość jest na pierwszym miejscu. Pytania stanowią wyjście 
do nauczania, nie na odwrót.

2. Przestańmy się bać nieuniknionego i zawikłanego procesu prób 
i błędów, który powinien stanowić rytuał naszego codziennego życia.

3. Zbierajmy informacje i praktykujmy myślenie. Każdy jest inny, 
szanujmy i doceniajmy to.

Większość innowacji jest skutkiem współpracy wielu. Mimo że uczy-
my się, iż żarówkę wynalazł Edison, de facto stało za tym dziesiątki 
naukowców na przestrzeni dekad. Przy większej dociekliwości zda-
my sobie sprawę, że sukces Edisona był możliwy dzięki różnorod-
ności zespołu, który stworzył. 

Niewielu przyzna, że rozwiązania, które znajdujemy są efektem 
pracy jednego geniusza, dlatego też firmy stawiają niezwykle moc-
ny nacisk na współpracę. Według moich obserwacji, uczymy się 
jej poniekąd na nowo po studiach, mimo iż szkoły coraz częściej 
doceniają wagę wspólnej pracy w grupie. 

Największą motywacją każdego dziecka jest chęć poznawania, eks-
perymentowania, zadawania coraz to trudniejszych pytań. Dziec-
ko z natury jest dociekliwe, zaskakiwane przez otoczenie nowymi 
zjawiskami, jest odkrywcą swojego świata. Tej umiejętności dzieci 
uczyć nie musimy, pod warunkiem że tej ciekawości ktoś nie zmiaż-
dżył lub dobitnie mu błędnie udowodnił, że to jest „nuda”. 

Wyciągając wnioski z historii, być może warto zapewnić elementy, 
które były podstawą większości odkryć, czyli bezpieczeństwo i za-

ufanie, współpraca i różnorodność, eksperymenty, aby każde dziec-
ko mogło kontynuować i tworzyć, czyli rozwijać się. 

Jesteśmy po pierwszym roku szkoły domowej w grupie kilku rodzin 
i szalenie ciekawe były dyskusje w ostatnich tygodniach z rodzica-
mi, którzy chcieli do nas dołączyć. Pytania krążyły de facto wokół 
tych właśnie elementów, które są dla nas kluczowe. Egzaminy po-
zostają, lecz nie stanowią celu. Poza tym odpadają inne trudności 
w momencie, kiedy dzieci są zainteresowane i podąża się za ich 
pytaniami. W małej zróżnicowanej wiekowo grupie każde dziecko 
wzbogaca się o cechy i talenty innych, czerpie inspiracje od siebie 
nawzajem. 

Poprzez znajomych znaleźliśmy podobną inicjatywę w Anglii. Po-
stanowiliśmy ich odwiedzić. Byłem bardzo ciekaw reakcji naszych 
dzieci po dwóch tygodniach spędzonych w tamtejszym środowisku. 
Zakładałem, że po pierwszym dniu wysłucham problemów, posta-
ram się je zaadresować i pomogę dzieciom odzyskać pewność sie-
bie. Obcy kraj, obcy język, obce dzieci i sami Brytyjczycy. Po pierw-
szych dniach okazało się, że byli zachwyceni. Mają nowe pomysły 
na to, co chcieliby dodać do swojej istniejącej szkoły. Wymyślili, że 
idealnie byłoby połączyć obie szkoły… wracamy tam ponownie za 4 
miesiące na kolejny tydzień zajęć.

Miejsce, gdzie dzieci się uczyły jest położone na farmie, w uroczym 
miejscu pełnym przyrody. 

My również mieszkamy 
w niezwykłym miejscu, otuli-
na Puszczy Kampinoskiej za-
chwyca nas na co dzień. Za-
stanawiam się, czy bylibyśmy 
w stanie stworzyć oazę eduka-
cji w naszej okolicy, zarówno 
dla dzieci, które chodzą do 
tradycyjnej szkoły, jak i dla tej 
powiększającej się grupy dzie-
ci, które uczą się w modelu 
szkoły domowej z elementami 
Montessori, czy szkoły leśnej 
(ang. Forest School). 

Zainteresowanych proszę 
o kontakt: jan@rosikon.com

A jakie trzy zasady byłyby 
dla Was najważniejsze?

Jan Rosikoń
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Dominik Seroka 
2-krotny mistrz świata i 4-krotny mistrz Europy  
zaprasza na zajęcia

dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat 

w każdy wtorek o godzinie 18.00 

na dużej sali 

w Centrum Kultury Izabelin

Karate

Centrum Kultury Izabelin oraz Amatorski Teatr „Bliżej Nieba” 
przy parafii w Bliznem 

zapraszają dzieci wraz z rodzicami na bajkę muzyczną 
pt. „Gazetowe Miasteczko”.

10 września 2016 g. 18.00
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

muzyka

16 września 2016 godz. 20.00
Koncert piosenki francuskiej
Wystąpi Yaga Kowalik z repertuarem E. Piaf, J. Greco, Ch. Aznavour
Mała Scena pod Łosiem, bilety: 20 zł

17 września 2016 godz. 17.00
Koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa 
sala koncertowa CKI, bilety: 30 i 20 zł 

imprezy plenerowe
10 września godz. 12.00-17.00
Dzień Otwarty Centrum Kultury i Piknik Ceramiczny
W programie: spotkania z instruktorami, warsztaty ceramiczne, 
wystawa i kiermasz

17 września godz. 14.00-17.00
Piknik Bluesowy 
W programie: parada motocykli, zdjęcia na motocyklach, koncert

24 września godz. 12:00 – 17:00
Piknik Pożegnanie Lata
boisko sportowe Orlik w Laskach, wstęp wolny

25 września godz. 17:00
Spektakl teatralny »Damy i Huzary«
w reżyserii Lury Łącz 
Sala koncertowa CKI, bilety: 20 zł

teatr

kabaret
11 września, godz. 18:00
Kabaret Hrabi w programie »Tak, że o«
Sala koncertowa CKI, bilety: 80 i 60 zł

10 września godz. 18:00
Spektakl teatralny dla dzieci
»Gazetowe miasteczko«
w wykonaniu Teatru Amatorskiego »Bliżej Nieba«
Sala koncertowa CKI, wstęp wolny
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

FILMY DLA DZIECI:

3 i 10  września  godz. 11.00  
Mały Książę 
reż. Mark Osborne; czas: 101 min; od 7 lat

17 i 24 września  godz. 11.00 
Rysiek Lwie Serce 
reż. Manuel Sicilia; czas: 91 min; od 7 lat

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

2 września godz. 19.00  
Jak dogonić szczęście  
reż. Peter Chelsom; czas trwania 114min; od 12 lat

6 września godz. 19.00  
Seks, miłość i terapia  
reż. Tonie Marshall; czas: 84 min; od 16 lat

9 września godz. 19.00  
Zasady gry  
reż. Wojciech Jagiełło; czas: 31 min; od 12 lat

13 września godz. 19.00   
Tom  
reż. Xavier Dolan; czas: 103 min; od 16 lat

16 września godz. 19.00   
Apartament  
reż. Przemysław Hauser, Maciej Czajkowski; czas: 67 min; od 12 lat

20 września godz. 19.00   
Constans  
reż. Krzysztof Zanussi; czas 86 min; od 16 lat

23 września godz. 19.00  
Bobasy  
reż. Thomas Balmes; czas: 76 min; wiek b/o

27 września godz. 19.00  
Drogówka   
reż. Wojciech Smarzowski; czas: 117 min; od 18 lat

30 września godz. 19.00  
Eskorta  
reż. Tommy Lee Jones; czas: 117 min; od 16 lat

Kino za Rogiem

sztuka

23 września godz. 18:00
Wieczór Białoruski
W programie m.in.: koncert pieśni białoruskich, wystawa, 
pokaz slajdów
Sala koncertowa CKI, wstęp wolny

wydarzenia inne

Homo Laskus i grzyby

Starsza kobieta szła ulica Brzozową. 
Niosła dwa plastikowe, dziesięcioli-
trowe wiaderka po kiszonej kapuście. 
Były pełne grzybów. Prawie same 
podgrzybki. Na wierzchu w każdym 
wiaderku leżało po kilka prawd-
ziwków. Kobieta była zadowolona. 
To mogło być zadowolenie z życia. 
Nie takie, które ma człowiek z po-
niżenia sąsiada poprzez wzbudzenie 

w nim zazdrości z powodu nowego samochodu, domu albo 
wyjazdu na urlop do Dubaju. Nie takie, które rodzi się ze 
zwycięstwa nad rywalem w walce o pieniądze, pozycję 
albo urojony honor. Ale zadowolenie z życia, bo życie jest. 
I to w jedynej dostępnej postaci. Człowiek nie ma dostę-
pu do innej formy życia, niż ta w której istnieje. Nigdy też 
nie będzie kimś innym, niż jest naprawdę. Na przykład Zosią 
z zielonymi oczami albo Pawełkiem o średnim wzroście i wi-
ecznym apetycie na rosół. I z tego najtrudniej człowiekowi 
się cieszyć. Z tego, że jest jaki jest.

Homo Laskus prowadził rower i szedł za kobietą. Nie jechał, 
bo zepsuło mu się przednie koło. Wyleciały kulki z łożyska. 
Koło się kręciło, ale jechać się nie dało. Gdy kobieta zbliżyła 
się do wysokiego drzewa, które dawało przyjemny cień, 
zatrzymała się i postawiła wiadra na chodniku.
– Ładne grzyby – zagadnął Laskus, przystając koło starszej 
pani.
– Ładne. Tylko mało prawdziwków, sąsiad znalazł wczoraj 
czterdzieści – powiedziała – Ale i tak dobrze. Grzyby to wi-
elki skarb.
– Skarb? – spytał Laskus zdziwiony.

Czasami myślał, że nie jest jednak człowiekiem. Nawet to 
czuł. I wtedy wszystko znowu go dziwiło. Jak przybysza 
z innego świata. Jeżeli ktoś się dziwi i zachwyca, to znaczy, 
że przybył z innego świata. Nawet jeżeli się na nim urodził.
– To skarb – powtórzyła kobieta. – Bo każde stworzenie na 
tym świecie musi jeść i pić.
– To straszne – powiedział Laskus.
– Dlaczego?
– Bo to znaczy, że sztuka, filozofia, literatura, fizyka 
jądrowa, wierzenia, antropologia, językoznawstwo, kos-
mologia, kardiologia, socjologia, polityka, semiotyka są 
z trawienia. Są z trawienia. 
– Nie tylko.
– A z czego jeszcze?
– Z mamusi i tatusia – powiedziała starsza pani. – Bo tatuś 
i mamusia to dzidziuś na świecie.

Homo Laskus znowu poczuł, że nie jest mądry. Ani trochę. 
A już myślał, że jest tak blisko wspaniałej wiedzy i rozumie-
nia świata zawartej w odkrytych prawach nauki i sztuki. Aż 
tu starsza pani wybiła mu całą mądrość z głowy. A więc nie 
ma mądrości? I jak tu żyć?

Rafał Wojasiński

1 sierpnia - 20 września
Wystawa zdjęć 
z Powstania Warszawskiego
Hol wystawienniczy CKI

22 sierpnia - 18 września 
Wystawa prac Magdaleny Węgiel
Wiersze dla dzieci wraz z ilustracjami
Hol wystawienniczy CKI
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KARTY HISTORIIREKLAMY

GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą, 
dyspozycyjna, rejon Izabelina 500 42 10 52

MIEJSCE

 NA 

TWOJĄ 

REKLAMĘ

Nauczanie 
języka 

chińskiego

Tel. 696 137 381 

Zakrzewska 
Jadwiga 

P E D I A T R A
Barbara Pawliszak 

-porady w gabinecie Izabelin ul. Jana Matejki 11
-wizyty domowe 

tel. 501 120 804                       www.pediatraizabelin.pl
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KARTY HISTORII

Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

True Montessori environment
• All lessons conducted in English
• extra curricular activities

(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

True Montessori environment
• All lessons conducted in English
• extra curricular activities

(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

tel: +48 692 099 134
office@warsawmontessori.edu.pl
www.warsawmontessori.edu.pl

Accepting applications for our Izabelin location. Accepting children ages 2,5 - 6

Izabelin, ul. Chłopickiego 40
www.stomatologizabelin.pl
Klinika czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 20.00

KliniKa Stomatologiczna

tel. 22 721 80 10 
603 688 819

pracujemy
  na twój uÊmiech

• stomatologia zachowawcza i dziecięca • protetyka
• ortodoncja • chirurgia • implanty • endodoncja • rtg

REKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW

OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

Układanie kostki brukowej 
kompleksowo (z gwarancją) 

tel. 601-30-18-66
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PIKNIK 
MOTO-BLUESOWY

>>> ŚWIĘTUJEMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BLUESA!

1 7 września 2 0 1 6 
godz. 14.00-17.00

>>>W PROGRAMIE:

• PARADA MOTOCYKLI

• ZDJĘCIA NA MOTOCYKLACH

• KONCERT ZESPOŁU 

„NOCNA ZMIANA BLUESA”

godz. 17.00 •  bilety na koncert : 30 zł i 20 zł
pozostałe atrakcje pikniku: bezpłatnie

CENTRUM KULTURY IZABELIN, ul. Matejki 21

DZIEŃ 
OTWARTY

CENTRUM KULTURY IZABELIN

10 WRZEŚNIA 2016
godz. 14.00-17.00

spotkania 
z instruktorami

PIKNIK 
CERAMICZNY
„ZAKOCHANI 

W GLINIE”
godz. 12.00-17.00

• warsztaty ceramiczne
• wystawa i kiermasz 

ceramiki
teren przed 

Centrum Kultury 
Izabelin


