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MŁODZIEŻ

TROCHĘ HISTORII
Słowa papieża Jana Pawła II  „Każdy 
w swoim życiu ma swoje Westerplatte” 
i przesłanie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego „Musicie mieć w sobie coś z orłów! 
Serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musi-
cie ducha hartować i wznosić, aby móc jak 
orły przelatywać nad graniami w przyszłość 
naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli 
jak orły przebić się przez wszystkie dzie-
jowe przełomy, wichry i burze, nie dając 
się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły 
to wolne ptaki, bo szybują wysoko” stały 
się sygnałem do podjęcia trudów nadania 
szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego wybranego wcześniej w szkolnym 

referendum i uchwalonego przez Radę 
Gminy. Inicjatywę podjęła ówczesna dyrek-
tor szkoły Teresa Wojtasiewicz powołując 
Komitet Organizacyjny w skład którego poza 
dyrekcją weszli nauczyciele, księża rodzice 
i uczniowie z Rady Szkoły. 
 Osoba patrona szkoły to ważna sprawa: 
historia jego życia i dokonań jest przybli-

żana kolejnym uczniom, stając się często 
wzorem do naśladowania. Wychowanie 
w duchu wiary i poglądów Kardynała 
i błogosławionego Jana Pawła II, to dobry 
bagaż dla wchodzących w życie raszyń-
skich gimnazjalistów. Niestety, ze względu 
na dokonaną wtedy zmianę władz samo-
rządowych w gminie powstały trudności 
z organizacją przedsięwzięcia. Ciężar pro-
wadzenia szkoły oraz sfinalizowania pla-
nów spoczął na dwóch wicedyrektorkach: 
Marzenie Lechańskiej i Elżbiecie Kuczarze. 
Brakowało nie tylko środków finansowych, 
ale i niekiedy dobrych chęci. Z pomocą 
zdeterminowanym nauczycielkom przyszli 
księża z parafii Św. Szczepana w Raszynie 
z ks. prałatem Maciejem Cholewą na czele, 
siostry zakonne, pracownicy kuratorium 
warszawskiego, nauczyciele, Rada Rodzi-
ców i liczni prywatni sponsorzy. Wszyscy 
pomagali w organizowaniu uroczystości. 
Jak wspomina Marzena Lechańska, dziś 
z-ca Wójta Gminy Raszyn, był to bardzo 
trudny i wyjątkowy czas dla szkoły i tylko 
wiara w powodzenie i słuszność przedsię-
wzięcia doprowadziła do przygotowania 
w dniu 28 maja 2007 roku wspaniałej uroczy-
stości, którą zaszczycił Prymas Polski Józef 
Glemp. Można powiedzieć, że niezłomność 
i wiara jakie całe życie towarzyszyły Kardy-
nałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i przeko-
nanie, że o sprawy ważne należy walczyć 
jak o Westerplatte, stały się siłą pomagającą 
nadać jego imię raszyńskiemu gimnazjum. 
Jan Paweł II świadczył swym słowem, 
życiem jaką drogą podążać, aby obronić te 
wartości, które dla każdego z nas są „słuszną 

sprawą którą o trzeba zawalczyć, nie można 
zdezerterować”. Panie Marzena Lechańska 
i Elżbieta Kuczara podjęły udaną walkę. 
W miesiąc po uroczystości obie wicedyrek-
torki zostały odwołane ze stanowisk nie-
zgodnie z prawem, co zostało potwierdzone 
przez wyrok sądu.
 Mimo trudności cel osiągnięto, a w tym 
roku, po raz pierwszy od tamtego czasu 
gimnazjum uroczyście obchodziło święto 
swojego patrona.

opr. M. Kaiper  ▪

SZKÓŁKA BĘBNIARSKA
Gra na bębnach typu Djembe, to super 
zabawa i ogromna satysfakcja z umiejętno-
ści gry na instrumencie. Jednocześnie kształ-
tuje poczucia rytmu, korzystnie wpływa 
na psychikę, relaksuje i uspokaja. Dodat-
kowe zalety to oczywiście wpływ na rozwój 
dziecka, w zakresie koordynacji wzrokowo 
ruchowej oraz koordynacji rąk.
 Jest to terapia dźwiękiem pozytywnie 
wpływającym na człowieka: redukuje stres, 
obniża ciśnienie, wpływa na wzrost odpor-
ności czy równowagi jak i na pobudzanie 
rożnych obszarów mózgu i ich synchroniza-
cji, przyczyniając się do poprawy zdolności 
uczenia się i zwiększenia kreatywności. Ryt-
miczna gra na bębnie może sprzyjać uwol-
nieniu od stresu. 
 Gra na bębnach idealnie pozwala wyła-
dować frustrację. Pozwala na oczyszczenie 
z negatywnych emocji, daje odprężenie, 

wzmacnia koncentrację i samoświadomość, 
rozwija wrażliwość muzyczną i dostarcza 
doznań estetycznych. 
 Wspólna gra na bębnie może być sku-
teczną formą integracji grupy i osiągania 
wspólnego rytmu. Jest to również możli-
wość tworzenia naturalnej muzyki dla osób, 
które nigdy przedtem nie miało z muzyką 
żadnego kontaktu, gdyż każdy człowiek ma 
w sobie pierwotny rytm i naturalnie posiada 
zdolność gry na bębnach, jedyną trudnością 
jest powtórne usłyszenie i poczucie pulsu. 
 Odsyłam także do artykułów na poniż-
szej stronie www.
(oczywiście proszę nie brać pod uwagę suge-
stii dotyczących wyboru bębna, ponieważ 
autor nie ma pojęcia na ten temat)

http://www.ekorodzice.pl/gra-na-beb-
nach,40,538,1081.html
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Marzena Lechańska, Elżbieta Kuczara i wspierający 
ich obecne działania Wojt Andrzej Zaręba

Obecni uczniowie niosą sztandar z patronem szkoły
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OD REDAKCJI

WYWIAD Z WÓJTEM
W ciągu minionego półrocza w gminie 
wiele się wydarzyło. O dotychczasowej 
pracy i planach na przyszłość mówi Wójt 
Gminy Raszyn, Andrzej Zaręba.

Panie Wójcie, pierwsze pół roku za nami. 
Jak ocenia Pan ten okres? Które działania są 
sukcesem, a które porażką?
 Sukcesem jest tempo procesu inwesty-
cyjnego. W ciągu paru miesięcy udało mi się 
rozpocząć kilka ważnych inwestycji : 
od czerwca budowany jest nowy Ośrodek 
Zdrowia, przy szkole podstawowej w Raszy-
nie powstaje ogólnodostępne boisko wielo-
funkcyjne. Wybudowaliśmy chodnik wzdłuż 
Al. Krakowskiej, kolejny powstaje wzdłuż 
Falenckiej, lada moment powstanie przy 
Drodze Hrabskiej. Obniżono poziom wody 
w stawie w Jaworowej. W Falentach, Ładach, 
Dawidach Bankowych i w ul. Na Skraju 
powstaje kanalizacja sanitarna, kończymy 
przykrywanie Rowu Opaczewskiego. W tym 
roku wybudowane zostaną nowe ulice: Przy-
godowa, Kasztanowa, Stokrotki, Jesienna, 
Olszowa. Diagnozujemy i działamy na rzecz 
odwodnienia zalewanych części gminy. 
Na bieżąco usuwamy niektóre awarie. 
Przeprowadziliśmy monitoring kanalizacji 
burzowej, określiliśmy przyczyny jej nie-
drożności, które w najbliższym czasie będą 
usuwane. Rozpisane zostały przetargi na 
projekty odwodnień w Jankach, Puchałach, 
Wypędach i w Jaworowej, powstała koncep-
cja odwodnienia południowo-wschodniej 
części gminy i na jej podstawie robione są 
projekty. Dofinansowujemy Spółkę Wodną, 
która lada moment rozpocznie udrażnianie 
sieci melioracyjnej. Powstał projekt studium 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 
dopasowany do uwarunkowań ekono-
micznych, demograficznych i ekologicz-
nych. Mamy koncepcje rozbudowy szkoły 
w Sękocinie i budowy przedszkola przy 
Lotniczej. Wykonano naprawy zabezpiecza-
jące Austerię, podjęto rozmowy z konser-
watorem zabytków stanowiące podstawę 
dalszych opracowań. Remontujemy teraz 
placówki szkolne i przedszkolne. Powstała 
koncepcja kanalizacji sanitarnej w Puchałach, 
Wypędach, Jankach. Mamy gotowy projekt 
z zezwoleniem na budowę w Dawidach 
i Dawidach Bankowych. Podjąłem działania 
zmierzające do zakończenia budowy Domu 
Kultury przy Al. Krakowskiej. Na ostatniej, 
XI sesji, radni przyznali środki na projekt. 
Prowadzimy rozmowy związane z zakupem 
działki pod rozbudowę szkoły w Ładach. 
Jeżeli negocjacje się powiodą, po zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania 
i wykonaniu projektu, będzie szansa na roz-

poczęcie prac budowlanych w 2013 r. Na bie-
żąco podejmuję interwencje, spotykam się 
z mieszkańcami, wspólnie z nimi ustalamy 
najważniejsze dla ich wsi działania. W maju 
i czerwcu, wraz z moimi zastępcami, spo-
tkałem się z dużymi grupami mieszkańców, 
podczas wyborów sołeckich.
 Lista problemów też nie jest mała. 
Dużym jest nienależyta praca niektórych 
urzędników, za mało przykładających się 
do pracy, działających niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami i koniecznym tempem 
prac. Dziś praca urzędników podlega okre-
ślonym rygorom i procedurom a nie załatwia-
niu. Niełatwo to zmienić, ale jestem dobrej 
myśli. Uważam, że konflikty da się przezwy-
ciężyć.
 Mamy problemy z realizowaniem niektó-
rych inwestycji z uwagi na nie uregulowany 
stan prawny gruntów, co uniemożliwia uzy-
skanie zezwolenia na budowę. Jest to zatem 
częściowo budżet życzeniowy bez znajomo-
ści stanu prawnego. 
 Musimy wykonywać inwestycje, które 
teoretycznie wykonano i opłacono w roku 
ubiegłym, jak np. ul. Ceramiczną i 19-go 
Kwietnia. Trwa odbiór tych inwestycji 
– za niedopuszczalne uważam przyjmowa-
nie prac z jakimikolwiek usterkami. Są też 
projekty konieczne do wykonania w tym 
roku, które nie były ujęte w budżecie, 
bo opłacono je jako wykonane, niezgodnie 
ze stanem faktycznym.

W tegorocznym budżecie na inwestycje prze-
znaczone zostało ok. 41 mln zł. To o połowę 
więcej niż w roku ubiegłym. Jak przebiega 
realizacja inwestycji?
 Na pewno wydamy mniej. Wszyst-
kie dotychczasowe przetargi pozwalają 
na znaczne obniżanie kwot wcześniej zapla-
nowanych. Dzięki temu możemy już teraz 
zaplanować wykonanie części ul. Olszowej, 
Wiemy też, że niektóre prace projektowe 
zakończymy i rozliczymy dopiero w przy-
szłym roku. Inwestycja, której nie wyko-
namy to finansowanie odnawialnych źródeł 
energii – paneli słonecznych. Przeznaczone 
na ten projekt w budżecie 2 149 000 zł, miały 
pochodzić z dofinansowania z UE – niestety 
nie otrzymaliśmy go.

Jedną z najważniejszych inwestycji jest roz-
budowa i remont ośrodka zdrowia. Obecnie 
jego działania pozostawiają wiele do życze-
nia. Czy za zmianą stanu i wielkości budynku 
będą szły zmiany w jakości pracy placówki?
 Wraz z rozpoczęciem projektowania 
placówki oferującej bogatszy program 
medyczny, rozpocząłem rozmowy z dotych-

czasowym operatorem ZOZ Ochota o posze-
rzeniu pakietu bezpłatnych usług dla miesz-
kańców. Jeżeli przedstawicielom ZOZ-u się 
to nie uda, będę szukać dalej. Już teraz 
zgłaszają się nawet szpitale, które chcia-
łyby rozszerzyć swoją działalność. Mamy 
dużą społeczność, liczę, że wśród naszych 
mieszkańców znajdą się osoby zaintereso-
wane pracą w nowym Ośrodku Zdrowia. 
Problemy komunikacyjne z Warszawą suge-
rują, że nie powinniśmy się obawiać braku 
pacjentów, to z kolei zwiększa zainteresowa-
nie przychodnią przez operatorów. Wybiorę 
to co najlepsze dla mieszkańców.

Decydujące znaczenie w akceptowaniu reali-
zacji polityki finansowej i społecznej gminy 
ma Rada Gminy. Jak ocenia Pan dotychcza-
sową współpracę z radnymi?
 Współpraca jest trudna, choć ostatnia 
sesja napawa optymizmem. Coraz większa 
grupa radnych chce pracować przy realiza-
cji inwestycji. X sesja zakończyła się ostrym 
sporem, w którym po mojej stronie stanęła 
duża grupa mieszkańców. XI pokazała, 
że z większością radnych mogę współpra-
cować dla dobra ludzi. Uważam, że celem 
samorządu nie może być walka o władzę. 
Mieszkańcy, co pokazała poprzednia sesja, 
nie akceptują utrudniania inwestycji, chcą 
aby Urząd i Rada Gminy współpracowały 
ze sobą. Uważają, że radni powinni widzieć 
interes całej gminy.

Od 56 lat mieszkańcy starają się o budowę 
Domu Kultury na działce przy Al. Krakow-
skiej. Dlaczego, mimo wieloletnich starań 
nie zakończyło się to dotąd sukcesem?
 Pierwszą przyczyną są rozbieżne interesy 
różnych grup co do sposobu wykorzystania 
terenu na rogu Al. Krakowskiej i Sportowej. 
Brak zakończenia budowy Domu Kultury 
to wynik niezdrowej walki o korzyści pły-
nące z gruntu. Interesy pojedynczych osób 
sprawiły, że Dom Kultury dotąd nie powstał, 
również w żadnym innym miejscu. Moim 
zdaniem stojący i straszący budynek to obraz 
nieudolności samorządu. Można sądzić, 
że taka sytuacja była władzy na rękę: Domy 
Kultury to miejsce integracji i kształcenia 
ludzi, a rozdrobnionym i niedoinformowa-
nym społeczeństwem łatwiej manipulować. 
Integrowanie społeczności wzmacnia jej siłę. 
Nasi mieszkańcy są coraz bardziej świadomi 
swoich potrzeb i praw, świadczy o tym 
choćby 1400 podpisów pod apelem o Dom 
Kultury. Mam nadzieję, że w ciągu najbliż-
szych lat Raszyński Dom Kultury wreszcie 
powstanie.

rozmawiała Małgorzata Kaiper  ▪
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KONCEPCJA ODWODNIENIA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY
Pod koniec lipca, do Urzędu 
Gminy trafiło zamówione 
„Opracowanie koncepcji roz-
woju sieci kanalizacji deszczo-
wej na odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych z terenu dróg 
o nawierzchni szczelnej do wód na tere-
nie wsi: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, 
Falenty Nowe, Podolszyn Nowy”. Powstała 
koncepcja pozwoli w sposób planowy 
porządkować i rozbudowywać system 

kanalizacji deszczowej, wraz z systemem 
podczyszczania i retencji wód opadowych. 
Przy jej tworzeniu brano pod uwagę istnie-
jące urządzenia i budowle na odbiornikach 
(przepusty, wyloty, rowy melioracyjne), 
konieczność etapowania inwestycji i  prze-
pisy prawne. W założeniach technicznych 
i technologicznych przyjęto, że wszystkie 
ścieki deszczowe, przed odprowadzeniem 
do odbiorników, (rowów melioracyjnych 
i rzeki Raszynki|) muszą być podczysz-

czone przez urządzenia podczyszczające 
zamontowane w wylotach. Retencja wód 
opadowych w czasie deszczy miarodajnych 
zostanie zebrana przez kanały kanaliza-
cji deszczowej, natomiast w czasie nawał-
nic oraz roztopów nadmiary powinny być 
retencjonowane do stawu w HRS Dawidy 
o pojemności 105 980 m3. Koszt całej inwe-
stycji oszacowano na ponad 53 mln zł.

Mirosław Chmielewski  ▪ 

DOM KULTURY – CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ MIESZ-
KAŃCÓW

Już od dzieciństwa jako miesz-
kanka Raszyna wzrastałam 
z wizją rychłej budowy Domu 
Kultury w naszej miejscowości. 
Wizję tę przed nami, uczniami, 

roztaczali nasi nauczyciele, zwłaszcza Ci, 
którzy z racji prowadzonego przedmiotu 
lub zainteresowań z dużym zaangażowa-
niem i pasją pracowali latami na rzecz edu-
kacji kulturalnej w Gminie Raszyn np. Anna 
Gdulska (nauczycielka muzyki), Lucyna 
Nowak (nauczycielka plastyki), Ryszard 
Marks (nauczyciel muzyki, późniejszy dyrek-
tor GOK-u), Waleria Anczyłowska, Barbara 
Rączy (nauczycielki języka polskiego), Janina 
Lao (nauczycielka historii, opiekunka teatru 
szkolnego), Honorata Kaszuba (nauczycielka 
geografii, miłośniczka dziedzictwa kulturo-
wego naszej gminy). O takiej potrzebie dys-
kutowali z nami także księża, uczący nas 
religii: ks. Wiesław Niewęgłowski (obecny 
krajowy duszpasterz środowisk twórczych) 
i ksiądz proboszcz Stanisław Leszczyński 
(u którego zdawałam maturę z religii). Póź-
niej sama już jako nauczycielka (sztuki/
plastyki) raszyńskich szkół oczekiwałam 
z uczniami na konkretyzację wieloletnich 
planów i marzeń o Dom Kultury z praw-
dziwego zdarzenia. W tym roku obchodzę 
jubileusz dwudziestopięciolecie pracy, to jest 
dokładnie tyle, ile stoją mury budynku przy 
rogu Alei Krakowskiej i ul. Krótkiej. To tam 
miał być nasz wymarzony Dom Kultury. 
Miał, bo ta niedokończona budowla „stra-
szy” swoim wyglądem już od 1986 roku. 
Niektórzy mieszkańcy nazywają ją „raszyń-
skim wstydem”. W 2005 roku, ówczesny 
wójt Piotr Iwicki, z wykształcenie artysta 

muzyk, od lat zawodowo związany z kulturą 
(obecnie ekspert ds. muzyki prezydent mia-
sta Warszawy) podjął intensywne działania, 
zmierzające do sfinalizowania tego tak długo 
oczekiwanego przedsięwzięcia (gotowy był 
projekt na adaptację obiektu, ogłoszony był 
przetarg na wykonanie). Do realizacji znów 
nie doszło, co nie zmienia jednak faktu, 
że potrzeba wybudowania domu Kultury 
w Raszynie istnieje nadal. I co zawsze pod-
kreślam w swoich wypowiedziach, optując 
za budową tego obiektu: istnienie domu 
kultury w Raszynie to nie żaden luksus 
– to standard cywilizacyjny. 
 Już ćwierć wieku (z nawiązką) w świado-
mości mieszkańców naszej gminy ten wspo-
mniany wyżej niszczejący obiekt powią-
zany jest z przeznaczeniem na działalność 
kulturalną. Jego umiejscowienie przy Alei 
Krakowskiej mogłoby znakomicie służyć  
promocji Gminy Raszyn, a zwłaszcza twór-
czej aktywności jej mieszkańców, stanowiąc 
centrum kultury w gminie. Dla społeczności 
lokalnej, którą wszyscy tworzymy, zwłasz-
cza wartości  kulturowego dziedzictwa sta-
nowią w dzisiejszych czasach wielką szansę 
rozwoju różnych grup społecznych.
 Realizacja tegoż rozwoju przebiegać 
powinna z wykorzystaniem potencjału 
intelektualnego i twórczego wszystkich 
placówek edukacyjnych, naukowych i kul-
turalnych naszej gminy, tworząc system ich 
konstruktywnego współdziałania.
 Stworzenie takiego systemu, zgodnego 
z ideą kształcenia wielostronnego oraz eduka-
cji permanentnej stanowiłoby szeroką ofertę 
edukacyjną dla mieszkańców gminy, obejmu-
jącą zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. 

Z tego wynikałaby także konieczność two-
rzenia (na wzór Falent) filii ośrodka kultury 
w różnych osiedlach, z uwzględnieniem ich 
specyfiki oraz zainteresowań mieszkańców.
 Próbujemy tę  wiz ję  w Gminnym 
Ośrodku Kultury konkretyzować, ujmując 
nasze działania w strukturę projektu. Dzięki 
temu uczestnictwo mieszkańców w różnych 
formach twórczej aktywności będzie miało 
wymiar bardziej świadomy, dostosowany 
do indywidualnych możliwości i potrzeb. 
Zachęcamy do współtworzenia naszych 
programów kulturalnych oraz aktywno-
ści w nowych formach klubowych, takich 
jak np. Klub Hobbystów, Klub Miłośników 
Teatru, Filmu, Klub Miłośników Sztuki. 
W nadchodzącym roku kulturalnym zamie-
rzamy znacznie rozszerzyć naszą propozycję 
dotyczącą zajęć plastycznych , muzycznych 
i tanecznych, skierowaną zwłaszcza do mło-
dzieży i dorosłych. Skłonni  jesteśmy, wycho-
dząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, 
organizować zajęcia także w soboty. Aktyw-
ność twórcza jest ważna w życiu człowieka; 
w dzieciństwie stanowi „potrzebę biolo-
giczną, której zaspokojenie jest absolutną 
koniecznością dla optymalnego rozwoju 
istoty ludzkiej w okresie wzrostu”, a w doro-
słym życiu służy potrzebie samorealizacji, 
nadającej sens i kierunek pracy każdego 
z  nas nad własnym osobowym rozwojem. 
Dlatego serdecznie zapraszam mieszkańców 
na zajęcia artystyczne i spotkania kulturalne 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie.

Elżbieta Kuczara  ▪ 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Raszynie

GMINNE INWESTYCJE
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BUDOWA RASZYŃSKIEGO 
OŚRODKA ZDROWIA
Na placu budowy nowego ośrodka zdrowia 
prace, mimo niesprzyjającej w lipcu aury, 
posuwają się do przodu. Pną się w górę 
kolejne ściany, zakładane są zbrojenia pod 
te, które mają być wylane. Lada moment 
będzie wylewany strop. Miło patrzeć.

RYBIE – BUDOWA KANALIZA-
CJI W UL. ŻYTNIEJ
Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanali-
zacji sanitarnej w ul. Żytniej. Wybrana firma 
Wod-Ka-Mel z Białej Podlaskiej zobowiązała 
się wykonać prace za 296 857,84 zł i zakoń-
czyć je do 15 grudnia 2011 roku.

RASZYN – BUDOWA BOISKA 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
Prace przy budowie boiska posuwają się 
do przodu. Po wycince drzew na plac 
budowy wjechał ciężki sprzęt, wykopano 
rowy pod odwodnienie, zwieziono mate-
riały. Mimo opadów termin oddania goto-
wego obiektu powinien być utrzymany.

PROJEKTY SYSTEMÓW 
ODPROWADZANIA WÓD OPA-
DOWYCH
Na początku sierpnia rozstrzygnięto prze-
targ na pierwsze projekty odwodnień. 
Objęto nimi Puchały ( ul. Wirażowa i Żwi-
rowa), Wypędy ( ul. Wspólna), Janki, 
Dawidy ( ul. Terleckiego, Śliska), Raszyn 
(ul. Grocholicka, Polna), Raszyn II ( ul. 
Sokolnickiego i Mickiewicza). Opracowanie 
ma obejmować wykonanie kompletnej doku-
mentacji z zezwoleniami wodno prawnymi 
i ostatecznymi pozwoleniami na budowę. 
Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Projek-
towania i Realizacji Inwestycji Komunalnych 

GMINNE INWESTYCJE

INKOM Sp. z o.o., z Białegostoku, oferujące 
cenę 151 260 zł wobec 219 500 – zarezerwo-
wanych środków. I tym razem usługa będzie 
tańsza niż przewidywano.

RASZYN – NOWA NAWIERZCH-
NIA NA JESIENNEJ
Po wykonaniu skomplikowanych prac pro-
jektowych Urząd Gminy rozpisał przetarg 
na wykonanie nowej nawierzchni ul. Jesien-
nej na odcinku od Godebskiego do Waryń-
skiego. Wymieniona zostanie jezdnia wraz 
z progami spowalniającymi, chodniki 
i wjazdy na posesje. Jeśli wszystkie działania 
przebiegną bez problemów już w tym roku 
Jesienna będzie jak nowa.

AL. KRAKOWSKA – CHODNIK 
OD CENTRALNEJ DO SOKO-
ŁOWSKIEJ
Wybudowana dalsza część chodnika wzdłuż 
Al. Krakowskiej pozwala mieszkańcom 
gminy poruszać się pieszo lub rowerem 
po kolejnym jej fragmencie. Ta inwesty-
cja to nie tylko poprawa bezpieczeństwa 
i wygody chodzących i jeżdżących rowe-
rami, ale też znaczący wkład w promowanie 
aktywnego trybu życia mieszkańców gminy.

RYBIE – PRZEBUDOWA PRZY-
GODOWEJ, KASZTANOWEJ 
I STOKROTKI
22 lipca rozstrzygnięto przetarg, który 
wygrał „FAL-BRUK” B.B.Z. FALENTA 
Sp. j z Warszawy oferując najkorzystniejsze 
ceny . Zgodnie z ofertą za ul. Przygodową 
– 360 304,39 zł, Kasztanową – 1 080 317,87 zł, 
Stokrotki – 150052,60 zł. Łącznie zapłacimy 
1 590 674,86 zł. Prace powinny być wyko-
nane do 30 listopada 2011 roku.

OSP DAWIDY – NOWY WÓZ 
STRAŻACKI
Starania strażaków i gminy już w najbliż-
szym czasie zaowocują zakupem nowego, 
doskonale wyposażonego wozu strażac-
kiego. Do zapisanych w tegorocznym budże-
cie gminy 460 tys zł, MSWiA i Państwowa 
Straż Pożarna dołożyły po 150 tys, 160 tys zł 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
a 80 tys Sejmik Mazowiecki. Razem 1 mln 
złotych, która to kwota pozwala na zaku-

pienie wozu z bardzo dobrym oprzyrządo-
waniem. Przetarg został rozpisany. To duże 
osiągnięcie, wskazujące na ogromne zaanga-
żowanie i naszych strażaków i władz gminy. 
Strażakom gratulujemy i choć może to nie-
zręczne, ale życzymy, aby ich wóz jak naj-
rzadziej musiał być używany.

PODOLSZTYN NOWY 
– BUDOWA ZIELONEJ
19.07.2011 r. Starosta Piaseczyński wydał 
zezwolenie na budowę ulicy Zielonej wraz 
z kanalizacją deszczową. Inwestorem przed-
sięwzięcia jest Lesznowola, na której terenie 
leży zasadnicza część ulicy. Mieszkańcy mają 
nadzieję, że na ich terenie powstaną wkrótce 
kolejne drogi podobnie dobrej jakości.

FALENTY NOWE – CHODNIK 
W DRODZE HRABSKIEJ
Rozpisano przetarg na przebudowę chod-
nika w Drodze Hrabskiej od Opackiego 
do Willowej. To ważny fragment, pozwa-
lający mieszkańcom bezpiecznie dojść 
do sklepu, przedszkola czy pętli autobuso-
wej.

FALENTY DUŻE – KOLEJNE 
ODCINKI CHODNIKA PRZY 
FALENCKIEJ
Już rozpoczęto budowę chodnika na odcinku 
od Godebskiego do Opackiego. Tempo prac 
wskazuje, że już niedługo mieszkańcy będą 
mogli dochodzić pieszo do Al. Krakowskiej.

DAWIDY I DAWIDY BANKOWE 
– KANALIZACJA SANITARNA
30.06 br. Starosta Pruszkowski zatwierdził 
zezwolenie na budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej w obydwu wsiach. Jest ono ważne 
przez 3 lata. Mieszkańcy mają nadzieję, 
że środki na budowę tak wyczekiwanej 
inwestycji nie tylko znajdą się w gminnym 
budżecie, ale też ich przeznaczenie zosta-
nie zaakceptowane przez radnych. Szkoda 
tylko, na co w trakcie ostatniej sesji Rady 
Gminy zwrócił uwagę radny z tego terenu, 
Tadeusz Pawlikowski, że nowa nawierzch-
nia na Warszawskiej zostanie w trakcie prac  
zniszczona.
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NASI RADNI

ZAMIAST RELACJI…

Od kilku miesięcy w Kurierze Raszyńskim 
zamieszczam relacje z kolejnych obrad Sesji 
Rad Gminy, wychodząc z założenia, że przy-
najmniej część czytelników gazety chętnie się 
z nimi zapozna. Sesje są jawne, każdy może 
w nich uczestniczyć, jednak mało kto ma 
na to czas. W kolejnych wydaniach informo-
wałam Państwa o zawirowaniach w trakcie 
uchwalania budżetu, tarciach między rad-
nymi, które doprowadziły do powstania 
klubu Jedność Gminy i zdjęcia ze stanowiska 
przewodniczącego Komisji budżetu Tade-
usza Pawlikowskiego. Opisywałam drama-
tyczne wprost apele tego ostatniego, aby 
pozostawić w budżecie pieniądze na zrobie-
nie odwodnienia i chodnika w Długiej oraz 
kanalizacji w Warszawskiej w Dawidach 
przed położeniem nowej nakładki. Zdawa-
łam też relacje ze znacznie spokojniejszych 
fragmentów obrad, podczas których radni, 
często jednomyślnie podejmowali ważne dla 
życia naszej społeczności uchwały dotyczące: 
zmian planów zagospodarowania w miej-
scach nowych odcinków kanalizacji sanitar-
nej, porozumień z Powiatem Pruszkowskim 
w sprawie projektowania systemu kanaliza-
cji burzowej w drogach powiatowych, dofi-
nansowywania raszyńskiej policji w celu 
zwiększenia  naszego bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia poprzez wprowadzanie 
bezpłatnych szczepień i wiele innych. Radni 
wykazywali prawdziwe zainteresowanie 
prowadzonymi inwestycjami, szczególnie 
na terenach swoich okręgów wyborczych.
 Większość sesji była bardzo burzliwa, 
trwała do późnych godzin wieczornych. 
Wywoływała emocje nie tylko Radnych, 
Wójtów, pracowników Urzędu Gminy, soł-
tysów zobligowanych do uczestniczenia 
ale też mieszkańców, którzy coraz liczniej 
uczestniczyli w obradach, zachęcani do tego 
również na łamach Kuriera. Kilka spraw, jak 
się okazało, kontrowersyjnych, szczególnie 
przyciągało widzów. Pierwszą były inwe-
stycje na terenie Dawid i Dawid Bankowych, 

zdejmowane głosami niektórych radnych 
z porządku obrad i budżetu  Emocje budziła 
też koncepcja rozbudowy szkoły w Ładach 
dzieląca radnych na tych, którzy uważali, 
że należy działać na posiadanym już gruncie 
i tych, których zdaniem należy leżącą obok 
szkoły działkę zakupić. Największe jednak 
emocje budziły sesje, podczas których debato-
wano nad  dążeniami Wójta Andrzeja Zaręby 
do ponownego przystąpienia do budowy 
Domu Kultury w niszczejącym budynku przy 
Al. Krakowskiej. Na tych sesjach sala pękała 
w szwach, a poziom emocji wzrastał powyżej 
normy. Uczestniczyli w nich nie tylko, wyda-
wać by się mogło, najbardziej zainteresowani 
tym seniorzy, ale i młodzi, którzy swoją 
obecnością potwierdzali potrzebę stworzenia 
w gminie Domu Kultury z prawdziwego zda-
rzenia. Sesja, która odbyła się pod koniec lipca 
bardzo wzburzyła nie tylko uczestników, ale 
i tych, którzy się o niej dowiedzieli. Do redak-
cji Kuriera kilka osób przesłało swoje opinie 
prosząc o ich wydrukowanie. Nie szczędzili 
ostrych słów i krytyki działań niektórych rad-
nych.
 Na szczęście okazało się, że porozumie-
nie jest możliwe. Rozwaga stron i dążenie 
do zaprzestania konfliktu zaowocowało 
podczas ostatniej XI sesji Rady Gminy, która 
odbyła się, na wniosek Wójta Andrzeja 
Zaręby, 17 sierpnia. Uchwalono, odrzucony 
uprzednio, nowy plan zagospodarowania 
działek pod nowe przedszkole przy Lotni-
czej,  po uwzględnieniu wniosku Przewod-
niczącej Rady Celiny Szarek o wytyczenie  
miejsca  przejścia dla pieszych i rowerów 
ul. Piasta. Dzięki temu szansa na nowe przed-
szkole w przyszłym roku nabiera realno-
ści, nie zmniejszając wygody mieszkańców 
Raszyna i Rybia. Zaakceptowano, większością 
głosów, przeznaczenie w budżecie środków 
potrzebnych na projektowanie Domu Kul-
tury. Nie obyło się oczywiście bez dyskusji 
nad potrzebą budowy tej placówki. Tym 
razem jednak tylko jedna osoba była prze-

ciw i jedna wstrzymała się od głosu. Zebrani 
na Sali widzowie nagrodzili tę decyzję okla-
skami, a  przybyli później na salę obrad senio-
rzy z Rybia bardzo Radzie Gminy podzięko-
wali, mówiąc, że oni, mając do dyspozycji 
Świetlicę, wiedzą jakim jest ona dobrem dla 
wszystkich okolicznych mieszkańców. 
 Ostatnie pół roku to czas sporów, kom-
promisów i współpracy. Prowadzący prace 
Urzędu Wójt Andrzej Zaręba i jego zastępcy 
Marzena Lechańska i Mirosław Chmielew-
ski, wspomagani przez liczną rzeszę spe-
cjalistów – urzędników, nie szczędzą sił 
wykonując swoje zadania. Ich dzień pracy 
trwa od rana do późnego wieczora, zwykle 
wykraczając poza godziny urzędowania. 
Do współpracy zapraszają radnych, sołtysów 
i mieszkańców, podejmując wiele decyzji 
w oparciu o ich opinie. Współpracują z licz-
nymi firmami, organizacjami, sąsiednimi 
gminami wspólnie wypracowując najlepsze 
rozwiązania. Dla każdego znajdują czas, 
choć niejednokrotnie, z uwagi na dużą ilość 
ich zajęć, na spotkanie trzeba czekać. Już 
teraz efekty ich pracy są widoczne, szcze-
gólnie tam, gdzie do tej pory były poważne 
zaniedbania. To dobrze wróży na przyszłość.
 Możemy też być zadowoleni z naszych 
radnych, którzy, jak pokazała ostatnia sesja, 
potrafili wznieść się ponad podziały i podjąć 
decyzje ważne dla wszystkich mieszkańców. 
Ci, którzy uczestniczą w sesjach albo oglą-
dają w Internecie sprawozdania z ich prze-
biegu widzą istotną troskę radnych o miesz-
kańców, ich zainteresowanie przebiegiem 
inwestycji i treścią podejmowanych uchwał. 
Część z nich, poza sesjami, uczestniczy 
w różnych działaniach w urzędzie i wśród 
mieszkańców.
 Z punktu widzenia mieszkańców ist-
niejące spory mają swoją wartość: poka-
zują, że odrębny punkt widzenia zmusza 
do dogłębnego analizowania i uzasadniania 
podjętych decyzji, ale też, że podejmowanie 
ich w imię niewiadomych interesów spo-
tyka się z krytyką i ostracyzmem. Ujawniają 
też, że każda ze stron może się mylić i że 
najważniejsze to umieć do błędu się przy-
znać i dążyć do jego poprawy. To zasady 
konieczne w społeczeństwie obywatel-
skim. Żywe zainteresowanie mieszkańców 
życiem gminy, wraz ze sporami i waśniami, 
jeśli tylko prowadzą one do konstruktyw-
nych skutków, służą rozwojowi. Ostatnie 
wydarzenia dają nadzieję, że po latach walk 
i sporów, konfliktów i problemów powstaje 
szansa na działanie w imię  interesu nas 
wszystkich. Jeśli tylko będziemy pamiętać, 
że ZGODA BUDUJE a NIEZGODA RUJ-
NUJE, z pewnością wiele razem osiągniemy.

M. Kaiper  ▪

Sesja rozwagi i spokoju
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KOLONIE LETNIE W PODDĄBIU

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży orga-
nizowane i dofinansowywane przez Urząd 
Gminy Raszyn, jak zawsze cieszą się ogrom-
nym powodzeniem. 
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, 
wypoczynek był zorganizowany w Poddą-
biu, niewielkiej, lecz urokliwej miejscowości 
koło Ustki.
 W II turnusie wypoczywało 90 uczest-
ników. Mimo nie najlepszej pogody wyjazd 
można uznać za bardzo udany. Duża roz-
bieżność wieku (8 – 16 lat) nie przeszkodziła 
we wspólnych wycieczkach, zabawach i kon-
kursach – wprost przeciwnie, dzieci i mło-
dzież wspaniale się integrowali. Imprezy 
takie jak: rodzinki na tropie, podchody, spar-

takiada na wesoło, układanie puzzli na czas, 
konkurs „Dokończ przysłowie”, rozwiązy-
wanie zagadek i łamigłówek, konkurs pla-
styczny, układanie tekstów piosenek kolo-
nijnych, odgrywanie scenek z baśni, karaoke, 
dyskoteki, pokaz mody i konkurs fryzur, 
randka w ciemno, chrzty i śluby kolonijne, 
konkurs budowli z piasku, ognisko z piecze-
niem kiełbasek oraz inne zajęcia w grupach 
– dostarczyły wszystkim wiele wrażeń. Starsi 
uczestnicy z dużym zaangażowaniem poma-
gali młodszym, za co należą im się szczególne 
słowa uznania.

 Oprócz dyplomów i drobnych upomin-
ków koloniści przywieźli piękną opaleniznę, 
dobry humor i niezapomniane przeżycia.
 Do zobaczenia za rok!

Alicja Olszak  ▪

KOLONIE W PODDĄBIU TURNUS I

Pierwszy turnus kolonii w Poddąbiu mię-
dzy Ustką a Rowami odbywał się między 
1 a 14 lipca. Udział w wyjeździe wzięło 
90 uczniów SP w Raszynie oraz Gimnazjum. 
Zgodnie z programem dzieci uczestniczyły 
w dwóch wycieczkach autokarowych: 
do Trójmiasta oraz do Ustki. W trakcie tur-
nusu  zorganizowano szereg konkursów 
oraz zabaw takich jak Randka w ciemno, 
chrzest kolonistów, kolonijna spartakiada, 
rewia mody oraz Dzień Indiański. Dzieci 
i młodzież bawiły się świetnie podczas dys-

koteki oraz ogniska. Dzieci były zadowo-
lone z wypoczynku, chętnie oraz aktywnie 
brały udział w proponowanych atrakcjach, 
zajęciach plastycznych oraz sportowych. 
W trakcie wyjazdu realizowany był pro-
gram profilaktyczny Wakacje wśród przyjaciół. 
Przy okazji chciałam podziękować wszyst-
kim współpracownikom kolonii za wspa-
niałą pracę i wspólnie spędzony czas. Było 
naprawdę cudownie!

Kierownik kolonii letniej 
Grażyna Dąbek  ▪

PÓŁKOLONIE W SP 
W RASZYNIE

Jak co roku Szkoła Podstawowa w Raszy-
nie zorganizowała dla swoich uczniów 
półkolonie. Od 18 do 29 lipca, dzieci mogły 
liczyć na szereg ciekawych zajęć eduka-
cyjnych, sportowych oraz innych atrakcji. 
– Zależy nam, aby zapewnić dzieciom jak najbar-
dziej urozmaicony program – mówi Grażyna 
Dąbek, kierownik półkolonii. Rzeczywiście: 
poza zajęciami plastycznymi, muzycznymi, 
sportowymi, dyskoteką oraz wizytą cyrko-

wej trupy artystycznej Holiday uczniowie 
szkoły mogli wziąć udział w wycieczce 
do warszawskiego Z.O.O., kina, miasteczka 
rekreacji Pepeland oraz gospodarstwa agro-
turystycznego Pa Ta Taj. W trakcie zajęć 
w szkole wprowadzane były również pro-
gramy profilaktyczne dotyczące zdrowego 
stylu życia, funkcjonowania w grupie oraz 
bezpieczeństwa. W półkoloniach udział 
wzięło 45 uczniów. Część kosztów pobytu 
została pokryta z funduszy Urzędu Gminy.

Zofia Kaiper

WAKACYJNY WYPOCZYNEK
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„Stowarzyszenie Nasze Rybie”
zaprasza na spotkanie z

ONKOLOGIEM
DR JANUSZEM MEDEREM 

Prezesem Polskiej Unii Onkologii

„CZY MOŻNA WYGRAĆ Z RAKIEM 
– GŁÓWNYM ZABÓJCĄ LUDZI W XXI w?”

10 WRZEŚNIA
(SOBOTA) 2011 r.

o godz. 18.00
w Świetlicy, przy ul. Spokojnej 23

KULTURA

TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE

Taniec towarzyski to znacznie więcej niż 
karnawałowa rozrywka. Tańczyć można 
przy każdej okazji i niemal w każdym miej-
scu. Jest rekreacją, atrakcyjnym, odmładzają-
cym, poprawiającym nastrój wypoczynkiem. 
Wychodząc naprzeciw temu Gminny Ośro-
dek Kultury w Raszynie przygotował ofertę 
„taneczną” na nadchodzący sezon. Prowa-
dzi ją działający od 2000 r. Gminny Klub 
Tańca Towarzyskiego „Brawo” w którym 
od początku istnienia klubu tańczyło ponad 
tysiąc osób!!!

ROZTAŃCZONA WIZYTÓWKA
Klub ma się czym pochwalić. Pary spor-
towego tańca towarzyskiego, uczestniczą 

w znaczących turniejach ogólnopolskich 
i zagranicznych osiągając wiele sukcesów, 
między innymi kilka Mistrzostw i Vice-
-Mistrzostw Okręgu Warszawskiego, 
Mistrzostwo Polski, Mistrzostwa i Vice-
-Mistrzostwa Majorki i ostatnie kilka tytułów 
Grand Prix Mazowsza. Zajęcia prowadzą 
tancerze, choreografowie oraz dyplomowani 
nauczyciele i instruktorzy tańca: p. Paweł 
de Pourbaix, Anetta Zubrzycka-Jankowska, 
Teresa i Łukasz Trochimiak. Pracują dla nich 
najwyższej klasy trenerzy (m.in. Anna i Lech 
Romankiewicze z Olsztyna, Monika Sakow-
ska oraz Maria Zajdler). Co roku organizują 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Wójta Gminy Raszyn. W imprezach 
tych uczestniczy ponad 150 par tanecznych 
z całej Polski.

OFERTA NA NOWY SEZON
  Dzieci klub zaprasza na zajęcia z tańca 
towarzyskiego, ciekawą formę aktywności 
fizycznej i emocjonalnej pomagającą wyła-
dować energię, poprawiającą koordynację 
ruchową, leczącą wady postawy, rozwijającą 
zachowania prospołeczne,  umożliwiającą 
rozsądne spędzanie czasu wolnego i uczącą, 
że posiadanie hobby jest ważnym elementem 
życia codziennego.
  Młodzież może się nauczyć tańca nowo-
czesnego: disco dance, hip hopu i jazzu. Zaję-
cia pomagają w wyrażeniu i odnajdywaniu 
siebie, swoich pasji i celów, pomagają rozła-
dować energię i wspaniale się bawić. 
  Dorosłym klub oferuje naukę tańca 
towarzyskiego w parach i solo. Zaję-
cia, podzielone na grupy według stopnia 

zaawansowania, obejmują wszelkiego 
rodzaju tańce. Aktywnym paniom proponuje 
Ladies Latino (solo w rytmach latynoamery-
kańskich). Zajęcia odbywają się w niewiel-
kich grupach, co sprzyja świetnej atmosferze 
oraz dobremu kontaktowi z instruktorem.

ROZTAŃCZENI SENIORZY
Seniorów klub zaprasza na urozmaicony 
pakiet zajęć z tańca współczesnego, towarzy-
skiego, improwizacji ruchowej, tańców inte-
gracyjnych, które usprawniając ciało i rozła-
dowując emocje zapewniają dobrą zabawę. 
Nauka  odbywa się solo, w parach, w grupie 
własnych i z nowo poznanymi przyjaciółmi. 
To oferta dla tych, którzy dopiero teraz 
odkryli taniec, którzy marzyli o tańcu, ale 
wcześniej nie mieli czasu, dla tych, którzy 
lubią tańczyć od dawna.

„PIERWSZY TANIEC” TO OFERTA 
DLA PRZYSZŁYCH NOWOŻEŃCÓW
Skierowany jest do par chcących nauczyć się 
tańczyć do różnego rodzaju muzyki, tak by 
móc bez obaw pokazać się na parkiecie pod-
czas ślubnej imprezy i oczywiście potem też.
 Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w zajęciach zapraszamy do siedziby 
GOK-u w Raszynie przy Poniatowskiego 20. 
Informacje można uzyskać pod telefonem 
(22) 720 09 87, lub na stronie www.gokra-
szyn.pl
 Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawo-
wej w Raszynie oraz w Filii GOK w Falen-
tach ( budynek OSP).

Paweł de Pourbaix & Piotr Iwicki  ▪

ŻEGNAJ  LATO 
– 11 września 2011 roku

czyli… kolejna edycja Pikniku Rodzinnego na Rybiu

Szczegóły na plakatach i ulotkach 
informacyjnych.

Bogaty program o charakterze kulturalno-rekreacyjnym;
atrakcje dla najmłodszych, zespoły muzyczne i taneczne, 

turnieje sportowe z nagrodami i wiele innych atrakcji.

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:
Rady Osiedli: Rybie I, Rybie II, Rybie III, 

STOWARZYSZENIE NASZE RYBIE 
przy wsparciu Radnych z Rybia 

oraz świetlicy środowiskowej w Rybiu.
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KULTURA

GMINNE DOŻYNKI 2011
W tym roku na GMINNE 
DOŻYNKI,  zapraszamy 4 wrze-
śnia, w niedzielę na Stadion 
przy  Sportowej. To trady-
cyjna gminna impreza, łącząca 

obrzędy dożynkowe z wielogodzinną, wspólną 
zabawą, w której wziąć udział mogą wszyscy: 
od malucha do jego dziadka. Będzie wystawa 
i konkurs wieńców dożynkowych, wesołe 
miasteczko, przejażdżki na kucykach, pokazy 
hippiczne, okolicznościowe stragany, kon-
kursy sportowe, mecz piłkarski sportowców 
i samorządowców, występy naszych seniorów. 
Strażacy zaproszą, jak zwykle, na grochówkę, 
nie zabraknie też stoisk promocyjnych i ogród-
ków piwnych.
 W tym roku zaproponujemy też coś 
nowego. Wsłuchując  się w głosy i opinie 
o ostatnich kilku edycjach Dożynek, stwierdzi-
liśmy, że wiele osób chciałoby, aby w dożyn-
kowy program wplecione zostały występy 
muzyczne i kabaretowe. Ze względu na zapro-
siliśmy jeden z najlepszych polskich kabaretów:

SZARPANINA ze Szczecina – niekwestiono-
wany ulubieniec jurorów i publiczności z naj-
większych konkursów i festiwali. Zdobywcy 
piętnastu nagród i wyróżnień na najważniej-
szych kabaretonach w kraju, od krakowskiej 
Paki przez Lidzbarskie Wieczory Humoru 
i Satyry, po szczecińską Famę. Ostatnio 
występowali w TVP w Kabaretowym Klu-
bie Dwójki. Z pewnością, dzięki nim będzie 
bardzo wesoło a występ na raszyńskiej scenie 
zaplanowany jest na godzinę 18:30.

YANIANA – FABRYKA HITÓW
Tak najkrócej można określić Janusza 
„Yaninę” Iwańskiego, kompozytora, autora 

tekstów, wokalistę, gitarzystę, band leadera, 
który z własnym zespołem wystąpi dla nas 
około  godziny  17. Wieloletni członek 
zespołu Maanam, współtwórca sukcesu 
duetu Soyka-Yanina, który nagrał blisko 
50m płyt, a w 2003 r wraz z Sojką zapre-
zentował w Watykanie przed Janem Paw-
łem II muzyczną wizję słynnego „Tryptyku 
Rzymskiego” autorstwa Papieża – Polaka. 
Cieszę się, że wracam do Raszyna – zdradził 
Kurierowi. Przed wielu laty prezentowaliśmy 
dla gimnazjalistów wraz ze znana aktorką 
Anią Samusionek monodram „Narkomanka”. 
Widziałem poruszenie waszej młodzieży, jej 
skupienie, mam nadzieję, że równie przypad-
nie Wam do gustu nasz koncert.”

 Piosenki Iwańskiego, piękne połączenie 
mądrych tekstów i chwytliwych, przebojo-
wych melodii, często trafiają na szczyty list 
przebojów

SMILE JAK QUEEN
Do nich należeć będzie finał tegorocznych 
Dożynek. Uznawani są za najlepszą polską 
formacje coverową a ich flagowy program 
to składanka przebojów Queen. Na oficjalnej 
stronie fanklubu Queen i Freddiego Mercury 
o naszym Smile pisano: „Setki osób bawiły się 
przy muzyce legendarnego bandu, którą świetnie 
wykonywał zespół Smile z Warszawy. Rozpo-

czął mocnym wejściem, a było ono niesamowite. 
Fani nie musieli zamykać oczu i wyobrażać sobie, 
że słuchają Queen. Smile grał tak, jakby był bry-
tyjską kapelą! Wokalista wyglądał i zachowywał 
się jak Freddie Mercury, nie wspominając już 
o jego niesamowitym głosie. Ten właśnie głos 
przez ponad godzinę przypominał zebranym jak 
wielkim zespołem był i jest Queen”. Mirosław 
Elimer jako Freddi wygrał jeden z odcinków 
znanego programu TVN „Droga do Gwiazd”. 
Planowany start tego koncertu – godz. 20.

NAVIGATOR
Pod tą nazwą kryje się formacja, która może 
niebawem stać się wizytówką gminy. Nasi 
mieszkańcy zjednoczyli się pod tym szyl-
dem aby spełnić własne muzyczne pasje, 
a profesjonalne brzmienie i solidne podej-
ście do klasycznego rockowego tematu spra-
wiają, że przypadną do gustu wszystkim 
miłośnikom dobrej muzyki. Zespól zagra 
około godziny 15:30.

 Jak widać, tegoroczna oferta progra-
mowa Dożynek zadowoli – w co wierzymy 
– wszystkich, a kabaretowy eksperyment 
w razie powodzenia, stanie się kolejną naszą 
dożynkową tradycją.

Z GOK-u Piotr Iwicki  ▪ 

Gminny Ośrodek Sportu
zaprasza uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych

na lokalne Zawody pływackie
30 Sierpnia 2011 r. o godz. 1100

Zgłoszenia do 29 sierpnia 2011 r. 
w biurze GOS przy ul. Sportowej 30, 

lub telefonicznie 22 720 19 16, wew. 16  
u p. Macieja Dąbkowskiego

Serdecznie Zapraszamy!

Gminny Ośrodek Sportu
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na
Zajęcia sportowe
Od września 2011

W ofercie m.in.:
⦿ Kursy nauki i doskonalenia pływania    ⦿ Aerobik    ⦿ Aqua Aerobik    

⦿ Sekcja pływacka    ⦿ „Zdrowa Sylwetka”    ⦿ Zajęcia relaksacyjno-sportowe 
⦿ Karate    ⦿ Kinder Judo    ⦿ Cheerleaders

Przyjdź i wybierz coś dla siebie!
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.basenraszyn.pl

Zapisy osobiście w recepcji GOS 
lub pod numerem telefonu 22 720 19 16 wew. 16    

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn
www.basenraszyn.pl, basen@raszyn.pl
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DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ GMINNYCH
Obowiązek  zapewnienia 
dojazdu do szkół uczniom 
publicznych szkół podstawo-
wych i gimnazjów reguluje 
ustawa o systemie oświaty. 

Zgodnie z jej zapisami zawsze, gdy droga 
ucznia klas I-IV  szkoły podstawowej przekra-
cza 3 km, a starszego ucznia i  gimnazjalisty 
4 km – obowiązkiem gminy jest zapewnie-
nie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu 
środkami komunikacji publicznej. Uczniowie 
niepełnosprawni objęci są dowozem niezależ-
nie od odległości ich zamieszkania od szkoły. 

 Na trasie przejazdu „gimbusa” gmina 
wyznacza punkty zbiorcze, w których dzieci 
oczekują na przyjazd pojazdu lub wysiadają 
z niego, by udać się do domu. Za bezpieczeń-
stwo dziecka w trakcie drogi do i z punktu 
zbiorczego odpowiadają rodzicie lub opie-
kunowie. Jadący z dziećmi szkolny opiekun 
odpowiada w trakcie drogi oraz wysiadania  
z pojazdu.
 W naszej gminie uczniowie dowożeni są 
dwoma autobusami do szkół podstawowych  
w Ładach i Sękocinie oraz do gimnazjum 
w Raszynie. Obecnie powstaje nowy regu-
lamin dowożenia dzieci gimbusem. Po kon-

sultacji z dyrektorami szkół ponownie okre-
ślone zostaną punkty zbiórek, dostosowane 
do aktualnych potrzeb dzieci uprawnionych 
do dowożenia.

Marzena Lechańska  ▪

PRZYJĘCIA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI
W tym roku wszystkie dzieci, 
które do 1 września ukoń-
czyły 3 lata, mają pracujących 
rodziców, mieszkają na tere-
nie gminy i zgłaszane były 

do gminnych przedszkoli znalazły w nich 
miejsce. Nie wszystkie w tych placówkach, 
do których składały podania, ale żaden 
rodzic nie został odesłany „z kwitkiem”. 
Do Przedszkola „Pod Topolą” przyjęto 
140 dzieci. Wprawdzie zabrakło miejsca dla 
21 dzieci, ale wszystkie zostały skierowane 
do pobliskich gminnych placówek. W przed-

szkolu nr 2 miejsce znalazły wszystkie zgło-
szone dzieci: do placówki przy Poniatow-
skiego – 125 przedszkolaków, do punktu 
przedszkolnego w Raszynie – 25 dzieci, 

a do filii w Rybiu przy Spokojnej  – 42 dzieci. 
„Bajkowe  Przedszkole w Dawidach” 
przyjęło 65 dzieci, pozostawiając na liście 
rezerwowej 7 nie spełniających kryteriów. 
Przedszkole w Falentach przyjęło 66 dzieci 
a do Przedszkola w Sękocinie uczęszczać 
będzie 44 przedszkolaków.
 W sumie do gminnych przedszkoli 
będzie uczęszczać 507 dzieci. Nie przyjęto 
jedynie tych, które nie spełniają kryteriów 
opisanych na wstępie. Część z nich znajduje 
się na listach rezerwowych.

Marzena Lechańska  ▪

ZEBRA DLA DZIECI

 Dwujęzyczne niepubliczne przed-
szkole muzyczne Zebra to jedyna na terenie 

Raszyna placówka, w której zajęcia prowa-
dzone są równolegle w językach polskim 
i angielskim.
 11 czerwca redakcja KR została zapro-
szona na Piknik Rodzinny zorganizowany 
przez wychowawców oraz podopiecznych 
dla rodziców i opiekunów. Główną atrakcją 
spotkania były występy wokalne i instru-
mentalne dzieci oraz pokaz zorganizowany 
przez OSP z Raszyna. W Kąciku Małego 
Artysty wystawiono prace dzieci z różnych 

grup. Wśród atrakcji było malowanie twarzy, 
konkurs ciast i sałatek oraz wakacyjny pociąg.
Nie jest to pierwsza tego typu impreza orga-
nizowana przez przedszkole. W ciągu roku 
działalności placówki wychowankowie 
wzięli udział w akcjach charytatywnych, 
zabawach okolicznościowych oraz konkur-
sach artystycznych. Dzieciom oraz wycho-
wawcom życzymy jak największych sukce-
sów!

Zofia Kaiper  ▪

1 0

SPRAWY NAJMŁODSZYCH

NOWA TARYFA OPŁAT PRZEDSZKOLNYCH: TANIEJ ALE DROŻEJ
Na mocy uchwalonych w 2010 roku zmian 
w ustawie o systemie edukacji od wrze-
śnia obowiązywać będą nowe zasady opłat 
za przedszkola. Zgodnie z nimi pięć godzin 
dziennie, w trakcie których realizowana 
będzie podstawa programowa, zostanie sfi-
nansowana przez gminę korzystającą z sub-
wencji oświatowej. Pozostały czas opłacają 
rodzice oraz gmina. Wyliczono, że pełen 
koszt pobytu dziecka w raszyńskich przed-

szkolach to 5 zł za godzinę. Zgodnie z decy-
zją Radnych połowę tej kwoty będzie refun-
dować urząd, połowę rodzice. W wypadku 
drugiego i kolejnych dzieci, a także dzieci 
w rodzinach zastępczych opłata dzielona 
jest na pół. Jeśli dziecko przebywać będzie 
6 godzin rodzice zapłacą miesięcznie jedy-
nie 55 zł, jeśli od 7 do 17 – 275 zł. Warto 
przypomnieć, że dotychczasowa opłata, 
równa dla wszystkich, wynosiła 150 zł. Czas 

pobytu dziecka w przedszkolu rodzice będą 
deklarować wcześniej. Uchwała przewiduje, 
że za odebranie dziecka po zadeklarowanym 
czasie dopłacą za każdą rozpoczętą godzinę 
5 zł. Oprócz tego rodzice płacą za wyżywie-
nie (7 zł dziennie), komitet rodzicielski oraz 
zajęcia nieobowiązkowe (korektywa, angiel-
ski). Razem opłata wynieść może nawet 
do 500 złotych miesięcznie.

Zofia Kaiper  ▪
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PÓŁ TYSIĄCA UZALEŻNIONYCH W GMINIE RASZYN
Ze statystyk wynika, że ok 1 mln Polaków 
jest uzależnionych od alkoholu. Z tego 
logiczny wniosek, że w Raszynie to około 
500 osób, UZALEŻNIONYCH od alkoholu, 
a nie pijących nadmiernie. Pięciuset pijaków 
(i pijaczek). To pełniusieńki stary kościół 
w Raszynie. A przecież aż tylu nie widać ani 
pod sklepami, ani w knajpach. Kultowych, 
nazwijmy ich tak, czyli ogólnie rozpozna-
walnych,  pijackich twarzy nawet najstarsi 
mieszkańcy kojarzą kilkanaście, no kilka-
dziesiąt może. Ale 500? Czy statystyki są 
nieprawdziwe dla raszyńskiej gminy? Kil-
kudziesięciu czy kilkunastu ogólnie znanych 
miłośników napojów alkoholowych, to zdaje 
się tylko poczet sztandarowy. Pozostałe ze 
cztery i pół setki to tacy, którzy wedle wła-
snych kryteriów, nie „pilnując” bazy Geesu, 
sklepów osiedlowych czy przystanków, nie 
kwalifikują się do kategorii UZALEŻNIO-
NYCH bo:
–  piją przecież „za swoje”, często niepublicz-

nie, wręcz kameralnie i dyskretnie, rzadko 
ktoś ich „po pijaku” widzi.

–  jak sami twierdzą – lubią wypić, ale 
nie odbiegają od normy, bo... przecież 

wszyscy piją.
–  lubią wypić, ale uzależnieni nie są, bo 

...czasami nie piją. 
 Największą wiedzę o ilości pijaków, 
(alkoholików czy uzależnionych) na określo-
nym terenie mają sklepy. Panie ekspedientki 
doskonale wiedzą ile sprzedaje się dzien-
nie (a pewnie i o jakiej porze dnia), alko-
hol w małych opakowaniach oraz alkohole 
„tańsze”. Doskonale znają klientelę,  przypi-
saną do tego asortymentu. Nikt nie kupuje 
ćwiartki (dzisiaj dwusetki) czy setki wódki, 
taniego wina lub dwóch piw na imprezę lub 
przyjęcie. Często zaraz po otwarciu sklepu.
 Przyjrzyjcie się dyskretnie kupującym 
alkohol. Co kupują, ile kupują i jak wyglą-
dają. Trzęsące się ręce, podpuchnięte, prze-
krwione oczy. To nie koneserzy i nie sma-
kosze. To przygnani przymusem „zalania 
robaka”, skacowani, „wczorajsi”. Popatrzcie 
uważnie na otoczenie sklepów- ile opakowań 
wala się po skonsumowanych natychmiast 
po wyjściu „leczniczych” setkach, piwach 
i winach. To zostawili ALKOHOLICY.
 I to też pewnie jeszcze nie wszyscy. 
Wcale nie mało jest takich, którzy porządnie 

wyglądając, dobrze zarabiając, nie kupu-
jąc „setek” tylko „whiskacze”, piją za dużo 
lub wręcz chlają. Oczywiście alkoholikami 
„nie są” – bo przecież pracują, zarabiają, 
utrzymują rodziny, a piją ze stresu, zmęcze-
nia i w dyskrecji przed otoczeniem (sąsia-
dami, rodziną).
 Raszyńską „pięćsetkę” da się uzbierać 
bez wielkich wysiłków. A 500 uzależnio-
nych to ze trzy razy tyle współuzależnio-
nych i cierpiących żon, dzieci, rodziców 
– 500 chorych rodzin. Razem z powodu 
alkoholu w gminie Raszyn cierpi około dwa 
tysiące ludzi. Tyle, ile na trzech niedzielnych 
mszach u św. Walentego... więc Raszyńskie 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub 
„Arka” w Jaworowej – zaprasza….

W.J.Ł.  ▪

Raszyńskie Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich „ARKA” Jaworowa 

ul. Warszawska 95 , tel. 22 720 12 55
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GMINNE SPRAWY

HISTORIA RASZYŃSKIEGO „DOMU KULTURY”
Mało kto pamięta, że historia raszyńskiego 
Domu Kultury rozpoczęła się … 56 lat temu. 
Możemy ją poznać dzięki doskonałej pamięci 
Pana Ludwika Jankowskiego uczestnika 
tych zdarzeń. W początkach 1955 r. grupa 
mieszkańców Raszyna zainicjowała powsta-
nie Gromadzkiego Komitetu Obchodów 
Bitwy Raszyńskiej i wraz z PTTK postano-
wiła podjąć szereg działań upamiętniających 
150 rocznicę Bitwy pod Raszynem. Jednym 
z nich miało być, wobec braku zgody władz 
na postawienie pomnika bitwy, wybudo-
wanie Domu Kultury przy Al. Krakowskiej, 
w kluczowym miejscu gminy. Mimo zebrania 
rozbiórkowej cegły i pieniędzy ze sprzedaży 
„cegiełek” kupowanych przez mieszkańców, 
nie udało się inicjatywy zakończyć sukcesem. 
 Kolejne, uwieńczone wybudowaniem 
obecnie stojącego obiektu, działania podjęła 
Gminna Rada Narodowa w 1985 roku wraz 
z Cechem Rzemiosł. Jak wspomina ówczesny 
v-ce Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbi-
gniew Falkowski zarówno władzom gminy 
jak i Cechowi Rzemiosł zależało na stworze-
niu miejsca służącego rozwojowi raszyńskiej 
kultury. W proces tworzenia zaangażowany 
był prałat Stanisław Leszczyński oraz dyrek-
tor GOK-u Ryszard Max. Okazały gmach 

zaczęto budować w 1986 roku, a jego prawe 
skrzydło, które obecnie należy do Cechu, 
zakończono rok później. Po 1990 roku 
zaprzestano jakichkolwiek działań. 
  W kadencji 2002-2006 przecięto praw-
dziwy węzeł gordyjski. Po przejściu praw-
dziwego toru przeszkód ówczesna Rada 
Gminy upoważniła wójta Piotra Iwickiego 
do podpisania aktu notarialnego wydziela-
jącego ze współwłasności z Cechem połu-
dniową część nieruchomości. Dopiero teraz 
można było myśleć o inwestowaniu. Wcze-
śniej każda włożona przez gminę złotówka 
zasilałaby w połowie współwłaściciela. 
Po ekspertyzach okazało się, że choć surowa 
bryła Domu Kultury straszy jak widmo, 
to jednak stan techniczny daje możliwość 
dalszych prac budowlanych. Zrobiono nowy 
projekt, przewidujący rozbudowę i wykoń-
czenie zgodne z duchem czasu. Zaprojekto-
wano dużą salę gimnastyczną na parterze 
i widowiskową na piętrze, każdą z koniecz-
nym zapleczem, kilka mniejszych sal dydak-
tycznych, pomieszczenia sanitarne i biurowe. 
Dom Kultury w takim kształcie dawał szansę 
na jednoczesne prowadzenie wielu zajęć. Dla 
osób niepełnosprawnych zaprojektowano 
podjazd na zewnątrz a windę w środku. 

Dobudowanie przeszklonego narożnika 
od Al. Krakowskiej nadawało budynkowi 
nowoczesny charakter a wnętrza czyniło 
przestronnymi i wygodnymi. Uzyskano 
pozwolenie na budowę, uruchomiono pro-
cedurę przetargową. Nowa, tak potrzebna 
wszystkim placówka, miał stać się faktem. 
Miała, bowiem jedną z pierwszych decyzji 
władz w kadencji 2006-2010 było odejście 
od realizacji tej budowy. Nowy, były wójt 
i większość Rady postanowiła, że nierucho-
mość należy sprzedać. Mimo kilku prze-
targów nie znaleziono nabywcy. Ostatni 
przetarg, ogłoszony w listopadzie 2010 r. 
został odwołany. W tym czasie mówiono 
o sprzedaży za prawdziwy bezcen i wów-
czas nawet radni koalicji wójta Rajkowskiego 
powiedzieli „nie”. Dzisiaj sytuacja jest jasna. 
Dla wójta Andrzeja Zaręby Dom Kultury 
to jeden z priorytetów. Pierwsze działania 
już zostały podjęte. Na jego wniosek radni 
wycofali nieruchomości ze sprzedaży. 
W czasie ostatniej sesji przeznaczono środki 
na projekt i zaplanowano budowę przez 
kolejne trzy lata. Mieszkańcy, wykazując 
niezwykłe zaangażowanie, wierzą, że tak się 
stanie.

Małgorzata Kaiper
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KONSULTACJE 
W SPRAWIE STU-
DIUM ZAGOSPODA-
ROWANIA

Od  8 sierpnia, w Urzędzie Gminy Raszyn 
można zapoznać się z PROJEKTEM  STU-
DIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO GMINY RASZYN WRAZ Z PRO-
GNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODO-
WISKO. 
 Zainteresowane osoby w terminie 
do 30 września 2011r. mogą zgłaszać w for-
mie pisemnej do Wójta Gminy Raszyn 
wstępne uwagi do projektu studium i pro-
gnozy.
 Spotkanie informacyjne, dotyczące 
s p o r z ą d z a n e g o  s t u d i u m  o d b ę d z i e 
się w dniach: 12 i 19 września 2011 r., 
o godzinie 1700 w sali konferencyjnej (pokój 
102 – I piętro) Urzędu Gminy w Raszynie, 
ul. Szkolna 2a.
 Projekt studium dostępny jest również 
w Referacie Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn 
(pokój 219 – II piętro, tel. 22 701 78 56 
i 22 701 78 61). 

Wójt Gminy Raszyn
mgr inż. Andrzej Zaręba  ▪
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PRAWO

ODSZKODOWANIA OD LOTNISKA „OKĘCIE”
W czerwcu br. Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego podjął Uchwałę nr 76/11 w spra-
wie utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie, ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego nr 128 z dnia 20 lipca 2011 r. 
 Zgodne z uchwałą nowy obszar ogra-
niczonego użytkowania obejmuje również 
fragmenty Gminy Raszyn. Z całego obszaru 
wydzielono dwie strefy szczególnej uciążli-
wości Z-1 i Z-2, które obejmują tereny stale 
narażone na znaczny hałas lotniczy, na któ-
rych istnieją istotne zakazy dotyczące prze-
znaczania terenów pod budowę oraz wyko-
rzystywanie obiektów już istniejących. Żaden 
grunt z naszej gminy nie znajduje się w strefie 
Z-1, a w Z-2 są grunty w Dawidach leżące tuż 
przy lotnisku. W pozostałej części gruntów 
leżących w obszarze ograniczonego użytko-
wania znajdują się niektóre działki położone 
w obrębach Dawid, Dawid Bankowych, 
Jaworowej, Raszyna I i Raszyna II. Dokładny 
wykaz, wraz z numerami geodezyjnymi dzia-
łek znajduje się w załączniku do Uchwały, 
która wskazuje ograniczenia w sposobie 
korzystania z nich. W istniejących budynkach 
nakazuje zastosowanie zabezpieczeń chro-
niących przed nadmiernym hałasem i two-
rzących tzw. właściwy klimat akustyczny. 
W nowoprojektowanych ściany zewnętrzne 

i wewnętrzne, okna i drzwi muszą mieć 
odpowiednią izolacyjność. Szczegółowo okre-
ślają to zapisy Prawa Budowlanego i wartości 
zawarte  w Polskich Normach.
 Dla mieszkańców terenów objętych 
Uchwałą istotne znaczenie ma art. 136 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z któ-
rym w razie ograniczenia sposobu korzysta-
nia ze środowiska w wyniku ustanowienia 
obszaru ograniczonego użytkowania ten, któ-
rego działalność spowodowała wprowadze-
nie ograniczeń, obowiązany jest do wypłaty 
odszkodowania lub wykupu nieruchomości. 
W sprawach spornych  dotyczących tego 
wypowiadają się sądy powszechne. W uza-
sadnieniu do ustawy czytamy: „W razie 
określenia na obszarze ograniczonego użyt-
kowania wymagań technicznych dotyczących 
budynków, szkodą są także koszty poniesione 
w celu wypełnienia tych wymagań przez ist-
niejące budynki, nawet w braku podjęcia 
działań w tym zakresie”. 
 Uchwała nr 76/11 Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego weszła w życie 06 sierp-
nia 2011 r. Od tej daty mieszkańcy obszaru 
ograniczonego użytkowania uzyskali prawo 
do odszkodowań od lotniska, których, zgod-
nie z art. 129 ust. 4 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, będą mogli dochodzić przez 
2 lata, czyli do dnia 05 sierpnia 2013 roku.

Małgorzata Kaiper  ▪

WSZYSCY BĘDZIEMY PŁACIĆ ZA WYWÓZ ŚMIECI
Nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach w sposób rady-
kalny zmienia dotychczasowe 
zasady „gospodarki śmie-

ciami”, nakładając na gminy obowiązek 
zorganizowania odbioru, rozliczeń i selekcji 
odpadów. Może dokonywać tego w opar-
ciu o swoją jednostkę organizacyjną, jak też 
umowy z wyspecjalizowanymi przedsiębior-
stwami, wybranymi na drodze przetargu. 
Może działać samodzielnie, ale również we 
współpracy z innymi gminami. Generalne 
założenie to objęcie gminy obowiązkiem 
wywozu i selekcjonowania śmieci ze wszyst-
kich gospodarstw domowych i firm z jej 
terenu. To z gminą, a nie jak dotychczas 
z firmami, rozliczać się będą właściciele nie-
ruchomości i przedsiębiorstw.

NA CZYM POLEGAĆ BĘDZIE NOWY 
SYSTEM?
Realizacja zapisów ustawy wymaga stworze-
nia w gminie systemu, w którym, w oparciu 
o deklaracje właścicieli nieruchomości i firm 

a także aktualne dane z ewidencji mieszkań-
ców i budynków, określone zostaną opłaty 
za wywóz odpadów, które pobierać będzie 
gmina. System daje możliwość zindywidu-
alizowania wysokości opłat na przykład 
poprzez zastosowanie kodu paskowego 
identyfikującego właściciela i ważenie śmieci 
już w momencie ich odbioru. Co więcej, daje 
szansę na stosowanie mechanizmów ekono-
micznych nagradzających selekcjonowanie 
śmieci.

CO OZNACZA TO DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY?
Krótko mówiąc – wszyscy podpiszą umowy 
na wywóz śmieci i już na etapie własnego 
gospodarstwa będą dzielić odpady. Sądzić 
należy, że bezpowrotnie znikną wyrzucane 
przy drogach wory ze śmieciami lub opła-
canie wywozu do ręki pracownikom, z omi-
nięciem firmy. Dzięki nowemu systemowi 
wszyscy „producenci śmieci” zapłacą za ich 
utylizację. Ostateczny termin wdrożenia 
w pełni nowego systemu upłynie 1.07.2013 
roku.

 Pomysł stworzenia takiego systemu 
powstał w naszej gminie w poprzedniej 
kadencji. Żeby zaistniał konieczne było 
referndum w tej sprawie. Odstąpiono 
od tego z uwagi na zaawansowane prace 
sejmu nad nową ustawą „śmieciową”. Choć 
niełatwa i wymagająca wielu dodatkowych 
działań, nowa ustawa z pewnością przyczyni 
się do poprawy czystości naszego środowi-
ska i zwiększenia ilości przetworzonych 
odpadów. To ważny krok na drodze działań 
proekologicznych.

 W tym roku do selektywnej zbiórki przy-
mierzyli się mieszkańcy Rybia II, którzy 
wykorzystali do tego fundusz sołecki, wspo-
magany przez środki gminne. Dla Urzędu 
Gminy jest to program pilotażowy, który 
pokazuje realne możliwości wprowadze-
nia selekcji śmieci. Być może już wkrótce 
podobne działania pojawią się w innych 
częściach gminy.

Mirosław Chmielewski  ▪
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ZTM ROBI CO CHCE
Pomimo licznych protestów mieszkańców 
oraz Urzędu Gminy od 1 sierpnia zlikwido-
wane zostały linie 809 oraz 815, a tymcza-
sowa trasa 715 uznana została. To kolejny 
etap sporu pomiędzy spółką a gminą Raszyn, 
trwająca od lutego tego roku. Po przepro-
wadzonych konsultacjach społecznych, 
gmina nie zgodziła się na tę propozycję. 

TYLNYMI DRZWIAMI
15 czerwca do Urzędu Gminy ponownie 
wpłynęło pismo z ZTM informujące o pla-
nowanych zmianach. Pomimo braku zgody 
ze strony Raszyna ZTM wprowadziło je 
od 1 lipca określając jako tymczasowe, waka-
cyjne, a od 1 sierpnia jako stałe. W portalu 
wpr24.pl rzecznik prasowy spółki, Konrad 
Klimczak stwierdził: – „Gmina Raszyn fak-
tycznie miała pewne wątpliwości, chyba nie-
uzasadnione, o czym świadczy chociażby fakt, 
że po 1 lipca nie wpłynęła do nas lawina pism 
z protestami czy postulatami zmian.” – Lako-
niczna informacja o likwidacji wymienio-
nych linii, zamieszczona na stronie inter-

netowej ZTM, ginie w zalewie innych, 
rozwlekłych notatek i wyjaśnień. Nie zmie-
niły się również oznaczenia na przystan-
kach autobusowych, sugerujące tymcza-
sowy charakter zmian, tak więc wielu 
mieszkańców nie zdawało sobie sprawy 
z ostateczności decyzji warszawskiej spółki. 

CO DALEJ?
Do Urzędu Gminy wpłynęła propozy-
cja nowej umowy. Z-ca Wójta Mirosław 
Chmielewski mówi, że jeżeli mieszkańcy 
licznie prześlą na adres Urzędu w najbliż-
szym czasie swój protest wobec zmiany, 
urząd nie zaakceptuje nowej umowy. Po raz 
kolejny od aktywności mieszkańców może 
zależeć komunikacja w naszej gminie. Kurier 
Raszyński, przyłącza się do akcji.

 Osobom, które napiszą maila na adres 
kurier@raszyn.pl prześlemy projekt prote-
stu. Znajduje się też na stronie www.raszyn.
net.pl

Zofia Kaiper  ▪

SUPER JAZDA
28 sierpnia, w niedzielę, w Stajni Besthor-
ses w Podolszynie przy ul. Olszynowej 10, 
pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Raszyn Andrzeja Zaręby, odbędzie się kon-
kurs „Super Jazda”, w którym, podobnie jak 
przez 7 poprzednich lat, aktorzy i dzienni-
karze będą rywalizować w zawodach utrzy-
manych w konwencji westernowej. Niektóre 
z niecodziennych konkurencji, a będzie ich 
kilka, zamrożą krew w żyłach. Do konkursu 
zaproszono: Ewę Kasprzyk, Jacka Kawalca, 
Marka Siudyma, Olę Szwed, Andrzeja Mły-
narczyka, Tomasza Stockingera, Sylwię 
Wysocką, Marka Frąckowiaka, Andrzeja 
Precigs, Dorotę Deląg, Piotr Skarga,, Karol 
Strasburger, Dorota Stalinską, Małgorzatę 
Ostrowską Królikowską, Roberta Janow-
skiego, Marysię Niklińską i Annę Samusio-
nek.

 Organizatorzy serdecznie zapraszają 
wszystkich zainteresowanych.
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INFORMACJE I OPINIE

„OTWARTOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE DLA RYBIA”
W dniu 14 czerwca 2011 roku odbyły 
się wybory sołckie na osiedlu Rybie III. 
Postanowiłem kandydować na Przewod-
niczącego Rady Osiedla, gdyż doszedłem 
do wniosku, że czas na zmiany, które są 
potrzebne mojemu sołectwu.  Moja rodzina 
zamieszkuje tereny Rybia od pokoleń, dla-
tego poczułem się zobowiązany do wystar-
towania na to stanowisko. Jako osoba 
ambitna i zdeterminowana chce włożyć 
w prace na rzecz rozwoju sołectwa całe 

swoje serce. Przede wszystkim  chciałem 
zadbać  o wspólne dobro mieszkańców, 
działać na rzecz rozwoju sołectwa i zbu-
dować otwartą współprace z mieszkań-
cami. Jednak ludzie  stawiają na osoby 
doświadczone, boją się zaufać osobie mło-
dej. Czy młody oznacza gorszy? Wcale 
tak nie musi być! Wystarczy tylko trochę 
zaufania i wiary, jednak to mieszkańcy zde-
cydowali i Przewodniczącą Rady Osiedla 
została Pani Elżbieta Szeląg. Myślę jednak, 

że mieszkańcy zrobili dobrze, bo posta-
wili na doświadczenie i nowoczesność, 
jako członek rady osiedla jestem zadowo-
lony ze współpracy z Panią Elą, gdyż jest  
osobą otwarta na różne propozycje. Ufam, 
że wspólnie zbudujemy lepszą samorząd-
ność na osiedlu Rybie III.

Marek Obłuski  ▪
Członek Rady Osiedla Rybie III

Osiemnastego 
września, 

na terenie kortów tenisowych 
Yankee Sport Club, 

przy Alei Krakowskiej 5, 
dealer BMW Bawaria Motors, 

organizuje X Edycję corocznego tur-
nieju tenisowego 

o Puchar Wójta Gminy Raszyn. 
Impreza przybierze formę pikniku z 

grillem, a oprócz pucharu przeznaczo-
nego dla zwycięzcy, 

wszyscy uczestnicy otrzymają pamiąt-
kowe medale.

Zapisy dla uczestników 
prowadzi Yankee Sport Club, 

tel. 22 797 46 17.

„PLANETARIUM” W CENTRUM JANKI
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, 
w czwartek, 1 września 2011 r. w Centrum 
Janki rusza spektakularny road - show eduka-
cyjny „Planetarium”. W ramach tego bezpłat-
nego projektu będzie można zgłębiać wiedzę 
na temat Wszechświata i Kosmosu. Road-
-show „Planetarium” to jeden z niewielu pro-
jektów w Polsce, który wykorzystuje zaawan-

sowany technologicznie sprzęt, aby poprzez 
emocje popularyzować naukę. Zapraszamy 
zarówno starszych jak i najmłodszych, każdy 
znajdzie dla siebie coś ciekawego.

 Wystawa otwarta będzie od 1 do 21 wrze-
śnia, przez 7 dni w tygodniu, od godz.11.00. 
do 19.00.

MIEJSCE NA OGŁOSZENIA WYBORCZE
Na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112. ze zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości, że na 
obszarze Gminy Raszyn miejscami przezna-
czonymi na bezpłatne umieszczanie urzędo-

wych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych są tablice ogłosze-
niowe znajdujące się na terenie sołectw / 
osiedli gminy Raszyn.



KURIER RASZYŃSKI NR 7 SIERPIEŃ 2011  |  WWW.RASZYN.PL1 4

SPORT I REKREACJA

DZIĘKUJEMY CI SŁAWKU!
Wraz z odejściem trenera Sła-
womira Włodarskiego, w UKS 
Łady kończy się pewna epoka, 
epoka największych sukce-
sów w dziesięcioletniej histo-

rii klubu. Trzyletni okres pracy, to ciągła 
progresja wyników. Trener Włodarski 
objął zespół po sezonie 2007/2008. Po roku 
pracy świętował awans do IV Ligi, pierwszy 
w historii raszyńskiej piłki nożnej. Kolejny 
sezon w roli beniaminka ukończył na miej-
scu dziesiątym a obecny, mimo ogromnych 
zawirowań w połowie rundy rewanżowej 
i związanych z tym ubytków kadrowych, 
na ósmym. W sumie zespół pod jego kierow-
nictwem rozegrał dziewięćdziesiąt meczy 

mistrzowskich z czego wygrał czterdzieści 
sześć, szesnaście zremisował i dwadzieścia 
osiem przegrał oraz sześć pucharowych 
– cztery zwycięskie, jeden remisowy i dwa 
przegrane. Przez blisko rok od 27 wrze-
śnia 2008 r. do 19 września 2009 r. nikomu 
nie udało się pokonać UKS Łady nawet 
w meczu sparingowym. To rekord, który 
zapewne długo będzie czekał na pobicie. Sła-
wek Włodarski dał się poznać jako świetny 
fachowiec, doskonały taktyk i strateg. Potra-
fił przekonać do siebie wszystkich zawodni-
ków, którzy w trudnym momencie gotowi 
byli „murem stanąć za swoim trenerem”. 
To  człowiek żywo i emocjonalnie reagu-
jący na to co dzieje się na boisku, umiejący 

„zbudować” atmosferę prawdziwego meczu, 
zawsze grający o najwyższe cele.  
 Reprezentacja Polski miała Kazimierza 
Górskiego i Antoniego Piechniczka z któ-
rymi świętowała trzecie miejsca na świecie, 
Legia Warszawa Pawła Janasa z którym 
awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów 
a my mieliśmy Sławka Włodarskiego, który 
dał nam radość awansu i gry w IV Lidze. 
Dziękujemy ci Sławku!

Jarosław Aranowski  ▪

FALENCKI REZERWAT PRZYRODY
„Patrząc na to, co mnie tu otacza
cieszę się, bo pewność jest oczywista,
że tak piękne, urocze zakątki
stwarza rodzinna przyroda ojczysta”

Ludwik Janowski

W maju br. Komisja Opieki nad Zabytkami 
ze Stołecznego Oddziału PTTK zorganizo-
wała, pod kierownictwem Iwony Korgol, 
wycieczkę do naszej gminy. Uczestniczyło 
w niej 20 osób, wśród których byli rów-
nież przewodniczący PTTK, oraz kilkoro 
mieszkańców Raszyna. Informacje o bitwie, 
historię Raszyna i kościoła przekazała 
Honorata Kaszuba, posiadająca znakomitą 
wiedzę w tym zakresie. Po rezerwacie przy-
rody w Falentach oprowadzał nas Ludwik 
Jankowski, a po pałacu Jadwiga Antas. 
Na temat historii bitwy, Raszyna i kościoła 
nie będę pisać, bo sądzę, że czytelnicy KR 
mają własną wiedzę z różnych publikacji. 
Podobnie nie widzę potrzeby rozpisywa-
nia się o pałacu w Falentach. Chciałabym 
natomiast podzielić się z Czytelnikami KR 
moimi spostrzeżeniami ze spaceru po rezer-
wacie przyrody w Falentach.
 Nasz przewodnik, Ludwik Janowski, 
poprowadził grupę falencką groblą wzdłuż 
raszyńskiego stawu. Po drodze zwrócił 
uwagę na pomnik Boga Ojca. Dalej poszli-alej poszli-
śmy pod pamiątkowy głaz położony z oka-
zji 150 rocznicy bitwy pod Raszynem, gdzie 
zapaliliśmy znicz. Podziwialiśmy wspaniałe 
dęby zasadzone w 1959r., z których szczegól-
nie jeden wyróżnia się dwoma odrastającymi 
od pnia konarami, kojarzącymi się z rozłożo-
nymi nad pamiątkowym głazem ramionami. 
Stamtąd lewym brzegiem raszyńskiego 
stawu, poszliśmy na miejsce zamordowa-
nia w 1943 r. przez Niemców ok. 100 Pola-

ków z Pawiaka, gdzie obecnie stoi skromny 
pomnik upamiętniający tragedię tych ludzi. 
 Dalej przeszliśmy groblami między sta-
wami do pałacu. Turyści z Warszawy byli 
zachwyceni krajobrazem przyrodniczym, 
planują w lecie następną wycieczkę w te oko-
lice. Przyznam, że podobnie jak większość 
raszyniaków, od lat tam nie spacerowałam. 
Zarząd rezerwatu odzwyczaił mieszkańców 
od chodzenia nad stawy: w latach pięćdzie-
siątych ustawiono zakazy w postaci bramy 
na początku falenckiej grobli, czy szlabanu 
na tzw. czarnej drodze do Falent Nowych. 
Jednak zanim tak się stało, spacerowaliśmy 
wokół pałacu drogą wysadzoną brzozami. 
Rosły tu kobierce leśnych fiołków, nad brze-
giem stawu pałacowego kwitły kaczeńce. 
Obecnie, może z wyjątkiem małej części przy 
pałacu, zarośnięty teren nie ma nic wspól-
nego z parkiem, między drzewami nie ma 
spacerowych ścieżek za to rosną wysokie 
chwasty. Na terenie rezerwatu gniazduje 
ok. 120 gatunków ptaków, których zdjęcia 
umieszczono na tablicy w pobliżu pałacu.

 Smuci mnie mała dbałość o historyczne 
obiekty upamiętniające zmagania żołnierzy 
Księstwa Warszawskiego, jak np. na redu-
cie raszyńskiej – zatarte napisy na słupach 
informujących o rozmieszczeniu oddziałów 
wojskowych. Pomnik ku czci zastrzelonych 
w 1943 r. Polaków wymaga systematycz-
nej troski. Zaniedbany robi wrażenie, jakby 
odchodził w zapomnienie, zgodnie z obo-
wiązującą wśród niektórych polityków 
POPRAWNOŚCIĄ POLITYCZNĄ.
 Cieszę się, że można znów wchodzić 
do falenckiego rezerwatu. Przyjemnie byłoby 
spotkać się ze znajomymi na spacerowych 
szlakach jak to ongiś bywało. Na zakończe-
nie stawiam pytanie – a gdyby miejscowi 
specjaliści od turystyki i rekreacji sportowej, 
wytyczyli szlaki spacerowe, ścieżki rowe-
rowe w Falentach bez szkody dla rezerwatu? 
Być może raszyniacy, podobnie jak warszaw-
ska grupa z PTTK, znowu chętnie będą tu 
spędzać wolny czas?

Teresa Szostak, Raszyn, czerwiec 2011  ▪
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SEZON CZAS ZACZĄĆ!
Transfery, sparingi – przede wszystkim 
tym żyją kibice w przerwach wakacyjnych 
pomiędzy kolejnymi sezonami ligowymi. 
W tym roku dodatkowych emocji dostarczyli 
działacze i zawodnicy UKS Łady. Po wio-
sennych zawirowaniach, wielu prorokowało 
upadek zespołu. Mimo ogromnych braków 
finansowych, dzięki osobistemu zaangażo-
waniu prezesa Kazimierza Bobowskiego 
udało się odbudować drużynę. Czy będzie 
to zespół wałczący o najwyższe cele? O co 
powalczy w tym sezonie KS Raszyn? Czy 
dogoni lokalnego rywala? Czy II ligowy 
zespół piłkarek KS Raszyn powalczy o wej-
ście do elity polskiej piłki kobiecej? O plany 
i nadzieje na nowy sezon oraz zmiany 
w zespołach zapytałem szkoleniowców tych 
zespołów:

Piotr CZACHOWSKI trener IV ligo-
wego UKS Łady:
To mój pierwszy sezon w UKS-ie. Cel jaki 
postawił przede mną Zarząd jest oczywisty 
– utrzymanie IV ligi. Pierwsze dni były bar-
dzo trudne. Zespół praktycznie nie istniał. 
Na pierwszy trening stawiło się pięć osób! 
Zaczęły się żmudne rozmowy z zawodni-
kami i poszukiwanie nowych. Jaki efekt 
przyniesie nasza praca przekonamy się 
po kilku kolejkach. Zespół został mocno 
przebudowany. W kadrze 50% zawodników 
stanowią nowo pozyskani. W zdecydowanej 
większości to młodzi ludzie, dopiero zaczy-
nający przygodę z piłką seniorską. Duże zna-
czenie będzie miało nastawienie psychiczne 
tych zawodników, to czy wytrzymają pre-
sję. Na szczęście udało się zatrzymać kilku 
zawodników którzy dotychczas decydowali 
o obliczu zespołu – Lichańskiego, Ślubow-
skiego, Steczko, Skoniecznego, Bruździaka, 
Skalskiego, Pyrkę (Macieja przyp. red) 
i Ostrowskiego. Realnie patrząc, powtó-
rzenie wyniku z ostatniego sezonu będzie 
ogromnym sukcesem. Chciałbym, aby pomo-

gli nam w tym kibice. Gra przy pełnych try-
bunach wyzwala dodatkowa motywację. 
Zapraszam więc na stadion w Raszynie.

Jacek ROMAŃCZUK trener senio-
rów KS Raszyn (Liga Okręgowa): 
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że szó-
ste miejsce na koniec minionego sezonu 
to porażka. Pracuję w Raszynie 3,5 roku 
i zawsze staraliśmy się walczyć o najwyż-
sze cele. Najpierw była walka o utrzymanie 
w Lidze Okręgowej, przez następne 3 lata 
boje o awans do IV ligi. Zawsze trochę nam 
brakowało. Najpierw musieliśmy uznać wyż-
szość naszych sąsiadów z Ład, w następnym 
sezonie ponownie zabrakło jednego „oczka”. 
Zajęliśmy trzecie miejsce za Żyrardowianką 
i Zniczem II Pruszków. W tym sezonie 
jeszcze raz udało mi się zarazić pomysłem 
awansu członków zarządu z prezesem Pio-
trem Pikielem na czele i ponownie chcemy 
się o ten awans do IV Ligi „bić”. Temu 
celowi służyło  zgrupowanie w Olecku. 
Warunków jakie tam zastaliśmy mogą nam 
pozazdrościć zespoły nie tylko Ligi Okręgo-
wej. Motywująco na zespół wpłynęła wizyta 
na obozie zastępcy wójta pana Mirosława 
Chmielewskiego. Na zakończenie zgrupowa-
nia wygraliśmy 3:0 z III-ligowymi Czarnymi 
Olecko. To dobrym prognostyk.  Praca jaką 
wykonaliśmy nie poszła na marne.
Pod koniec poprzedniego sezonu doszliśmy 
do wniosku, że mamy młody i perspekty-
wiczny zespół. Powoli do pełnej sprawności 
powraca pięciu zawodników, którzy byli 
kontuzjowani i nie grali w rundzie wiosen-
nej. Jeśli wszyscy zostaną to nie będziemy 
musieli uzupełniać składu. Ubył niestety, 
z uwagi na przepisy PZPN Rafał Prażuch, 
grający równolegle na hali. Do Piasta Pia-
stów powrócił Maciej Soroka, treningów 
nie wznowił Patryk Przybyłkowski. Po roku 
gry w Kosie Konstancin powrócił bramkarz 
Tomasz Blicharski. Po okresie wypożycze-

nia definitywnie zostają u nas Jerzy Ada-
muszewski i Adam Czubak. Istnieje szansa, 
że wzmocni nas mający za sobą występy 
w I lidze Krzysztof Krzywicki. Ale najwięk-
szym hitem transferowym KS Raszyn byłoby 
pozyskanie Jarosława Aranowskiego :) I nie 
żartuję. Takich ludzi jak Ty Jarek to ze świecą 
szukać! 
A może miałbyś ochotę w jakiś sposób i nam 
pomagać?
J.A.  Kto wie, może...

Łukasz WOJCIECHOWSKI trener 
seniorek KS Raszyn (II Liga):
Sekcja piłki nożnej w Raszynie powstała 
we wrześniu 2007 r. Obecny sezon to trzeci, 
w którym dziewczyny występują w II lidze 
kobiet w grupie mazowieckiej. W poprzed-
nich nabierały doświadczenia i broniły 
się przed spadkiem do III ligi.  Plany 
na nadchodzący sezon to bezpieczny śro-
dek w tabeli, bardziej w górę niż w dół. 
Jesteśmy najmłodszym zespołem w lidze. 
Dużym wzmocnieniem powinna być 
mająca za sobą występy w I lidze Kata-
rzyna Misewicz. Reszta kadry pozostaje 
bez zmian. Ligę rozpoczynamy w pierw-
szy weekend września meczem wyjazdo-
wym z Ciechanowem. Kadrę tworzyć będą: 
bramkarki – Katarzyna Orepuk (ur. 95), 
Karolina Usnarska (95), Paulina Pionko 
(94), obrończynie: Nicole Chojnicka (94), 
Kamila Zielińska (91), Beata Rowińska (93), 
Milena Matysiak (89), Katarzyna Adamczyk 
(93), Marta Adamczyk (97), pomocniczki 
– Magda Zielińska (93), Maja Zambrzycka 
(93), Patrycja Sadecka (96), Paulina Woź-
niakowska (94), Iwona Boros (92), Daria 
Rogalska (96), napastniczki – Magdalena 
Woźniak (90), Marta Majszczyk (91), Patry-
cja Zawiślak (95), Katarzyna Misewicz(91). 
Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.dziewczynyraszn.futbolowo.pl 
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ZASKAKUJĄCA ZMIANA TRENERA W UKS ŁADY
N a  p o s i e d z e n i u  w  d n i u 
11.06.2011 r. zarząd UKS Łady, 
stosunkiem głosów 4:2 zdecy-
dował o odwołaniu z funkcji 
trenera IV ligowej drużyny 

seniorów Sławomira Włodarskiego. Za pozosta-

wieniem szkoleniowca na stanowisku był pre-
zes Kazimierz Bobowski i kierownik drużyny 
Jarosław Aranowski, przeciw Wiesław Borsuk, 
Wojciech Kucewicz, Sławomir Ciechomski 
i Jacek Gromek (na wniosek p. J. Aranowskiego 
głosowanie było imienne). Z dniem 11 lipca 

I szkoleniowcem zastał mianowany były 45 
krotny reprezentant Polski, w przeszłości 
zawodnik Legii Warszawa i włoskiego Udinese 
Calcio Piotr Czachowski. Funkcję II trenera i tre-
nera rezerw nadal pełnił będzie Piotr Włodarski.

Jarosław Aranowski  ▪

SPORT



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!
Pozdrawiam wakacyjnie i przedstawiam 
prace wykonane przez uczniów SP w Raszy-
nie na zajęciach koła plastycznego pod 
kierunkiem pani Grażyny Dąbek. Efekty 
twórczej aktywności dzieci z klas 1-3 prezen-
towane były na różnych  wystawach i kon-
kursach. W ostatnim roku szkolnym Krzyś 
Zieliński, uczeń klasy drugiej został laure-
atem II miejsca w ogólnopolskim konkursie 
pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi”. Atrak-
cje podczas lata na wsi plastycznie opisali: 
Kasia, Weronika, Łukasz i Piotr. A swoimi 
wrażeniami z filmów: ,, Auta 2” i ,,Panda2’’ 
podzielili się obrazowo uczestnicy półkolonii, 
zorganizowanych w raszyńskiej szkole. 

Pozdrawiam, życząc miłego, pełnego wrażeń 
końca wakacji.

Raszyniaczek  ▪

Gminny  Ośrodek  Kultury

W roku szkolnym 2011/12 zapraszamy dzieci 
na zajęcia muzyczne (nauka śpiewu 

i gry na instrumentach, warsztaty bębniarskie), 
plastyczne (poznanie różnych technik plastycznych), 

taneczne, teatralne. 

Waszą twórczą aktywność będziemy 
prezentować na wystawach i koncertach.

Zapisy w GOK-u od 1 do 15 września. 

Agnieszka Gajda, kl. III Wiktoria Walczak, kl. I

Marta Urbańska

Agata Pawlak i Marta Urbaska

Kuba Kacperski

Łukasz Drewnowski kl. II d


