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PRZEDSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA
 Już po raz kolejny raszyńskie przed-
szkole „Pod Topolą” zaprosiło w swoje 
wspaniałe progi przedszkolaki z całej gminy. 
Tym razem, w ramach „Muzycznej Wiosny 
Pod Topolą”, dzieci prezentowały programy 
muzyczne i taneczne pod hasłem „Zwierzęta 
DUŻE i małe – a wszystkie wspaniałe”.

 Ogromny, świetnie wyposażony ogród 
przy przedszkolu na parę godzin zamienił 
się w zwierzęcy świat, w którym zgodnie 
spacerowały kaczki, pieski, kotki, pszczółki, 
żabki, motyle, komary, jeże, niedźwiedzie, 
koniki i lwy. Repertuar był tak urozmaicony, 
że nie sposób wymienić wszystkie występy. 
Kaczuszki z Falent tańczyły taniec „Kwa, 
kwa, kwa”, te z Sękocina śpiewały pio-
senkę o kaczuszce, która przyszła do przed-
szkola, a z oddziału przy Godebskiego 
o kaczkach praczkach. Żabki z przedszkola 
nr 2 z Raszyna śpiewały „Żabi koncert”, 
a z przedszkola w Dawidach piosenkę „Kon-
cert żabek”. Fruwające motyki i biedroneczki 
z przedszkola gospodarzy zaśpiewały pio-
senki, a pieski z Dawid i Sękocina wychwa-
lały się śpiewając „Pies na medal”.

 
 Entuzjazm wzbudziła śpiewana przez 
starszaki z Falent piosenka „Stary Donald” 
i „My jesteśmy małe pszczółki” zaprezen-
towana przez młodszą grupę z Sękocina. 
Na scenie nie zabrakło też falenckiego lwa 
wywijającego twista „Silny jak lew”, zwiew-
nie tańczących motylków z przedszkola przy 
Poniatowskiego, pląsających w rytm wło-
skich tarantelli przedszkolaków z punktu 

przedszkolnego w Rybiu, czy śpiewających 
„Gitarę dla komara” dzieci z Poniatow-
skiego. W świat dzikich zwierząt wprowa-
dziły nas grupa „Tygrysków” z przedszkola 
w Dawidach prezentując przedstawienie 
taneczne na motywach muzyki poważnej, 
zatytułowane „Karnawał zwierząt”i dzieci 
z punktu przedszkolnego przedszkola 
nr 2 śpiewające piosenkę „Dżungla”. Nie 
zabrakło też polskich melodii ludowych, 
w rytm których zatańczyły koniki z przed-
szkola przy Godebskiego, a niedźwiedzie, 
jeże i pszczółki z Pruszkowskiej– zagrały 
na instrumentach.

 

Zgromadzeni w przedszkolnym ogródku 
nie połapali by się w zawiłościach zwie-
rzęcego świata, gdyby nie konferansjerka 
Hanny Pasterskiej Dyrektor przedszkola 
przy Pruszkowskiej, prowadzona z zawo-
dową zręcznością. Jak na tak ważny Festiwal 
przystało do składu jury zaproszono niezwy-
kle szacownych gości: Annę Wróbel – Prezes 
Polskiego Komitetu Światowej Organizacji 
Wychowania OMEP, Małgorzatę Narożnik 
Redaktor naczelną „Wychowania w Przed-
szkolu”, Elżbietę Kuczarę Dyrektora raszyń-
skiego GOK-u, Mirosława Chmielewskiego 
z-cę Wójta Gminy Raszyn oraz Panie Dyrek-
tor gminnych przedszkoli: Magdalenę Koła-
kowską, Jolantę Nowak, Ewę Gac i Jolantę 
Kosz. Trudne zadanie wybrania najlepszego 
zwierzęcego zespołu jury wykonało znako-
micie wszystkich nagradzając najwyższą ilo-
ścią punktów. Dodatkowo, z własnej inicja-

tywy, nagrodziło wychowawczynie „Żabki” 
grupy Smerfów z Bajkowego Przedszkola 
w Dawidach i panie „Biedronki” z Grupy 
Fioletowej z Pruszkowskiej. Wszystkie dzieci 
dostały nagrody, a na zakończenie imprezy 
jury, już poza konkursem, zaśpiewało znaną 
wszystkim piosenkę „Kaczka dziwaczka”.

 
Impreza była wspaniała, a kto na niej nie był, 
niech żałuje.

Małgorzata Kaiper  ▪

Śpiewające jury

Jury miało dużo pracy

Kaczuchy tańczyli wszyscy

W świecie dzikich zwierząt

Zwiewne baletnice

Biedroneczki i motylki

Panie żabki

Tańczyli wszyscy
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OD REDAKCJI

NIECHCIANY SPADEK
 Z otrzymanym dziedzictwem tak 
bywa, że albo jest pożądane albo staje się 
utrapieniem. W pierwszym przypadku 
wiadomo co robić, drugi przynosi kło-
poty. W rzeczywistości raszyńskiej mamy 
do czynienia z takim właśnie trudnym 
spadkiem. Jest nim kompleks budynków, 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
najruchliwszej arterii komunikacyjnej 
w Polsce, przez złośliwych przemiano-
wany już na ,,wrota stolicy”. Faktycznie, 
dzisiejszy wygląd elewacji i całego oto-
czenia wspomnianych budynków pre-
zentuje się żałośnie. W dodatku rażąco 
kontrastuje zestawiony z sąsiadującym, 
świeżo odnowionym kościołem. Nie dodaje 
t o  s p l e n d o r u  m i e s z k a ń c o m  g m i n y .  
Cóż z tym fantem począć? Wydaje się, 
że wyjścia z sytuacji są tylko dwa. Pierw-
sze to nie robić nic  doprowadzając budynki 
do takiej ruiny, że zawalą się same – trzeba 
pamiętać, że z uwagi na nadzór Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków nie da się ich 
wprost wyburzyć. Drugie wyjście to rewi-
talizacja, czyli próba nadania im dawnej 
świetności. Rewitalizacja, w imię czego? 
- odpowie wielu mieszkańców. To prze-
cież kosztowny proces, czy gmina będzie 
coś z tego miała i skąd wziąć na to środki? 
Przecież jest tyle pilniejszych potrzeb: nowy 
ośrodek zdrowia, dalsze prace wodno-kana-
lizacyjne, no i te dziurawe drogi – dodadzą 
inni. Którą drogę wybrać? Na to pytanie 
konieczna jest odpowiedź.

CO TO JEST „AUSTERIA”?
 Najpierw postawmy sobie pytanie 
– czym zasłużył się ów zespół, nazwany 
potocznie jako ,,kompleks austerii”, w histo-
rii naszej małej ojczyzny? Tak się składa, 
że w tym roku mijają 222 lata od momentu 
ukończenia jego budowy. Pierwszym prze-
znaczeniem był, przez lata funkcjonujący 
w centralnym, piętrowym budynku, zajazd. 
Zmierzający do Warszawy podróżni mogli 
tu odpocząć, posilić się, a nawet przenoco-
wać. Podaje się, że znajdowała się tu rów-
nież sala taneczna. Wokół prosperowały 
kramy, funkcjonowała stacja poczty konnej, 
młyn wodny, wozownia oraz kuźnia. Z bie-
giem lat przeznaczenie obiektów zmieniało 
się. Wnętrza uległy wielu przebudowom, 
zaś ich funkcje zostały bardziej zoriento-
wane na potrzeby ówczesnych mieszkań-

ców. Istniała tu apteka, biblioteka, szkoła 
a nawet siedziba gminy Falenty oraz sąd 
i komenda policji wraz z tymczasowym 
aresztem. W swoim czasie w budynkach 
kompleksu mieściły się: Związek Strze-
lecki, gospoda ludowa, Zrzeszenie Spół-
dzielcze, zakład fotograficzny a także Straż 
Pożarna. Część pomieszczeń służyła urzęd-
nikom oraz nauczycielom jako mieszkania. 
Znajdowała się tu również centrala telefo-
niczna, a ostatnio mieszkania komunalne. 
 Z tego bardzo skrótowego opisu jasno 
wynika fakt, że ,,kompleks austerii” nie samą 
,,wysługą lat” przysłużył się miejscowej spo-
łeczności i trudno by szukać współcześnie 
działających na rzecz gminy instytucji, któ-
rym w odpowiednim czasie, nie udzieliłby 
schronienia i dachu nad głową.

cd na stronie 6

Austeria obecnie
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MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTWA LOKALNEGO
  Młodzi mieszkańcy Raszyna stanowią 
pokolenie urodzone w czasie transformacji 
ustrojowej i dorastające w nowej rzeczywi-
stości – Polsce otwartych granic i możliwości. 
To pokolenie wyzbyło się kompleksów, zna 
języki obce, znakomicie porusza się w świe-
cie nowych technologii i nie boi się podróżo-
wać. I  jest bez wątpienia przyszłością naszej 
Gminy. Ich nowe, przepojone ideami demo-
kracji obywatelskiej i partycypacji, spojrzenie 
na świat,  zespolone z młodzieńczym zapa-
łem i idealizmem daje nadzieję na stworzenie 
aktywnego, uczestniczącego w życiu gminy 
środowiska. 
 Dlatego też niezwykle ważnym jest 
by ich młodzieńczy zapał nigdy nie ostygł. 
By, tak jak Dorota Kaiper napisała w ostat-
nim numerze Kuriera, nie mieli poczucia, 
że „dla Raszyna [są] już straceni”. Bo w odróż-
nieniu od wielkich, kuszących młodzież 
swym blaskiem, aglomeracji, Raszyn jest 
gminą. Jest najmniejszą, podstawową jed-

nostką samorządu terytorialnego. Jest wspól-
notą samorządową, którą tworzy każdy 
z mieszkańców naszej gminy. A uczestnictwo 
w tworzeniu polega na uczestnictwie aktyw-
nym. A zatem, dzięki temu, że tworzymy 
tak małą wspólnotę, każdy z mieszkańców 
ma szansę rozwoju swoich pasji oraz zain-
teresowań, czyniąc to dla dobra własnego 
i innych.
 Cieszy mnie, że nasza raszyńska młodzież 
uprawia sport, odnosi sukcesy w zawodach 
sportowych i bierze czynny udział w wyda-
rzeniach kulturalnych, aktywnie włączając 
się w życie lokalnej społeczności. Przekonały 
mnie o tym różne lokalne uroczystości, przy-
gotowane z szerokim udziałem mieszkańców, 
a zwłaszcza młodzieży np spektakl poświę-
cony rocznicom katyńskim „Wrota do nieba”, 
uroczystość „W hołdzie wielkim Polakom”, 
obchody świąt patronów szkół oraz środowi-
skowe imprezy plenerowe: Święto Niezapo-
minajki, festyn z okazji Dnia Dziecka, festyn 

rodzinny w Szkole w Ładach.  Na uwagę 
zasługują też wszelkie edukacyjne działania 
wspierające rozwój gminnych talentów oraz 
służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, 
za co serdecznie dziękuję całej kadrze peda-
gogicznej wszystkich gminnych placówek 
oświatowych w tym kończącym się roku 
szkolnym. Spełniając oczekiwania młodzieży 
z  przyjemnością objąłem patronatem hono-
rowym Warsztaty Dziennikarskie organizo-
wane przez GOK oraz konkurs Gminny Pulit-
zer. Uważam za swój obowiązek wspierać 
raszyńską młodzież i tworzyć jej jak najlepsze 
warunki  wielostronnego rozwoju.

DZIECIOM , MŁODZIEŻY, NAUCZYCIE-
LOM DZIĘKUJĘ ZA TEN ROK SZKOLNEJ 
NAUKI I ŻYCZĘ MIŁEGO I BEZPIECZ-
NEGO WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU.

Wójt Gminy Raszyn  ▪
Andrzej Zaręba
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NASI RADNI

VIII SESJA RADY GMINY RASZYN
 VIII Sesja Rady Gminy Raszyn odbyła się 
już 19 maja. Mimo że to krótki czas na przy-
gotowanie kolejnych uchwał, porządek sesji 
był wypełniony kilkunastoma punktami. 
Na wstępie Wójt Andrzej Zaręba informo-
wał o pracach urzędu gminy. Powiedział, 
że dobiega do końca budowa ul. 19 Kwiet-
nia; trwają już prace porządkowe, następuje 
rozliczanie robót, choć wiadomo, że jeden 
z fragmentów trzeba przebudować. Dobiega 
końca ponowna budowa ul. Ceramicznej, 
zakończono przetarg na budowę boiska 
przy SP w Raszynie, a na terenie Ośrodka 
Zdrowia zaczyna się przygotowanie placu 
budowy. Wójt wystąpił do radnych z prośbą 
o pomoc w prowadzeniu z mieszkańcami 
rozmów prowadzących do ustalania własno-
ści gruntów pod drogami. Brak tych uzgod-
nień blokuje wykonywanie inwestycji, które 
uchwala Rada Gminy. Poinformował też 
radnych o spotkaniach z mieszkańcami tere-
nów, na których wykonywana jest kanaliza-
cja finansowana przez Fundusz Spójności.
 W dalszej części obrad jednej z ulic 
w Sękocinie nadano nazwę „Porozumień 
Sękocińskich”, zwiększono, niemal dziesię-
ciokrotnie, opłaty za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych. Poprzednie, nie mobili-
zowały wykonawców do skracania czasu 
robót utrudniających życie mieszkańcom. 
Z opłat zwolniono budowę jezdni i chodni-
ków a o połowę zmniejszono za prace zwią-
zane z uzbrajaniem terenu. Przyjęto uchwałę 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
oraz regulamin powoływania członków 
Interdyscyplinarnego Zespołu zajmującego 
się tą kwestią.
 Ważne, szczególnie w świetle zeszło-
rocznych zalewań, było przyjęcie uchwały 
w sprawie procedury dofinansowania Spółek 
Wodnych, co umożliwiła nowelizacja Prawa 
Wodnego. Ustalono, że będzie się to odby-
wać w trybie konkursowym, dając wójtom 
i radnym większy wpływ na wybieranie 
inwestycji ważniejszych dla mieszkańców. 
Kolejną uchwałą Radni zaakceptowali taryfy 
za ścieki i wodę oraz opłatę abonamentową. 
Pozostały one na zeszłorocznym poziomie, 
jedynie opłatę abonamentową ujednolicono 
do najniższej. Zaproszony na sesję prezes 
firmy Eko-Raszyn Krzysztof Kowal zapro-
sił radnych do zapoznawania się z bilan-
sami spółki za lata 2008 i 2009, informu-
jąc, że bilans za 2010 rok dostępny będzie 
po 30 czerwca. Powiedział też, że chętnie 
spotka się z radnymi, aby porozmawiać 
o planach rozwoju spółki, tak aby jej działa-
nia były jak najbardziej transparentne.
 W kolejnych punktach obrad zajęto się 
zmianami w Komisjach Rady Gminy. Roz-
wiązano dotychczasową Komisję Oświaty 

Kultury i Sportu oraz Współpracy z Organi-
zacjami Pozarządowymi i utworzono dwie: 
Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, której przewodniczącą została Magda-
lena Karpiniak oraz Komisję Kultury Fizycz-
nej, Sportu i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi z przewodniczącą Jolantą 
Gotowicz.
 Silne emocje wśród radnych, zgroma-
dzonych na sali sołtysów i mieszkańców 
wzbudził, wniosek o odwołanie Tadeusza 
Pawlikowskiego z funkcji przewodniczą-
cego Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia 
Komunalnego. Składający wniosek prze-
wodniczący klubu „Jedność Gminy” Dariusz 
Marcinkowski stwierdził, między innymi, 
że wniosek wynika stąd, że Radny Tadeusz 
Pawlikowski porzucił, tzw. grupę Rajkow-
skiego. Z uwagi na to, że ma ona większość 
w Radzie Gminy, spośród swoich członków 
chce wybrać przewodniczącego tak ważnej 
komisji jak budżetowa.
 Odwoływany przewodniczący powie-
dział, że nie protestuje przeciwko odwołaniu, 
natomiast nie zgadza się na zdejmowanie 
z uchwały budżetowej kolejnych inwestycji 
z terenów, gdzie mieszkańcy wybrali go rad-
nym. „Możecie mnie odwoływać ze wszyst-
kich komisji, ale nie działajcie przeciwko 
moim mieszkańcom. (…) Czy będziecie 
mieli odwagę stanąć przed nimi?” – pytał 
zgromadzonych. Powiedział też, że wcześniej 
nikt nie kwestionował budowy kanalizacji 
na Rybiu, w Jaworowej czy Grocholicach, 
a jak przychodzi kolej na „jego” tereny i jest 
szansa, żeby to zrobić, radni się sprzeciwiają. 
Brak akceptacji jego osoby radni przenoszą 
na mieszkańców i robią krzywdę mieszkań-
com Dawid, Dawid Bankowych i Ład, nie 
zgadzając się ani na chodnik przy Długiej, 
ani na kanalizację w Dawidach.
 Żadne argumenty nie zmieniły decy-
zji radnych. Nie uwzględnili też petycji 97 
mieszkańców Ład, którzy, razem z sołty-
sem Stanisławem Olesińskim, pisali, że już 
drugi raz wybrali Tadeusza Pawlikowskiego 
na reprezentanta swoich interesów w gmi-
nie, że jest on człowiekiem pracowitym, 
kompetentnym, komunikatywnym, zawsze 
służącym im pomocą i z uwagi na to proszą 
o nieodwoływanie go z funkcji Przewodni-
czącego Komisji Budżetu.
  Za odwołaniem radnego opowie-
działo się 9 osób, 2 wstrzymały się od głosu, 
1 była przeciw. Tadeusz Pawlikowski nie 
brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu 
nowym przewodniczącym wybrano Dariu-
sza Marcinkowskiego.
 Zwyczajem zaczyna się robić kończenie 
sesji w późnych godzinach wieczornych.

Małgorzata Kaiper  ▪

APEL O ROZBU-
DOWĘ SZKOŁY 
W ŁADACH

Kilkuset mieszkańców Ład, Dawid i Dawid 
Bankowych wystosowało do wójta gminy 
Andrzeja Zaręby pismo o pilne wszczęcie 
procedur prowadzących do rozbudowy 
szkoły w Ładach. Szkoła od lat cieszy się 
bardzo dobrą opinią ma wysokie wyniki 
nauczania. Dynamiczna zabudowa okolicz-
nych terenów powoduje, że ilość dzieci sys-
tematycznie się powiększa. Już obecnie klasy 
młodsze pracują na dwie zmiany, w najbliż-
szym czasie czeka to również starsze dzieci. 
W efekcie lekcje będą trwać codziennie 
do godziny 18. W świetlicy szkolnej, miesz-
czącej się w jednej sali, niejednokrotnie musi 
przebywać 60 dzieci. Nie można powięk-
szyć biblioteki, w której mogliby przebywać 
uczniowie czekający na lekcje albo autobus, 
szatni szkolnej, nie ma miejsca na stołówkę. 
Podjęcie, jak najszybciej, decyzji o rozbudo-
wie wydaje się być konieczne. Inicjatywę 
mieszkańców popiera Dyrektor Szkoły 
Wiesław Borsuk, Rada Szkoły, Rada Peda-
gogiczna i Rada Rodziców. Apelujący wyra-
żają nadzieję, że ich nad ich prośbą pochyli 
się zarówno Urząd jak i Rada Gminy Raszyn.

Małgorzata Kaiper  ▪

DLACZEGO NIE?
 Radna Anna Matracka, sprzeciwiła się 
odwołaniu Tadeusza Pawlikowskiego 
z funkcj i  Przewodniczącego Komisj i 
Budżetu. Zapytana o powód swojej decyzji 
powiedziała:
 „Nie zgadzam się z oceną pracy Pana 
Pawlikowskiego. Uważam, że jego działania 
służyły dobru mieszkańców, a odwołanie 
nie było podyktowane zarzutami meryto-
rycznymi. Radni pokazali, że jeżeli mają 
większość w radzie, to mogą podejmować 
decyzje polityczne, nawet jeśli są one nie-
uzasadnione.”
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GMINNE INWESTYCJE

PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ
 Osta tn im zadaniem wykonanym 
za unijne pieniądze w ramach JRP są pro-
jekty budowlano – wykonawcze kanaliza-
cji sanitarnej  w miejscowościach Dawidy, 
Dawidy Bankowe, Janki, Sękocin Nowy, 
Słomin – II faza.
 DAWIDY, DAWIDY BANKOWE ETAP 
I FAZA II:  Projektowanie zakończono 
w marcu 2011 roku. Zgodnie z nim ścieki 
tymczasowo trafią do  oczyszczalni w HRS 
a docelowo, poprzez ul. Grudzi do gminnej 
oczyszczalni w Falentach. Zgodnie z unij-
nymi zasadami, projekt obejmuje teren 
do granicy nieruchomości prywatnych 
i obejmuje: ul. Starzyńskiego, Lilii Wodny-

ch,Warszawską, Śliską, Terleckiego i Grudzi 
w Dawidach oraz Miklaszewskiego, Starzyń-
skiego, Boryny, Elekcyjną, Parlamentarną, 
Kwiatów Polnych, Witosa, Salomonowską 
w Dawidach Bankowych. Wykonanie tego 
etapu zamknie całość inwestycji na tym 
terenie, łącząc z jednej strony, kanalizację 
wykonaną w I etapie w części ul. Mikla-
szewskiego, z drugiej, poprzez ul. Grudzi 
z Drogą Hrabską i poprzez nią z oczysz-
czalnią w Falentach. Złożony w Starostwie 
Powiatowym  projekt czeka na zezwolenie 
na budowę.
 SĘKOCIN NOWY, SŁOMIN I CZĘŚĆ LASZ-
CZEK (od Źródlanej do Al. Krakowskiej): 

Wykonanie projektu dla tego terenu już 
rozpoczęto i zgodnie z umową podpisaną 
z projektantem ma być on gotowy do końca 
września 2011 roku.
 JANKI: I tu rozpoczęto projektowanie, 
natomiast zakończenie prac  projektowych 
nastąpi w lutym 2012 roku.
Choć wykonanie projektu nie wyznacza ter-
minu realizacji zadania, z pewnością czyni je 
bardziej prawdopodobnym. Wtedy już tylko 
od zasobów gminnej kasy i decyzji radnych 
zależy budowanie dalszych fragmentów 
gminnej kanalizacji.

Małgorzata Kaiper  ▪

BUDOWA ZESPOŁU BOISK PRZY SP W RASZYNIE
 Zakończono prace projektowe nowego 
boiska przy Szkole Podstawowej w Raszy-
nie. Projekt przygotowany przez pracownię 
architektoniczną BRONISZ LAND DESING 
w pierwszym etapie realizacji zakłada 
budowę areny lekkoatletycznej, boiska 
do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, 
trzech mniejszych boisk treningowych, try-
bun oraz wysokich łapaczy piłek. Zakres 
pierwszego etapu nie obejmuje budowy 
już rozrysowanego boiska do piłki ręcznej. 
Całość projektu, poza przygotowaniem 
obiektów sportowych zakłada również przy-
stosowanie działki oraz wygląd zieleni.
 Wykonawca to radomska spółka EURO-
COURT Sp. z o.o, zobligowana do zakończe-
nia prac budowlanych do 30.10.2011r. Koszt 
inwestycji to 2 570 000 PLN,  w całości finan-
sowane z  budżetu Gminy. 

Zofia Kaiper  ▪

UWAGA!!!  PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI
 W połowie maja odbyły się spotkania 
mieszkańców z trzech terenów objętych 
budową kanalizacji ze środków unijnych 
z Wójtem Andrzejem Zarębą, z-cą Wójta 
Mirosławem Chmielewskim, Jagodą Gro-
nowską i Anną Wierzbicką – reprezentują-
cymi JRP, przedstawicielami projektantów 
i wykonawców. Ich celem było zapoznanie 
mieszkańców z planowanym przebiegiem 
prac oraz ze specyfiką unijnych programów. 
Dotychczasowe kanalizacje wykonywano 
łącznie z przykanalikami znajdującymi się na 
terenie posesji, a za przyłączenie pobierano 
opłatę wysokości od 4800 do 2400 zł. Obec-
nie, zgodnie z unijnymi przepisami, prace 
mogą być wykonywane jedynie na terenie 
należącym do gminy, bez uwzględnienia 
terenów prywatnych działek. Wychodząc 

z założenia, że indywidualne wykonywa-
nie najpierw projektów a potem połączeń, 
będzie kłopotliwe dla mieszkańców, przed-
stawiciele Urzędu zaproponowali pomoc 
w przygotowaniu tego etapu prac. Jeżeli 
właściciel nieruchomości podpisze z urzę-
dem gminy właściwą umowę, wówczas 
urząd wystąpi jako inwestor zastępczy i na 
podstawie umów zawieranych z miesz-
kańcami, ale na ich koszt, wykona projekt, 
a następnie budowę przykanalików. Nie 
będzie pobierał opłaty zryczałtowanej, 
za każde podłączenie wykonany zostanie 
kosztorys indywidualny, wynikający z fak-
tycznie wykonanej pracy. Jeżeli studzienka 
kanalizacyjna znajdować się będzie nie dalej 
niż 2 mb od ogrodzenia posesji, koszt będzie, 
jak zapewniał Wójt Andrzej Zaręba, niższy 

niż dotychczasowa opłata przyłączeniowa. 
Indywidualne wykonanie przyłącza będzie 
znacznie droższe. Stworzenie wspólnego 
projektu zrealizowanego przez wyłonioną 
w przetargu firmę oraz wykonanie równo-
legle z kanalizacją w ulicy usprawni prace 
i przyspieszy proces podłączania kolej-
nych nieruchomości. Połączenie studzienki 
z domowym systemem kanalizacyjnym 
każdy właściciel nieruchomości wykona we 
własnym zakresie, bez specjalnego projektu 
i żadnych „urzędowych” opłat.
 Zainteresowani propozycją Urzędu 
Gminy mogą już podpisywać umowy inten-
cyjne o wykonanie przyłącza. W tym celu 
należy zgłaszać się do pokoju nr 111 w Urzę-
dzie Gminy.

Małgorzata Kaiper  ▪
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NIECHCIANY SPADEK cd

PERŁA ARCHITEKTURY
 Jednak czy jest w tym coś wyjątkowego? 
Przecież w Polsce wiele jest budynków, 
przez lata w ten czy inny sposób funkcjo-
nujących, na które nadszedł czas. To fakt, 
ale nie na wszystkich z nich pieczę spra-
wuje nadzór konserwatora zabytków. Na 
dodatek, w przypadku naszego kompleksu, 
jest on w pełni uzasadniony. Całość została 
zaprojektowana przez jednego z najbardziej 
wziętych architektów epoki, Szymona Bogu-
miła Zuga. Był on autorem wielu podziwia-
nych do dzisiaj obiektów, by wspomnieć 
tylko kościół ewangelicki w Warszawie, 
pałace w Natolinie i Międzyrzecu oraz 
ogrody i pawilony w Arkadii. Architekt 
ów działał u nas na zlecenie królewskiego 
bankiera Piotra Teppera, ówczesnego wła-
ściciela falencko-raszyńskich dóbr, dokonu-
jąc też równolegle projektów przebudowy 
Pałacu w Falentach oraz kościoła parafial-
nego w Raszynie. Zaprojektowany przez 
Zuga ,,kompleks austerii” miał wyznaczać 
zabudowę południowo zachodniej strony 
raszyńskiego rynku. W opinii znawców, 
zarówno rozmach jak i  konsekwencja 
wykonania, stawiają Raszyn w czołówce 
urbanistyczno-architektonicznej realizacji 
klasycystycznych końca XVIII w. w Pol-
sce. Mamy więc w Raszynie perłę, może 
zakurzoną, ale autentyczną, która jakby na 
ironię, w sąsiedztwie zrujnowanej stolicy, 
przetrwała wszelkie zawieruchy, z wielką 
bitwą 1809 roku, powstaniami narodowymi, 
wreszcie dwoma wojnami światowymi. 

Perłę, która zdaje się tym 
samym wskazywać nam 
drogowskaz – na całym 
świecie istnieje przecież 
wiele miejscowości potra-
fiących wykorzystać gospo-
darczo swe walory histo-
ryczne.

CZY NAS NA TO STAĆ?
 Pozostają oczywiście 
zagadnienia finansowe, 
a należy w tym miejscu 
zaznaczyć, iż bez pozyskania środków 
zewnętrznych proces rewitalizacji na pewno 
będzie się przeciągał w czasie. Niektórych 
mieszkańców na pewno uspokoić może 
informacja, że według obecnych przepisów 
udzielane dotacje przeznaczone muszą być 
na konkretne przedsięwzięcia. Oznacza to, 
że na przykład pieniądze uzyskane z dota-
cji na wodociągi czy na drogi nie mogą 
być przekazane na inne cele – np. odnowę 
obiektów zabytkowych. Tym samym środki 
przeznaczone na rewitalizację ,,kompleksu 
austerii” nie mogą zubożyć innych, pilnych 
inwestycji. W dodatku ewentualne środki 
zewnętrzne otrzymane na jeden cel absolut-
nie nie wykluczają możliwości otrzymania 
dotacji na inne przedsięwzięcia. Tym samym, 
np. otrzymane dofinansowanie na ośro-
dek zdrowia czy infrastrukturę drogową, 
nie wyklucza otrzymania dotacji na wodo-
ciągi czy ochronę zabytków i odwrotnie.   
Podsumowując, wydaje się, że dalsze losy 

pięknie położonego ,,kompleksu austerii” 
są dziś przede wszystkim w rękach społecz-
ności raszyńskiej. Jest to poważne wyzwa-
nie, a podjęte decyzje świadczyć będą o nas 
samych, tu i teraz żyjących, w przyszłości.  
W swoim czasie przeprowadzono wstępne 
konsultacje społeczne dotyczące przyszłego 
przeznaczenia obiektów. Są one dostępne 
na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
Ponad wszelką wątpliwość, na pierwszym 
miejscu wskazano w nich na konieczność 
przeznaczenia części budynków, należących 
do zespołu austerii, na miejsce podkreśla-
jące bogatą historię naszej gminy. Wobec 
coraz większego zainteresowania proble-
mem wśród mieszkańców chcemy wrócić 
do tematu, prosząc o Państwa dalsze opinie 
i propozycje na adres e-mail: austeriapro-
jekt@gmail.com, lub na adres urzędu z dopi-
skiem ,,Projekt Austeria”.

Krzysztof Bąkała  ▪
Koordynator Projektu Austeria

AUSTERIA

Tak możę wyglądać austeria

KLEJNOT W KORONIE GMINY RASZYN
 Austeria – klejnot w koronie gminy 
Raszyn. Pięknie odrestaurowany XVIII 
wieczny piętrowy budynek, o idealnie skom-
ponowanej, klasycznej fasadzie. W urzą-
dzonych na górnej kondygnacji salach 
wystawowych prezentowane są ekspozycje 
historyczne, literackie, pokazy prac współ-
czesnych artystów, ciekawe, nowatorskie, 
klasyczne – zarówno malarstwo jak i insta-
lacje. Często pokazywane są prace powstałe 
w działającym od niedawna  Domu Kul-
tury przy Al. Krakowskiej.  W dolnych 
salach nowoczesna ekspozycja związana z 
Księstwem Warszawskim i epopeją napo-
leońską, pośrodku sali makieta terenu, 
na której młodzież może rozgrywać kolejne 
bitwy – również tę pod Raszynem. W dzień 
dziecka podobna makieta została stworzona 
z klocków lego przez dzieci pod okiem 
instruktora.  Jedną z dolnych sal przezna-
czono na lokalne kino włączone w sieć kin 

lokalnych Filmoteki Narodowej – to tu co 
tydzień, w niedzielę, odbywają się pokazy 
filmów, połączone z wykładem i zakończone 
dyskusją – wspaniała alternatywa dla hała-
śliwych multipleksów. To tutaj przychodzą 
dzieci z pobliskich szkół na lekcje wycho-
wania estetycznego, podczas których mogą 
spotkać się z artystami plastykami, muzy-
kami, reżyserami, tu odbywają się m.in. 
gminne konkursy recytatorskie i teatralne... 
 We flankujących dziedziniec skrzydłach 
– wydzierżawionych prywatnym przedsię-
biorcom – znajduje się kawiarnia, sklepik 
z drobiazgami i dziełami sztuki, kwiaciar-
nia itd. W lewym skrzydle działa odbu-
dowana kuźnia – tym razem artystyczna.  
 Z okien Austerii widać starannie urzą-
dzony park z wyznaczonymi ścieżkami 
przyrodniczymi. W jego głębi  widoczny jest 
amfiteatr kontrapunktowany rzeźbami pozy-
skanymi w wyniku rozpisanego wcześniej 

konkursu na dekoracje Parku Raszyńskiego.  
 Całość, wraz z aktywnie działają-
cym pobliskim domem kultury, jest tęt-
niącym życiem ośrodkiem życia spo-
łecznego i kulturalnego naszej gminy, 
do którego chętnie zaglądają również 
zmęczeni komercyjnym charakterem 
Centrum Janki mieszkańcy Warszawy.  
 To oczywiście marzenie – wizja. Moja, 
zupełnie prywatna. Nie prezentuję oficjalnej 
koncepcji zagospodarowania Austerii, być 
może należy wymyślić i zorganizować coś 
innego równie, albo i bardziej atrakcyjnego. 
Chciałabym tylko abyście Państwo docenili 
jak wspaniałym miejscem jest Austeria. Aby-
ście zamknęli oczy i zamiast straszącego dziś 
przy Alei Krakowskiej budynku zobaczyli 
jaki skarb mamy na terenie naszej gminy.

Aleksandra Kaiper Miszułowicz  ▪
historyk sztuki 
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AUSTERIA W BUDŻECIE GMINY
 W tegorocznym budżec ie  gminy 
na Austerię przeznaczono 350 000 zł, a zgod-
nie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy 
Raszyn nakłady w kolejnych latach wyniosą: 
2012 – 537 tys zł, 2013 – 900 tys zł, 2014 
– 2 mln 150 tys zł, 2015 – 7 mln zł a w 2016 
– 2 mln 063 tys  zł, w sumie 13 mln zł.  
To oczywiście tylko prognoza, przełożenie 
jej na realne finansowanie zależy od wielu, 
często nieznanych okoliczności. Faktem jest, 
że konstruując budżet gminy po raz pierwszy 
wójt i radni uznali za oczywistą konieczność 
jak najszybsze podjęcie prac zabezpieczają-
cych Austerię przed dalszą dewastacją a dal-
szej perspektywie czasowej podjęcie trudu 
jej renowacji i włączeniu na stałe w krajobraz 

raszyńskiej działalności kulturalnej. To nie są 
wystarczające środki na przywrócenie świet-
ności obiektu i przystosowanie go do wła-
ściwej działalności, ale na pewno stanowią 
znaczący wkład własny gminy.
 W celu wykonania tegorocznego budżetu 
powołano koordynatora Zespołu Austeria 
– Krzysztofa Bąkałę. Jego zadaniem jest obec-
nie zabezpieczenie budynku przez dalszym 
niszczeniem i przygotowanie do rozpoczęcia 
prac projektowych. Już oczyszczono wnętrza 
z ogromnej ilości ścianek działowych wyko-
nanych przez zamieszkujących tu jeszcze 
w ubiegłym roku lokatorów komunalnych. 
Wyłaniające się pokoje, nadal są bardzo 
zniszczone, ale uruchamiając wyobraźnię 

można wyobrazić sobie ich 
dawną urodę. Rozpoczęto 
proces konsultacji z Mazo-
wieckim Konserwatorem 
Zabytków. Wizja lokalna 
przeprowadzona w maju 
tego roku stanowi początek  
tworzenia ekspertyz tech-
nicznych i na ich bazie okre-
ślenia możliwości odbudowy 
i wykorzystania obiektu. 
Wiadomo, że jeszcze w tym 
roku zaczną się przygotowa-
nia do osuszania fundamen-

tów i wymiany pokrycia dachowego. Choć 
dojście do ostatecznego celu to jeszcze bar-
dzo daleka droga, już teraz wiadomo, że nie 
ma od niej odwrotu. Wierzymy, że za kilka 
lat Austeria będzie wyglądać nie gorzej niż 
zaprojektowany również przez Bogumiła 
Zuga Pałac Jabłonowskich w Kocku.

Małgorzata Kaiper  ▪

Klatka schodowa

Wnętrze
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA… 
SZYMON BOGUMIŁ ZUG – PROJEKTANT RASZYŃSKIEJ AUSTERII

Raszyńska austeria zasługuje na szacunek 
już choćby ze względu na osobę jej projek-
tanta Szymona Bogumiła Zuga, jednego 
z najwybitniejszych architektów doby klasy-
cyzmu. Architektura klasyczna kształtowała 
się w Polsce w czasach panowania króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, dla-
tego pierwszy etap jej rozwoju nosi nazwę 
stylu stanisławowskiego. Król, postrzegany 
jako kontrowersyjny polityk był jednak 
mądrym mecenasem nauki i sztuki. Współ-
pracował z najlepszymi. Głównym architek-
tem królewskim był Włoch Domenico Mer-
lini z Castella, kierownikiem królewskiej 
malarni – Włoch Marcello Baciarelli. Swoją 
twórczością w owych czasach wsławili się 
także malarze: Bernardo Bellotto, zwany 
Canaletto – mistrz perspektywy architek-
tonicznej, Zygmunt Vogel oraz architekci: 
Jan Krystian Kamzetzer, Wawrzyniec Guce-
wicz, Piotr Aigner, Antonio Corazzi (Teatr 
Wielki, Pałac Staszica), Henryk Marconi 
(Hotel Europejski, pałac Paca), Jakub Kubicki 
(Belweder) oraz Szymon Bogumił Zug.  
Szymon Bogumił Zug urodził się w 1733 
roku w Merseburgu, zmarł w 1807 roku 

w Warszawie. Karierę rozpoczął w Dreź-
nie, kontynuował we Włoszech, w 1762 
roku przeniósł się na stałe do Warszawy. 
W 1766 roku został nobilitowany. Zasłynął 
jako projektant sentymentalnych zespo-
łów ogrodowych z pawilonami w stylu 
„malowniczym” (Młociny ok. 1760, Powązki 
ok. 1772, Mokotów 1775, Arkadia od 1779). 
Cenionym jego dziełem jest późnobarokowy 
pałac Blanka w Warszawie (1762-1764) oraz 
klasyczny pałac w Natolinie (1780-1782). 
Jednak najbardziej znany architektoniczny 
zamysł to kościół ewangelicko-augsburski 
w Warszawie. Projektował też kamienice 
warszawskie, m. in.  – kamienicę Rezlera 
i Hurtiga przy Krakowskim Przedmieściu 
no i oczywiście studnię – Grubą Kaśkę 
na Tłomackiej. Ważne projekty Zuga poza 
Warszawą to: Sala Kolumnowa w Zamku 
w Łańcucie, pagody w parku w Puławach 
oraz urbanistyczna przebudowa Kocka.  
Raszyńskie realizacje Zuga są mało znane. 
W latach 1782-84 oraz ponownie ok. 1790 
roku Zug wykonał projekty klasycznej 
przebudowy fasady raszyńskiego kościoła 
na zlecenie ówczesnego właściciela Raszyna 

i Falent, warszawskiego bankiera i kupca 
zarazem, kasjera króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego – Piotra z Fergussonów Tep-Fergussonów Tep-
pera Starszego. Dokonał zmian w architektu-
rze i dekoracji pałacu w Falentach. Opraco-
wał także plany plebanii w klasycystycznego 
zajazdu – austerii. Prace budowlane nad-
zorował osobiście. Szymon Bogumił Zug 
wcielał w życie wizję rozwoju Raszyna. My, 
współcześni mieszkańcy Raszyna powinni-
śmy zadbać o to, by dzieła tego wybitnego 
architekta, znajdujące się na terenie naszej 
gminy, zostały lepiej i godniej upamiętnione. 
A austerię należałoby po prostu przywrócić 
do dawnej świetności, by „nie straszyła” 
swoim wyglądem, a wręcz przeciwnie 
– by zapraszała gości do pobytu w Raszynie, 
jak niegdyś.

Elżbieta Kuczara  ▪

Na podstawie: 
Dzieje sztuki polskiej, red. B. Krzywobłocka, 
Encyklopedia architektury , Persner, Fleming, 
Honaur, Zarys historia architektury, E. Cha-
rytonow; Dzieje Raszyna i Falent, H. Kaszuba 

AUSTERIA
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OŚWIATA

„SZKOŁA W ŁADACH UCZY, WYCHOWUJE, BAWI”

 Gwarny i kolorowy był dwunasty festyn 
„Święto Rodziny” w SP w Ładach. Na chęt-
nych w niedzielę 29 maja czekała cudowna 
pogoda i moc atrakcji. Były występy młodych 
aktorów (Szkolne Koło Teatralne wysta-
wiło bajkę pt. „Jaś i Małgosia”), wokalistów 
i tancerzy a także konkurencje sportowe, 
konkursy plastyczne, atrakcje kulturalne, 
kulinarne i rekreacyjne. Wielką popularność 
zdobyła Loteria Fantowa, w której można 
było wygrać kurs szybkiego uczenia się, 
romantyczną kolację dla dwojga, przejażdżkę 
zabytkową limuzyną i inne atrakcyjne 
nagrody. Dzieci bezpłatnie i do woli bawiły 
się na dmuchanych zabawkach, ściankach 

wspinaczkowych oraz w basenie z piłecz-
kami. Tradycyjnie  wymieniano zużyte bate-
rie na sadzonki krzewów i drzew. Rodzice 
zorganizowali zbiórkę a następnie aukcję 
różnych rzeczy. Na zakończenie konkursów 
rozdano ok. 150 nagród. Po wyczerpującej 
zabawie chętni regenerowali siły jedząc pysz-
ności z grilla, francuskie naleśniki, wiejskie 
kanapki a na miłośników słodkości czekała 
kawiarenka z wypiekami mistrzyń cukier-
nictwa domowego. Wszystko przygotowane 
przez rodziców. Wiele emocji dostarczył 
mecz piłki nożnej „młodsi kontra starsi”(jak 
myślicie, kto wygrał?)
 Od 12 lat organizujemy „Święto Rodziny”. 
Jest to prawdziwa uroczystość – uczniowie 
przychodzą z rodzinami i znajomymi, przy-
bywają mieszkańcy przyległych miejscowości 
oraz goście z okolicy – w tym roku odwiedziło 
nas ok. 500 osób! To czas wspólnych spotkań 
i zabaw integrujących rodziny, wdrażających 
zdrowy styl życia i zachęcających do aktyw-
nego wypoczynku. Widzimy, że dzięki 
naszym staraniom wszyscy dobrze się bawią. 
„Święto Rodziny” to nasz sposób na realizację 
Szkolnego Programu Profilaktyki.

 Organizacja festynu to wspólna sprawa 
rodziców, wójta gminy, radnych, lokalnych 
przedsiębiorców i mieszkańców. Pomaga 
nam tak wiele osób, że nie sposób wszyst-
kich wymienić. Bardzo im wszystkim dzię-
kujemy. 
 Myślę, że impreza wpisała się już 
w historię naszej miejscowości, a kontynu-
acja sprawdzonego pomysłu staje się powin-
nością. Dlatego już teraz mówimy do zoba-
czenia za rok – serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy.

Koordynator Festynu Zofia Kowalska  ▪

MINI BIEG RASZYŃSKI PRZEDSZKOLAKÓW
 W tym roku, kolejny raz Biegowi Raszyń-
skiemu towarzyszył Raszyński Mini Bieg 
Przedszkolaków. Deszczowa aura wymusiła 
przesunięcie imprezy i dopiero 29 kwiet-
nia w ogródku jordanowskim przy base-
nie w Raszynie spotkali się reprezentanci 
z dwóch raszyńskich przedszkoli. Na uczest-
ników czekała 150 m trasa z dwoma łagod-
nymi zakrętami. Biorących udział w zawo-
dach podzielono na osiem drużyn: Puchatki, 
Mądre Sowy, Pszczółki, Motylki, Złote Rybki, 
Żółci, Filetowi oraz Szóstki. Dla lepszej orga-

nizacji dzieci biegały piatkami.  Po kilkudzie-
sięciu minutach ostrej walki ostatnia grupa 
przekroczyła linię mety i można było rozpo-
czynać ceremonię wręczania nagród. Każdy 
zawodnik otrzymał dyplom i medal a dru-
żyna – puchar. Trofea wręczali: z-ca Wójta 
Marzena Lechańska oraz Pełnomocnik Wójta 
ds. Sportu Jacek Wiśniewski.
 Impreza zakończyła się sukcesem 
i bez wątpienia będzie kontynuowana 
w następnym roku.

Maciej Dąbkowski  ▪

DZIEŃ OTWARTY ŚWIETLIKA
 Świetlica Środowiskowa pilotażowo 
zorganizowała „Dzień Otwarty Świetlika”, 
pierwszy, autorski, samodzielny projekt 
tego typu w tej placówce. Pracownicy, bar-
dzo zaangażowani w organizację, spisali 
się na medal. Mieliśmy wspaniałych spon-
sorów: m.in. Eko Raszyn, Egurrola Dance 
Studio, Bank BZ WBK, Koło Seniora z Rybia. 

Celem imprezy była integracja wszystkich 
mieszkańców oraz ukazanie świetlicy jako 
miejsca rozwoju dodatkowych zaintereso-
wań. W programie „Dnia Otwartego Świe-
tlika” były: zawody i turnieje sportowe, 
koncerty naszych młodych muzyków, 
a dla dzieci same atrakcje. Oszacowaliśmy, 
że odwiedziło nas ok. 500 mieszkańców. 

Mam nadzieje, że „Dzień Otwarty Świetlika” 
wpisze się w kalendarz corocznych imprez 
naszej placówki, a mieszkańcy będą zawsze 
chętnie brali udział i wychodząc będę 
widziała uśmiech na twarzach wszystkich 
moich gości.

z-ca Kierownika Świetlicy Środowiskowej  ▪
Kasia Klimaszewska

„STOWARZYSZENIE NASZE RYBIE” zaprasza 10 lipca o godz. 1800 (niedziela) do Świetlicy przy ul. Spokojnej 23
na spotkanie z DR ZBIGNIEWEM MIŚKIEWICZEM „O PROFILAKTYCE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA-NIEFORMALNIE.”

Dowiecie się Państwo jakie są czynniki ryzyka chorób krążenia, jakie są warunki rzetelnego pomiaru ciśnienia krwi, 
w jakim wieku należy rozpocząć pomiary ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu, jak leczyć nadciśnienie bez tabletek 

i co to jest choroba wieńcowa. Można będzie też osobiście porozmawiać z lekarzem, cenionym specjalistą.
W S T Ę P  W O L N Y !

Festyn Rodzinny w Ładach

Radość i młodość uskrzydlają

Waleczni sportowcy
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OBCHODY DNIA DZIECKA

DZIEŃ DZIECKA W GMINNYM OŚRODKU SPORTU
 Również Gminny Ośrodek Sportu przy-
gotował dla dzieci, jak co roku szereg atrakcji 
sportowych. Tym razem przeprowadzono 5 
różnych konkurencji. Były to kolejno: rzut 
woreczkiem do celu, skoki w workach, cho-
dzenie na szczudłach, slalom z piłką oraz 
strzelanie do bramki. Od godziny 15 wszy-
scy schodzili się już w miejscach odgrywa-
nia konkursów. Po zaliczeniu któregoś z 
nich uczestnik zbierał podpis prowadzącego 
na specjalnej  karcie i mógł ruszać dalej. Gdy 

zebrał co najmniej 3 podpisy, mógł wziąć 
udział w loterii i wygrać jedną z kilkuna-
stu nagród, takich jak.: frisbee, bumerang, 
jojo, gry planszowe czy latawce. Nawet naj-
młodsi imponowali świetną formą i kulturą 
fizyczną, zaliczali bez problemu jedną kon-
kurencję po drugiej. Wszystkich było pełno 
wokół zabaw organizowanych przez GOS. 
Do godziny 18 odwiedzały nas całe rodziny 
spędzające miło niedzielne popołudnie.

Maciej Dąbkowski  ▪

WSZYSTKO DLA DZIECI
 W tym roku 1 czerwca wypadł w samym 
środku tygodnia. Dla wielu instytucji oka-
zało się to świetnym pretekstem, by obchody 
Międzynarodowego Dnia Dziecka rozciągnąć 
na kilka dni wcześniej i później. I tak na prze-
łomie czerwca i maja zaroiło się od pikników 
rodzinnych i imprez, których atrakcje prze-
znaczone były głównie dla najmłodszych.
 Pierwszą imprezą o charakterze rodzin-
nym był Piknik pod Remizą w Falentach, 
zorganizowany w związku z Dniem Stra-
żaka. Uczestnicy imprezy w sali widowisko-
wej filii GOK mogli obejrzeć przedstawie-
nie przygotowane przez dziewczęcy teatr 
„Bez bladego pojęcia” , koncert wokalny 
Studia Piosenki oraz wystawę pt. „22 lata 
OSP w Falentach”. Po części artystycznej 
odbyła się plenerowa część imprezy: ogni-
sko, konkurs piknikowy „Kocyku piknikowy 
– nakryj się” jak również zabawę taneczną. 
Ogromne zainteresowanie wszystkich wzbu-
dził przygotowany specjalnie na tę okazję 

pokaz akcji ratunkowej w wykonaniu stra-
żaków z OSP Falenty. Również w Falentach, 
29 maja miało miejsce kolejne przedstawie-
nie dla dzieci, pt. „Korsarz”. Przedstawienia 
teatralne dla najmłodszych, organizowane 
przez filię GOK oraz świetlicę środowiskową 
w Rybiu cieszą się niesłabnącym zaintereso-
waniem widzów.  
 5 maja na stadionie sportowym w Raszy-
nie odbył się Festyn Rodzinny pod patrona-
tem wójta Gminy oraz Gminnego Ośrodka 

Kultury. Tym razem atrakcje dla najmłod-
szych gotowe były już od godziny 13, kiedy 
ruszyło wesołe miasteczko oraz stragany 
ze słodyczami i zabawkami. Najpopularniej-
sze okazały się dwa ogromne batuty oraz 
dmuchane zjeżdżalnie. Dla trochę młodszych 
kursowała elektryczna kolejka i karuzela. 
W tym czasie na scenie nie ustawały występy 
przygotowane przez dzieci i młodzież 

z naszej Gminy: z Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Szkoły Podstawowej w Raszynie, Gim-
nazjum, Przedszkola nr 2 w Raszynie oraz 
Bajkowego Przedszkola w Dawidach. Szcze-
gólny aplauz wywołały pokazy taneczne 
w wykonaniu naszej Mistrzyni Świata, Mai 
Klimaszewskiej jak również pokaz technik 
sztuk walki. Od godziny 16 trwał występ 
działającego przy Świetlicy Środowiskowej 
w Rybiu zespołu „Flying Singers”, zespołu 
młodzieżowego „The Angels” a następnie 

liczne występy wokalistek z raszyńskiego 
Gimnazjum. Mimo palącego upału w zaba-
wie wzięło udział bardzo wielu mieszkań-
ców Gminy i okolic.
 Pisząc o obchodach Dnia Dziecka nie 
sposób nie wspomnieć o wspaniałych pomy-
słach rodziców naszych przedszkolaków. 
W dwóch przedszkolach, najpierw w Baj-
kowym Przedszkolu w Dawidach, a później 
w filiach Przedszkola nr 2 przy Szkolnej 2 
i Spokojnej 23 w Rybiu, rodzice przygo-
towali swoim pociechom nie lada niespo-

dziankę: wystawili sztukę „Czerwony Kap-
turek” Każda z grup zrobiła to niezależnie, 
ale każdą podziwiać można za profesjona-
lizm, zarówno gry aktorskiej jak i sceno-
grafii. To wspaniały pomysł pokazujący, że 
dla swych dzieci rodzice są w stanie zrobić 
wszystko. Maluchy i widzowie nagrodzili ich 
sowitymi i w pełni zasłużonymi oklaskami.

Zofia Kaiper  ▪
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OSP Falenty w akcji
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Tak potrafią fruwać tylko dzieci

Elżbieta Kuczara i Andrzej Zaręba 
– organizatorzy imprezy

The Angels

Czerwony Kapturek z Bajkowego Przedszkola
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W HOŁDZIE WIELKIM POLAKOM
 Pod takim przesłaniem odbyły się 
28 maja uroczystości poświęcone dwóm 
naszym rodakom, których działania dusz-
pasterskie i patriotyczne odegrały niezwy-
kłą rolę w podtrzymywaniu ducha narodu 
i wzmacnianiu sił dążących do obalenia 
w Polsce komunizmu. Czas uroczystości 
był nieprzypadkowy. W tym dniu minęła 
30 rocznica śmierci  Prymasa Tysiąclecia Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, a na początku 
maja dokonała się beatyfikacja Papieża Jana 
Pawła II. Inicjatorami gminnej uroczy-
stości byli: wicewójt Marzena Lechańska, 
wójt Andrzej Zaręba i ksiądz prałat Maciej 
Cholewa, proboszcz Parafii Raszyn. Reali-
zacją zajmowali się pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury pod kierunkiem dyrektor 
Elżbiety Kuczary.
 Obchody rozpoczęła uroczysta Msza 
święta odprawiana przez wszystkich księży 
z raszyńskich parafii. Towarzyszyły jej 
poczty sztandarowe gminnych szkół, straża-
ków kombatantów i harcerzy. Na zakończe-
nie, po Mszy , ks. prałat wręczył Marzenie 
Lechańskiej, Elżbiecie Kuczarze i Andrzejowi 
Zarębie albumy upamiętniające uroczystość 
i ich wkład jej organizację. Obu paniom ser-
decznie podziękował za wielki wkład pracy, 
jaki wniosły w 2007 r, pracując na stanowi-
skach wicedyrektorów szkoły, w przygoto-
wanie uroczystości nadania raszyńskiemu 
gimnazjum imienia Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.
 

 Po Mszy i złożeniu kwiatów pod pomni-
kiem Jana Pawła II uroczystość kontynu-
owano w murach gimnazjum. Po oficjalnych 
przemówieniach zebranych zaproszono 
na starannie przygotowany program arty-

styczny. Prowadząca program Elżbieta 
Kuczara, przeprowadzała zebranych przez 
wspaniale przygotowane występy. Jako 
pierwsze, zatańczyły i zaśpiewały w rytm 
piosenki „Taki mały, taki duży, może świę-
tym być”, ubrane w stroje aniołków,  przed-
szkolaki z placówki przy Pruszkowskiej. 
Uczniowie szkoły podstawowej w Raszynie 
rapując zaśpiewali między innymi „Nie ma 
lepszego od Jana Pawła II” „Wadowice” 
i „Santo Subito”, pokazując, że prezentacji  
papieża i prymasa może towarzyszyć humor 
i wesołość. Na zakończenie tej części pro-
gramu utwór Jana Sebastiana Bacha zagrał 
niezwykle utalentowany uczeń klasy IV Jaś 
Lewandowski.

 
 Po lekkich i zabawnych występach naj-
młodszych, uczniowie Gimnazjum zaprezen-
towali doskonale przygotowany, utrzymany 
w nastroju refleksyjno-nostalgicznym, pro-
gram słowno muzyczny. Myślą przewodnią, 
był łączący obydwu wielkich Polaków hero-
izm, ale nie ten żołnierski lecz ludzki, który 
towarzyszył im we wszystkich trudnych 
momentach życia. Był miarą miłości i odda-
nia Kościołowi, Polsce i światu, przyczynił 
się do obalenia komunizmu i odnowy moral-
nej społeczeństwa. Młodzież zaśpiewała nie-
formalny hymn „Żeby Polska była Polską”. 
Podczas występu pięknie zaprezentowali 
się soliści: Ramona Wu Van Anh, Mateusz 
Melon i Mikołaj Smólski. Po występie gim-
nazjalistów grą na pianinie uraczyła licznie 
zgromadzoną publiczność utalentowana 
Zuzia Rasolomampiona, uczennica szóstej 
klasy Szkoły Podstawowej w Raszynie.
 W czasie obchodów nie zabrakło oczywi-
ście raszyńskich seniorów, którzy połączo-
nymi siłami śpiewali i deklamowali utwory 
poświęcone wielkim rodakom, prezentowali 
zabawne dykteryjki i opowieści o ich życiu 
a raszyńscy poeci deklamowali okoliczno-
ściowe wiersze swojego autorstwa.
 Dziękując zebranym i organizatorom 
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba i z-ca 
Wójta Marzena Lechańska wręczyli księ-
żom raszyńskiej parafii okolicznościowe 

dyplomy, a prowadząca uroczystość Elż-
bieta Kuczara zaprosiła zebranych na słodki 
poczęstunek ufundowany przez znanych 
raszyńskich piekarzy i cukrowników.

Małgorzata Kaiper  ▪

WYNIKI 
SPRAWDZIANU 
SZÓSTOKLASISTÓW

 Znamy już wyniki sprawdzianu klas szó-
stych. W tym roku nasi uczniowie uzyskali 
naprawdę dobre wyniki. Każda z placówek 
uplasowała się powyżej średniej zarówno 
powiatu (średnia 27,4) jak i województwa 
(średnia 25,96). Najlepszy wynik uzyskały 
Łady z 29,84 punktami, tuż za nimi Sęko-
cin – 29,53 pkt. Na końcu, ale z wynikiem 
– 27,46, lepszym niż średnia powiatu i woje-
wództwa, uplasowała się raszyńska podsta-
wówka.

 Uczniom i nauczycielom serdecznie gra-
tulujemy.
 Wychodząc naprzeciw prośbom dyrek-
tor SP w Raszynie Anny Bobynko, władze 
gminy, przydzieliły szkole tzw. gminne 
dodatkowe godziny, przeznaczone na pro-
wadzenie zajęć z matematyki dla klas IV-VI, 
lekcji języków obcych oraz zajęć SKS dla klas 
usportowionych. Ponadto, w miarę potrzeb 
przydzielone zostaną dodatkowe godziny 
na zajęcia pozalekcyjne. O te ostatnie mogą 
ubiegać się również pozostałe szkoły podsta-
wowe.

opr. M. Kaiper  ▪
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Podziękowania

Tańczące Aniołki

Program gimnazjalistów
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MŁODZIEŻ

RUSZAMY Z GMINNYM PULITZEREM
 Mimo że  Gminny Pul i tzer  rusza 
we wrześniu, już dziś idea ta cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Wielu uczniów 
i wychowawców zgłosiło chęć uczestnictwa 
i przysłało próbki prac. Wierzę, że możli-
wość opublikowania pierwszego artykułu, 
uczestnictwo w warsztatach mających 
na celu podniesienie umiejętności i zdoby-
cia wiedzy na temat technik pisania tekstów 
dziennikarskich a w końcu – rywalizacja 
o zwycięstwo w konkursie Gminny Pulitzer, 
pozwoli naszej młodzieży na rozwinięcie 
pasji i dziennikarskiego talentu. 
 W tym numerze publikujemy artykuł 
Sebastiana Ghandoura „Moda na Facebo-
oka”, w którym poruszył temat uczestnic-
twa w świecie wirtualnych społeczności. 
To zagadnienie o tyle ciekawe, że dotyczy 
problematyki aktualnej, ważnej społecznie, 
przez co dotyczącej każdego z nas. Facebook 
w ostatnim czasie z prostej strony interneto-
wej zrzeszającej znajomych i przyjaciół prze-
kształcił się w kultowe, wirtualne narzędzie 
służące nie tylko poznawaniu nowych ludzi 
ale także, organizowaniu grup oporu w kra-
jach bliskiego wschodu, przez co okrzyk-
nięty został „białą bronią rewolucji”.

Michał Kucharski  ▪

Moda na Faceb00ka
 Ostatnimi czasy coraz więcej osób posta-
nawia stać się częścią tego najbardziej popu-
larnego portalu społecznościowego o zasięgu 
międzynarodowym, czy to przez zachęcanie 
przez znajomych, własnego widzimisie lub 
jak w moim przypadku po prostu z nudów.
 Serwis oferuje posiadaczom kont wiele 
możliwości, począwszy od komentowania, 
przez udostępnianie linków np. do youtuba, 
a skończywszy na dodawanie filmów i zdjęć  
z ostatniego melanżu.  Jednak czy naprawdę 
warto zakładać tam konto kiedy swoich zna-
jomych możemy widywać w realnym świe-
cie? Czy poświęcenie dodatkowej chwili 
przy komputerze jest warte zachodu? Posta-
nowiłem napisać ten artykuł by ci którzy 
wahają się nad przystąpieniem do wirtual-
nej rzeczywistości mogli  podjąć ostateczną 

decyzję a także zapoznać się z kilkoma fak-
tami dotyczącymi portalu.
 Kilka osób których zadałem pytanie  
„dlaczego nie masz konta na facebooku” odpo-
wiada, że jest to portal dla pokemonów, 
wkurzających dzieci internetu oraz ludzi 
pozbawionych normalnego życia. Cóż, gdy-
bym zaprzeczył, byłoby to kłamstwem. Face-
book JEST portalem dla pokemonów, dzieci 
internetu oraz ludzi pozbawionych normal-
nego życia. Dlaczego? Bo Facebook to portal 
dla każdego, niezależnie czy się to komuś 
podoba czy nie i niestety trzeba to zaakcep-
tować. Prawdą jest, że tutaj znajdą się i zdję-
cia koleżków w stanie nietrzeźwości leżą-
cych na ławce całych obślinionych i głupio 
uśmiechniętych, pod dostatkiem jest zdjęć 
typu „sweet focia” czy pretensjonalnych fil-
mików reprezentujących nic więcej jak tylko 
głupotę występujących.  Nie mam zamiaru 
zniechęcić nikogo do społeczności Facebo-
oka, pragnę tylko stwierdzić, że tak staje się 
z każdym bardziej popularnym serwisem 
– im bardziej popularny portal tym więcej 
przyciąga do siebie ludzi różnego pokroju, 
w tym wszelkich idiotów, internetowych 
trolli i zbereźnych typów.
 Jedną z rzeczy która wydaje się dziwna 
jest tendencja znacznej ilości użytkowni-
ków do dodawania do zakładki znajomych 
osób które ledwo co znają a czasem nawet 
osób które znają tylko z widzenia, trudno 
tu mówić o jakiejkolwiek znajomości. Nie-
którzy być może dowartościowują się w ten 
sposób, kupują sobie wizerunek osoby, która 
ma kumpli na każdej ulicy. Chyba nikt nie 
da wiary temu, że ktoś kto ma na swoim 
profilu ponad tysiąc znajomych naprawdę 
utrzymuje z nimi stały kontakt?
 Pocieszeniem jest fakt, że nikt nigdy nie 
rozkaże nam akceptować zaproszeń osób 
do których odezwaliśmy raz w życiu, oglą-
dać ziejących głupotą zdjęć i komentować 
ich, marnować czasu na gry i quizy, które 
prawdę mówiąc są po prostu prostackie, 
a conajważniejsze nikt nie zmusi nas do udo-
stępnienia naszego profilu osobom trzecim, 
tak by nie mogli oglądać naszych zdjęć, 
czytać postów na naszej tablicy. Wystarczy 

nie pozwolić wciągnąć się w wir głupoty 
a Facebook może okazać się naprawdę war-
tościowym wynalazkiem XXI wieku. Dzięki 
niemu można między innymi w łatwy spo-
sób utrzymać kontakt ze znajomymi czy 
rodziną na drugim końcu świata bez pono-
szenia dodatkowych kosztów za telefon, 
może służyć do wykonywania prac domo-
wych wraz z kolegami z klasy wymiany 
zdjęć i filmów, czy po prostu do zwykłej 
pogawędki jeśli nie ma możliwości wyjścia 
na zewnątrz. Internauci mają także możli-
wość tworzenia grup i stowarzyszeń zaj-
mujących się muzyką, sportem i innymi 
hobby. Umożliwia to wymianę doświad-
czeń z ludźmi z całego świata. Możliwe jest 
także śledzenie wiadomości na temat intere-
sujących nas rzeczy.  Ostatnio Facebook stał 
się też bohaterem rebelii krajów na bliskim 
wchodzie – Tunezji, Egiptu, Libii, Jemenu 
i Syrii, został on użyty przez rewolucjoni-
stów w celu organizacji strajków i manifesta-
cji a także umożliwił łatwą wymianę wieści 
dotyczących poczynań rządu. Portal znacz-
nie ułatwia prowadzenie powstania, kto wie 
do czego może jeszcze posłużyć?
 Założyciel portalu Mark Zuckerberg 
mógł spodziewać się dużej popularności 
swojego dzieła, ale raczej nie przewidział, 
że przysłuży się on do tak chwalebnych idei 
a teraz Facebook został ochrzczony „Białą 
Bronią Rewolucji”. Wygląda na to, że Face-
book z dnia na dzień staje się coraz bar-
dziej popularny, wciąż pozyskuje nowych 
użytkowników i poszerza swoje horyzonty 
stając się najpopularniejszą witryną świata. 
Posiada wiele zalet jak i wad lecz sposób 
w jaki jest wykorzystywany zależy tylko 
i wyłacznie od użytkownika, aczkolwiek 
jeśli ktoś nadal nie posiada konta wcale 
nie oznacza to ,że „ nie istnieje”, bez tego, 
mimo zaprzeczeń wielu nastolatek na całym 
świecie, da się żyć, lecz posiadanie konta, 
na pewno ułatwi parę spraw. Należy jed-
nak pamiętać o zdrowym rozsądku, aby 
przypadkiem Facebook nie stał się głownym 
powodem życia, bo i takie przypadki się już 
zdarzały.

Sebastian Ghandour  ▪

„DYSKOTEKA W ŚWIETLKU”
 W piątkowy wieczór, 3 czerwca 2011 
roku, w Świetlicy Środowiskowej odbyła się 
pierwsza dyskoteka dla młodzieży zorga-
nizowana przez panią kierownik Kasię Kli-
maszewską, która jako pierwsza odważyła 
się wykonać takie przedsięwzięcie. Nikt nie 
przypuszczał co się wydarzy i czy wypad-
nie pozytywnie, szczerze mówiąc sami jako 

współorganizatorzy nie byliśmy pewni, czy 
to dobry pomysł?! Jednak po krótkim czasie, 
gdy dyskoteka się rozkręciła byliśmy prze-
konani, że warto było zorganizować taką 
impezę. Inicjatywa była wspaniała, a nasze 
serca rozradowane widokiem bawiącej się 
młodzieży z Rybia. Dziś wiemy, że na mło-
dzieży można polegać, gdyż jest ambitna 

i godna zaufania. Z nadzieją ufamy, że dys-
koteki świetlicowe staną się standardem 
i będą odbywały się częściej, a Pani Kasia 
zawsze będzie z nas dumna. Serdecznie dzię-
kujemy.

Marek Obłuski ”Mel”  ▪
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STRAŻACY NA PIĄTKĘ
 Co roku Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszkowie zdaje 
Radzie Powiatu relację ze swoich działań. 
Na polecenie Komendanta Powiatowego 
PSP starszego brygadzisty Dariusza Drze-
wieckiego niezwykle szczegółowy materiał 
zatytułowany Informacja O Stanie Bezpieczeń-
stwa Powiatu w Zakresie Ochrony Przeciwpoża-
rowej przygotowali tym razem starszy kapi-
tan Lesław Pawul oraz młodszy brygadier 
Mariusz Kowszun. Na podstawie ich analizy 
możemy zorientować się, jak nasza gmina 
wypada na tle innych z powiatu pruszkow-
skiego.

94 POŻARY
 odnotowano w gminie Raszyn w 2010 
roku (569 w powiecie) i tylko 162 (880 
w powiecie) tzw. miejscowe zagrożenia, czyli 
najczęściej wypadki drogowe wymagające 
interwencji strażaków. To niestety i tak wię-
cej niż w latach ubiegłych. W całym powiecie 
o 14%, w stosunku do 2009 r. spadła liczba 
pożarów, o 9% zmniejszyła się liczba fałszy-

wych alarmów, wynikających z wadliwego 
działania systemów monitoringu ale też 
zgłoszeń do straży pożarnej ze sprawami, 
które do niej nie należą. Samych interwencji 
straż miała o 6% mniej – łącznie 1535. Zwy-
kle najwięcej pożarów ma miejsce w marcu 
i kwietniu, kiedy odbywa się wypalanie 
traw, nieużytków. Niezależnie od pory roku 
dochodzi też do celowych podpaleń 

PRZYKRA STATYSTYKA
 W powiecie pruszkowskim najczęściej 
płoną śmietniki, wysypiska, domy jednoro-
dzinne, torfowiska i … samochody osobowe 
(tych ostatnich spłonęło 37). W 309 przypad-
kach nie ustalono przyczyn pożaru. Nie-
stety, aż 136 podpaleń były umyślnych bądź 
o charakterze terrorystycznym. Niewłaści-
wie obchodzący się z papierosami, ogniem 
otwartym i zapałkami dorośli spowodowali 
40 pożarów, (jeden pożar spowodował nie-
letni), natomiast zapłon paliw ciekłych i gazu 
miał miejsce 25 razy. Inne interwencje straża-
ków dotyczyły wypadków drogowych – 169; 

opadów atmosferycznych – 136; huraganów 
– 46. Uszkodzenia sieci instalacyjnych – 17. 
Nietypowe zachowanie zwierząt i owadów 
doprowadziło do wyjazdu 11 razy.

JAK SZYBKO?
 Statystycznie strażacy docierają na miej-
sce zdarzenia w ciągu 6 - 10 minut ale aż 
197 razy dojechali w mniej niż 5 minut. Pod 
względem ilości zdarzeń, w  województwie 
mazowieckim na 42 pozycje zajmujemy 7. 
Zawodowi strażacy jechali na wezwanie 870 
razy a ochotnicy z terenu naszego powiatu 
– 1061 razy. Jak widać, nasze bezpieczeństwo 
w znacznej mierze opiera się na jednostkach 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie 
naszej gminy OSP Raszyn miał 215 inter-
wencji, Falenty 60 a Dawidy – 40. Warto wie-
dzieć, że OSP Raszyn zaliczana jest do grona 
tzw. jednostek strategicznych (pozostałe to 
Brwinów, Nadarzyn i Piastów),które w zna-
cząco dopełniają działania PSP z Pruszkowa.

Piotr Iwicki  ▪

NOWA NAWIERZCHNIA NA WARSZAWSKIEJ
 Zakończono remont ul. Warszawskiej 
w Dawidach. Nie ma śladu po dawnych 
dziurach i walających się luzem kawałkach 
asfaltu. Naprawiono pobocze, zrobiono 
krawężniki oraz położono nową, grubą 
nakładkę asfaltową. Od tej pory Warszaw-
ska, jest dobrą wizytówką dla wjeżdżających 
do naszej Gminy. W czasie zebrania sołec-
kiego Przewodnicząca Rady Gminy Celina 
Szarek powiedziała, że dokona wszelkich 
starań, żeby w 2012 roku w Dawidach była 
kanalizacja. To oświadczenie bardzo ucie-
szyło mieszkańców, choć część z nich twier-
dziła, że niegospodarnością jest niszczenie 
świeżo położonej nawierzchni. 
 Powiatowi Pruszkowskiemu bardzo 
dziękujemy.

Zofia Kaiper  ▪ Nowa Warszawska w Dawidach
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WIDZIANE Z POWIATU

O G Ł O S Z E N I E
 Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651) 
Wójt Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z wydanymi Zarządzeniami nr 81/2011 z dnia 24 maja 2011r. roku oraz zarządzeniem nr 82/2011 z dnia 
25 maja 2011r. roku podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie z dniem 06 czerwca 2011r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu, w którym:

1.  przeznaczył do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a, obręb Raszyn 02 oraz część nieruchomości 
położonej w Raszynie przy ul. Gałczyńskiego róg Al. Krakowskiej z przeznaczeniem na posadowienie tablic wykonanych przez inwestora 
z mapą Raszyna i Gminy Raszyn z prawem do bezpłatnego umieszczania na części tablicy reklam

2.  przeznaczył do wynajęcia dwa miejsca na umieszczenia automatów typu „VENDING” sprzedających napoje w budynku Szkoły Podstawowej 
im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.

WYKAZ ZOSTAŁ WYWIESZONY NA OKRES 21 DNI LICZĄC OD DNIA WYDANIA OGŁOSZENIA.



KURIER RASZYŃSKI NR 5 CZERWIEC 2011  |  WWW.RASZYN.PL 1 3

GDZIE SĄ GNIAZDA, CZYLI SEGREGOWANIE ŚMIECI
 Odpowiadając na liczne pyta-
nia o usytuowanie pojemników 
do selektywnej zbiórki na terenie 
gminy Raszyn Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komu-
nalnej poniżej przedstawia wykaz 
i ch  rozmies zczen ia .  Us ługę 
wywozu odpadów w II połowie 
tego roku będzie świadczyć firma 
„BYŚ” z Warszawy, która będzie 
opróżniała pojemniki z następu-
jącą częstotliwością: tworzywa 
sztuczne -poniedziałek i czwartek, 
papier i tektura - poniedziałek, 
szkło – 2 razy w miesiącu – w drugi 
i czwarty poniedziałek miesiąca.

Lp. Miejscowość Usytuowanie

 1. Raszyn ul. Szkolna 2a, Urząd Gminy (parking); 
ul. Unii Europejskiej (parking szkolny)

 2. Falenty ul. Rozbrat (za garażami)

 3. Janki
ul. Wspólna (nr budynku 12);
ul. Wspólna (nr budynku 6);
ul. Działkowa

 4. Sękocin Stary ul. Sękocińska (przy przedszkolu)
 5. Sękocin Las ul. Wierzbowa (przy Szkole Podstawowej)
 6. Słomin ul. 6-go Sierpnia  (przy figurce) 
 7. Laszczki ul. Leszczynowa (przed ul. Szybowcową) 

 8. Podolszyn 
Nowy ul. Złota  

 9. Łady ul. Droga Hrabska 

10. Dawidy 
Bankowe

ul. Szlachecka (przy osiedlu);
ul. Echa Leśne

11. Jaworowa ul. Warszawska (przy ognisku) 

EKOLOGIA I ZDROWIE

TEST BALTIMORSKI CZYLI WYWIAD Z SAMYM SOBĄ 
JESTEŚ CZY NIE JESTEŚ ALKOHOLIKIEM

 Sam może o tym nie wiesz ?
 Jeżeli zaczynasz mieć problemy zwią-
zane z piciem alkoholu, jeżeli coś Cię nie-
pokoi w Twoim zachowaniu – przeczytaj 
ten test i odpowiedz TAK lub NIE na posta-
wione pytania. Odpowiadaj szczerze, sam 
siebie nie oszukuj.
1  Czy tracisz na picie coś z Twego czasu 

pracy?
2  Czy picie czyni Twoje pożycie domowe 

nieszczęśliwym lub mniej szczęśliwym?
3  Czy pijesz dlatego, że jesteś nieśmiały 

wobec innych?
4  Czy picie już przynosi ujmę Twojej opinii?
5  Czy miałeś kiedykolwiek w skutek picia 

trudności finansowe?
6  Czy w skutek picia wpadasz w złe towa-

rzystwo?
7  Czy Twoje picie jest powodem zmartwień 

w Twojej rodzinie?
8  Czy odkąd pijesz zmniejszyła się Twoja 

ambicja?
9  Czy pragniesz pić codziennie o określonej 

porze?
⓾  Czy następnego ranka odczuwasz 

potrzebę picia? (chociażby piwa?)
⓫  Czy z powodu picia nie możesz zasnąć, 

budzisz się lub śpisz niespokojnie?
⓬  Czy odkąd pijesz zmniejszyła się Twoja 

sprawność fizyczna i umysłowa?
⓭  Czy picie odbija się na Twojej pracy zawo-

dowej lub innych Twych sprawach życio-
wych?

⓮  Czy pijesz, aby zagłuszyć troski lub dole-
gliwości?

⓯  Czy czasami pijesz samotnie?
⓰  Czy kiedykolwiek w skutek picia straciłeś 

pamięć o tym co robiłeś i gdzie byłeś?
⓱  Czy miałeś kiedykolwiek w stanie nie-

trzeźwym konflikt w lokalu czy innym 
miejscu z innymi osobami z innymi oso-
bami?

⓲  Czy miałeś kiedyś do czynienia z leka-
rzem, pogotowia itp. Wskutek picia?

⓳  Czy byłeś kiedykolwiek w szpitalu, 
w izbie wytrzeźwień, ambulatorium lub 
innym zakładzie z powodu Twego picia?

⓴  Czy pijesz, aby wzmocnić pewność siebie 
lub chęć „pokazania się”?

㉑  Czy cieszysz się na myśl o napiciu się 
i szukasz ku temu okazji?

Podsumuj odpowiedzi i sam sobie postaw 
rozpoznanie:
1.  Jedna odpowiedź „Tak” na którekolwiek 

z pytań oznacza ostrzeżenie, że możesz 
stać się człowiekiem uzależnionym od 
alkoholu.

2.  Dwie odpowiedzi „TAK” – prawdopo-
dobnie już jesteś lub wkrótce staniesz się 
uzależniony od alkoholu.

3.  Trzy odpowiedzi „TAK” oznaczają że 
powinieneś natychmiast zwrócić się do 
specjalistów lekarzy. Bez ich pomocy nie 
wyleczysz się sam. Sam nie będziesz miał 
siły zerwać z nałogiem.

 Poniższe pytania testowe zostały skonstru-
owane i są stosowane w szpitalu uniwersyteckim 
w Baltimore USA w Johns Hopkins University 
w celu zbadania, czy pacjent jest alkoholikiem. 

My jesteśmy blisko! Zapraszamy na Jawo-
rową, jesteśmy po to by pomagać!

Raszyńskie Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich „ARKA”.

Jaworowa ul. Warszawska 95 
tel.22 720 12 55

ZBIÓRKA 
WIELKOGABARYTÓW

 Referat Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn 
informuje iż prowadzi kolejną edycję nie-
odpłatnej zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych. Ze względu na duże zainteresowanie 
mieszkańców Urząd Gminy Raszyn zwięk-
szył liczbę dni odbioru z 4 do 5 w danym 
miesiącu. Pierwsza zbiórka w tym roku 
odbyła się w maju. Następne odbędą się 
w miesiącach: lipiec, wrzesień i październik 
z terenu:

⃝   w pierwszy poniedziałek, wtorek i środę 
wyznaczonego miesiąca: Raszyna (I i II), 
Rybia, Nowych Grocholic,

⃝   w pierwszy czwartek i piątek wyzna-
czonego miesiąca: Jaworowej, Dawid, 
Dawid Bankowych, Puchał, Falent, 
Falent Nowych, Falent Dużych, Sęko-
cina Las, Sękocina Nowego, Sękocina 
Starego, Ład, Podolszyna Nowego, Sło-
mina, Laszczek, Wypęd, Janek.

 Zapisy na powyższe zbiórki prowa-
dzone są pod nr tel: (22) 701 79 15 lub 
w siedzibie urzędu  w pokoju 206, najpóź-
niej na 4 dni robocze przez dniem zbiórki.

 Prosimy o wystawienie wielkogabary-
tów do godz. 8.00 w dniu przeprowadzenia 
zbiórki na chodnik przed posesję w sposób 
nieutrudniający korzystanie z jezdni i chod-
nika. Prosimy o demontaż większych odpa-
dów w miarę możliwości.

UWAGA:
Z jednej posesji 

nie może być wzięte 
więcej odpadów niż:

jeden duży (np. szafa, regał, łóżko),
 dwa średnie (np. fotele, krzesła, 

szafki kuchenne),
 jeden mały (np. dywan, zlew, sedes)

 Zbiórce nie podlegają: odpady z remon-
tów, ziemia, płody rolne, odpady komu-
nalne, odpady objęte selektywną zbiórką, 
opony, zużyte elementy lub części samocho-
dów. 
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny jest przedmiotem odrębnej zbiórki.
 Zachęcamy do skorzystania z okazji 
i przeprowadzenia porządków na strychach 
oraz w piwnicach.

Małgorzata Szymańska  ▪
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WYBORY ŁAWNIKÓW
 Z końcem roku upływa kadencja ław-
ników sądowych, wobec czego najpóźniej 
w październiku br. Rada Gminy powinna 
dokonać wyboru ławników na kadencję 
2012 – 2015 do sądów okręgowych oraz do 
sądów rejonowych, obejmujących właści-
wością teren gminy.

 W Gminie Raszyn wybieranych będzie 
7 ławników do:
⃝    Sądu Okręgowego w Warszawie 
 – 3 ławników;
⃝   Sądu Okręgowego w Warszawie, 
 Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
 – 1 ławnik;
⃝    Sądu Rejonowego w Pruszkowie 
 – 2 ławników;
⃝   Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoli-

borza w Warszawie, 
 Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
 – 1 ławnik.

 W dniu 30 czerwca br. upływa termin 
zgłaszania kandydatów na ławników.
 Ławnikiem może być osoba, która:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta 

z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończyła 30 lat, a nie przekroczyła 70 

lat,
4)  jest zatrudniona, prowadzi działalność 

gospodarczą lub mieszka w miejscu kan-
dydowania co najmniej od roku,

5)  jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, 
do pełnienia obowiązków ławnika, 

6)  posiada co najmniej wykształcenie śred-
nie.

 Kandydatów na ławników mogą zgła-
szać: prezesi właściwych sądów, stowa-
rzyszenia, inne organizacje społeczne 
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłączeniem partii 
politycznych, oraz co najmniej pięćdzie-
sięciu obywateli mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie 
gminy.
 Zgłoszenia należy dokonać na karcie 
zgłoszenia oraz załączyć następujące doku-
menty: 

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego 
dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)   oświadczenie kandydata, że  nie jest pro-
wadzone przeciwko niemu postępowa-
nie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub 
nie był pozbawiony władzy rodziciel-
skiej, a także, że władza rodzicielska nie 
została mu ograniczona ani zawieszona,

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdro-
wia, wystawione przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej  stwierdzające 
brak przeciwwskazań do wykonywania 
funkcji ławnika,

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami sto-
sowanymi przy składaniu wniosku 
o wydanie dowodu osobistego.

 Jeżeli zgłoszenia kandydata na ławnika 
dokonuje stowarzyszenie, organizacja spo-
łeczna lub zawodowa dołącza się aktualny 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
odpis lub zaświadczenie potwierdzające 
wpis do innego właściwego rejestru lub 
ewidencji dotyczące tej organizacji. Nato-
miast jeżeli zgłoszenia dokonują obywatele 
dołącza się również listę osób zawierającą 
imię (imiona), nazwisko, numer ewiden-
cyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania 
i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesię-
ciu osób zgłaszających kandydata.  Osobą 
uprawnioną do składania wyjaśnień w spra-
wie zgłoszenia kandydata na ławnika jest 
osoba, której nazwisko zostało umieszczone 
jako pierwsze na liście. 
 Koszt opłaty za wydanie informacji z Kra-
jowego Rejestru Karnego oraz opłaty za bada-
nie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia 
lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 Po przyjęciu zgłoszeń, Rada gminy 
zasięga informacji o kandydatach na ławni-
ków od komendanta wojewódzkiego Policji 
lub od Komendanta Stołecznego Policji. 
 Zgłoszenia, które wpłyną po upływie ter-
minu, a także zgłoszenia, które nie spełnią 
wymagań formalnych pozostawione zostaną 
się bez dalszego biegu.

Sekretarz Gminy Raszyn Teresa Berdyga  ▪
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WAKACYJNY 
WYPOCZYNEK 
DZIECI W GMINIE

 W czasie wakacji placówki szkolne, GOK, 
GOS i „Świetlik”, bo tak zaczyna się nazywać 
„Świetlicę Środowiskową na Rybiu”, przygoto-
wują dla dzieci atrakcyjne spędzenie wolnego 
czasu. Tuż po zakończeniu roku szkolnego swe 
podwoje otwierają szkoły w Sękocinie i Ładach, 
gdzie w dniach od 27 czerwca do 8 lipca czekają 
na dzieci ciekawe zajęcia i wycieczki. W drugiej 
połowie lipca „lato w szkole” organizuje dla swo-
ich uczniów szkoła podstawowa w Raszynie. I tu, 
wzorem lat ubiegłych, dzieci uczestniczyć będą 
w wielu atrakcyjnych imprezach.
 Do zapewnienia dzieciom urozmaiconego 
wypoczynku włącza się również w drugiej poło-
wie sierpnia Gminny Ośrodek Kultury z Raszyna 
i Falent. Szczegółowe informacje przekażemy 
w lipcowym wydaniu Kuriera, będą też na stronie
www.gok.raszyn.bip.net.pl 
 „Świetlik” z Rybia również nie szczędzi 
pracy przygotowując dla dzieci atrakcyjne zajęcia 
wakacyjne. Informacje będą na stronie
www.swietlica-rybie.pl.
 Jak co roku Urząd Gminy organizuje też 
kolonie letnie. Podobnie jak w ubiegłym roku 
dzieci pojadą do ośrodka w Poddębiu nad 
morzem. Z wypoczynku, podczas dwóch turnu-
sów, skorzysta 180 dzieci. Kolonie dofinanso-
wuje Urząd, który do każdego uczestnika dokłada 
295 zł.

opr. M. Kaiper  ▪

WAKACJE W ŚWIETLIKU
 Wakacje to czas wolności i radości dla 
dzieci i młodzieży, ale to także dylemat dla 
rodziców, jak im zorganizować czas wolny. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stwo-
rzyliśmy specjalny wakacyjny pakiet zajęć, 
zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. W naj-
bliższych dniach przedstawimy grafik zajęć. 

Będą to m.in. zajęcia z samoobrony, zajęcia 
muzyczne, zajęcia sportowe, aerobic, kurs 
szybkiego czytania, oraz otwarte zajęcia 
na naszej świetlicy dla dzieci. Jesteśmy 
jedyna placówką na terenie gminy Raszyn, 
która zbudowała taki szeroki plan zajęć 
na okres wakacyjny. Zajęcia będą odbywały 

się sześć dni w tygodniu, pod okiem wykwa-
lifikowanych instruktorów oraz wychowaw-
ców. Wszystkich chętnych zapraszam i mam 
nadzieję, że wspólnie miło i radośnie spę-
dzimy ten wolny czas.

z-ca Dyrektora Kasia Klimaszewska  ▪

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

ZTM 
UWAGA ZMIANY

ZTM przesłał do Urzędu Gminy 
propozycje wakacyjnych rozkładów 

w kursowaniu autobusów. 
Zgodnie z propozycją 

likwidują 809 i 815, 
zwiększając ilość kursów 715 

i jego pętlę przenosząc 
przy Metrze Wilanowska. 

Urząd nie popiera tego pomysłu. 
Szczegóły na stronie www.raszyn.pl
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NAJSZYBSI NA MAZOWSZU!!!
 28 kwietnia br., w ramach XIII Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
zawodnicy z SP Raszyn brali udział w Szta-
fetowych Biegach Przełajowych w Pułtusku. 
W zawodach startowało 17 drużyn. Po zacię-
tej walce reprezentacja SP Raszyn reprezen-
towana przez S. Cybulskiego, A. Chrzanow-
skiego, K. Kołodzińskiego, K. Laskowskiego, 
A. Merchel, M. Wrzesińskiego, J. Wiśniew-
skiego, K. Łajszczaka, K. Strulaka i M. Grzy-
małę zajęła II miejsce. Kilka dni wcze-
śniej, Adam Chrzanowski, zajął I miejsce 
w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach 
Przełajowych.

LEKKOATLECI SP RASZYN 
TRIUMFUJĄ!
 W dniu 4 czerwca Kadzidło gościło 
najlepszych lekkoatletów i najlepsze lekko-
atletki ze wszystkich szkół podstawowych 
Mazowsza. W rozegranych w ramach XIII 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
zawodach w czwórboju lekkoatletycznym 
doskonale wypadli chłopcy ze Szkoły Pod-
stawowej w Raszynie zajmując z dorob-
kiem 1323 punktów pierwsze miejsce! Kilka 
dni wcześniej wygrali zawody na szczeblu 
międzypowiatowym w Osuchowie. Zespół 
wystąpił w następującym składzie: K. Koło-
dziński, M. Grzymała, S. Cybulski, M. Wrze-
siński, K. Strulak i Adam Chrzanowski, 
który zdobywając 288 punktów okazał się 
najlepszym zawodnikiem. 
 W zawodach międzypowiatowych star-
towała też reprezentacja dziewcząt. Nasze 
zawodniczki zajęły IV miejsce w skła-
dzie: W. Sochacz, O. Kozłowska, G. Ruta, 
M. Bajek, A. Kowalewska i S. Strzelczyk. Nie-
stety, nie wystarczyło to na finał w Kadzidle, 
ale i tak należą im się wielkie brawa.

PIŁKARZE SP RASZYN 
SZÓSTYM ZESPOŁEM MAZOWSZA
 W rozegranych w Ostrołęce Wojewódz-
kich Finałach XIII Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej, 
piłkarska reprezentacja SP z Raszyna zajęła 
bardzo dobre VI miejsce. Drużyna w skła-
dzie: A. Chrzanowski, K. Strulak, D. Głąbi-
kowski, M. Buczek, S. Cybulski, K. Kołodziń-

ski, M. Poziomecki i M. Grzymała odniosła 
w turnieju trzy zwycięstwa - 6:1 ze SP nr 285 
w Warszawie, 1:0 z PSP nr 17 w Radomiu 
i 3:1 ze SP Drobin oraz zanotowała tyleż 
samo porażek – 1:3 ze SP w Ostrołęce i dwu-
krotnie 0:4 oraz 2:4 ze SP nr 1 w Przasnyszu.
 Wyjazd naszej ekipy możliwy był dzięki 
hojności prezesa KS Raszyn – Piotra Pikiela 
i Jacka Gromka – właściciela firmy Elgrom. 
Za ich osobiste zaangażowanie w życie 
raszyńskiej podstawówki serdecznie dzię-
kujemy.
 Wszystkim młodym zawodnikom gra-
tulujemy sukcesów i życzymy jak najlep-
szych wyników w dalszej karierze.

mgr Agnieszka Zgiep  ▪
nauczyciel SP Raszyn

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN 
W PIŁCE NOŻNEJ 
O PUCHAR WÓJTA GMINY RASZYN
  Raszyński GOS zorganizował 
na Orliku w Słominie zupełnie nową 
imprezę. W zawodach wystartowało sie-
dem zespołów: Dawidy, Słomin United, AS 
Janki, Armia Boga, Słomin, Blue Brothers 
oraz Mocny Full. Rozgrywki odbywały się 
w kategorii OPEN. Każdy team liczył pięć 
osób w polu plus bramkarz. Pierwszym 
triumfatorem Turnieju Dzikich Drużyn 
został Słomin United, srebro, po bardzo 

dobrej grze w całej imprezie, przypadło 
drużynie Dawid a brąz Słominowi. Tuż 
za podium znalazł się Blue Brothers. Najlep-
szym bramkarzem turnieju wybrano Jakuba 
Maura (Dawidy), zawodnikiem Marcina 
Jakubowskiego (Słomin) a królem strzel-
ców z 10 bramkami został Jacek Pawłow-
ski (Słomin United). Puchary, medale oraz 
dyplomy wręczyła Pani Marzena Lechań-
ska, z-ca Wójta Gminy Raszyn. Organizato-
rzy obiecują kolejne edycje turnieju w latach 
następnych.

stronę opracował Jarosław Aranowski  ▪

1 5

JAK WALCZYLI 
SPORTOWCY 
Z GIMNAZJUM NR 1

 XIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej to miejsce sportowej rywaliza-
cji uczniów naszego gimnazjum. W tym 
roku nasi uczniowie stawali na podium 
w następujących dyscyplinach: Piłka nożna: 
I miejsce w powiecie drużyny dziewcząt 
i chłopców, I miejsce w międzypowiecie, 
IX miejsce w Finale Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej drużyny dziewcząt. 
Pływanie: II miejsce w powiecie drużynowo 
dziewcząt, III miejsce chłopców. Indywi-
dualnie: I miejsce: K.Maciak, II miejsca: 
D. Stefańska,K. Jędra, III miejsce: D. Kalata, 
E. Koseoglu, S. Wolska, P. Skorupski. Uni-
hokej: II miejsce w powiecie chłopców. Piłka 
siatkowa: II miejsce w powiecie chłopców. 
Piłka ręczna: III miejsce w powiecie dziew-
cząt. Dwubój nowoczesny: II miejsca drużyny 
dziewcząt i chłopców.
 W międzyszkolnych zawodach sporto-
wych Szkołę reprezentowało 98 uczniów, 
którzy zdobywali punkty do końcowej kla-
syfikacji. Tytuł „SPORTOWCA ROKU” 
otrzymała Daria Rogalska (2a), która wzięła 
udział w 10 zawodach. 8 razy w zawodach 
wystąpiła A. Chojnacka (1d). 7 razy brali 
udział: A. Kołodziejczyk (1b), E. Juczewska, 
A. Szwed (1), M. Ławrów (1d), K. Usnar-
ska (3g), K. Nycz (3h). 6 razy wystąpili: 
A. Kaczyńska, P. Skalska (2c), I. Char-
czuk (2e), M. Adamczyk (1d), W. Lelonkie-
wicz (1b), M. Sieradzki (3g).
 Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycz-
nego pragnie pogratulować wszystkim 
uczniom, którzy stanęli w szranki sporto-
wej rywalizacji oraz podziękować Wójtowi 
Gminy Raszyn, Panu Andrzejowi Zarębie 
i Prezesowi „KS Raszyn”, Panu Piotrowi 
Pikielowi, za umożliwienie wyjazdu dru-
żyny piłkarek nożnych na Finał XIII Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej.

Olimpia Bartosik-Wiśniewska  ▪

SPORT

Zwycięzcy lekkoatleci z SP Raszyn

Piłkarze ze SP w Raszynie

Dzikie drużyny w Słominie
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Zapraszamy !  Samodzielnie wykonane, podpisane prace (imię, nazwisko, wiek autora) 
należy dostarczać codziennie w godz. 10.00 - 18.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie,  
ul. Poniatowskiego 20; Raszyn 05-090; tel/fax (22) 720 09 87; e-mail: gok@raszyn.pl; www.gokraszyn.pl

RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!
Przedstawiam wybrane prace utalentowanych uczniów SP w Raszynie, 
których wystawę oraz wspaniałą multimedialną miałem okazję obejrzeć 
w Dniu Patrona, czyli 19 kwietnia. Prace wykonali uczniowie pod kierun-
kiem pani Małgorzaty Kasprzak. Zachwycają różnorodnością tematyczną 
i wielością technik plastycznych. 
Bardzo ciekawym wydarzeniem w życiu raszyńskich uczniów było 
XXVI Rajd „Szlakiem Naszej Historii”. Poniżej przedstawiam efekty 
pracy wykonywanej przez wybrane patrole podczas rajdu. Bardzo mnie 
cieszy, że uczestnicy rajdu wykazali się dobrą znajomością raszyńskich 
zabytków i miejsc narodowej pamięci. W lipcu  czekam na listy z wakacji. 
Życzę Wam udanych, słonecznych i ciekawych wakacji. 

Raszyniaczek  ▪

Rozdanie certyfikatów i upominków – XXVI Rajd „Szlakiem Naszej Historii” – 10 czerwca

Święto Patrona Szkoły – 19 kwietnia 2011 „Talenty są wśród nas”
P r a c e  p l a s y c z n eF o t o g r a f i a

c)  Figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, wzniesiona 
w 20 rocznicę bitwy z inicjatywy ówczesnego proboszcza 
dla upamiętnienia poległych. Obok figury mogiły poległych 
w 1809 r. znajdują się groby z I wojny światowej z 1914 r.

d)  Przydrożna kapliczka upamiętniająca śmieć płk Cypriana 
Godebskiego, patrona naszej  szkoły.

Patrol nr 894, kl. IVE, Szkoła Podstawowa w Raszynie
Korzeniowski Adrian, Kowalewski Przemysław, Kowalewska Agnieszka, 
Kowalewska Joanna – opiekun

Reduta Raszyńska 
Reduta to fortyfikacja, miejsce na wzniesieniu otoczone ze wszyst-
kich stron. W środku reduty znajdowało się wojsko i armaty. 
Reduta miała bronić stolicy. Zgrupowane były tu siły główne pod 
wodzą Księcia Józefa Poniatowskiego podczas bitwy pod Raszy-
nem w 1809 r. 
Elementy reduty:
a)  Dwa szańce artyleryjskie, gdzie stały armaty skierowane 

w stronę Falent i kościoła
1)  obok kościoła w Raszynie
2)  w pobliżu Falent Małych
b)  Kopiec naziemny, który stanowił punkt obserwacyjny i miej-

sce gdzie stał proporzec Naczelnego Dowódcy Księcia Józefa 
Poniatowskiego

Jednym z miejsc które odwiedziliśmy była austeria. Była ona daw-
nym zajazdem pocztowym. Miła być częścią raszyńskiego rynku. 
Zaprojektowana została przez znanego architekta Szymona Bogu-
miła Zuga. Obecnie budynek popada w ruinę. Niedawno była 
zamieszkiwana. Jedną z lokatorek była nasza koleżanka z patrolu. 
Patrol nr 892, kl. IV a – Szkoła Podstawowa w Raszynie 
Małgorzata Tropiło , Dominik Surmacz, Mateusz Zadrożniak, 
Renata Więckowska , Weronika Tomczak
Bartosz Tropiło – opiekun, Edward Więckowski – opiekun

Raszyńska austeria
Wylosowana przez nas trasa obejmowała cztery miejsca pamięci 
znajdujące się na  terenie gminy Raszyn. W czasie trzygodzinnego 
rajdu, zwiedzaliśmy: Kościół, austerię, cmentarz parafialny, kamień 
z miejscem upamiętniającym rozstrzelanie więźniów z Pawiaka 
a także tablicę upamiętniającą Cypriana Godebskiego patrona 
Szkoły Podstawowej w Raszynie. Nasz zespół zwrócił uwagę 
na zabytkową austerię. Wybudowana w roku 1789 jako karczma, 
pełniła też funkcję zajazdu pocztowego i noclegowego. Austeria 
postała wówczas przy głównej drodze prowadzącej do Warszawy,  
w późniejszych latach jej pomieszczenia wypełniła siedziba gminy 
Falenty, biblioteka oraz mieszkania komunalne. Obok  Austerii była 
też stajnia i wozownia – na 31 koni. Projektem i budową kompleksu 
zajmował się pan Szymon Bogumił Zug. Obecnie Austeria jest 
opuszczona i czeka na kapitalny remont. 
Patrol nr 896, klasa Vb – Szkoła Podstawowa w Ładach
Milena Jankowska, Wiktoria Kraśkiewicz, Aleksandra Krzyżewska, Angelika 
Skonecka, Iwona Skonecka – opiekun, Małgorzata Krzyżewska – opiekun

Klaudia Stencel – klasa 4b

Urszula Janiszewska – klasa 6b

Izabela Wymysłowska – klasa 5d

Renata Mączyńska – klasa 6b

Gabriela Yasar – klasa 5c

Kinga
Kieszkowska

– klasa 6f


