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Do układanki Nowego Ośrodka Zdrowia
potrzebne jest mądre zarządzanie 

– mówi Krzysztof Zakrzewski dyrektor SZPZLO Ochota
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GMINNE IMPREZY W GOS I GIMNAZJUM

MINI MISTRZOSTWA EUROPY w PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
ROCZNIKA 2002
To jedna z większych imprez dla najmłodszych sportowców, 
związana z Euro 2012. Patronat nad nią objął Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba oraz Polski Klub Infrastruktury Spor-
towej. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 
wspierany przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.
 Spotkamy się na nowoczesnym, wielofunkcyjnym obiek-
cie sportowym WRONIK. Mecze rozgrywane będą jednocze-
śnie w dwóch strefach boiska. System rozgrywkowy oparty jest 
na obowiązującym na Mistrzostwach Europy 2012. Celem tur-
nieju jest propagowanie zdrowej rywalizacji w duchu fair-play 
wśród najmłodszych.

	 ATRAKCJE
•  rywalizacja piłkarzy 16 drużyn w ramach turnieju o puchar 

mistrzów
•  gra FIFA 12 na konsolach PlayStation
•  piłkarzyki stołowe, tenis stołowy
•  pokaz taneczny Egurrola Dance Studio – Mistrzów Europy 

i Świata w tańcu sportowym
•  prezentacje państw biorących udział w turnieju
•  ekspozycja samochodów marki BMW i Mini Morris 
•  ekspozycja maszyn do konserwacji boisk ze sztuczną 

nawierzchnią firmy Aries Power Equipment
•  ekspozycja gadżetów piłkarskich kibica

	 ZAPROSZENI	GOŚCIE
•  Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
•  władze samorządowe gminy Raszyn, powiatów i gmin woje-

wództwa mazowieckiego
•  przedstawiciele 16 ambasad państw biorących udział 

w turnieju
•  przedstawiciele firm i korporacji, które wsparły organizację 

turnieju, ufundowały nagrody
•  dziennikarze mediów lokalnych oraz regionalnych, telewizja, 

prasa

	 PATRONAT
•  Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
•  Polski Klub Infrastruktury Sportowej

   PATRONAT	MEDIALNY
•  Kurier Raszyński
•  esportplus.pl

„BOISKO na MEDAL 2012”

Wyróżnienie	dla	Gminnego	Ośrodka	Sportu	
w	Raszynie.

W trakcie imprezy, Gmina Raszyn, jako piąta 
w Polsce, otrzyma wyróżnienie w ramach pro-
gramu Budujemy	Sportową	Polskę organizo-
wanego przez Polski Klub Infrastruktury Spor-
towej. Tytuł „Boisko na medal 2012” zwraca 
uwagę na aktywną działalność samorządu gmin-
nego w promocji sportu oraz efektywne, profe-
sjonalne wykorzystanie, pielęgnację i eksploatacje 
boiska przez GOS.
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Rozwój Infrastruktura Oświata
W 2011 roku Wójt Andrzej Zaręba 
i jego zastępcy: Mirosław Chmielewski 
i Marzena Lechańska wraz z pracow-
nikami podejmowali szereg różnorod-
nych prac na rzecz mieszkańców Gminy 
Raszyn, uznając, że zaspokojenie ich 
potrzeb wymaga oparcia się na koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Wychodząc 
z założenia, że tworzenie materialnej bazy 
do wygodnego, bezpiecznego i zdrowego 
życia nie może ograniczać działań na 
rzecz rozwoju oświaty, kultury czy reali-
zacji zainteresowań  koncentrowali się 
na budowie:

Ośrodka	Zdrowia		•		Wronika	2011	
Kanalizacji	sanitarnej

Odwodnień		•		Ulic		•		Chodników	
Systemu	bezpieczeństwa

nie zapominając o:
Szkołach		•		Przedszkolach		

Zabytkach

na inwestycje w sąsiednich gminach oraz 
starostwie powiatowym wydano:

Brwinów	37	107	106	zł		
RASZYN	23	616	098	zł

Michałowice	23	511	103	zł
Nadarzyn	19	153	886	zł

Starostwo	Powiatowe	
w	Pruszkowie	13	654	222	zł

Piastów	5	102	539	zł

Publikacja Raszyn 2011 wraz z filmem 
„Austeria zakurzona perła” do odebra-
nia w kancelarii na parterze Urzędu 
Gminy Raszyn.

ZAPRASZAMY

WYDARZENIA

Dzień Dziecka – refleksyjnie…
Zbliżający się Dzień Dziecka, obchodzony 
w Polsce już po raz sześćdziesiąty, jest 
przyczynkiem do różnorodnych refleksji 
związanych z samym pojmowaniem dzie-
ciństwa, podobnie jak rok 2012, który jest 
Rokiem Janusza Korczaka.
    Warto wspomnieć, że jeszcze w XIX 
wieku uznawano dziecko za „niedosko-
nałego dorosłego”. Nie liczono się z jego 
osobowością, zainteresowaniami i możli-
wościami. Z założenia wiedzę przekazy-
wano dzieciom, w sposób schematyczny, 
rutynowy i werbalny.
    „Nie ma dzieci, są ludzie (…)” – twier-
dził Janusz Korczak. Powyższe słowa sym-
bolicznie oddają jego ideę, wpisującą się 
w reformatorskie tendencje pedagogiczne 
XX wieku. Nowi pedagodzy – tak jak ich 
określano – postawili dziecko w centrum 
zainteresowania, przekonując o auto-
nomicznej wartości okresu dzieciństwa. 
Głosili, że dziecko – to człowiek na okre-
ślonym wiekiem etapie osobowego roz-
woju. Zachęcali do dogłębnego poznania 
natury dziecka. A oto znana pedagogom 
teza Cousineta, stanowiąca wychowawczą 

wskazówkę: „Dziecko posiada wszystko 
to, co warunkuje skuteczność wychowa-
nia, w szczególności zaś aktywność nie-
ustanną i nieustannie aktualizowaną, 
w której zaangażowana jest cała jego oso-
bowość”. Szczególną troską zaczęto więc 
otaczać wszelkie przejawy spontanicz-
nych działań dzieci, zwłaszcza typu arty-
stycznego, określanych mianem ekspre-
sji twórczej, przypisując jej podstawową 
rolę w kształtowaniu postawy twórczej 
(rozumianej jako twórcza działalność we 
wszystkich dziedzinach życia). W XXI 
wieku doceniają to wychowawcy; szkoły 
realizują w oparciu o dorobek psychologii 
i pedagogiki ideę kształcenia wielostron-
nego. Dbamy o rozwój dzieci we wszyst-
kich sferach: intelektualnej, emocjonal-
nej, moralno – społecznej i fizycznej. Nie 
zapominajmy jednak, że najważniejszą 
potrzebą każdego dziecka jest potrzeba 
miłości, a za nią stoi akceptacja, poczu-
cie bezpieczeństwa i własnej wartości. 
Dziecko kochane – to dziecko radosne. 
Dzień	Dziecka	powinien	być	 takim	
świętem	dziecięcej	radości.

Raszyn Dzieciom
Festyn Rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka
W niedzielę, 3 czerwca zapraszamy 
na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
(tzw. Rynek przed Urzędem Gminy 
w Raszynie, g. 13.00 – 19.00). Nasze 
dzieci – z gminnych placówek oświato-
wych będą miały okazję zaprezentować 
swoje artystyczne talenty i umiejętności 
(muzyczne, taneczne, plastyczne). Hasło: 
„Promocja raszyńskich talentów” towa-
rzyszy bowiem nieustannie działaniom 
Gminnego Ośrodka Kultury. Zapraszamy 
do udziału w różnego rodzaju konkursach 
i zabawach. Mamy nadzieję, że Wesołe 
Miasteczko (zjeżdżalnia, karuzela, zamki 
pneumatyczne, basen z piłeczkami) będzie 
stanowić dodatkową atrakcję. Jako że 
dzieci bardzo lubią niespodzianki, ich też 
nie zabraknie.

Dyrektor GOK Elżbieta Kuczara

Serdecznie	zapraszamy,	licząc	na	dobrą	pogodę	i	życzymy	wszystkim	uczestnikom	festynu	
miłych	wrażeń	oraz	udanej	zabawy	–	Wójt	Gminy	Raszyn	Andrzej	Zaręba
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Woda i ścieki najtańsze w powiecie 
Pomimo planowanej podwyżki, ceny wody i ścieków w Gminie Raszyn będą najtańsze 
w powiecie pruszkowskim.
  Pod koniec ubiegłego roku i w roku bieżącym, w większości polskich miast i gmin 
podwyższono ceny wody i ścieków. Zmiany cen wymuszone były podwyżkami działania 
przedsiębiorstw je obsługujących, ale przede wszystkim dynamicznym rozwojem sieci. 
Mieszkańcy Warszawy będą płacić 11,43	zł/m3, Michałowic – 12,31/m3, Piastowa 
i Pruszkowa 9,97	zł/m3 a Nadarzyna 8,22	zł/m3. W Raszynie – 7,16	zł/m3.

EKO-RASZYN Sp. z o.o.
W dniu 31.12.2007 r. powołano w gmi-
nie Spółkę Eko-Raszyn, która od tej pory 
pełni funkcję operatora dzierżawionej 
od gminy infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej. Jej właścicielem w 100% jest 
Gmina Raszyn, na której, jako właścicielu 
infrastruktury spoczywa obowiązek inwe-
stowania w rozwój i odtwarzanie sieci. 
Do obowiązków spółki należy natomiast 
utrzymanie dzierżawionych obiektów 
w stanie niepogorszonym, bieżąca eks-
ploatacja, konserwacja i remonty dzier-
żawionych urządzeń i obiektów. Wszel-
kie koszty związane z realizacją umowy 
spółka, zgodnie z przepisami prawa, ma 
uwzględniać w taryfie za dostarczanie 
wody i doprowadzanie ścieków.
 Przed rozpoczęciem projektu „Uporząd-
kowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej 
w Gminie Raszyn” współfinansowango ze 
środków unijnych całkowita długość sieci 
kanalizacyjnej na terenie gminy wynosiła 
43,05 km, a skanalizowane były: Raszyn, 
Rybie, część Jaworowej, IMUZ w Falen-
tach, częściowo Falenty Nowe oraz HRS 
Dawidy. Z sieci w 2009 korzystało 9 862 
mieszkańców, co stanowiło 48% populacji. 
Po zakończeniu projektu Gmina Raszyn 
zostanie skanalizowana w 78%.

Dlaczego drożej?
Proponowany poziom cen oparto na szcze-
gółowej analizie dokumentów i przepisów 
prawa. Postawą były ustalenia zawarte 
w Studium Wykonalności projektu „Upo-
rządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej 

w Gminie Raszyn”, zgodnie z którymi 
po wybudowaniu nowej sieci Gmina 
powinna przekazać wytworzony mają-
tek aportem do Spółki z o.o. Eko-Raszyn. 
Wychodząc z założenia, że wykonanie tego 
zalecenia zmusi Eko-Raszyn do wprowa-
dzenia dotkliwej dla mieszkańców pod-
wyżki cen wody i ścieków, wiosną ubie-
głego roku Wójt Andrzej Zaręba zlecił 
wykonanie ekspertyzy określającej skutki 
finansowe dwojakiego rodzaju działań: 
–  przekazania Spółce Eko-Raszyn wytwo-

rzonego majątku jednorazowo, w dro-
dze aportu, 

–  przekazanie Spółce Eko-Raszyn 
wytworzonego majątku w drodze jego 
dzierżawy.

 Wynik był jednoznaczny: drugi ze spo-
sobów pozwoli na mniejsze podniesie-
nie opłat za wodę i ścieki. Pierwszy, 
zgodny z ustaleniami Studium Wyko-
nalności, nich generuje bardzo wysoki 
VAT naliczony dla Gminy, a dla Eko-
-Raszyna, z kolei, potężny wzrost kosztów 

amortyzacyjnych, które, zgodnie z wyni-
kającą z regulacji ustawowych (Dz.U. 
z 2006 r. nr 23 poz. 858 i Dz.U. z 2006 
nr 127 poz. 886) zasadą „zanieczyszcza-
jący płaci” musiałyby skutkować znaczną 
podwyżką cen wody i ścieków. 
 WFOŚiGW, od którego decyzji zale-
żała możliwość zastosowania wariantu 
innego niż zawarty w Studium Wyko-
nalności, podzielił opinię Gminy i pozy-
tywnie odniósł się do proponowanego 
przez Wójta Andrzeja Zarębę rozwiąza-
nia. Jednocześnie zastrzegł, że wartość 
czynszu dzierżawnego musi być ustalona 
na warunkach rynkowych, uwzględniając 
rzeczywiste koszty amortyzacji oraz speł-
niając zasadę „zanieczyszczający płaci”.

Jakich cen możemy się 
spodziewać?
Od 1 lipca Eko-Raszyn będzie płacić Gmi-
nie Raszyn za dzierżawę sieci 700 000 zł 
rocznie, a nie jak dotychczas 60 000 zł, 
dlatego od lipca 2012 do czerwca 2013 r. 
Spółka zmuszona jest podnieść ceny. 
Z uwagi na planowane dofinansowa-
nie z budżetu Gminy Raszyn, faktyczne 
opłaty będą wynosić 2,86	 zł	 brutto 
za 1 m3 wody i 4,30	zł	brutto	za	m3 
ścieków, czyli razem – 7,16	zł/m3	wody	
i	ścieków. Opłata abonamentowa będzie 
wynosiła, jak uprzednio, 4,32	zł. W sto-
sunku do stawek, które obowiązywały nie-
zmienione od kilku lat, kiedy za m3 wody 
płaciliśmy 2,61 zł, a m3 ścieków 3,70 zł, 
będziemy płacić o 0,85	zł	za	m3	wody	
i	ścieków	więcej. Zakładając, że 1 osoba 
zużywa ok. 3 m3 na miesiąc, podwyżka 
rachunku będzie na poziomie 2,55	zł	
za	jedną	osobę	miesięcznie.
 Warto wiedzieć, że nawet po pod-
wyżce poziom naszych cen jest najniż-
szy nie tylko w powiecie pruszkowskim, 
ale też w stosunku do wielu innych pod-
warszawskich miejscowości. Poziom cen 
pokazuje poniższy diagram.

Małgorzata Kaiper
Michał Kucharski Sekretarz Gminy Raszyn

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Woda Ścieki Woda + ścieki
Piastów 4 5,23 9,23
Pruszków 4 5,23 9,23
Brwinów 3,1 5,1 8,2
Michałowic 4,9 6,5 11,4
Nadarzyn 2,12 5,5 7,62
Raszyn 2,93 4,44 7,37
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R A S Z Y Ń S K I   C Z E R W I E C

RÓŻNE SPRAWY

Nietypowe posiedzenie komisji
Rada Powiatu Pruszkowskiego, 
chcąc lepiej poznać proble-
matykę, nad którą obraduje, 
odbywa czasem swoje sesje 
poza siedzibą. Tym razem 
komisja opieki społecznej 
i zdrowia spotkała się w Domu 
Pomocy Społecznej w Czubi-
nie. W tej wzorcowo prowa-
dzonej od 1967 r. placówce, 
usytuowanej w malowniczym 
dworku i w pawilonach nad 
stawami, we wspaniałym 
parku, przebywa, mieszkając 
na stałe, ponad stu pensjona-
riuszy a w dziennym ośrodku 
wsparcia około 30 osób. 
O ile stali mieszkańcy rekru-
tują się z osób niepełno-
sprawnych intelektualnie, 
o tyle w dziennych zajęciach 
biorą udział osoby rokujące 
nadzieję na usamodzielnie-
nie się. Na podstawie stałych 
umów pracuje tam 8 osób. 
Pozostali, prowadzący Warsz-
taty Terapii Zajęciowej to spe-
cjalistyczna kadra zewnętrzna, 
należąca do stowarzyszenia 

Przyłącz Się Do Nas. Miesz-
kańcy są pod stałą opieką 
psychologa, poznają zawody, 
przygotowywani są do samo-
dzielności. Każda z osób ma 
specjalną kartotekę obrazu-
jącą ich postępy. Mają zaję-
cia z informatyki, plastyczne 
oraz usprawniające manual-
nie warsztaty tkackie. Na brak 
chętnych n ie  narzeka ją 
instruktorzy z pracowni bota-
niczno-bukieciarskiej oraz pra-
cownik gospodarstwa domo-
wego. W 2011 roku z zajęć 
w Czubinie korzystały trzy 
osoby z gminy Raszyn. 
 Wszystkich odwiedzają-
cych placówkę zdumiewa nie 
tylko porządek w budynkach 
i w parku, o który dbają sami 
mieszkańcy, ale również dzia-
łająca tam pasieka, z której 
pozyskiwany jest miód, praw-
dziwa wizytówka Czubina. 
Tak właśnie ucieleśnia się 
główne motto pracowników 
placówki: „Dwa są szczęścia 
na świecie. Jedno małe – być 

szczęśliwym, drugie wiel-
kie – uszczęśliwiać innych”. 
Dla osób niedotkniętych dys-
funkcyjnością być może nie-
które informacje brzmią dosyć 
dziwnie, jednak obok nas czę-
sto żyją ludzie, których naj-
zwyczajniej trzeba nauczyć… 
żyć. Warto dodać, że część 
działań odbywa się z wyko-
rzystaniem środków unij-
nych, placówka jest, bowiem 
beneficjentem funduszy Unii 
Europejskiej.

Rada Muzealna
Pod koniec kwietnia na pierw-
szym pos iedzeniu Rady 
Muzealnej Muzeum Dulag 
121 w Pruszkowie, przeana-
lizowano wykonanie budżetu 
w 2011 roku, oceniono plan 
działań merytorycznych oraz 
wybrano, na wniosek Sta-
rosty, pani Elżbiety Smo-
lińskiej, Piotra Iwickiego 
na stanowisko przewodni-
czącego. Obradowano nad 

sposobami rozpropagowania 
muzeum poprzez cykl imprez 
oraz czynny udział w Nocy 
Muzeów. Tworząc doku-
mentację ukazującą wysie-
dlanie mieszkańców War-
szawy po powstaniu 1944 r., 
Muzeum postanowiło pozy-
skiwać materiały z obozów 
zagłady, do których trafiali.

Analiza wykonania 
budżetu
Radni  powiatowi  otrzy-
mali zarówno sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 
2011 jak i ocenę jego wyko-
nania dokonaną przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową 
w Warszawie. Jak wynika 
z tej ostatniej, budżet został 
zrealizowany bez zarzutów. 
Radni merytorycznie wypo-
wiedzą się w czerwcu na sesji 
absolutoryjnej.

Piotr Iwicki, 
radny Rady Powiatu Pruszkowskiego

1 czerwca (piątek) godz. 14.00 – 19.00

Muzyczny Dzień Dziecka w Centrum Janki to impreza organi-
zowana wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w ramach 
„Warsztatów Twórczego Rozwoju”. Wstęp wolny. Serdecznie 
zapraszamy!

2 czerwca (sobota) godz. 10.00

Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Chłopców, Boisko 
„WRONIK” przy Szkole Podstawowej w Raszynie. Organizator: 
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie przy wsparciu Mazowiecki 
Związek Piłki Nożnej. Patronat: Wójt Gminy Raszyn oraz Polski 
Klub Infrastruktury Sportowej.

3 czerwca (niedziela) godz. 13.00 – 19.00 

Dzień Dziecka na Rynku w Raszynie, a w jego trakcie: pre-
zentacje artystyczne dzieci i młodzieży z gminnych placówek 
oświatowych, pokazy taneczne, występy muzyczne, konkursy 
plastyczne, rodzinne konkursy i zawody sportowe, Wesołe Mia-
steczko i wiele innych atrakcji!
17.00 Koncert zespołu SZYMANOWSKI BIG BAND z solistami ze 
Studia Piosenki. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raszy-
nie. Patronat Wójt Gminy Raszyn. Nie przegap!

12 czerwca (wtorek) godz. 11.00

Wręczenie certyfikatów i nagród uczestnikom XXVII Rajdu 
„SZLAKIEM NASZEJ HISTORII” . Organizatorzy: Gminny Ośrodek 
Kultury w Raszynie, Szkoła Podstawowa w Raszynie, Związek 
Kombatantów Polskich – Koło Kombatantów Raszyn. Patronat: 
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

23-24 czerwca 2012 (sobota – niedziela)

Zapraszamy na kolejną edycję Pikniku Rodzinnego w Świe-
tlicy Środowiskowej w Rybiu! 
W programie: przegląd młodzieżowych zespołów muzycznych, 
turnieje sportowe, liczne atrakcje dla najmłodszych, wystawa 
prac malarskich, stoisko z książkami, zbiórka baterii i RTV/AGD,  
gry i zabawy zręcznościowe.                Więcej informacji str. 16

29 czerwca (piątek) 

zakończenie roku szkolnego w placówkach oświatowych

1 lipca (niedziela) 

Piknik Rodzinny w Raszynie – precyzyjne informacje znajdzie-
cie Państwo w czerwcowym numerze Kuriera Raszyńskiego.
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XXI Sesja Rady Gminy Raszyn
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
W	trakcie	kolejnych	obrad	Rada	Gminy	zajmowała	się	wie-
loma	sprawami.	Jednym	z	pierwszych	punktów	programu	
było	sprawozdanie	Wójta	Andrzeja	Zaręby	z	bieżącej	dzia-
łalności	i	udzielanie	odpowiedzi	na	zadawane	przez	radnych	
pytania.

Sprawozdanie Wójta 
z bieżącej działalności
Wójt Andrzej Zaręba prze-
kazał zebranym następujące 
informacje:
–  poinformował zebranych 

o śmierci ks. Prałata Macieja 
Cholewy i zapewnił, że 
wszystkie samorządowe 
działania, które wspólnie 
były planowane nadal będą 
realizowane.

–  Urząd podpisał umowę 
na dostawę nowego gim-
busa, który za 418 000 zł 
dostarczy w sierpniu br. 
AUTOSAN.

–  podpisano umowy na pro-
jektowanie przebudowy ulic: 
Szkolnej i Granicznej, Spół-
dzielczej i Nauczycielskiej 
oraz Wschodniej. 

–  ogłoszono przetarg na 
dostawę i montaż urzą-
dzeń medycznych i sprzętu 
kompleksowego wyposa-
żenia dobudowanej części 
Ośrodka Zdrowia w Raszy-
nie. 11.06.2012 r. nastąpi 
otwarcie ofert. 

–  ogłoszono przetarg na roz-
budowę Szkoły Podstawo-
wej w Sękocinie. 

–  Wójt A. Zaręba przekazał też 
informacje o szeregu imprez, 
które zorganizowane zostały 
w związku z obchodami 
Dni Raszyna oraz o kolej-
nych planowanych impre-
zach i uroczystościach, pro-
sząc radnych i sołtysów 

o zachęcanie mieszkańców 
do uczestniczenia w nich.

–  Wicewójt M. Lechańska 
poinformowała o przebiegu 
rekrutacji do przedszkoli, 
zaprezentowała działa-
nia placówek oświatowych 
i Gminnego Ośrodka Kul-
tury oraz sukcesy dzieci 
i młodzieży.

Interpelacje 
i zapytania radnych
Dotyczyły bieżących remon-
tów, planów na najbliższy 
czas, rewitalizacji Austerii, 
odtwarzania dróg po bardzo 
je niszczącej budowie kanali-
zacji, harmonogramu dalszych 
prac w tym zakresie. Poru-
szono sprawę terminów i pro-
cedury wypłat odszkodowań 
dla rolników. Zainteresowanie 
radnych dotyczyło też stopnia 
zaawansowania projektowania 
przedszkola przy Lotniczej 
oraz Domu Kultury, jak rów-
nież szkód, jakie wyrządzają 
na terenie gminy dziki.

Wybory uzupełniające 
ławników sądowych
Do Sądu Okręgowego w War-
szawie wybrano Stanisława 
Szeka, a na ławnika do Sądu 
Rejonowego dla Warszawy 
– Żoliborza, Sądu Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych 
wybrano Wiesława Szustaka.
Uchwała	w	sprawie	przyję-
cia	Strategii	Rozwiązywania	

Problemów	 Społecznych	
Gminy	Raszyn	na	lata	2012	
–	2025.
 To ważny dokument, który 
określa zasadniczy zakres roz-
wiązywania problemów spo-
łecznych, ale również zapo-
biegania im. Opracowaniem 
zajmowali się pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, najlepiej zorien-
towan i  w  zagadn i en iu . 
Po przeprowadzonej dysku-
sji Rada Gminy, 11 głosami 
za i 4 wstrzymującymi się 
od głosu przyjęła uchwałę 
wraz z autopoprawkami. 

Udzielenie bonifikaty 
za przekształcenie  prawa 
użytkowania wieczystego 
w prawo własności 
nieruchomości
O taką możliwość wystąpiło 
kilku mieszkańców. Rada 
pozytywnie odniosła się 
do ich wniosków, zezwalając 
na udzielenie 70% bonifikaty 
od pozostałej kwoty użytko-
wania wieczystego, wyliczo-
nej w oparciu o operat szacun-
kowy każdej z nieruchomości.

Pozostałe sprawy
Rada pozytywnie zaopi-
niowała udzielenie zgody 
Powiatowi Pruszkowskiemu 
n a  w y ko n a n i e  p ro j e k -
tów sygnalizacji świetlnych 
w ul. Falenckiej, na skrzyżo-
waniu z Opackiego i Róży 
oraz na Pruszkowskiej przy 
przedszkolu. Wykonanie 
sygnalizacji świetlnych w tych 
miejscach znacznie poprawi 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Rada Gminy negatywnie 
zaopiniowała skargę Hanny 

Mickiewicz na działanie Wójta 
Gminy Raszyn, potwierdzając 
stanowisko, jakie w tej spra-
wie wydało SKO. Podjęła też 
uchwałę w sprawie zaciągnię-
cia pożyczki na sfinansowa-
nie przebudowy ulicy Rybnej 
w Rybiu. W trakcie dysku-
sji nad zmianami w budże-
cie podejmowano kwestie 
realizacji funduszy sołeckich, 
budowy kanalizacji sanitarnej, 
prac nad Austerią.

Wypowiedzi mieszkańców
Zwyczajowo, przed zakończe-
niem obrad mieszkańcy zgła-
szali swoje problemy. Tym 
razem o niedogodnościach 
mieszkania w blokach komu-
nalnych przy ul. Nadrzecz-
nej opowiadały ich miesz-
kanki, narzekając na awarie, 
brak wyciszenia ścian, brud 
w budynkach, zakłócanie spo-
koju przez sąsiadów oraz zbyt 
wysokie, ich zdaniem, stawki 
opłat czynszowych. Kolejny 
problem zgłosił mieszkaniec 
ul. Godebskiego w Raszynie,  
domagając się nadania jego 
nieruchomości numeru, który 
jego zdaniem, ta nierucho-
mość kiedyś posiadała, ale od 
1978 roku nadany został innej 
nieruchomości. Z wyjaśnień 
pracownika Urzędu Gminy 
wynikało, że nie istnieje moż-
liwość zmiany numeracji nie-
ruchomości na tym odcinku 
ulicy, ponieważ inni miesz-
kańcy się na to nie zgadzają.
 Tym razem obrady Sesji 
Rady Gminy Raszyn trwały 
do godziny 20.40. Następne 
mają się odbyć 31 maja.

Małgorzata Kaiper

RADA GMINY

XXI Sesja Rady Gminy © M. Kaiper

Sołtysi i mieszkańcy © M. Kaiper
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CO NOWEGO W AUSTERII

Wieści z Austerii
Za	niezwykle	pozytywny	fakt	należy	uznać	stale	wzrastające	
zainteresowanie	mieszkańców	naszej	gminy	dalszym	losem	
zabytkowego	kompleksu	budynków	wchodzących	w	skład	
tzw.	zespołu	Austerii.	Przypomnieć	wypada,	iż	poza	piętro-
wym	budynkiem	dawnego	zajazdu	są	to	jeszcze	następu-
jące	zabudowania:	stajnia,	wozownia,	kramy	oraz	poczta.	
Wszystkie	te	obiekty	oraz	ich	otoczenie,	wpisane	są	do	reje-
stru	zabytków.	Z	uwagi	na	to	koncepcja	przyszłego	ich	
wykorzystania	musi	być	przedstawiona	całościowo	wraz	
z	aranżacją	wewnętrznego	dziedzińca.

Pozorna cisza
Wiem, że wielu mieszkańców 
niepokoi fakt braku widocz-
nych działań przy wymienio-
nych obiektach. Jednakże ten 
pozorny spokój dotyczy tylko 
działań fizycznych. By można 
było je realizować potrzebne 
są stosowne uzgodnienia 
z Mazowieckim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabyt-
ków (dalej MWKZ). Właśnie 
stosując się do zaleceń tegoż 
urzędu, w miesiącach wrze-
sień – grudzień 2011 r. prze-
prowadzone zostały następu-
jące ekspertyzy: techniczna, 
stratygraficzna, mykolo-
giczna, architektoniczna oraz 
badania georadarowe. W ich 
efekcie otrzymaliśmy opraco-
wania zawierające blisko 800	
stron! Składają się na nie: 
stwierdzenie stanu faktycz-
nego, wnioski oraz dalsze 
zalecenia poparte stosownymi 
obliczeniami, materiałem 
fotograficznym oraz rysun-
kami technicznymi. Obfitość 
materiałów i bardzo wnikliwa 
ich analiza oraz szereg usta-
leń z życzliwie nastawionymi 
do projektu rewitalizacji kom-
pleksu Austerii pracownikami 
MWKZ, musiały zająć odpo-
wiedni okres czasu. Mimo to 
już 28 marca br. otrzymali-
śmy ogólne zalecenia, w któ-
rych MWKZ postuluje wyko-
nanie dalszych prac zgodnie 
z wnioskami i zaleceniami 
przedstawionymi w eksper-
tyzach. Następnie Urząd 
MWKZ pozytywnie zaopi-
niował zamiar wprowadzenia 
do budynku Austerii funk-
cji użyteczności publicznej – 
muzeum, w kramach i stajni 
możliwe jest też wprowadze-
nie drobnego handlu, małej 

gastronomii oraz nieuciążli-
wej działalności gospodarczej. 
Zalecono też przywrócenie 
pierwotnego pokrycia obiek-
tów dachówką ceramiczną. 
Niezmiernie istotny wydaje 
się fakt uzyskania zgody 
na możliwość wprowadzenia 
do budynku Austerii dodat-
kowych schodów przeciwpoża-
rowych, co w znaczący sposób 
otwiera nam drogę do szer-
szego wykorzystania obiektu 
w przyszłości – zwłaszcza 
w odniesieniu do przepisów 
przeciwpożarowych. MWKZ 
zobowiązał nas też do jak naj-
szybszego wykonania hydro-
izolacji poziomej i pionowej 
budynku. Stosowne pozwole-
nie na przeprowadzenie tych 
prac wydane zostało w dniu 
14 maja br. Procedura zmie-
rzająca do przeprowadzenia 
przetargu została niezwłocznie 
uruchomiona. Należy jednak 
pamiętać, iż przeprowadze-
nie większości prac rewitali-
zacyjnych wiąże się z budow-
nictwem. Dodatkowo więc 
musimy uzyskiwać stosowne 
pozwolenia w Starostwie 
Powiatowym, a określony try-
bem urzędowym okres odpo-
wiedzi może trwać nawet do 
dwóch miesięcy. Innym czyn-
nikiem spowalniającym prace 
może być nadzór archeolo-
giczny, konieczny w naszym 
przypadku. Badania georada-
rem wskazują na pewne ele-
menty dawnej zabudowy znaj-
dujące się pod powierzchnią 
terenu. Prawdopodobnie są to 
zasypane piwnice bądź pozo-
stałości fundamentów. Warto 
w tym miejscu dodać, iż wśród 
wielu innych dodatkowych 
działań uzyskaliśmy pozwole-
nie na uporządkowanie terenu, 

m.in. usunięcie pozostałości 
po tzw. ,,domku rybaka”.

Mity i fakty
Kilku wnikliwych obserwato-
rów zwraca uwagę mieszkań-
ców na fakt obsypującej się 
elewacji budynku Austerii, 
a także na roślinność wyrasta-
jącą z krokwi i rynien stajni. 
Czuję się w obowiązku odnie-
sienia się do tych kwestii, 
tym bardziej, że powstały 
one zapewne w wyniku tro-
ski o naszą Raszyńską Perłę. 
Słów kilka o elewacji. Fak-
tycznie po przeniesieniu loka-
torów do nowych budynków 
– co jak określono w eksper-
tyzie mykologicznej uchro-
ni ło  ich przed da lszym 
oddziaływaniem grzybów 
pleśniowych, które zwłaszcza 
u dzieci przyczyniają się 
do alergicznych odczynów 
układu oddechowego, a długo-ddechowego, a długo-
trwałe oddziaływanie ich tru-
jących toksyn ma ścisły zwią-
zek z powstawaniem chorób 
nowotworowych krwi, prze-
łyku, płuc, żołądka i wątroby 
–  wykonano  kon i e czne 
odkucia niszczące elewacje. 
Stało się to jednak w sposób 
zamierzony. Przyczyniły się 
do tego mianowicie badania 
architektoniczne. Miejscowe 
skucia tynku miały m.in. na 
celu sprawdzenie przewią-
zania murów oraz odsłonię-
cie biegu ścian. Natomiast 
po wymiarach cegieł ustalić 
można wiek ich powstania. 
Najkrócej ujmując budynek 
Austerii powstał w wyniku 

rozbudowy wcześniej ist-
niejących budowli. Hipote-
tycznie przyjęto, iż najstar-
sze jego fragmenty mogą 
pochodzić z XVII wieku. Jed-
nak aby to stwierdzić trzeba 
było troszkę pokuć. Bada-
nia te potwierdziły również 
fakt, iż r yzalit od strony 
dziedzińca był piętrowy. 
Wydaje się też, że rzeczywiście 
całkiem spora, dachowa roślin-
ność, na pewno nie wysiała 
się tej wiosny. Jednakże nie 
będą w tym kierunku podjęte 
żadne prace, a to z uwagi 
na toczące się działania 
zmierzające do opracowania 
projektu ich rozbiórki, celem 
ponownego odtworzenia. 
Nie wydaje się więc zasadne 
by łatanie dziur i trwonie-
nie środków finansowych 
na pokaz było w tym wypadku 
uzasadnione. Oczywiście sam 
proces potrwa dość długo. 
Nie wiadomo kto i za ile lat 
go zakończy, jednakże dobry 
początek, dobra wola osób 
zaangażowanych w gminne 
sprawy oraz doskonała współ-
praca z pracownikami MWKZ 
są w tej chwili najważniejsze.

Koordynator prac nad Austerią 
Krzysztof Bąkała

Tomy opracowań © K. Bąkała

Zapraszamy	
na	stronę	interne-

tową	Gminy	Raszyn
www.raszyn.pl	
–	do	obejrzenia	
filmu	„Austeria	

zakurzona	perła”
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Dr. Wiesław Borsuk 
nadal Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Ładach

W dniu 11 maja, podczas 
uroczystości Święta Szkoły, 
Wójt Andrzej Zaręba wręczył 
Dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej w Ładach dr. Wiesła-
wowi Borsukowi nominację, 

na mocy której będzie on pia-
stował swoje stanowisko przy-
najmniej przez następne 5 lat. 
Decyzja władz gminy spotkała 
się z ogromnym aplauzem 
nauczycieli, uczniów, rodziców 
i zgromadzonych gości. Dzię-
kując za dotychczasową pracę 
Wójt Andrzej Zaręba i jego 
zastępca Marzena Lechańska 
podkreślali wysokie osiągnięcia 
uczniów, świadczące o dosko-
nałej pracy Dyrektora i jego 
kadry pedagogicznej. Szkoła 
w Ładach, kierowana przez 
Wiesława Borsuka to dosko-
nała placówka, która nie tylko 
świetnie uczy, ale i wychowuje. 
GRATULUJEMY!!!

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Jak co roku Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Raszyn zaplanował  programy, których celem jest profilaktyka 
zdrowia mieszkańców. Obrazuje je poniższa tabela, w której ponadto zawarte są informacje o przeprowadzonych działaniach 
ubiegłorocznych. Z analizy jej zapisów wynika, że tegoroczne działania obejmą swym zakresem znacznie więcej osób.

Wicewójt Marzena Lechańska

L.P. Nazwa programu Wykonanie 2011 r. Plan 2012 r.

1
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji 
z grupy szczególnego ryzyka (300 osób od 65 roku życia) 
z terenu Gminy Raszyn

12 900 zł brutto
(258 osób x 50 zł)

15 000 zł brutto
(300 osób x 50 zł)

2
Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci uczęszczają-
cych do przedszkoli na terenie gminy Raszyn ( łącznie 741 
dzieci)

7 191 zł brutto
(423 zł x 17 zł)

12 597,00 zł brutto
(741 osób x 17zł)

3
Programu profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I, III 
i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn (łącznie 693 
dzieci)”

11 451,50 zł brutto
(619 osób x 18,50 zł)

12 820,50 zł brutto
(693 osób x 18,50 zł)

4
Wykonanie przesiewowych badań słuchu u dzieci z klas I i VI 
szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn oraz klas III 
Gimnazjum nr 1 w Raszynie (łącznie 640 uczniów).

12 012 zł brutto
(572 osób x 21 zł)

13 440 zł brutto
(640 osób x 21zł)

5 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludz-
kiego HPV na lata 2011-2015”

I i II etap z 2011 r. 
36 250 zł brutto 
(145 dziewczynek 
x 250zł)

III etap z 2011r.
20 000 zł
(77 dziewczynek
 x 250 zł)

I i II etap 2012r. 
52 000 zł brutto
(208 dziewczy-
nek  x 250 zł)

72 000 zł

6 RAZEM: 79 804,50 zł 125 857,50 zł

Dyrektor	Gminnego	Ośrodka	Sportu	w	Raszynie	
ul.	Sportowa	30

ogłasza	nabór	na	stanowisko:

GŁÓWNEGO	KSIĘGOWEGO
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego 
powinna spełniać wymagania zgodnie z art. 54 ust.2 Ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
Kandydaci obowiązkowo muszą posiadać biegłą znajo-
mość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfika-
cji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, znajomość 
prawa ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych 

Wymagane	dokumenty	aplikacyjne	należy	składać	
w	siedzibie	Gminnego	Ośrodka	Sportu	w	Raszynie	
ul.	Sportowa	30	lub	przesłać	pocztą	na	adres:	05-090	
Raszyn,	ul.	Sportowa	30	z	dopiskiem	na	kopercie	
„Nabór	na	Stanowisko	Głównego	Księgowego„
w	terminie	do	15	czerwca	2012	r.
Inne	informacje:	na	stronie	internetowej	BIP	placówki	
i	pod	numerem	telefonu	22	720	19	08

UWAGA	MIESZKAŃCY	wsi	LASZCZKI

Można już podpisywać umowy o podłączenie do wybudowanej w ubiegłym roku sieci wodociągowej w ulicach przyległych 
do ulicy Leszczynowej. Jej budowę finansowano częściowo z WFOŚiGW. Warunkiem umorzenia części pożyczki jest spełnienie 
tzw. efektu ekologicznego. Do nowo wybudowanej sieci może się przyłączyć 63 nieruchomości.

Dyrektor Wiesław Borsuk © M. Kaiper
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XXVII Rajd 
Szlakiem naszej historii
Pierwszy rajd, stanowiący żywą lekcję historii i patriotyzmu, odbył się 
w 1986 r. Obecnie obejmuje swym zakresem tereny Piastowa, Pruszkowa, 
Włoch, Ursusa, Magdalenki, Raszyna i Ożarowa Mazowieckiego. Jego 
głównym organizatorem jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 
Rajd jest ogromną impreza przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Sękocinie biorą w nim udział od 2002 r., kiedy 
to zostali zaproszeni do uczestnictwa przez panią Barbarę Buchalczyk, 
zasłużoną emerytowaną nauczycielkę naszej szkoły. Do dziś bierze ona 

udział w rajdzie. W czasie wędrówki pieszej lub rowerowej, uczestnicy oddają 
hołd poległym, pomordowanym i prześladowanym Polakom. Młodzież ma 
również niebywałą okazję spotkać się z ludźmi będącymi bezpośrednimi 
świadkami historycznych wydarzeń, którzy w interesujący sposób przybliżają 
dzieciom i młodzieży historię. A są wśród nich m.in.: Janusz Kaźmierczak 
„Janusz”, st. strzelec IV Kompanii „Polesie”, oraz Jerzy Słowikowski, były 
łącznik Dowództwa Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.

Zadaniem każdego patrolu jest odwiedzenie czterech miejsc związanych 
z II wojną światową, wysłuchanie historii oraz oddanie hołdu. Uczestnicy 
otrzymują mapy, które umożliwiają zlokalizowanie przydzielonych obiek-
tów, a są wśród nich:
•  Tablica upamiętniająca działalność AK na terenie Magdalenki i okolic, 

umieszczona w kościele w Magdalence;
•  Pomnik ku czci żołnierzy AK Kompanii „Polesie”, usytuowany na pola-

nie leśnej na przeciwko kościoła;
•  Miejsce egzekucji 223 więźniów Pawiaka, dokonanej 28 maja 1942 r. 

Pomnik usytuowany w lesie na przedłużeniu ulicy Jarzębinowej;
•  Cmentarz parafialny w Magdalence, kwatera ofiar powyższej egzekucji;
•  Krzyż w Sękocinie-Lesie, miejsce egzekucji 12 żołnierzy 7. pułku pie-

choty AK „Garłuch” dokonanej przez Niemców 9 grudnia 1944 r. 
•  Pomnik – krzyż w Słominie; miejsce upamiętniające uratowanie miesz-

kańców wsi przed pacyfikacją przez Niemców w dniu 6 sierpnia 1944 r.
•  Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie (sio-

stry m.in. opiekowały się rannymi, wracającymi z Warszawy po klęsce 
Powstania Warszawskiego).

W tegorocznym rajdzie wzięło udział 42 uczniów naszej szkoły z klas 0 – 6, 
co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich naszych dzieci. Patrolami rowe-
rowymi i pieszymi opiekowały się nauczycielki: Marzena Stańczak, Regina 
Suwała i Ewa Karasek, oraz rodzice: Gabriela Sikora, Małgorzata Pogorzel-
ska, Ewa Markowicz, Ireneusz Gas i Piotr Jakowiecki. Wszystkim rodzicom 
jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc i zaangażowanie. 
 Miłym uwieńczeniem rajdu było ognisko z pieczonymi kiełba-
skami. Serdecznie dziękujemy organizatorom imprezy za zaproszenie nas 
do udziału, weteranom – za cierpliwe przekazywanie historii, siostrom 
w Walendowie – za serdeczne ugoszczenie nas (jak zawsze)! Do zobaczenia 
za rok, będziemy na pewno!!!

Nauczycielka SP w Sękocinie Ewa Karasek

RAJD SZLAKIEM NASZEJ HISTORII
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Raszyńska Służba Zdrowia
Początkiem 
była apteka w austerii
Wkrótce po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej i odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości rozpoczęła swoją pracę apteka 
mieszcząca się w Austerii. Tak wyglądały 
początki opieki medycznej w Raszynie. 
W kolejnych latach, poprzez tworzenie 
ośrodków zdrowia, opieka zdrowotna 
nad mieszkańcami wsi ulegała poprawie. 
Była szczególnie ważna z uwagi na tra-
piące ludzi choroby weneryczne, gruź-
licę czy trudną do opanowania chorobę 
oczu – jaglicę. Pierwszy Ośrodek Zdrowia 
Kasy Chorych powstał w Raszynie około 
1933 r., z siedzibą w należącym do Hufca 
Pracy w Raszynie, budynku wybudowa-
nym na probostwie. Obecny jego adres 
to Słoneczna 2. Pracę w tym ośrodku pod-
jęli lekarze: Stanisław Bober i dr. Kassur.  
 W latach	1936/37	ośrodek zdrowia 
przeniesiono do należącego do p. Rzep-
niewskich, budynku przy Al. Krakowskiej 
45. Pracę w nim podjęła  felczer Jolanta 
Koszarewska, która w nienormowanym 
czasie pracy, traktując ją jako „czynienie 
dobra dla innych” pracowała z ofiarnością 
dla mieszkańców Raszyna. Jej szczególną 
zasługą było opanowanie jaglicy. Była 
również instruktorką – szkoliła młodą 
kadrę pielęgniarską ze szkoły pielęgniar-
skiej z ulicy Koszykowej w Warszawie. 
Przez długie lata pracowała w medycynie 
szkolnej i innych placówkach gminnych. 
Wśród uczniów szerzyła wychowanie 
zdrowotne. Wówczas wprowadzono obo-
wiązkowe szczepienia ochronne przeciw 
durowi brzusznemu oraz ospie prawdzi-
wej. Po krótkim czasie ośrodek zdrowia 
przeniesiono na ulicę Nadrzeczną 3.

Lekarze i pielęgniarki
Do roku 1942 w Gminie Raszyn, która 
obejmowała wówczas duży obszar, 

pracowało zaledwie dwóch lekarzy. 
Znaczną poprawę opieki medycznej przy-
niosła,  trwająca od lat 40-tych do chwili 
śmierci w dniu 23 maja 1961 r. ofiarna 
praca kierownika placówki, doktora 
medycyny Mieczysława Słowikowskiego. 
W pamięci mieszkańców Raszyna zapisał 
się jako człowiek o wielkim sercu, jak rów-
nież jako wspaniały lekarz, który nikomu 
nie odmówił pomocy. W tym okresie 
w ośrodku powstawały nowe gabinety: 
pediatryczny, stomatologiczny, opieka 
pielęgniarska w terenie, powstał również 
punkt apteczny. Po jego śmierci placówką 
krótko kierowali: lek. ginekolog Stanisław 
Lipiński, następnie lek. internista Andrzej 
Korsak, a po nim żona Mieczysława Sło-
wikowskiego, również lekarz medycyny 
Jadwiga Słowikowska. Dopiero powoła-
nie w 1967 r. na stanowisko kierownika 
Ośrodka Zdrowia w Raszynie, lekarza 
specjalisty medycyny ogólnej Tadeusza 
Gocławskiego, ograniczyło częste zmiany. 
Funkcję kierowniczą pełnił z małą prze-
rwą do roku 2002. 
 Przełożoną pielęgniarek była Wanda 
Siermińska. Kolejne przełożone pielęgnia-
rek w ośrodku to Anna Weber, Teodozja 
Piwowarczyk, Barbara Polakowska, Kry-
styna Kołodziejczyk. W grudniu 1989 r. 
Dyrekcja ZOZ Ochota funkcję przełożonej 
pielęgniarek powierzyła Teresie Nowak, 
która pełni ją do chwili obecnej, jako pie-
lęgniarka koordynująca. Przez krótki okres 
funkcję kierownika Ośrodka Zdrowia peł-
niła lekarz pediatra Alina Sulej.

We własnym budynku
W lutym 1977 r., po 10 latach budowy 
prowadzonej przez Wojewódzki Wydział 
Zdrowia w Warszawie, ośrodek zdrowia 
został przeniesiony z ulicy Nadrzecznej 
do nowego budynku na ulicę Szkolną 
2 C. W nowej placówce znacznie polep-
szyły się warunki pracy, a dzięki dokto-
rowi Tadeuszowi Gocławskiemu zakres 

opieki medycznej został rozszerzony 
o gabinety rehabilitacji, które do obecnej 
chwili mieszczą się w piwnicy budynku. 
Zatrudniono równocześnie większą liczbę 
lekarzy i pielęgniarek. Po odejściu na eme- Po odejściu na eme-
ryturę doktora Tadeusza Gocławskiego 
kierownikami Ośrodka Zdrowia w Raszy-
nie byli kolejno: lek. ginekolog Zbigniew 
Gryglicki, Joanna Włodarska – specja-
lista medycyny rodzinnej oraz obecnie 
pełniąca tę funkcję Agata Kuran-Kalata 
– specjalista chorób wewnętrznych.

Starania o nowy 
Ośrodek Zdrowia
Po wielu latach funkcjonowania Ośro-
dek Zdrowia w Raszynie przestał speł-
niać oczekiwania zarówno pacjentów, jak 
również pracowników. Nieremontowany 
budynek okazał się zbyt mały i nieno-
woczesny. Po pokonaniu wielu trudno-
ści 23 maja 2011 r. został poświęcony 
kamień węgielny pod nową inwestycję. 
Obecnie nowy obiekt jest już wybudo-
wany, za kilka dni nastąpi jego odbiór 
przez Urząd Gminy Raszyn. Rozstrzy-
gnięcie przetargu na wyposażenie nowego 
ośrodka zostanie ogłoszone 11.06.2012 r.

Nowy Ośrodek Zdrowia 
w Raszynie
Obecna Rada Gminy VI kadencji, jak 
również Wójt Gminy Raszyn Andrzej 
Zaręba dążą do tego, aby wyposażenie 
nowego obiektu dało szansę na zapew- dało szansę na zapew-
nienie pacjentom dobrej opieki medycz-
nej, a pracownikom doskonałe warunki 
do wypełniania swoich obowiązków 
służbowych.
 Patrząc optymistycznie w najbliższą 
przyszłość myślę, iż wrzesień 2012 r. 
to realny termin rozpoczęcia pracy 
w nowym budynku w ramach POZ.

Teresa Nowak
Informacje przedstawiono w oparciu o książkę 

„Dzieje Raszyna i Falent” Honoraty Kaszuby, 
wyd. Bonum 2009 r. oraz w oparciu o ustne informacje 

pani Berty Sujeckiej i Henryki Szwed

HISTORIA OŚRODKA ZDROWIA
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Nowy	budynek	Ośrodka	Zdrowia	w	Raszynie	stał	się	faktem.	
Ekipy	budowlane	w	ciągu	niecałego	roku	stworzyły	obszerny,	
dwupiętrowy	obiekt,	do	którego,	po	wyposażeniu	sfinansowa-
nym	w	najmniejszych	detalach	przez	Gminę	Raszyn,	wpro-
wadzi	się	kadra	zarządzana	przez	dyrekcję	SZPZLO	Ochota.	
O	aktualnym	funkcjonowaniu	placówki	i	planach	na	przy-
szłość	z	Dyrektorem	SZPZLO	Ochota	Krzysztofem	Marcinem	
Zakrzewskim	rozmawia	Małgorzata	Kaiper.

MK: Panie Dyrektorze, jak Pan 
ocenia działanie Ośrodka Zdro-
wia w Raszynie?
KMZ: Muszę powiedzieć 
szczerze, że obecnie nie jestem 
usatysfakcjonowany funkcjo-
nowaniem Ośrodka Zdrowia  
w Raszynie. Wynika to ze 
złego stanu bazy materialnej, 
lecz także problemów z zarzą-
dzaniem. Jeśli chodzi o bazę, 
to nowa placówka wkrótce 
zmieni sytuację. Dzięki bar-
dzo pozytywnej działalności 
władz gminy, szczególnie dobrej 
współpracy z obecnym Wój-
tem Panem Andrzejem Zarębą, 
udało się porozumieć i wiele 
spraw dograć. Mam nadzieję, 
że przeprowadzka do nowego 
budynku wymusi również nową 
jakość organizacji pracy pla-
cówki. Widzę, że kierownictwo 
placówki się stara, ale ciągle jest 
tu pole do poprawy.

MK: Mieszkańcy mają wiele 
zastrzeżeń do pracy tej pla-
cówki. Wielogodzinne czekanie 
na wizytę, trudności z jej uzy-
skaniem, częsta absencja leka-
rzy to raszyńska rzeczywistość. 
Kto odpowiada za taką organi-
zację pracy przychodni?
KMZ: Organizacja procesu 
realizowania świadczeń zdro-
wotnych zależy od kierownic-
twa placówki. Jeżeli kierow-
nik właściwie realizuje swoje 
zadania, jest menadżerem 
swojej przychodni, to pracuje 
ona dobrze lub bardzo dobrze, 
nawet wtedy, gdy warunki nie 
są najlepsze. Analizując działal-
ność innych jednostek widzę, 
że przy właściwym podejściu 
można stworzyć dobrą pla-
cówkę – z odpowiednio zor-
ganizowaną rejestracją, proce-
sem leczniczym, podejściem 
do pacjenta. 
 
MK: Czy ZOZ, zatrudniając kie-
rownika szkoli go pokazując 
właściwe wzory, czy też polega 
jedynie na jego własnych umie-
jętnościach. Czy przeprowadza 

kontrole pracy zatrudnianych 
pracowników? 
KMZ: Nie zostawiamy kierow-
nictwa bez pomocy. Cyklicz-
nie odbywają się u nas spotka-
nia kierowników przychodni  
i przełożonych pielęgniarek, 
podczas których prezentujemy 
nowe trendy, przepisy, szkolimy 
jak należy postępować, na co 
zwracać uwagę. 

MK: Jakie cechy powinien 
posiadać kierownik takiej 
placówki?
KMZ: Przede wszystkim nie-
kwestionowaną wiedzę mery-
toryczną, zmysł organiza-
cyjny, umiejętność współpracy 
z podległym personelem oraz 
umiejętność wykorzystywa-
nia predyspozycji personelu 
do określonych zadań.
 
MK: Jakie szanse na „nowe 
otwarcie” da otwarcie nowego 
i  nowoczesnego obiektu 
ochrony zdrowia?
KMZ :  Ba rdzo  s i ę  c i e -
szę, że powstał nowy ośro-
dek na terenie Raszyna. 
Będę starał się, aby ta pla-
cówka działała jak najlepiej  
i była wiodącą, ponieważ ma 
wszelkie dane, aby być właśnie 
taką. Nie dopuszczam do świa-
domości, żeby mogło być ina-
czej. Jednak gdyby do tego 
doszło, podejmiemy działa-
nia naprawcze, także informu-
jąc społeczność lokalną o tym, 
co jest przyczyną takiego, a nie 
innego stanu rzeczy.

MK: Z uwagi na dotychcza-
sowe warunki leczenia wiele 
osób zrezygnowało z usług 
raszyńskiego ośrodka zdrowia. 
Co w tej sytuacji ZOZ Ochota 
chce zrobić?
KMZ :  Trzeba ich zachę-
cić do korzystania z usług 
nowego Centrum Medycz-
nego Raszyn. Nam, jako orga-
nizatorowi świadczeń, bar-
dzo zależy na pacjentach. 
W służbie zdrowia, często 

odwrotnie niż w typowym 
biznesie, podaż kreuje popyt.  
W nowej placówce chcielibyśmy 
rozszerzyć więc zakres usług 
o lecznictwo specjalistyczne. 
Czy powstaną nowe poradnie? 
– to zależy tylko od decyzji 
NFZ. W dniu 29 maja będę roz-
mawiał z dyrekcją NFZ w spra-
wie podpisania od nowego roku 
kontraktów AOS w raszyńskiej 
przychodni. Moim zdaniem 
konieczne są: poradnia kardiolo-
giczna, jako że choroby układu 
krążenia są najczęściej rozpo-
znawane przez lekarzy POZ. 
Potrzebna jest także poradnia 
okulistyczna, reumatologiczna, 
urazowo-ortopedyczna z leka-
rzem zlecającym zabiegi rehabi-
litacyjne. Ważna jest też dobra 
ginekologia z możliwością bie-
żącej diagnostyki i wykonywa-
niem zabiegów. 

MK: A poradnia dla dzieci? Jest 
3 lekarzy, pracuje jeden.
W ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej musi być zapew-
niona poradnia dla dzieci 
zdrowych i chorych. Problem  
w tym, że pediatrzy to „wymie-
rająca” specjalizacja. Dlatego 
też uprawniono lekarzy - specja-
listów medycyny rodzinnej do 
udzielania świadczeń zdrowot-
nych dzieciom. W pierwszym 
rzędzie myślimy więc o zatrud-
nieniu dwóch dodatkowych 
lekarzy medycyny rodzinnej.

MK: Mieszkańcy gminy często 
narzekają na poziom pracy 
rejestracji pacjentów? Czy 
istnieje szansa za zmianę jej 
funkcjonowania?
KMZ: Mam nadzieję, że sko-
rygujemy to przez audyt w jed-
nostce. Rejestracja to pierw-
sze miejsce, w którym pacjent 
styka się z zakładem. Jeżeli 
dobrze funkcjonuje, to pacjent 
jest dobrze i profesjonalnie 

potraktowany, nawet pomimo 
faktu, iż świadczenia zdro-
wotne są limitowane. Musi jed-
nak uzyskać właściwe informa-
cje i wyjaśnienia. Wymaga to 
radykalnej zmiany podejścia, 
dlatego podjąłem już działania, 
które zmienią wizerunek reje-
stracji nie tylko w Raszynie, lecz 
w całym zakładzie. Przygoto-
wujemy, poprzez m.in. badania 
psychologiczne, obraz poten-
cjału i predyspozycji zawodo-
wych pracowników rejestracji: 
otwartości na chorego pacjenta 
i jego potrzeby, znajomości 
przepisów dotyczących ochrony 
zdrowia, a także umiejętności 
pracy przy wprowadzanym wła-
śnie systemie informatycznym. 
Osoby, które uzyskają najmniej-
szą ilość punktów, będą musiały 
jak najszybciej się poprawić.

MK: Czy informatyzacja 
nowego ośrodka pomoże w lep-
szej organizacji pracy?
KMZ: Nie tylko ośrodka 
w Raszynie, ale całego ZOZ-
u. Wchodzimy w finalny okres 
wdrożenia systemu informa-
tycznego, który połączy cztery 
duże zakłady lecznictwa otwar-
tego lewobrzeżnej Warszawy, 
informując np. na bieżąco 
o wolnych miejscach w lecz-
nictwie specjalistycznym. Sys-
tem pozwala też na rejestro-
wanie się pacjentów przez 
internet. W Warszawie system 
ten startuje od dnia 1 lipca br. 
Chcielibyśmy więc włączyć do 
jego zasobów także Centrum 
Medyczne Raszyn. 

MK: Czym można będzie zachę-
cić lekarzy, żeby zatrudniali się 
w raszyńskiej placówce?
KMZ: Najważniejsze są dobre 
warunki pracy i płacy. My 
zapewniamy lekarzom dobre 
warunki finansowe. Rów-
nie ważna jest jednak dobra 
atmosfera i organizacja pracy, 
nad czym bieżąco winien czu-
wać kierownik placówki. Mam 
nadzieję, że tak będzie. 

MK: Bardzo serdecznie dzię-
kuję Panu za rozmowę. Daje 
Pan mieszkańcom gminy 
Raszyn prawdziwą nadzieję 
na znaczącą i tak potrzebną 
poprawę warunków opieki 
medycznej.

Małgorzata Kaiper

WYWIAD MIESIĄCA
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NASI MIESZKAŃCY

Talenty są wśród nas
Natalia	Wrona	–	studiuje	psychologię,	marzy	o	reżyserii,	
a	przede	wszystkim	jeździ	konno.	Mistrzyni	Polski	Mło-
dych	Jeźdźców	2010	we	Wszechstronnym	Konkursie	Konia	
Wierzchowego,	wielokrotna	laureatka	podium	w	kolejnych	
zawodach	jeździeckich,	wreszcie	wielka	miłośniczka	sportu.

Na swojej stronie interneto-
wej Natalia pisze, że, w zawo-
dach jeździeckich bierze udział 
dwóch sportowców – jeź-
dziec i koń. To od ich współ-
pracy zależą w dużej mierze 
wyniki. W drużynie z Natalią 
gra Tacyt. Gdy na niego trafiła 

miał fatalną opinię płochliwego 
i trudnego zwierzęcia, nie dają-
cego szans na jakiekolwiek zwy-
cięstwa. Tym czasem lata wspól-
nej pracy sprawiły, że razem są 
w stanie wygrywać zawody 
w wyższych kategoriach, 
niż wskazują na to fizyczne 
warunki Tacyta. W osiem sezo-
nów udało im się stworzyć 
wspólnie imponujące jeździec-
kie CV – w ciągu 6 lat zdobyli 
5 medali Mistrzostw Polski 
Juniorów i Młodych Jeźdź-
ców. Razem dwukrotnie starto-
wali w Mistrzostwach Europy 

Juniorów. Szukając zastępstwa 
dla Tacyta, znakomicie wytre-
nowała jego młodszego brata, 
Toledo, który świetnie służy 
teraz młodszej zawodniczce.
 Natalia jazdą konną intere-
suje się „od zawsze” – już jako 
jedenastolatka była pewna, 
że to właśnie ten sport chce 
uprawiać. Od lat z pasją i talen-
tem angażuje się w kolejne 

przedsięwzięcia związane z jeź-
dziectwem. Obecnie poszukuje 
funduszy i sponsorów, umoż-
liwiających jej dalszy rozwój 
kariery sportowej, ponieważ 
przechodząc do kategorii senio-
rów, zacznie zmagać się z prze-
ciwnikami na najwyższym, 
światowym poziomie.
Trzymajmy za nią kciuki!

Zofia Kaiper

BOGU na CHWAŁĘ, LUDZIOM na POŻYTEK

10	maja	br.	Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Dawidach	obcho-
dziła	47	rocznicę	swojego	powstania.	Dopiero	od	2011	r.	
po	wielu	latach	niedoinwestowania,	wypływa	na	coraz	szer-
sze	wody.

Zaczęło się od 16 zapaleń-
ców – 10 maja 1966 r., zorga-
nizowani przez Władysława 
Giblewskiego i Janusza Pisko-
rza, Kazimierza Kiljana oraz 
Stanisławów Wielogórskiego 
i Lewandowskiego, założyli 
OSP Dawidy. Początki były 
trudne – przez pierwszych 
dziesięć lat ich siedzibą jest 
prywatny dom W. Giblew-
skiego, a wyposażeniem rol-
nicza przyczepa ciągnikowa 
do przewozu ludzi i moto-
pompa M-400. W ‘77 r. 
otrzymują Stara 25 z nowszą 
M-800. W tym samym roku 

HRS „Dawidy” oferuje straża-
kom wiatę, którą ci adaptują 
na pierwszą strażnicę. Nowy 
lokal umożliwia powołanie 
w ‘79 r. drużyny młodzieżowej 
pod dowództwem Krzysztofa 
Królikowskiego, a w ‘84 r. dru-
żyny żeńskiej. Wielu zaczy-
nających wtedy przygodę 
ze strażą, pozostanie w niej 
przez następne lata, bezintere-
sowną pomoc innym traktując 
jako sposób na życie. Do nich 
należą Mirosław Witkowski, 
Jacek Kozerski, Andrzej Fry-
del, Zbyszek Zych oraz bracia 
Robert i Piotr Lubańscy.

 W ’84 r. ma miejsce prze-
prowadzka do nowego lokum 
– starej stolarni, zapewniają-
cej straży lepsze warunki. Rok 
później w trakcie zawodów  
wojewódzkich OSP udaje się 
im wygrać wóz bojowy Magi-
rus – Deutz, po ośmiu latach 
wymieniony na GCBA Jelcz 
004. Ten dzielnie służy aż 
do ‘11 r., kiedy to strażacy 
przekazują go OSP Falenty. 
W ‚87 r. funkcję naczelnika  
obejmuje Adam Marchewka. 
Przez ponad 20 lat dowodzi 
strażą, by w 2010 r. zostać 
prezesem honorowym jed-
nostki. W ten sposób dru-
howie uhonorowali lata jego 
pracy.
 Powstanie w ‘95 r. Krajo-
wego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego, nakłada na jed-
nostkę obowiązek doposażenia 
i szkoleń. W 2006 r. z okazji 
40-lecia strażacy otrzymują 
nowy sztandar, wzorowany na 
starym, z Orłem Piastowskim, 
podarowanym w ‘80 r. przez 
HRS.
 Ubiegły rok to czas przy-
spieszonego rozwoju – dzięki 
dofinansowaniu z Gminy 
Raszyn oraz innych źró-
deł zakupiono nowoczesny, 
doskonale wyposażony wóz 
bojowy Scania GCB A5/32. 

Wykonano również remont 
strażnicy: naprawiono dach, 
wymieniono drzwi wjazdowe, 
odmalowano kilka pomiesz-
czeń, a za pieniądze z 1% 
wymieniono stolarkę okienną. 
 Od 2010 roku naczelni-
kiem OSP Dawidy jest Jacek 
Kozerski, osobiście odpo-
wiedzialny za zakup nowego 
wozu. Obecnie jednostka liczy 
37 osób, w tym 10 osobową 
drużynę żeńską i 12 osobową 
młodzieżówkę.

– „Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek” to od początku 
była nasza dewiza i  je j 
będziemy się trzymać – mówi 
Jerzy Giblewski, prezes OSP 
Dawidy.

Zofia Kaiper

Jerzy Giblewski

OSP DAWIDY © J. Giblewski
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Jubileusz Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie

Nasza	biblioteka	skończyła	w	tym	roku	65	lat,	ale	na	eme-
ryturę	się	nie	wybiera!

15 maja br. o godz. 18, przy 
akompaniamencie kwartetu 
Bellos Cellos, odbyła się uro-
dzinowa gala raszyńskiej 
biblioteki, poprowadzona 
przez dyrektor Magdalenę 
Golec, wraz z zespołem pra-
cowników. Po przemowach, 
gratulacjach i podarunkach 
każdy z Gości otrzymał kawa-
łek jubileuszowego tortu 
(autorstwa cukiernika Mariana 
Tkaczyka). Można było oglą-
dać wystawę „Historia biblio-
teki historia Euro”.
 Wśród szacownych gości 
znaleźli się m.in. Wójt Andrzej 
Zaręba, dyrektor GOK Elż-
bieta Kuczara, dyrektor GOS 
Katarzyna Klimaszewska, kie-
rownik Ogniska Wychowaw-
czego w Jaworowej Wojciech 
Kucewicz, szefowie i pra-
cownicy jednostek oświato-
wych i kulturalnych, przed-
stawiciel raszyńskiej parafii, 
zaprzyjaźnieni biblioteka-
rze z pobliskich miejscowo-
ści, liderzy naszej społeczno-
ści, a także nasi Czytelnicy, 

sympatycy biblioteki. W tym 
miejscu składamy też ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim, którzy służyli  nam 
pomocą przy przygotowaniach 
uroczystości.
 Impreza miała charakter 
biblioteczno-sportowy, jako 
że wpisywała się w obchody 
IX Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Bibliotek, przebiegają-
cego pod hasłem „Biblioteka 
ciągle w grze”. Zostały też 
rozdane nagrody konkursu 
„Stwórz hasło dla biblioteki” 
– zwycięzcy: Bartłomiej Mach 
i Klaudia Buczkowska wygrali 
czytniki ebooków Kindle, auto-
grafy gwiazd sportu, książki 
i ufundowane przez GOS kar-
nety na basen. Pozostali lau-
reaci – Adam Rembiszewski, 
Agnieszka Kuczora, Agnieszka 
Gajda, Aleksandra Sadowska, 
Kewin Łopaciuk, Katarzyna 
Głowa, Marta Iwicka i Bartosz 
Morawski – otrzymali piłki, 
autografy, książki i gadżety na 
EURO 2012. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy!

 Clue programu było otwar-
cie dwuczęściowej wystawy 
o historii biblioteki i turnieju 
Euro 2012.
 Goście mogli prześledzić 
na niej przemiany, jakie zaszły 
w bibliotece na przestrzeni lat. 
A przebyliśmy długą drogę 
– od 1947, kiedy to Józefa Pie-
trzak zainicjowała powstanie 
biblioteki, poprzez długoletnie 
kierownictwo Wandy Misz-
tal (1949-1981) i Krystyny 
Ciechomskiej (1982-2005), 
za których czasów biblio-
tekę przenoszono z niewiel-
kiej izby w austerii do Klubu 
Sportowego, a później do 
Urzędu Gminy. Od 1999 roku 
działa też Filia w Jaworowej. 
Przez ten czas księgozbiór 
rozrósł się z 486 woluminów 
do  prawie 30 tys.! Konieczne 
więc były kolejne przenosiny 
– od 2006 roku placówka 
mieści się w nowoczesnym, 
600 metrowym gmachu przy 
Poniatowskiego 20, a dyrek-
torem jest Magdalena Golec. 
Zespół pracowniczy two-
rzą: Ewa Tkaczyk, Agnieszka 
Łuczak, Dagna Kruszewska, 
Wanda Rzyczkowska-Widzi-
szewska, Marianna Kłos 
i Krystyna Zawadzka (filia 
w Jaworowej). Nasze zbiory 
liczą obecnie 37 tys. wolumi-
nów (książki i multimedia), 

a  zare jest rowanych jest 
2,5 tys. czytelników, których 
obsługujemy elektronicznie 
(katalog kartkowy odszedł już 
do lamusa). Mamy 13 stano-
wisk komputerowych z dostę-
pem do internetu, w tym 5 
dla czytelników, sieć WiFi, 
stronę www i – idąc z duchem 
czasu – stronę na Facebooku. 
Zajmujemy się działaniami 
kulturalnymi, animacyjnymi, 
upowszechnianiem wiedzy, 
udzielaniem informacji oraz 
edukacją (lekcje biblioteczne). 
Pozyskujemy środki pozabu-
dżetowe, m.in. uczestnicząc 
w różnych programach, takich 
jak MSIB, czy Program Roz-
woju Bibliotek, które umoż-
liwiają nam dostosowywanie 
oferty do realnych potrzeb 
mieszkańców. Czytamy przed-
szkolakom w ramach akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom, 
propagujemy e-naukę angiel-
skiego, dzięki umowie z por-
talem FunEnglish.pl. W przy-
szłości planujemy digitalizację 
regionaliów, uruchomienie 
informatorium lokalnego, 
działania edukacyjne na rzecz 
osób wykluczonych cyfrowo, 
może założenie Dyskusyjnego 
Klubu Książki? 
Czas pokaże.

Dagna Kruszewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

UWAGA! Przerwa w pracy biblioteki 2-13 lipca
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że w dniach 2-13 lipca br. 
w siedzibie głównej biblioteki przy ul. Poniatowskiego 20 
odbywać się będzie skontrum księgozbioru. W tym czasie 
biblioteka będzie nieczynna. Prosimy o wzięcie tej przerwy 
pod uwagę przy planowaniu wakacyjnej lektury. Terminy 
zwrotu materiałów przypadające na dni wyłączone z pracy 
zostaną automatycznie przedłużone o 2 tygodnie. Przepra-
szamy za utrudnienia!

Zespół GBP w Raszynie

Darmowy dostęp testowy do World eBook Library
Do 1 lipca przez naszą stronę internetową www.biblioteka-
raszyn.pl można całkowicie za darmo pobrać z World eBook 
Library ponad 23 tysiące pełnych tekstów audiobooków oraz 
około 2 000 000 książek i innych dokumentów elektronicz-
nych, pochodzących z całego świata i napisanych w około 100 
językach. Wystarczy kliknąć w podany link i ściągnąć wybrane 
pliki na komputer, iPoda, iPada, czytnik, czy tablet, żeby zacząć 
przygodę z e-książką! 
Zachęcamy do skorzy-
stania z oferty.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej © A. Pluta
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II RASZYŃSKIE MIĘDZYSZKOLNE FORUM EKOLOGICZNE
20.04.2012 r. w SP w Raszynie, wybrani 
uczniowie gminnych szkół podstawowych 
i gimnazjum prezentowali swoje prace 
dotyczące poszanowania energii, wody 
i ich odnawialnych źródeł. Patronatem 
forum był Wójt Gminy Raszyn Andrzej 
Zaręba, a podczas Forum reprezentowała 
go Wicewójt Marzena Lechańska. 
 Iwona Ignaczak, nauczyciel SP w Ład 
za pomocą prezentacji multimedialnej 
pokazała szereg realizowanych progra-
mów, m.in „5 porcji warzyw, owoców 
lub soku”, „Szklanka mleka dla każdego 
dziecka”, „Nie pal przy mnie, proszę”, 
„Czyste powietrze wokół nas”, „Sprzą-
tanie świata”, zbiórki: makulatury, opa-
kowań po tuszach do drukarek, baterii, 
a	Kasia Lubańska, z kl. V B tej szkoły, 
multimedialne opracowanie – „Gatunki 
ryb objęte ochroną w Polsce”. 
 Osiągnięcia SP w Raszynie omówiłam, 
jako organizator i prowadzący spotkanie, 
prezentując udział szkoły w międzynaro-
dowych programach: Szkoły Stowarzy-
szone UNESCO i Szkoły dla Ekorozwoju. 
Obecnie mamy certyfikat Lokalnego Cen-
trum Aktywności Ekologicznej. Wykonu-
jemy program 7 kroków Eko – szkół: dwa 
razy w roku dokonujemy przeglądu śro-
dowiskowego szkoły monitorując zużycie 
energii, wody, papieru. Owocnie współ-
pracujemy z Instytutem Badawczym 

Leśnictwa w Sękocinie Starym, 
stacją Toyoty Warszawa Okę-
cie, Instytutem Globalnej Odpo-
wiedzialności. W szkole realizu-
jemy programy: „Szklanka mleka 
dla każdego ucznia”, „Owoce 
w szkole”, „Nie pal przy mnie, pro-
szę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, 
„Trzymaj formę”, „Zrozum świat”. 
Zrealizowaliśmy akcje: „Sprząta-
nie Świata”, „Wiosenne porządki”. 
„Godzina dla Ziemi”, „Ciepło dla 
Zwierząt”, prowadzimy zbiórkę 
zużytych telefonów komórko-
wych, baterii i akumulatorów, zaziele-
niamy terenu szkoły. Jesteśmy mistrzem 
w zbiórce makulaturypo raz 7 zwycięży-
liśmy w konkursie „Zbiórka makulatury”, 
zbierając ponad 39 ton! Od 30 lat działa 
u nas szkolny oddział Ligi Ochrony Przy-ł Ligi Ochrony Przy- Ligi Ochrony Przy-
rody. Uczestnicy Forum zapoznali się 
z wieloletnim kalendarzem ekologicznym 
Kacpra Kępy, ucznia kl. VID.
 Również uczniowie Gimnazjum, wraz 
z nauczycielem Emanuelem Jaroszewskim, 
pokazali realizację projektów „Edukacja 
globalna”, „Alternatywne źródła energii” 
oraz akcji „Dzień Wody” i „Dzień Ziemi”. 
W trakcie zbiórki makulatury – zebrali 
1,6 tony, a także przygotowywali albumy 
dotyczące ochrony przyrody w Polsce 
i parków narodowych.

 Uczniowie wszystkich szkół biorą 
udział w konkursach wiedzy dotyczą-
cych ekologii i ochrony środowiska na 
wszystkich szczeblach. Przygotowują pla-
katy, wystawy, gazetki ścienne promujące 
zdrowy styl życia, gospodarowanie odpa-
dami, ochronę energii i wody. W trakcie 
Forum uczestnicy odpowiadali na pyta-
nia sprawdzające znajomość zagadnień 
dotyczących oszczędzania energii, wody 
i gospodarowania odpadami. Raszyńskie 
Międzyszkolne Forum Ekologiczne służy 
prezentacji wszystkich naszych dzia-
łań, wymianie doświadczeń i promocji 
dobrych praktyk.

Grażyna Desperak-Kilińska 
Szkoła Podstawowa w Raszynie koordynator programów 

Szkoły Stowarzyszone UNESCO, Szkoły dla Ekorozwoju

Namalowali upadki!
W dniu 20.04.2012 r. w gminie Raszyn rozstrzygnięto pierw-ęto pierw-pierw-
szy (gminny) etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
Dzieci ,,Bezpiecznie	na	wsi	–	czy	upadek	to	przypadek?”, 
organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie. 
Do tegorocznej edycji konkursu przystąpili uczniowie naszych 
szkół podstawowych. Podzielone na dwie grupy wiekowe dzieci 
wykonywały prace plastyczną o tematyce związanej z bezpie-
czeństwem podczas pracy i zabawy na wsi.  Komisja konkursowa 
spośród 54 złożonych prac wyłoniła laureatów.

W I grupie wiekowej (0-3):
I	miejsce	–	Gabriela	Kot	SP	Łady

II	miejsce	–	Julia	Mączyńska	SP	Raszyn
III	miejsce	–	Szymon	Sikora	SP	Sękocin

W II grupie wiekowej (4-6):
I	miejsce	–	Aleksandra	Wrona	SP	Łady

II	miejsce	–	Katarzyna	Lubańska	SP	Łady
III	miejsce	–	Justyna	Charczuk	SP

	 Laureatów i wyróżnionych uhonorowano w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn  wręczając im nagrody ufundowane przez Odział 
Regionalny KRUS w Warszawie, m.in. plecak KRUS, koszulkę, 
rebus, książkę ,,Moje pierwsze prawo jazdy-karta rowerowa”, 
film ,,Rodzina Porażków”, opaskę odblaskową. Pozostałe nagrody 
ufundował Urząd Gminy Raszyn.

Laureatom i szkołom serdecznie gratulujemy ! O/R KRUS Warszawa

SZKOLNE WYDARZENIA

Do etapu wojewódzkiego XIV edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego” pod hasłem

„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”, 

w grupie dzieci od 5 do 8 r. życia, zakwalifikował się 6 letni Michał Radoliński, uczeń Szkoły Podstawowej w Sękocinie. 
Wyróżnienie przyznano też 9 letniemu Karolowi Błochowiczowi z tej samej szkoły.

Gratulujemy!
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PLACÓWKI OŚWIATOWE

Jeszcze bardziej przyjaźnie, jeszcze bardziej otwarcie....
Udało nam się! Dzięki 
z a k w a l i f i k o w a n i u 
do unijnego „Otwarte 
przedszkola” nasze dzieci 
uzyskają 447 bezpłat-
nych, finansowanych 

ze środków EFS i POKL, dodatkowych 
godzin zajęć a placówka nowoczesne 
pomoce dydaktyczne konieczne do ich 
przeprowadzenia. Projekt realizowany 
od marca br. zapewni również bezpłatne 
konsultacje, zajęcia i warsztaty dla zain-
teresowanych rodziców. Wszystko po to, 
żeby uświadamiać wagę i znaczenie wcze-
snej edukacji dziecka w jego dalszym 
rozwoju. 
 Zajęcia będą odbywały się raz w tygo-
dniu, poza czasem przewidzianym na reali-
zację podstawy programowej. Do grud-
nia 2013 roku, w niewielkich grupach 
(8-12 osobowych), przez jedną godzinę 

zegarową w tygodniu nasze przedszkolaki 
będą rozwijać swoje zdolności twórcze, 
umiejętności matematyczne, a także przy-
gotowywać się do nauki czytania i pisa-
nia na podstawie programu Klucz do uczenia 
się. Proponowane zajęcia są bardzo atrak-
cyjne, oparte na innowacyjnych rozwiąza-
niach edukacyjnych, urozmaicone dosto-
sowanymi do założeń projektu pomocami 
dydaktycznymi. Mają na celu pobudzić 
i rozwinąć talenty drzemiące w naszych 
wychowankach, wzmocnić ich wiarę w sie-
bie i we własne możliwości. Poprowadzą 
je nasi nauczyciele, przeszkoleni i przygo-
towani do udziału w projekcie, również 
na bieżąco doskonalący swoje kompeten-
cje. Celem projektu jest przede wszystkim 
podniesienie jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty.
 Współczesny świat stawia przed nami 
coraz to nowe wyzwania, którym trzeba 

sprostać. Projekt pomoże naszym dzie-
ciom odnaleźć się w coraz trudniejszej 
rzeczywistości, co z pewnością zaprocen-
tuje w przyszłości.

Magdalena Kołakowska
Dyrektor Przedszkola nr 2 w Raszynie

Święto Ziemi 
w Przedszkolu 
pod Topolą
22 kwietnia obchodziliśmy Święto 
Ziemi. Podkreślając znaczenie dbania 
o środowisko, zorganizowaliśmy kon-
kurs na zabawkę ekologiczną. Rodzice 
wraz z dziećmi z surowców wtórnych 
i materiałów ekologicznych przygoto-
wali fantastyczne dzieła. Przedszkolaki 
wykazały się niezwykłym talentem, kre-
atywnością i zaangażowaniem tworząc 
roboty, lalki, zwierzęta, pojazdy, a nawet 
akwarium! Najlepsze prace zostały nagro-
dzone, a dzieci miały okazję zobaczyć, że 
zabawki można tworzyć również w domu 
i są one o wiele ciekawsze…

Beata Podgórska

Dlaczego warto wybrać nasze Gimnazjum

Co nas wyróżnia:
•  wprowadzamy innowacje: matematyka 

(podział na grupy zaawansowania), 
język angielski (rozszerzony program) 

•  otwieramy klasę matematyczno-przy-
rodniczą  i klasę humanistyczną  

•  planujemy utworzenie klasy językowej 
•  szybko i skutecznie komunikujemy się 

z Rodzicami (m.in. poprzez dziennik 
elektroniczny)

•  uczymy wszystkich języków obcych 
(angielski, francuski, niemiecki, rosyj-
ski) w grupach dostosowanych do indy-
widualnych umiejętności ucznia

•  realizujemy opłacane przez Gminę 
dodatkowe zajęcia z matematyki dla 
wszystkich klas

•  wspieramy pomysły i inicjatywy 
Rodziców

•  organizujemy konkursy i imprezy 
międzyszkolne 

•  oferujemy opiekę i wsparcie pedagoga, 
psychologa oraz reedukatora

•  stosujemy punktowy system oceniania 
zachowania

•  podejmujemy konsekwentne działania 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
młodzieży

Nasi uczniowie:
•  korzystają z tablic interaktywnych 

na lekcjach 
•  odnoszą  sukcesy  w zawodach 

sportowych
•  wyjeżdżają na warsztaty prowadzone 

w językach obcych
•  uczestniczą w ogólnopolskich i między-

narodowych projektach 
•  odrabiają prace domowe przez Internet 
•  uczestniczą w różnych zajęciach 

dodatkowych 
•  wyjeżdżają na wycieczki integracyjne, 

kulturalne i poznawcze
•  współorganizują WOŚP i inne imprezy 

szkolne
•  uczestniczą w wykładach na Uniwersy-

tecie Warszawskim
•  dostają się do renomowanych liceów 

warszawskich
•  mieszkają blisko szkoły – nie tracą 

czasu na dojazd

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 
http://www.gimnazjum.raszyn.pl/

Przypominamy,	że	warunkiem	zapisania	do	szkoły	jest	złożenie	oryginału	
świadectwa	i	zaświadczenia	o	wyniku	sprawdzianu	w	klasie	VI.

Ilona Łucjanek – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie

Kreatywne modelowanie © arch. przedszkola

Ekologiczna lalka © arch. przedszkola
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IMPREZY NASZYCH MIESZKAŃCÓW

IV PIKNIK RODZINNY RYBIE 2012
23-24	czerwca	2012 (sobota – niedziela)

Zapraszamy na kolejną edycję Pikniku Rodzinnego Szczegóły na plakatach i ulotkach informacyjnych

23.06.2012	(sobota)	Rybie,	ul.	Spokojna	23
1.	Scena	na	zewnątrz:	od	15.00;	przegląd	młodzieżowych	zespołów	muzyczno-wokalnych	z	Rybia	i	Raszyna,

2.	Sala	widowiskowa	świetlicy:	15.00-15.30;	zapisy	na	turnieje	sportowe:	tenisa	stołowego,	rzutu	piłką	do	kosza,	bad-
mintona.	Od	godz.	16.00	turnieje	sportowe.

24.06.2012	(niedziela)	Rybie,	ul.	Spokojna	23
14.00-21.00	Bogaty	program	kulturalno-rekreacyjny;	liczne	atrakcje	dla	najmłodszych,	wystawa	prac	malarskich

i	grafiki	z	możliwością	zakupu,	stoisko	z	książkami,	młodzieżowe	zespoły	muzyczne	z	Rybia	i	Raszyna,	finały	turniejów
sportowych	z	nagrodami;	gry	i	zabawy	zręcznościowe	dla	5-osobowych	drużyn	mieszkańców	Rybia.	Tradycyjnie,

za	zużyte	baterie	i	drobny	sprzęt	AGD/RTV	otrzymacie	sadzonki	roślin.
Gwiazda	wieczoru:	Krzyszof	Jarczewski	–	„Oddział	Zamknięty”

Zapraszają organizatorzy:
Rady Osiedli: Rybie I, Rybie II, Rybie III, STOWARZYSZENIE NASZE RYBIE, Klub Seniora z Rybia, przy wsparciu Radnych

z Rybia, GOK oraz świetlicy środowiskowej w Rybiu.

TARGI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
Auto Nostalgia – Targi Pojazdów Zabyt-
kowych, pozwalające przenieść się w cza-
sie i spotkać się z pojazdami z ubiegłego 
wieku, organizowane są w tym roku 
w dniach 2-3 czerwca w Hali wystawowej 
MT Polska przy ul. Marsa 56C w godzi-
nach 10-18. Zeszłoroczna, pierwsza 
wystawa odniosła spory sukces i odbiła się 
wielkim echem wśród wielbicieli i kolek-
cjonerów tej branży. 
 Mieszkaniec Raszyna Jacek Włodarski, 
miłośnik i posiadacz starych motocykli 
i motorowerów, zwyciężył w zeszłorocznej 
edycji targów w kategorii „Motocykle”. 

Zaprezentował on 18 polskich moto-
cykli i motorowerów, miedzy innymi 
JAWA, SHL, WFM, Romet, WSK, a to 
tylko część jego zbiorów. Wybiera się rów-
nież na drugą edycję imprezy. Wszystkie 
pojazdy z jego kolekcji królowały na dro-
gach PRL-u. Na powierzchni 10 000m2 
wystawcy, zarówno wiodące firmy moto-
ryzacyjne, automobilkluby jak i prywatni 
kolekcjonerzy i pasjonaci będą mogli po 
raz kolejny zaprezentować swoje zbiory. 
Zapraszamy miłośników zabytkowej 
motoryzacji oraz całe rodziny do spędze-
nia niezapomnianego weekendu i odbycia 

nostalgicznej podróży do świata motory-
zacji poprzednich pokoleń. Więcej infor- Więcej infor-
macji na www.autonostalgia.org

Karolina Włodarska

motocykle J. Włodarski © K. Bugajska

Rodzinny Piknik historyczny w Falentach

Z okazji obchodów bitwy 
pod Raszynem Stowarzy-
szenie PROJEKT RASZYN, 
wspierane przez  Gminę 
Raszyn, MON, UDSKiOR 
oraz sponsorów i darczyń-
ców, zorganizowało 21.04 
w Falentach, w parku pałaco-
wym należącym do Instytutu 

Technologiczno – Przyrod-
niczego imprezę dla miesz-
kańców, przybliżającą histo-
rię Księstwa Warszawskiego 
i  p ropagu jącą  aktywny, 
rodzinny wypoczynek. Doro-
śli uczestnicy imprezy prze-
nieśli się do Raszyna sprzed 
200 lat, oglądając pokazy 

wojsk napoleońskich, odwie-
dzając żywe muzeum z repli-
kami przedmiotów historycz-
nych z przełomu XVIII i XIX 
wieku, poznając tajniki rze-
miosła wojskowego i przy-
mierzając elementy strojów. 
Warsztaty plastyczne, prowa-
dzone przez znaną artystkę 
Joannę Kobryń, zakończone 
plenerową wystawą, nauka 
kontredansów czy udział 
w charakterze żywych figur 
w grze na ogromnej szachow-
nicy, to niektóre z propozy-
cji zabaw dla dzieci. Na sto-
iskach prezentujących m.in. 
sztukę ludową znalazły się 
prace Eugeniusza Węgiełka 
z  Pę c ł a w i a  ko ł o  G ó r y 
Kalwarii, niezwykle skrom-rii, niezwykle skrom-
nego artysty ludowego, laure-
ata wielu nagród i wyróżnień. 
Całości dopełniała muzyka 
z epoki. Muzeum Bajek, Baśni 

i Opowieści poprowadziło 
warsztaty „Wybuduję sobie 
pałac” polegających na budo-
waniu konstrukcji z drewnia-
nych klocków MuBaBaO.
 W niedzielę – również 
dzięki dotacji Urzędu Gminy 
– stowarzyszenie PROJEKT 
RASZYN przygotowało IV już 
Konferencję Naukową doty-
czącą tematyki okresu Księ-
stwa Warszawskiego. Uczest-
nicy zgromadzeni w Sali 
Kryształowej ITP w Falentach 
wysłuchali pięciu prelekcji 
z pokazami multimedialnymi 
oraz obejrzeli wystawę towa-
rzyszącą. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali wydane na tą oka-
zję kolejne „Zeszyty Raszyń-
skie”. Treść zaprezentowanych 
wykładów także jest plano-
wana w formie książkowej 
publikacji.

Dorota Betko

Manewry wojskowe © J. Gontkiewicz
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Tradycja, 
rzecz święta
Dwukrotnie	w	naszej	gminie	wystąpili	
soliści	z	Reprezentacyjnego	Zespołu	
Artystycznego	Wojska	Polskiego.	Swo-
imi	koncertami	uświetnili	 zarówno	
rocznicowe	obchody	związane	z	Bitwą	
pod	Raszynem	jak	i	Święto	Konstytucji	
3	Maja.	Wypadli	znakomicie.

 Choć okazje tylko z pozoru były bardzo 
odmienne, to wspólnym mianownikiem 
było danie świadectwa naszemu patrioty-
zmowi poprzez upamiętnienie ważnych 
dat w historii naszej Ojczyzny. Koncert 
w Kościele św. Bartłomieja w Rybiu z oka-
zji Bitwy pod Raszynem 1809 roku, odwo-
ływał się do całej spuścizny polskiej pieśni 
patriotycznej, natomiast Trzeciomajowy 
w raszyńskiej świątyni pw. Św. Szczepana 
jako klucz do doboru repertuaru obrał 
szczególny czas – maj. Warto wiedzieć, 
że raszyński koncert nie przez przypa-
dek odbył się po Mszy Świętej w intencji 
pamięci nieodżałowanego Księdza Prałata 
Macieja Cholewy, bowiem idea koncertu 
i scenariusz był uzgadniany wiele miesięcy 
temu z naszym dobrodziejem, przed jego 
przedwczesnym odejściem. I może to spra-
wiło, że o ile koncert w Rybiu był bardzo 
swobodny i lekki, ten w Raszynie przepeł-
niała powaga wyjątkowości chwili, przesła-
nia patriotycznego, tak szczególnego dla 
nas, mieszkańców Gminy Raszyn.

 Koncerty te były też ważne z punktu 
widzenia nawiązania kontaktów z tymi, 
którzy w muzyce patriotycznej, świątecz-
nej i uroczystej brylują, czyli członkami 
naszego najznamienitszego, reprezentacyj-
nego zespołu wojskowego. Można powie-
dzieć, że muzykę tę, tak szczególną i pełną 
polskości, mają we krwi. Prowadzący 
całość major Jacek Kowalski potrafił nie 
tylko przekazać genezę powstania pieśni, 
czy, jak w Rybiu, zachęcić do wspólnego 
śpiewu, ale również przygotował artystów 
tak, że o obu koncertach można mówić 
śmiało jako o wydarzeniach najwyższych 
artystycznych lotów. Ale czemu się dziwić, 
skoro organizacji obu koncertów przyświe-
cała również idea, aby nie wyważać drzwi 
już otwartych! No bo niby kto lepiej jak nie 
nasi wojskowi artyści miałby wykonać taki 
okolicznościowy program? Stąd – jak się 
okazało zarówno w Rybiu jak i Raszy-
nie – zaproszenie Favori (takim mianem 

określa się solistów-kameralistów zespołów 
wojskowych) było strzałem w dziesiątkę. 
– Chcemy, aby kulturalna oferta skierowana 
do naszych mieszkańców była zarówno 
atrakcyjna jak i mądra oraz piękna – mówi 
organizator obu koncertów, dyrektor Elż-
bieta Kuczara z Gminnego Ośrodka Kultury 
– Szukamy wykonawców, którzy w danej 
dziedzinie są wzorcem. Stąd cieszy mnie 
to, że po Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze 
pojawili się u nas kameraliści na co dzień 
działający pod szyldem Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 
To gwarancja wysokiego poziomu, który się 
słuchaczom należy – dodała.
 Najlepszą recenzją obu występów, były 
gromkie brawa słuchaczy, zwyczajowo naj-
lepsza zapłata za trud, zarówno dla wyko-
nawców jak i organizatorów. Oba koncerty 
odbyły się pod patronatem Wójta Gminy 
Raszyn oraz Rady Gminy.

Piotr Iwicki

WYDARZENIA MUZYCZNE

Koncert 3 Maja © Anna Pluta

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA na RYBIU
zaprasza dnia 23.06.2012	r.	na pierwszą edycję Raszyńskiego	Przeglądu	Form	Muzycznych! 

Prawdziwa rockowa scena stanie na ul. Spokojnej.

Start o godzinie 15.00!
Na chwilę obecną swój udział zgłosiły zespoły: WETO, FLESHER, FOOD, NOVICTUS, MOTŁOCH, 

NOWE DZIEWCZYNY, DOMINIKA BAND, DOOMROW.

Jako specjalni zagrają zespoły: NMO i  CYTADELA

Współorganizatorami imprezy są: GOK, Stowarzyszenie Nasze Rybie, Przewodniczący Rad osiedli  Rybie I oraz Rybie II, radni gminy Raszyn.

ZAPRASZAMY	na	ŚWIETNĄ	ZABAWĘ	PRZY	MUZYCE	NASZYCH	RASZYŃSKICH	ZESPOŁÓW!
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SMUTKI I RADOŚCI

Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny KANGUR
Pisaliśmy o laureacie i innych 
w s p a n i a ł y c h  o s i ą g n i ę -
ciach uczniów naszej szkoły 
w Międzynarodowym Kon-
kursie Języka Angielskiego 
OXFORD EDUCATIONAL. 
Tym razem sukcesy na bar-
dzo szeroką, bo też między-
narodową skalę mamy w Mię-
dzynarodowym Konkursie 
Matematycznym KANGUR, 
który na stałe już wpisał się 
w życie naszej szkoły, bowiem 
od wielu lat uczniowie spraw-
dzają w nim swoje umiejętno-
ści matematyczne. Jak co roku 
i tym razem mamy się czym 
pochwalić.

Nasze	tegoroczne	wyniki
•  w klasach III, w	katego-

rii 	 MALUCH,	 Michał	
Cygan	zdobył	tytuł	LAU-
REATA, osiągając maksy-
malną liczbę 120 punktów, 
zaś Paweł Rękas, Natalia 
Kabala, Izabela Kamińska 

i Milena Małaszek roz-
wiązały zadania na wynik 
bardzo dobry, zdobywając 
ponad 110 punktów. W kla-
sach II, czterej uczniowie tj. 
Michał Petryka, Zofia Wło-
darczyk, Zofia Domańska 
oraz Natalia Kurpiel zdobyli 
wyróżnienia. 

•  w klasach IV-VI, w	katego-
rii	 BENIAMIN	 również	
mamy	 LAUREATA	 tego	
konkursu.	Jest	nim	Michał	
Bartoszewski	z	klasy	VI, 
który zdobył także mak-
symalna liczbę 150 punk-
tów. Wynik bardzo dobry 
osiągnęła Alicja Kapciak kl. 
VI, zaś wyróżnienie zdobył 
Michał Zaraś z klasy V.

Jesteśmy dumni z osiągnięć 
naszych uczniów, którym ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
ko le jnych  znakomi tych 
sukcesów.

Irena Uszyńska SP ŁADY

Książę Józef Poniatowski 
na EURO 2012
W dniu 11 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego w Ładach odbyła się uroczysta akademia z oka-
zji Święta Szkoły. Corocznie święto to przypada w dniu urodzin 
Patrona Szkoły.

W związku z tym, iż 8 czerwca 
rozpoczną s ię  w Polsce 
Mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej, także tegoroczne 
przedstawienie z okazji Święta 
Szkoły połączone było z tym 
wydarzeniem. Wprawdzie 
książę Józef Poniatowski nigdy 
w piłkę nożną nie grał, ale znał 
się na taktyce, wiedział, co to 
znaczy walczyć z honorem, 
odważnie stawiać czoło prze-
ciwnikowi. Gdyby żył dziś, na 
pewno dopingowałby polską 
drużynę na Stadionie Naro-
dowym, do czego zachęcali go 
na scenie uczniowie w biało-
-czerwonych strojach kibiców. 
W tej roli wystąpili Patryk Jar-
molik z klasy V B oraz Prze-
mek Iwanicki z klasy VI B.
 Sam Książę, grany przez 
Ignacego Marciniaka z klasy 
VI A, zaproponował uczniom 
oraz wszystkim zebranym 
gościom podróż w czasie… 
Mieliśmy okazję zobaczyć 
umundurowanie i broń żoł-
nierzy z czasów Księstwa 
Warszawskiego, a także podzi-
wiać stroje z tamtych cza-
sów: szlachcica i szlachciankę 
w polskim stroju narodowym 
(Angelika Konecka, Rafał 
Kąkol) i parę reprezentującą 
modę dworską (Magdalena 

Szczytowska, Michał Cygan). 
Atrakcją był także taniec 
dworski w wykonaniu uczniów 
klasy III A (Magdalena Szczy-
towska, Michał Cygan, Milena 
Małaszek, Iza Kamieńska, 
Weronika Snochowska, Paweł 
Rękas, Jakub Gielec, Mateusz 
Papuziński). Na zakończenie 
uroczystości cala społeczność 
uczniowska wraz z zapro-
szonymi gośćmi mogła zjeść 
pyszny tort ufundowany przez 
Radę Rodziców.
 Scenariusz przedstawie-
nia opracowała pani Iwona 
Pastuszka, zaś chór prowadziła 
i taniec dworski przygotowała 
pani Elżbieta Borsuk.

Iwona Pastuszka

Pożegnanie Pana Zdzisława Koseckiego
21 maja mieszkańcy Gminy 
Raszyn pożegnali pana Zdzi-
sława Koseckiego. Z ogrom-
nym żalem. Żył 66 lat . 
Odszedł nieoczekiwanie. 
Wiele osób dało temu wyraz 
w swoich wypowiedziach pod-
czas uroczystości pożegnalnej. 
Był człowiekiem, którego nie 
da się zapomnieć.
 Wszyscy podkreślali Jego 
poczucie humoru, uprzejmość, 
dobroć i życzliwość.
 Przewodnicząca Klubu 
Seniora „Brzoza” w Falentach 
pani Zyta Stąpel nadmie-
niła, że jako zawodowy oficer 

Wojska Polskiego „świecił 
przykładem”. Przedstawił to 
także w  wierszu, napisanym 
na Jego cześć pan Waldemar 
Lepianka.
 Pan Zdzisław był patriotą. 
Cechowała Go także głęboka 
wiara, wsparta pogłębioną 
refleksją i znajomością zagad-
nień religijnych.
 Wykazywał też rozle-
głe zainteresowania huma-
nistyczne i wiedzę na temat 
kultury. Pracownicy GOK-u, 
znający Go z wydarzeń kul-
turalnych Filii w Falentach 
i prezentacji na festiwalach 

i przeglądach, w których 
reprezentował naszą gminę 
przypomnieli Jego czynny 
udział w tworzeniu i rozwoju 
Kabaretu „Parawan”. Wyrażali 
także podziw dla Jego zdolno-
ści aktorskich.
 W historii raszyńskiej kul-
tury pan Zdzisław Kosecki 
zapisał się swoją działalno-
ścią artystyczną, za którą 
serdecznie dziękują: Wójt 
Gminy  Raszyn Andrze j 
Zaręba, dyrektor i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Koleżanki i Koledzy z Klubu 
Seniora „Brzoza” w Falentach, 

mieszkańcy Falent i całej 
Gminy.
 Żegnamy pana Zdzisława 
z wielkim żalem. Odszedł 
tak nagle i za wcześnie. Cze-
kaliśmy na następny występ 
„Parawanu” z jego udziałem. 
Zmarł w piątek, a przecież 
jeszcze w czwartek uczestni-
czył w próbie..
 Wyrazy współczucia kieru-
jemy do pani Weroniki, całej 
Rodziny, Przyjaciół, zapewnia-
jąc, że pan Zdzisław Kosecki 
pozostanie w naszej wdzięcz-
nej pamięci.

Dyrektor GOK Elżbieta Kuczara

NMO na topie!
Niepotrzebni Mogą Odejść, 
zespól działający pod egidą 
Gminnego Ośrodka Kultury 
wygrał prestiżowy konkurs 
zespołów w ramach imprezy 
Rock Picnic. Raszyńska grupa 
zdeklasowała renomowane 
warszawski formacje, a zasia-
dający w jury giganci rocka nie 
mieli wątpliwości, że stawiają 

na dobrego konia (po NMO 
zagrało TSA). Zespół obok 
nagrody pieniężnej dostał 
prawo zagrania na przyszło-
rocznych Dniach Pruszkowa. 
My posłuchamy go na pik-
niku w Rybiu i na Gminnych 
Dożynkach. Niebawem wejdą 
do studia aby zarejestrować 
kilka piosenek. Na płytę? Być 
może. Z ramienia GOK zespo-
łem opiekuje się Piotr Iwicki. 

Obchody Święta Szkoły w Ładach 
© M. Kaiper
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III BIEG RASZYŃSKI

III Bieg Raszyński
29	kwietnia	Raszyn	przywitał	blisko	600	biegaczy,	którzy	
rywalizowali	na	dystansie	10	km.	Już	po	raz	trzeci	w	histo-
rii,	przy	najwyższej	dotąd	frekwencji	oraz	wysokiej	tempe-
raturze,	pasjonaci	tej	lekkoatletycznej	konkurencji	starali	się	
ustanowić	kolejny	rekord,	pobić	własną	„życiówkę”.

Sygnał do startu, pistoletem 
hukowym, dał Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej  Zaręba. 
W odróżnieniu od ubiegło-
rocznych zawodów, kiedy to 
utrudnieniem były porywi-
sty, zimny wiatr oraz padający 
deszcz, tym razem doskwie-
rał niebywały o tej porze roku 
upał. Około 30° C w cieniu 
i słońce świecące w twarz 
zawodników, wystawiło ich 
formę na ciężką próbę. Poza 
biegaczami, na tej samej tra-
sie, posiadającej atest Pol-
skiego Związku Lekkiej Atle-
tyki, rywalizowali podobnie 
jak w zeszłym roku, chodzia-
rze z kijkami, uprawiający nor-
dic-walking. W tej konkurencji 
dominowały kobiety, a wyjątek 
stanowiło trzech przedstawi-
cieli płci męskiej. 
 Oprawa zawodów stała 
na wysokim poziomie, dzięki 
zorganizowanym grupom 
kibiców. Zachętą dla nich 
była nagroda za najlepszy 
doping w wysokości 1500 zł 
za I miejsce i 500 zł  za miej-
sce II. Wygrali bezapelacyjnie, 
z liczbą 108 głosów, „Piłkarze 
– 19 Kwietnia róg Olszowej”. 
Nagrodę postanowili przezna-
czyć dla Klubu Sportowego 
Raszyn, w którym na co dzień 
trenują.
 Nie byłoby wspaniałego 
dopingu, gdyby nie zawod-
nicy,  którzy dostarczyl i 
dużych emocji zgromadzonym 
widzom. Zwycięzcą okazał się 

Mariusz Girzyński z Poznania, 
który poprawił także dotych-
czasowy rekord Biegu Raszyń-
skiego wynikiem 30 minut 
21 sekund. Za ten wyczyn 
otrzymał premię w wysoko-
ści 1000 zł. W klasyfikacji 
Mieszkańców Gminy Raszyn 
zwyciężył Adam Kamiński 
z czasem niespełna 38 i pół 
minuty, wyprzedzając kolej-
nego Raszynianina Marcina 
Troniarza o blisko 5 minut. 
Najszybszą Raszynianką nato-
miast okazała się Dorota Gre-
gorczyk. W czasie 1 godziny 
i 22 minut trasę przebyła 
Agnieszka Kowalewska, która 
rywalizowała w ramach kon-
kurencj i  nordic-walking. 
Wśród mężczyzn, maszeru-
jąc z kijkami, wygrał Henryk 
Mirek z Falent. 
 Po skończonych zmaga-
niach przyszedł czas na zasłu-
żone udekorowanie zwy-
cięzców w poszczególnych 
kategoriach: wiekowych, żeń-
skich oraz męskich. Dzięki 
hojności licznych sponsorów, 
którzy wsparli swoim zaanga-
żowaniem III Bieg Raszyński, 
nagrody były atrakcyjne i zre-rody były atrakcyjne i zre-
kompensowały wysiłek startu-
jących biegaczy. Pod wielkim 
namiotem, chroniącym przed 
słońcem scenę wraz z ławkami 
i stołami, startujący zawod-
nicy mogli zregenerować spa-
lone kalorie, pożywiając się 
pyszną grochówką oraz pie-
czoną karkówką z grilla. 

 Świetną atmosferę zapewnił 
sp iker  zawodów Roman 
Tobola, który ma za sobą 
ponad 550 relacji z różnego 
rodzaju imprez biegowych. 
Jest uważany za jednego z lep-żany za jednego z lep- z lep-
szych fachowców w dziedzi-
nie sportowej konferansjerki. 
W swoich żywiołowych rela-
cjach, na bieżąco komentują-
cych bieg, często nawiązywał 
do kolebki cywilizacji euro-
pejskiej, czyli starożytnej Gre-
cji. Podkreślał, że człowiek 
to „wielka rzecz”, gotowa 
do dużych poświęceń, poko-
nywania własnych słabości, 
stawania się z każdym dniem 
kimś lepszym. 
 III Bieg Raszyński został 
zorganizowany przez Klub 
Spo r towy  Ra szyn  o r az 
Gminny Ośrodek Sportu 
w Raszynie. Sukces zawodów 

oraz ich przeprowadzenie nie 
byłyby możliwe bez inicjatora 
Biegu, którym jest – pan Piotr 
Pikiel. Dzięki zaangażowaniu 
oraz poświęceniu pana Piotra, 
impreza po raz kolejny stała 
na wysokim poziomie sporto-
wym i organizacyjnym.  
 Mamy nadzieję, że za rok 
zostaną pobite kolejne rekordy, 
zarówno liczby uczestników, 
jak i frekwencji na widowni. 
Nie wątpimy także w popra-
wienie, choćby o sekundę, 
ustanowionego w tym roku 
rekordu  B iegu  Raszyń -ń -
skiego. Byłoby wspaniale, 
gdyby zwyciężył Mieszka-
niec gminy Raszyn. Zachę-
camy do udziału w przyszłym 
roku, zarówno do startu 
w zawodach, jak i kibicowa-
nia biegaczom.

Rafał Ulewicz

Na starcie © arch. organizatora

Na mecie © arch. organizatora

Zwycięzcy © arch. organizatora
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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, 
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Dzień dobry! 

Gminny Konkurs Plastyczny „PIĘKNO ZIEMI RASZYŃSKIEJ” 
Nagrodzone prace

Wyróżnienia

Michał Kubaczyk , „Stawy Raszyńskie”,  
nauczyciel: Kinga Mizerska

Jakub Serafin, kl. I B, SP Sękocin Dominika Łasak, kl. I G, SP Raszyn

Tinka Ha Thuy Tien, kl. I A, SP Raszyn

Gabriela Kot, kl. III B, SP Łady

Konrad Kabala, kl. I, SP Łady

Klaudia Jaromin, kl. III A, SP Łady

Magdalena Ostrowska, kl. III C, SP Raszyn

Hanna Kliniewska, kl. I D, SP Raszyn

Jakub Firlej, kl. III, SP Sękocin

Wiktoria Grodzicka, kl. II E, SP Raszyn

Hubert Muracki, kl. I A, SP Raszyn

Adrianna Krakowiak, 
kl. I B, SP SękocinRaszyn

Laura Chmielewska, 
kl. I D, SP Raszyn

Mariusz Matysiak, 
kl. II, SP Sękocin

Amelka Byszuk, „Stawy Raszyńskie”,  
nauczyciel: Ewa Błażyńska

– Zgodnie z obietnicą przekazuję informacje o następnym kon-
kursie.
Już po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Plastyczny „ Piękno 
Ziemi Raszyńskiej” dla uczniów klas I - III szkól podstawowych.
Celem głównym konkursu jest poznawanie dziedzictwa kultu-
rowego naszej gminy oraz  odnajdywanie, rozwijanie u dzieci 
wrażliwości estetycznej. Łącznie na konkurs wpłynęło 80 prac. 
Jak przyznaje organizatorka konkursu pani Mirosława Jankie-
wicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej w  Sękocinie, komisja 
miała trudny wybór. Doceniając zarówno wysoki poziom ar-
tystyczny, jak i wkład pracy, przyznano aż 11 nagród i 19 wy-
różnień. Słowa  podziękowania i uznania należą się wszystkim 
uczestnikom. Oprócz prac z konkursu z przyjemnością prezen-
tują się dwa piękne kolaże przedszkolaków, także o  tematyce 
raszyńskiej.    Pozdrawiam Raszyniaczek. 

Podziękowanie Pani Dyrektor Annie Bobynko za udostęp-
nienie miejsca do zorganizowania wystawy pokonkur-
skowej w SP w Raszynie oraz Pani Teresie Modzalewskiej  
za pomoc w wykonaniu wystawy. Mirosława Jankiewicz, 
organizatorka.          

Prace Dzieci z Przedszkola nr 2 w Raszynie


