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KANALIZACJA DAWIDY, 
DAWIDY BANKOWE

4 903 072,21 PLN
SZKOŁA w SĘKOCINIE

5 337 363,62 PLN

PRZEDSZKOLE przy ul. LOTNICZEJ

5 467 843,23 PLN

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
w Gminie Raszyn
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80 LECIE OSP RASZYN

Nieustannie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i przejezdnych, poświęcając 
własne zdrowie i czas wolny. Tylko w tym roku wyjechali 130 razy – do poża-
rów i wypadków. 29 września strażacy OSP Raszyn świętowali 80-lecie istnienia 
swojej jednostki.

To pierwsze od dwudziestu lat tak wielkie 
obchody rocznicowe Strażaków. Rozpo-
częła je Msza Święta w kościele parafial-
nym św. Szczepana w Raszynie, uświet-
niana przez orkiestrę dętą OSP Nadarzyn, 
jedną z najlepszych takich grup w kraju. 
Następnie Poczty Sztandarowe, Orkie-
stra oraz Pododdziały przemaszerowały 
do Strażnicy przy ul. Sportowej, gdzie 
złożono oficjalny meldunek z wykona-
nego zadania, po którym zwięźle przed-
stawiona została historia jednostki. Stra-
żakom wręczono ponad sto różnych 
odznaczeń, w tym Medal Honorowy 
im. Bolesława Chomicza dla dha Jacka 
Gromka, oraz Złoty Medal za zasługi dla 
pożarnictwa, którym uhonorowano dha 
Janusza Kochańskiego. Takim samym 
medalem przyozdobiono również sztan-
dar jednostki. Pośród prezentów dla jed-
nostki znalazła się również, podarowana 

przez Radę Gminy, figura św. Floriana, 
patrona straży pożarnej. Po zakończo-
nej części oficjalnej Orkiestra OSP Nada-
rzyn zagrała koncert muzyki rozrywko-
wej. W programie obchodów znalazł się 
również poczęstunek oraz udostępnienie 
strażnicy zwiedzającym, dzięki czemu 
mieszkańcy i zaproszeni goście mieli moż-
liwość podziwiania nie tylko nowocze-
snego sprzętu gaśniczego, jakim dysponuje 
jednostka, ale też wozów zabytkowych.

Od początku dla ludzi
OSP Raszyn powstała w 1932 r. z inicja-
tywy Jana Cyrana oraz 31 innych zapa-
leńców. Pierwszą siedzibę, przy al. Kra-
kowskiej, wybudowali sami, w dobrach 
ks. Zofii Czetwertyńskiej. Pozostali tam 
aż do lat 70-tych. Nowy budynek powstał 
w wyniku wspólnej pracy strażaków oraz 

mieszkańców Raszyna. W ciągu pięciu lat 
wspólnie wybudowano siedzibę, w któ-
rej straż mieści się po dziś dzień. Histo-
ria OSP Raszyn pisana jest ciągłą pracą, 
wolontariatem jej członków oraz ich 
rodzin, sukcesami sportowymi, kursami, 
szkoleniami, a przede wszystkim regular-
nymi wyjazdami do pożarów i wypadków. 
80 lat napisanych ugaszonymi pożarami, 
zabezpieczonymi po wypadkach samocho-
dami i uratowanymi ludźmi. 
Dziękujemy, gratulujemy i mamy nadzieję 
na dalszą Waszą pracę!

Redakcja Kuriera Raszyńskiego

Św. Florian – prezent od Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

Wozy bojowe © M. KaiperStrażacy z Raszyna wkraczają do kościoła © M. Kaiper

Wręczono ponad 100 odznaczeń dla zasłużonych strażaków © M. Kaiper

Honorowi goście w zabytkowym wozie strażackim 
© M. Kaiper
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ZAPROSZENIE

ZMIENIAMY RASZYŃSKĄ RZECZYWISTOŚĆ

Wójt Gminy Andrzej Zaręba 
zaprasza mieszkańców na otwarcie Centrum Medycznego Raszyn, 

już 
12 listopada o godz. 17.30 

w siedzibie placówki przy ul. Poniatowskiego w Raszynie.

Centrum Medyczne Raszyn to zupełnie nowa placówka, której wybudowanie i wyposażenie pierwszego etapu kosztowało 
7 407 639 zł. Znajdują się w niej: poradnia pediatryczna, internistyczna, ginekologiczno-położnicza, stomatologiczna oraz fizy-
koterapeutyczna. Wszystkie gabinety wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny, meble, sprzęt i sieć komputerową, wszystko 
doskonałej jakości i bardzo estetyczne.
 Zapytany o rangę powstałej placówki Wójt Andrzej Zaręba powiedział: „Centrum Medyczne Raszyn powstało po to, aby zmienić 
standard opieki medycznej w naszej gminie. Samorząd, budując w ciągu półtora roku nowy, wspaniale wyposażony, obiekt zrobił 
wszystko, żeby raszyńska służba zdrowia mogła wejść w nowy świat, na miarę XXI wieku. Stworzyliśmy to, co jest bardzo ważne 
– właściwą bazę do prowadzenia opieki zdrowotnej na europejskim poziomie. Reszta jest w rękach kierownictwa placówki i opera-
tora SZPZLO Ochota. Mamy nadzieję, że wzorowo wypełnią to zadanie.”

CENTRUM MEDYCZNE RASZYN 
otwiera nowy rozdział 

w historii raszyńskiej służby zdrowia.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

366 790 zł DOFINANSOWANIA z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO dla RASZYŃSKICH SZKÓŁ
W bieżącym roku szkolnym  szkoły pod-
stawowe z Gminy Raszyn zakwalifiko-
wały się do udziału w dwóch programach 
dofinansowanych przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w projekcie Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki.
 Pierwszy z nich, zatytułowany „Siła 
drzemie w indywidualizacji” ma za zada-
nie wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty. Beneficjentem programu jest 
Gmina Raszyn, która, jako organ prowa-
dzący dla trzech gminnych szkół podsta-
wowych, w ścisłym porozumieniu z dyrek-
torami placówek i nauczycielami uznała, 
że istnieje potrzeba dodatkowego wspar-
cia obejmującego zarówno dzieci z defi-
cytami rozwojowymi, jak też szczególnie 
uzdolnione. Zakwalifikowanie do pro-
gramu oznacza dofinansowanie wysokości 
312 519 zł, z czego aż 265 719 zł prze-
znaczone zostanie na doposażenie bazy 
dydaktycznej szkół. Zakupione pomoce 

naukowe, początkowo wykorzystywane 
podczas realizacji programu, pozostaną 
w placówkach, znacząco zwiększając ich 
wyposażenie. Pozostała kwota zosta-
nie przeznaczona na prowadzenie zajęć 
dydaktycznych, przy czym SP w Raszynie 
otrzyma na ten cel 25 200 zł, w Sękoci-
nie – 7 200 zł, a w Ładach – 14 400 zł. 
W sumie, na jednego uczestnika pro-
gramu przypada kwota 1 627 zł.  Nad-
zór nad realizacją programu z ramienia 
Gminy Raszyn prowadzą z-ca Wójta 
Marzena Lechańska i Asystent Wójta 
Dominik Chmielewski.

 Kolejny program to „Dziecięca Aka-
demia Przyszłości”, którego celem jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów szkół podstawowych poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające ich kom-
petencje kluczowe. Szkoła Podstawowa 
w Raszynie realizuje go dla jednej połą-
czonej grupy dzieci z klas 4 i 5, otrzymu-
jąc dofinansowanie wysokości 18 024 zł, 
zaś Szkoła w Ładach – dla dwóch grup 
dzieci z klas 4 i 5 z dofinansowaniem 
wysokości 36 048 zł. W sumie dla oby-
dwu szkół wynosi ono 54 072 zł.
 Udział w opisanych programach to 
nie tylko uzyskane środki finansowe, 
choć oczywiście ich wkład w poprawę 
bazy dydaktycznej i rozwój uczniów jest 
bardzo istotny. Przygotowywanie sze-
regu ciekawych, niestandardowych zajęć 
dydaktycznych, podejmowana współpraca 
między szkołami a także między szkołami 
i Urzędem Gminy to też niezwykle ważne 
efekty przystąpienia do programów.

z-ca Wójta  Marzena Lechańska, 
Asystent Wójta Dominik Chmielewski

Wicewójt Marzena Lechańska 
i Asystent Wójta Dominik Chmielewski © A. Pluta
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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Nauczycielom najpiękniejsze kwiaty
To hasło przyświecające obchodom 
Dnia Edukacji Narodowej w Szkole 
Podstawowej im. ks. Józefa Ponia-
towskiego w Ładach. 12.10.2012 r. 
salę gimnastyczną placówki wypełnili 
nauczyciele, pracownicy administracji 
i obsługi, uczniowie, rodzice i zapro-
szeni goście.
 Inaugurując uroczystość Dyrektor 
szkoły dr inż. Wiesław Borsuk życzył 
wszystkim pracownikom oświaty wytrwa-
łości w kształtowaniu charakterów 
i postaw młodego pokolenia. Do życzeń 
dołączyli się uczniowie; przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego wręczyli 
panu Dyrektorowi kosz kwiatów, a dzieci 

z klas II c i II d zaprezentowały część arty-
styczną przygotowaną pod kierunkiem  
p. Katarzyny Witanowskiej i p. Karoliny 
Przybylskiej. Wierszami i piosenkami 
dzieci mówiły i śpiewały ciepło o swoich 
Paniach i Panach, pokazywały, kim dzięki 
nim staną się za 20 lat. Wszyscy wystę-
pujący zebrali gromkie oklaski od wzru-
szonych pedagogów. W ostatniej części 
akademii nauczyciele, którzy w poprzed-
nim roku szkolnym osiągnęli najbardziej 
widoczne sukcesy w swojej pracy peda-
gogicznej, otrzymali nagrody Dyrektora. 
Podobnie docenieni zostali pracownicy 
administracji i obsługi szkoły.

Katarzyna Witanowska

PIERWSZACZEK
12.10. 2012 r. Pierwszaki, stojąc obok 
siebie w skupieniu, skierowały dwa 
palce prawej ręki w stronę polskiej flagi 

i złożyły pierwszą przysięgę. Ich rodzice 
również przyrzekli, że „nigdy nie zapo-
mną, iż dziecko jest unikalnym skarbem, będą 

doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze, przy-
tulać je często, cieszyć się jego dzieciństwem.” 
Wówczas Dyrektor, Pani Magdalena Kar-
piniak, uroczyście pasowała dzieci na 
uczniów SP w Sękocinie. A potem dzieci 
pokazały, czego nauczyły się od początku 
roku – wspaniale śpiewały różne piosenki 
i recytowały wierszyki, pląsały w rytm 
muzyki. Zgodnie z tradycją szkoły ucznio-
wie otrzymali pamiątkowe książki ufun-
dowane przez Radę Rodziców, legityma-
cje szkolne, dyplomy pasowania na ucznia, 
a drobne upominki od Wójta Gminy 
Raszyn, pana Andrzeja Zaręby oraz szó-
stoklasistów. Wielką niespodzianką dla 
wszystkich zebranych był występ… mam, 
które zaśpiewały piosenkę „Szkolny pamięt-
nik” zdobywając aplauz publiczności. Wraz 
z nami w uroczystości uczestniczyli pani 
dyrektor Mirosława Leonarska-Lutecka, 
ks. proboszcz Zbigniew Grochal, Wójt 
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, p.o. sekre-
tarza – pan Michał Kucharski i przewod-
niczący Rady Gminy pan Dariusz Marcin-
kowski.           Regina Suwała

Gminne Obchody 
Dnia Edukacji Narodowej
Społeczność raszyńskich nauczycieli, 
obecnych i emerytowanych, liczy około 
300 osób. Wszyscy oni zostali zaproszeni 
w dniu swojego święta na uroczystość zor-
ganizowaną w Hotelu Groman. Podczas 
części oficjalnej duża grupa nauczycieli, 
a także pracownicy Referatu Oświaty 
Urzędu Gminy, została nagrodzona przez 

Wójta Gminy Pana Andrzeja Zarębę, 
a dyrektorzy gminnych placówek oświato-
wych złożyli na jego ręce podziękowanie 
za bardzo dobrze układającą się współ-
pracę. Po części oficjalnej, uczestnicy spo-
tkania wspólnie bawili się z okazji swojego 
święta.

Małgorzata Kaiper

Życzenia dla nauczycieli © M. Kaiper

Wręczanie nagród nauczycielom © M. Kaiper

Ślubowanie uczniów © arch. szkoły
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KLUB MAM & KLUB TWÓRCZYCH RODZICÓW
ZAPRASZA na SPOTKANIA:

Nasza inicjatywa, całkowicie społeczna, służy tworzeniu miejsca, gdzie, przy-
chodząc razem z maluchami możemy rozmawiać, dzielić się radością, wspierać 
się, uczyć i dobrze się bawić. Proponujemy spotkania ze specjalistami z róż-
nych dziedzin, ogólnorozwojowe warsztaty, dyskusje, prezentacje. Zapraszamy 
rodziców wraz dziećmi w wieku 0-5 lat. Mile widziane są także kobiety spo-
dziewające się dzieci.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ:

10.11.2012 r., godz. 10.00 – Filia GOK Falenty, ul. Hrabska 2
Jak stawiać dziecku granice, żeby czuło się bezpiecznie

24.11.2012 r., godz. 10.00 – Świetlica Środowiskowa, ul. Spokojna 23 Raszyn
Warsztat masażu Shantala – część I

01.12.2012 r., godz. 10.00 – Świetlica Środowiskowa, ul. Spokojna 23 Raszyn
Warsztat masażu Shantala – część II

15.12.2012 r., godz. 10.00 – Świetlica Środowiskowa, ul. Spokojna 23 Raszyn
Święta w obiektywie spotkanie z fotografem dziecięcym

WSTĘP WOLNY

Spotkania są dofinansowane z Funduszy Sołeckich.
Prosimy o wcześniejsze zapisy: klubmamraszyn@tlen.pl

Więcej informacji: www.klubmamraszyn.waw.pl, tel. 501 367 694

IMPREZY NAJMŁODSZYCH

Jesienna promocja wychowania przedszkolnego
W ostatni piątek września w Przedszkolu 
nr 2 „W Stumilowym Lesie” odbył się 
Jesienny Piknik Rodzinny Święto pieczo-
nego ziemniaka, tradycyjna już impreza 
plenerowa. Teren przedszkola, barwny 
za sprawą kolorowych liści, podzielony 
został na mnóstwo zakątków, w których 
dzieci i dorośli pokazywali swoje talenty 
artystyczne, twórcze myślenie, zręczność 
i intelekt. Można było wykonać jesienne 
cuda z chrupek, dziwne stworki z warzyw, 
ozdobić styropianowe zwierzaki, wyciąć 
i ożywić dzięcioła, zamówić sobie orygi-
nalny makijaż, posłuchać bajki Leśnego 
Bajarza, błysnąć w grach stolikowych, stać 
się na moment artystą malarzem w jesien-
nej galerii Pod chmurką, czy wreszcie zatra-
cić się wśród barwnych baniek mydlanych, 
jak również posilić przysmakami przygo-
towanymi przez rodziców. Nad wszystkim 

królował Pieczony Ziemniak – szara emi-
nencja Pani Jesieni. Kolejnym powodem 
spotkania był, obchodzony 29 wrze-
śnia, Ogólnopolski Dzień Wychowa-
nia Przedszkolnego. Nasza jesienna uro-
czystość stanowiła możliwość promocji 
nowoczesnego wychowania przedszkol-
nego w środowisku lokalnym. Jak powie-
działa pani dyrektor Magdalena Kołakow-
ska, składając przedszkolakom życzenia, 
pobyt w przedszkolu jest nie tylko kolo-
rowym czasem beztroski, radości, ale 
również okresem nabywania ważnych 
doświadczeń społecznych i emocjonalnych 
oraz intensywnego rozwoju poznawczego. 
Zaproszeni goście pan Andrzej Zaręba, 
Wójt gminy Raszyn oraz pani Maria Iza-
bela Makarska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego potwierdzili swoją obecnością wagę 

tegoż przedsięwzięcia. To była wspaniała 
impreza. Dziękujemy wszystkim za pełne 
zaangażowania uczestnictwo i liczymy 
na wiele jeszcze niezwykłych okazji 
do spotkania „W Stumilowym Lesie”.

Krystyna Tylkowska nauczyciel Przedszkola nr 2 
„W Stumilowym Lesie”

„Przedszkole pod Topolą” obchodzi 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
W czwartek, 20.09.12 przed-
szkolaki z grupy niebieskiej 
„Przedszkola pod Topolą” 
uczestniczyły w Łodzi w obcho-
dach „1-ego Ogólnopolskiego 
Dnia Przedszkolaka”, uchwa-
lonego z inicjatywy Polskiego 
Komitetu Światowej Organi-
zacji Wychowania Przedszkol-
nego. Spotkanie było okazją 
do świetnej zabawy, integro-
wania przedszkoli z różnych 
regionów kraju, uświadomiło 
też znaczenie edukacji przed-
szkolnej dla rozwoju i wycho-
wania dziecka. Odbyło się na 
Rynku Manufaktury w Łodzi, 
gdzie wśród przedszkolaków 
z Łodzi i okolic, Poznania 
i Częstochowy pojawiły się też 
dzieci z Raszyna. Zostaliśmy 
przyjęci bardzo gościnnie. Oglą-
daliśmy występy innych dzieci, 
uczestniczyliśmy w zabawach 
prowadzonych przez anima-
torów, korzystaliśmy z tablic 

multimedialnych, a także spo-
tkaliśmy się ze strażakami, 
policjantami oraz ratownikami 
medycznymi. Po odśpiewaniu 
hymnu przedszkolaka wszyst-
kie dzieci dostały kolorowe 
balony, które po chwili wypu-
ściły „w niebo”, wzbudzając 
ogromną radość wszystkich 
widzów. 
 Kolejne atrakcje spotkały 
nas w przedszkolu nr 125 
w Łodzi, gdzie po zjedzonym 
obiedzie zwiedziliśmy placówkę 
i braliśmy udział w zabawach 
integracyjnych, które pozwo-
liły raszyńskim przedszkola-
kom doskonale się bawić, zdo-
bywać nowe doświadczenia 
i przeżywać niezapomniane 
emocje. To była niezwykła dla 
nas uroczystość. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na kolejny Dzień 
Przedszkolaka.

Magdalena Kubiak 
nauczycielka „Przedszkola pod Topolą”

Jest nas coraz więcej i świetnie się bawimy © U. Łopalewska

Barwne przedszkolaki na tle jesiennej aury 
© arch. przedszkola

Raszyńskie przedszkolaki obchodzą Dzień Przedszkolaka © arch. przedszkola
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NASI MIESZKAŃCY

WYBIERZ SIĘ do TUNEZJI !!!
Tunezja znana głównie jako 
miejsce spędzania słonecz-
nych wakacji w takich kuror-
tach jak Susa, Monastir czy 
Hammam ma do zaoferowania 
w rzeczywistości znacznie 
więcej czyli wspaniałe zabytki 
historyczne szczególnie z tzw. 
«okresu rzymskiego» jaskinie, 
wąwozy, słone jeziora, wodo-
spady, egzotyczne południe 
z Saharą, górskimi i pustyn-
nymi oazami. Południowy 
region Tunezji to «serce» kra-
iny Berberów, z których część 
prowadzi nadal koczowniczy 
tryb życia. Aby lepiej poznać 
ten egzotyczny region, naj-
lepiej wybrać się na wyspę 
Djerba (Dżarba) i połączyć 
wypoczynek z wycieczkami 
do Matmata, Duz , Nefta 
i Tozeur (Tauzar). 
 Wyspa Djerba płaska, zie-
lona i żyzna jest jedynym miej-
scem w Tunezji, gdzie sezon 
turystyczny trwa cały rok, 
a w lecie temperatura prze-
kracza 40 stopni C. Z lądem 
łączy ją grobla usypana przed  
wiekami przez Rzymian. 
Piękne piaszczyste plaże 
(moim zdaniem najładniej-
sze w Tunezji), spokojny tryb 
życia mieszkańców Djerby 
zapewniają wspaniały wypo-
czynek. Co warto zobaczyć 

na Djerbie? Na pewno barwną  
stolicę wyspy Houmt-Souk. 
Na wschodnim krańcu portu 
znajduje się tam XV-wieczna 
twierdza, z której murów roz- z której murów roz-której murów roz-
taczają się ładne  widoki na 
port i morze. Warto też zaj-
rzeć na suk (bazar), gdzie woń 
różnych przypraw  miesza się 
z zapachem pachnących olej-
ków. Kupując jakąś pamiątkę, 
trzeba się potargować – ina-
cze j  sprzedający będzie 
niezadowolony. Na Djerbie, 
tak jak w całej Tunezji, reli-
gią dominującą jest Islam. 
Jednakże na wyspie duże 
znaczenie ma społeczność 
żydowska. Wszystkie syna-
gogi otwarte są dla zwiedzają-
cych. Najbardziej znana i czę-ę-
sto odwiedzana jest synagoga 
Al-Griba (Cudowna). Długo 
w pamięci pozostaje wycieczka 
do Matmaty, jej księżycowy 
krajobraz z domostwami tro-
glodytów (jaskiniowców), 
wykutymi w miękkiej, kru-
chej skale – tufie. Prawie 
połowa z 700 podziemnych 
domostw w Matmacie jest 
wciąż zamieszkała, pozostałe 
zamieniono na pokoje hote-
lowe. Niektórzy mieszkańcy 
jaskiń chętnie je pokazują  
turystom za niewielką opłatą. 
Są to pomieszczenia zarówno 

dla ludzi jak i dla zwierząt 
(kóz a nawet wielbłądów).
Te dla ludzi posiadają nie-
wiele sprzętów – często spania  
umieszcza się na podłodze. 
Na suku w Matmacie można 
kupić oryginalne pamiątki.
 Moim zdaniem najwięk-
szą atrakcję stanowiła Sahara 
z wypalonym słońcem pia-
skiem i  skałami oraz pustyn-
nymi  oazami z bujną ziele-
nią i szemrzącą wodą. Z Duz, 
które jest «progiem Sahary», 
można udać się samochodem 
terenowym lub na wielbłą-
dzie na pustynię, można też 
odbyć dalszą wycieczkę do oaz 
pustynnych Nefta i Tozeur 
jadąc przez prawie wyschnięte 
słone jezioro Wielki Szott 
(przy odpowiedniej pogodzie 
występują tam miraże). Nie-
wiele widoków  wywiera tak 
duże wrażenie jak pustynne 
oazy. Bujne ogrody ocienione 
są palmami, widać bijące źró-
dła i chłodne stawiki. Bogac-
twem tych oaz są palmy dak-
tylowe, bez których nie byłoby 
życia na Saharze. Wspomnia-
łam o  koczowniczych plemio-
nach berberyjskich, które żyją 
tak jak ich przodkowie przed 
wiekami, przemieszczając się 
po pustyni. Zdarzyło  się nam  
spotkać takich wędrowców. 

Cały ich dobytek mieścił się 
na wielbłądach – na jednym 
z nich jechał nawet pies. Obok 
kroczyło stado kóz. Ludzie ci, 
żyjący z hodowli wielbłądów 
i kóz, śpią w namiotach, 
odświeżają się wypalonym 
przez słońce piaskiem. Muszę 
tu zaznaczyć, że w miesiącach 
letnich temperatura  na Saha-
rze przekracza 40 stopni C 
w dzień, a nocą spaść może  
nawet do kilkunastu lub kilku 
stopni. Powietrze jest bardzo 
suche. Strzec się należy jado-
witych węży i skorpionów. 
Berberowie zabezpieczają 
swoje namioty przed skorpio-
nami przywiązując do nich 
pustynne jaszczurki żywiące 
się tymi gadami. Zdjęcie 
takiej jaszczurki prezentuję. 
W następnym numerze przed-
stawię Państwu najważniejsze 
zabytki Tunezji a także pół-
nocne i częściowo środkowe 
regiony tego pięknego kraju.

Maria Piesiewicz mieszkanka Raszyna

Jaszczurka obronna © M. Piesiewicz

Raszyński Listopad
 8 listopada godz. 16.00 
– „Tobie Ojczyzno” – program artystyczny z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości w wykonaniu Klubów 
działających przy GOK-u: Klub Literacki i Zespół „Seniorki” 
z Klubu Seniora w Raszynie – Sala widowiskowa GOK 
w Urzędzie Gminy Raszyn. Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury w Raszynie.

 11 listopada godz. 12.30 
– Teatrzyk dla dzieci – Świetlica Środowiskowa „Świetlik” 
w Rybiu, ul. Spokojna 23. Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury w Raszynie.

 11 listopada godz. 18.00 
– uroczysta Msza Św. za ojczyznę z oprawą muzyczną 
w wykonaniu kameralnej orkiestry dętej – Kościół 
św. Szczepana i św. Anny w Raszynie. Organizator: Gminny 
Ośrodek Kultury w Raszynie.

 12 listopada godz. 17.30
Otwarcie Ośrodka Zdrowia.

 18 listopada godz. 13.00 
– Teatrzyk dla dzieci – Ognisko Wychowawcze w Jawo-
rowej, ul. Warszawska 95. Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury w Raszynie.

 18 listopada godz. 12.00 
Otwarty Cykl Szkolenia Samoobrony dla Kobiet. Miejsce: 
Sala Gimnastyczna SP Raszyn, ul. Szkolna.

 23 listopada godz. 8.30 
Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstron-
ności Stylowej w Pływaniu o Puchar Wójta Gminy Raszyn. 
Miejsce: Pływalnia GOS Raszyn, ul. Sportowa 30.

 24 listopada godz. 10.00 
– zajęcia twórczej aktywności plastycznej dla dzieci powy-
żej 3. roku życia. Centrum Janki. Zajęcia prowadzą instruk-
torzy Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie.

 25 listopada godz. 13.00 
– Teatrzyk dla dzieci – Filia GOK w Falentach, al. Hrabska 2 
(budynek OSP). Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Raszynie.

 30 listopada „Wieczór Andrzejkowy” 
– Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu, ul. Spo-
kojna 23. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raszy-
nie i Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu, Klub 
Seniora Rybie.

 listopad 
Turniej „PlayStation – FIFA 2013”. Miejsce: Aula Pływalni 
GOS Raszyn, ul. Sportowa 30.
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OBRADY RADY GMINY RASZYN

XXVI Sesja Rady Gminy Raszyn odbyła się 25 września 
i była pierwszą prowadzoną przez nowo wybranego Prze-
wodniczącego pana Dariusza Marcinkowskiego.

Koncepcja hali sportowej
Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu pani Katarzyna Kli-
maszewska zaprezentowała, 
przygotowane przez Pracow-
nię Projektową Architek-
tury i Urbanistyki Wojciecha 
Obłuskiego, wytyczne do kon-
cepcji Hali Sportowej na tere-
nie stadionu im. K. Jedynaka 
przy Sportowej w Raszynie. 
Wywołało to dyskusję wśród 
radnych, którzy twierdzili, 
że budowa takiego obiektu, 
szczególnie w sytuacji koniecz-
ności finansowania budowy 
Domu Kultur y,  remontu 
Austerii, świetlic środowisko-
wych w mniejszych miejsco-
wościach, a także kanalizacji, 
ulic czy chodników, jest przed-
wczesna. Wyrażane wątpli-
wości rozwiał Wójt Andrzej 
Zaręba wyjaśniając, że przy-
gotowanie koncepcji wynika 
z  zapisów tegorocznego 
budżetu, a jej zadaniem było 
stwierdzenie czy i jaki obiekt 
można zrealizować w tym 
miejscu. Jego budowa to 
dłuższa perspektywa. Dodał, 
że przedstawiona koncepcja 
jest bardzo ciekawa i warta 

przemyślenia oraz że wpisuje 
się w równomierny rozwój 
Gminy Raszyn.

Zmiany w Radzie 
Rada przyjęła rezygnację 
Przewodniczącego Dariusza 
Marcinkowskiego z funkcji 
Przewodniczącego Komisji 
Budżetu, Inwestycji i Mienia 
Komunalnego, z członkow-
stwa w Komisji Bezpieczeń-
stwa i w Radzie Redakcyj-
nej „Kuriera Raszyńskiego”. 
Nowym Przewodniczącym 
Komisji Budżetu Inwestycji 
i Mienia Komunalnego został 
pan Sławomir Ostrzyżek.

Honorowe odznaczenia 
„Zasłużony dla Gminy Raszyn”
W związku z jubileuszem 
80-lecia OSP w Raszynie sied-
miu osobom przyznano hono-
rowe odznaczenie „Zasłużony 
dla Gminy Raszyn”.

Uchwały w sprawie 
planów zagospodarowania
Radni podejmowali też decy-
zje w sprawie zmian planów 
zagospodarowania. Proce-
dowanie zmiany na terenie 

ul. Mickiewicza, zostało zdjęte 
z porządku obrad w celu dal-
szego, bardziej satysfakcjonu-
jącego strony, opracowania. 
Przyjęto uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ulic 
Malinowej i Relaksu – część I.
 
Nowe ulice
Decyzją radnych w Dawi-
dach Bankowych powstała 
u l .  Malownicza ,  w Jan-
kach ul. Zgodna, w Laszcz-
kach Jeżynowa. Nadawanie 
nazw ulicom w Wypędach 
zdjęto z porządku obrad 
wobec konieczności dalszych 
konsultacji z Radą Sołecką 
i mieszkańcami.

Projekt „Siła drzemie 
w indywidualizacji” 
realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki
Przystąpienie Gminy do pro-
jektu „Siła drzemie w indy-
widualizacji” wyrównującego 
szanse edukacyjne uczniów 
z grup o utrudnionym dostę-
pie do edukacji oraz zmniej-
szającego różnice w jakości 
usług edukacyjnych wymagało 
zgody Rady Gminy, która jej 
jednogłośnie udzieliła.

Uchwała w sprawie podziału 
Gminy Raszyn 
na okręgi wyborcze
Po długo trwającej dyskusji 
Rada Gminy podjęła uchwałę 
podziału gminy na 21 jed-
nomandatowych okręgów 
wyborczych, która podlega 
weryfikacji przez Komisarza 
Wyborczego. Przeprowadzona 
dyskusja dotyczyła możli-
wości powiązania wyma-
gań formalnych z dążeniem 
do zwiększenia ilości radnych 

w mniejszych miejscowościach 
gminy.
 
Sprawozdanie Wójta 
z bieżącej działalności
Wójt A. Zaręba poinformo-
wał o zakończeniu budowy 
ulicy Bratkowej i Bukietowej 
oraz budowie Spokojnej, Ryb-
nej i Polnej, trwającej rozbu-
dowie szkoły w Sękocinie, 
wyłonieniu i wprowadzeniu 
na budowę wykonawcy kana-
lizacji sanitarnej w Dawi-
dach i Dawidach Bankowych, 
a także wyposażaniu Ośrodka 
Zdrowia. Na budowę zostali 
też wprowadzeni wykonawcy 
przedszkola przy Lotniczej 
oraz chodnika i odwodnienia 
w Opackiego i Drodze Hrab-
skie. Ponadto poinformował, 
że budowa kanalizacji w Dawi-
dach Bankowych i Falentach, 
wobec ogłoszenia upadło-
ści układowej przez firmę 
WODROL, kontynuowana 
jest przez obecnego lidera kon-
sorcjum Energopol Lublin.

Konsultacje w sprawie 
sposobu naliczania opłat 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
W trwających od 6.08 do 7.09 
konsultacjach wzięło udział 
163 mieszkańców. 95 osób 
wskazało jako właściwe nali-
czanie opłaty od ilości miesz-
kańców w nieruchomości, 
49 – w zależności od zuży-
cia wody, 1– w zależności 
od powierzchni mieszkalnej, 
a 7 zagłosowało za ustaleniem 
jednej stawki od gospodarstwa 
domowego.

Kolejna Sesja Rady Gminy 
odbędzie się 30 października.

Malgorzata Kaiper

Obrady XXVI Sesji Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

RADA GMINY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w RASZYNIE

Serdecznie zapraszamy do współpracy 
z Raszyńskim Centrum Wolontariatu „RaszynAriat” wszystkie osoby, 

które z dobrej woli pragną pomagać innym.

Centrum powstało po to, żeby pośredniczyć między potrzebującymi wolontariuszy i tymi, 
którzy chcieliby pomagać, a nie wiedzą, jak i komu. Aby uzyskać więcej informacji o Progra-
mie,  zadać pytanie, zostać wolontariuszem prosimy o kontakt z Koordynatorem Wolonta-
riatu p. Karoliną Staszewską:

osobiście w siedzibie GOPS, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
tel. 22 378 14 82, e-mail: raszynariat@gmail.com

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
w RASZYNIE

Al. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn

GOPS przyjmie meble, sprzęt gospodarstwa domowego. 
Rzeczy te przekazane zostaną osobie, 

która w wyniku pożaru straciła całe mienie. 

Kontakt z pracownikiem socjalnym
pod telefonem 22 378 12 04
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Centrum Kultury Raszyn

Dobiegają końca ostatnie poprawki kosmetyczne, gotowy projekt autorstwa firmy 
Meritum Grupa Budowlana z Chrzanowa, w najbliższym czasie uzyska zezwo-
lenie na budowę. Po tym nastąpi ogłoszenie przetargu, a następnie wyłonie-
nie wykonawcy. Dzięki tym działaniom jest szansa na zamianę straszącej ruiny 
w oczekiwany od lat przez raszyńską społeczność Dom Kultury. O konieczno-
ści jego budowy wypowiadało się wielu mieszkańców, poparła ją Rada Gminy 
akceptując budżet na bieżący rok i dalsze lata. Obecnie już wiemy, jakie będzie 
Centrum Kultury Raszyn.

Warto przypomnieć, że pierwszy pro-
jekt Domu Kultury przy Al. Krakow-
skiej w Raszynie uzyskał zezwolenie 
na budowę grudniu 1987 roku, nigdy jed-
nak nie został zakończony. Wykorzystu-
jąc w jak największym stopniu istniejący 
budynek, zaprojektowano obiekt z czte-
rema kondygnacjami naziemnymi, dosko-
nale doświetlonymi przeszkleniem nad 
wejściem oraz licznymi oknami. Obecne 
piwnice zostaną odsłonięte, ponadto 
nastąpi adaptacja poddasza. W dobu-
dowanej lewej części znajdzie się klatka 
schodowa.

Program użytkowy
Z uwagi na bardzo szeroki zakres działań 
kulturalno-edukacyjnych zaplanowano 
program użytkowy zapewniający przy-
jazną dla uczestników przestrzeń wielo-
funkcyjną oraz liczne sale tematyczne 

ze specjalistycznym wyposażeniem, 
umożliwiające prowadzenie kół zaintere-
sowań i warsztatów.
 Centralnym punktem Domu Kultury 
jest, zlokalizowana na III kondygnacji, 
sala widowiskowa na ponad 200 osób, 
ze sceną teatralno – muzyczną, podestem 
mikserskim, garderobami i zapleczem 
sanitarnym dla artystów oraz zapleczem 
magazynowym.
 Najbardziej uniwersalny charakter 
ma Kondygnacja II, gdzie znajduje się 
strefa wejściowa: hall główny z recepcją 
i szatnią oraz przestrzeń, która poprzez 
podział mobilnymi ściankami przesuw-
nymi może być dowolnie modyfikowana. 
Mogą tam się odbywać targi tematyczne, 
wystawy, zajęcia taneczne i artystyczne. 
W kolejnej strefie znalazła się sala kom-
puterowa z pełnym wyposażeniem oraz 
zespół sanitariatów i pomieszczenia prze-
znaczone dla instruktorów.

 Na I kondygnacji znajdą się sale tema-
tyczne: trzy sale muzyczne, przezna-
czone na próby oraz mniejsze wydarzenia 
muzyczne oraz sala plastyczna i cera-
miczna. Dodatkowo na tej kondygnacji 
umieszczono pomieszczenia techniczne.
 Ostatnia kondygnacja to dwie strefy: 
ogólnodostępna - hall, z którego można 
wejść na balkon Sali widowiskowej oraz 
galerię i administracyjna, z pokojami 
dla pracowników GOK.
 Wszystkie kondygnacje posiadają 
doświetlenie światłem dziennym i są 
dostępne dla osób niepełnosprawnych, 
dzięki zaprojektowaniu dla nich miejsc 
postojowych, dostępnych wejść oraz 
windy w budynku. Na Sali widowiskowej, 
w związku z mobilnym systemem siedzeń, 
w razie potrzeby możliwe jest zorganizo-
wanie przestrzeni dla osoby poruszającej 
się na wózku inwalidzkim.
 Budynek, który w efekcie będzie miał 
1 577 m2 powierzchni użytkowej, zosta-
nie wyposażony we wszystkie niezbędne 
instalacje zapewniające odpowiedni stan-
dard do funkcjonowania Domu Kultury 
a teren wokół niego zostanie zagospoda-
rowany drogami, chodnikami, parkingami 
i małą architekturą.
 Z zaprezentowanego programu wynika, 
że w powstającym Centrum Kultury 
znajdą swoje miejsce i młodsi i starsi, 
osoby o zainteresowaniach artystycznych, 
ale i użytkownicy Internetu. Z pewnością, 
dzięki dużej ilości miejsca i możliwości 
przekształcania przestrzeni, powstaną 
grupy zajęciowe, o których nikt teraz 
nie próbuje nawet marzyć. Swoje miej-
sce znajdą aktywnie działający raszyńscy 
Seniorzy, być może za ich przykładem 
swój Klub stworzą mieszkańcy Nowych 
Grocholic. Na liczne zajęcia plastyczne, 
taneczne, teatralne, muzyczne czy inne 
uczęszczać będą mogły dzieci, dla których 
obecnie utrudnieniem jest przejście przez 
ruchliwą Aleję Krakowską. Na pewno też 
powstaną nowe grupy, w których rozwi-
jać będzie swoje zainteresowania raszyń-
ska młodzież. Tak wspaniały budynek 
będzie stanowił doskonałą bazę dla roz-
woju gminnej kultury.    Małgorzata Kaiper  
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PRZEDSZKOLE przy LOTNICZEJ  
BUDOWA ROZPOCZĘTA
Wykonawca przedszkola przy Lotniczej, REM-BUD Zakład 
Usługowo-Handlowy Roberta Fronczaka z Gruduska, został 
wprowadzony na budowę i rozpoczął prace. Na ich wyko-
nanie ma rok. Warto przypomnieć, że firma ta dała się już 
w Gminie Raszyn poznać budując przedszkole „Pod Topolą” 
przy ul. Pruszkowskiej. 

Wprowadzenie na budowę i rozpoczęcie prac © A. Pluta

SKANSKA SA na PLACU BUDOWY
W dniu 17 października SKANSKA SA rozpoczęła budowę 
kanalizacji sanitarnej w Dawidach Bankowych. Na pierwszy 
ogień poszła ul. Miklaszewskiego od strony Starzyńskiego. 
Z uwagi na utrudniony przejazd zwężoną ulicą namawiamy 
mieszkańców, żeby korzystali z dojazdu do Długiej –  Sta-
rzyńskiego i Warszawską. 
 Kolejnymi ulicami, w których kanalizacja będzie budo-
wana jeszcze w tym roku, są Kwiatów Polnych (na szczę-
ście dosyć szeroka) i Starzyńskiego. W rozmowie z Mana-
gerem Projektu ze SKANSKA SA, Tomaszem Wójtowiczem, 
dowiedzieliśmy się, że firma będzie starała się minimalizować 
utrudnienia dla mieszkańców w miarę często, acz rozsądnie, 
odtwarzając zniszczoną przez prace nawierzchnię. Trzymamy 
za nich kciuki! 

Na Miklaszewskiego budowa trwa © M. Kaiper

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
FINANSOWANEJ ze ŚRODKÓW UE
Dobiega końca proces budowy, która z jednej strony ciesząc 
z tworzenia w naszych miejscowościach standardów życia nie-
zbędnych w XXI wieku, znacznie utrudniła codzienne życie. 
Na szczęście w chwili obecnej we wszystkich zaprojektowa-
nych miejscach wykonane są kanały sanitarne i studzienki, 
na znaczącej większości ulic odtworzona jest też nawierzch-
nia. Brakuje jej jedynie na części Falenckiej i Szlacheckiej. 
 Dziś wiemy już, że uda się inwestycję zakończyć, choć 
od maja br. była ona poważnie zagrożona. Wykonawca, Firma 
Wodrol SA ogłosiła wiosną upadłość układową. W tym czasie 
większość instalacji była już wykonana; w Falentach wyko-
nano 83%, zaś w Dawidach Bankowych – 95%. Brak tych 
kilku czy kilkunastu procent mógł skutkować albo koniecz-
nością rozpisywania nowych, długotrwałych przetargów, albo 
wstrzymaniem robót na czas rozstrzygnięć sądowych. Żadne 
z tych rozwiązań nie byłoby dla Gminy korzystne. Co wię-
cej, pod znakiem zapytania stawiałyby zwrot środków, które 
ma gminie wypłacić Unia Europejska. Z uwagi na to Wójt 
Andrzej Zaręba, wstrzymując z jednej strony zapłaty faktur, 
rozpoczął rozmowy z Wodrol SA i drugim członkiem Kon-
sorcjum firmą Energopol Lublin SA, która przejęła na siebie 
zobowiązania. Skutkiem prowadzonych ustaleń było poja-
wienie się na Miklaszewskiego, Długiej i Źródlanej maszyn 
uzupełniających zniszczoną nawierzchnię, a na Falenckiej 
i Szlacheckiej ekip kontynuujących budowę. Stanowcze 
i konsekwentne rozmowy naszych włodarzy przyniosły zatem 
oczekiwany rezultat. 
 Wszyscy wiemy, że w bieżącym roku wiele firm, szczegól-
nie z branży budowlanej i drogowej boryka się z niemałymi 
problemami. Niejedna z naprawdę dużych i dobrze funk-
cjonujących dotąd ogłosiła upadłość. Niestety taki też pro-
blemem dotknął Wodrol SA firmę, która na polskim rynku 
skutecznie działała przez ostatnie 30 lat. Nie sposób było 
to przewidzieć w momencie rozpoczynania współpracy. 
Na szczęście wszystko wskazuje na to, że problem został 
skutecznie rozwiązany.

Po Długiej w Dawidach Bankowych pojazdy jeżdżą bez problemu © M. Kaiper
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INWESTYCJE

NOWE CHODNIKI w FALENTACH 
i FALENTACH NOWYCH
W połowie września rozstrzygnięto przetargi wyłania-
jące wykonawców chodnika wzdłuż Drogi Hrabskiej 
na odcinku od Jaworowskiej do Willowej w Falentach 
Nowych i na Opackiego od Drogi Hrabskiej do Alei 
Hrabskiej w Falentach, a także przebudowy istniejącego 
odwodnienia w ul. Opackiego. 
 Zadanie pierwsze obejmuje wykonanie przebudowy 
ciągów pieszych w Drodze Hrabskiej od ul. Willowej 
do ul. Jaworowskiej oraz w ul. Opackiego od Drogi 
Hrabskiej do Al. Hrabskiej. W sumie położone zosta-
nie 1100 mb kostki betonowej z wjazdami na pose-
sje. Przetarg na tę inwestycję wygrało konsorcjum firm 
Granar Sp. z o.o.- lider konsorcjum INVEST Sp. z o.o. 
– członek konsorcjum, z Warszawy, oferujące wykona-
nie prac za 394 780 zł, przy czym: chodnik przy Drodze Hrabskiej kosztować będzie 279 288 zł brutto, a w ul. Opac- zł brutto, a w ul. Opac- a w ul. Opac-
kiego 115 491 zł brutto.
 Zakres drugiego zadania obejmuje przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. W wyniku prac 154 mb istnieją-
cej kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm zostanie zastąpione kanałem wykonanym z PVC o średnicy 400 mm, 
następnie włączony do nowo zaprojektowanej studni. Przetarg wygrała jedna spośród trzech zgłaszających się firm 
– FRANK-POL-BIS Franciszka Paskudzkiego z Grodziska Mazowieckiego, oferując cenę 212 757 zł.
 Prace zostały już rozpoczęte, a ich zakończenie ma nastąpić w połowie listopada 2012 r.

Chodnik w Drodze Hrabskiej © M. Kaiper

REMONT KANALIZACJI DESZCZOWYCH 
na TERENIE GMINY RASZYN
Wybrano wykonawców, którzy będą remontować istniejące 
kanalizacje deszczowe w gminie. Pierwsze z zadań wykona 
za kwotę 221 555 zł, do 31 sierpnia 2013 r. firma FRANK 
POL-BIS Franciszka Paskudzkiego z Nadarzyna. Drugie 
– nazwane „Remont kanalizacji deszczowych metodą bez-
wykopową” powierzono firmie PER AARSLEFF POLSKA 
Sp. z o.o. z Warszawy, która zakończy prace jeszcze w tym 
roku, do 15 grudnia, wykonując je za kwotę 298 889,08 zł. 

Ul. Polna ma już kanalizację deszczową © A. Pluta

ROZBUDOWA SP w SĘKOCINIE
Widoczny postęp prac przy rozbudowie szkoły budzi 
nadzieję. Po trzech miesiącach od wejścia ekip na plac 
budowy, wznoszone są mury parteru. Wkrótce rozpocznie się 
wylewanie stropów. Słoneczny i suchy październik sprzyja 
prowadzeniu prac, mamy zatem nadzieję, że wykonawcy uda 
się realizować harmonogram. Częste rady budowy, w których 
poza pracownikami Referatu Inwestycji wielokrotnie uczest-
niczy Wójt Andrzej Zaręba, służą prowadzeniu skutecznego 
nadzoru inwestorskiego.

Budowa murów © M. Kaiper

stronę redaguje Małgorzata Kaiper
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„Myśl logicznie – żyj ekologicznie!” 

To hasło, którym dzieci ze SP w Sękoci-
nie wygrały konkurs na hasło ekologiczne, 
rozstrzygnięty 30.09 podczas drugiej 
edycji EKOPIKNIKU, zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury, Fun-
dację Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” 
i Urząd Gminy. Inspiratorką imprezy była 
prezes Fundacji pani Małgorzata Nowot-
nik, patronat objął Wójt Andrzej Zaręba, 
który otwierając festyn podkreślił wagę 
edukacji ekologicznej oraz przypomniał 
różne formy działań proekologicznych 
prowadzonych w gminie. Pani Elżbieta 
Funo, kierująca Jednostką Realizującą 
Projekt pt. „Uporządkowanie Gospodarki 
Wodno-Ściekowej w Gminie Raszyn” dofi-
nansowany z funduszy UE, przedstawiła 
główne jego założenia. Prowadząc EKO-żenia. Prowadząc EKO-. Prowadząc EKO-
PIKNIK znana prezenterka telewizyjna 
pani Zofia Czernicka, często mówiła 

o konieczności świadomości ekologicz-świadomości ekologicz-domości ekologicz-
nej Polaków i dbałości o przyrodę i natu-łości o przyrodę i natu- o przyrodę i natu-
ralne środowisko. Wielokrotnie ze sceny 
dziękowano sponsorom przedsięwzięcia, 
którymi byli: Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne EKO-RASZYN, Bank Spół-
dzielczy w Raszynie, Bank Zachodni 
WBK, PH ELGROM, Biuro Rachun-
kowe Delta, Hotel Książę Poniatowski, 
Handbud Spółka Jawna, „alfa-net”, Sklep 
Ekologiczny BAZAAR PRO ECO, Firma 
Bracia Cwyl, Przedsiębiorstwo Usługowe 
HETMAN, Firma Ventura, IKEA Janki, 
JULA, Piekarnia Oskroba, Liga Ochrony 
Przyrody, Premium Rosa i Pełnomocnik 
Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień. Pod-
czas imprezy promowano działania pro-
ekologiczne: prowadzono zbiórkę zuży-ę zuży- zuży-
tego sprzętu elektronicznego i AGD, 
prezentowano działalność oddziału LOP 
w Sękocinie prowadzonego przez panią 
Joannę Kobryń. Przedszkole „W Stumi-ę Kobryń. Przedszkole „W Stumi- Kobryń. Przedszkole „W Stumi-
lowym Lesie” i Świetlica SP w Raszynie 
prowadziły prace o tematyce ekologiczno-
-przyrodniczej dla najmłodszych, a GOK 
zorganizował konkurs plastyczny z IKEA 
Janki. W sklepikach kupowano ekolo-
giczne kosmetyki, środki czystości, pro-
biotyki, wyroby lniane, ludowe, domowe 
przetwory owocowe, miód, oleje lniane, 
degustowano sushi oraz świeże pie-
czywo z tradycyjnym polskim smalcem. 
Na scenie najmłodsi uczestniczyli w ani-
macji teatralnej „Warzywko” w wykona-
niu aktorów Teatru „Wariacja”, Puchatki 

z Przedszkola „W Stumilowym Lesie” 
zaprezentowały program owacyjnie przy-
jęty przez licznie zgromadzoną publicz-ą publicz- publicz-
ność. Wspaniale zaprezentowali się także: 
uczniowie SP w Ładach w utworze sce-
nicznym pt.„ Rezerwat śledzi”, przygoto-
wanym pod kierunkiem pani Doroty Woj-
teckiej, tańczące Ekoładki oraz Ekoludki 
ze SP w Sękocinie, a także podopieczni 
Świetlicy Szkolnej SP w Raszynie. Domi-
nika Jamroży z raszyńskiego gimnazjum 
przedstawiła performance „ Obieżyświat”. 
Dyplomami i nagrodami rzeczowymi 
od naszych sponsorów nagrodzono także 
finalistów przeprowadzonych w szkołach: 
Konkursu Wiedzy Ekologicznej, Konkursu 
Plastycznego pod hasłem: „Cały Raszyn 
będzie piękny” oraz Konkursu na Hasło 
Ekologiczne. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy taneczne uczestni-ły się pokazy taneczne uczestni- pokazy taneczne uczestni-
ków Klubu Tańca Towarzyskiego BRAWO, 
działającego przy GOK-u oraz warszaw-
skiego Klubu Contra. Później scenę 
„zawojowały” dwie utalentowane raszy-
nianki, instruktorki GOK-u, prowadzące 
Filię w Falentach – Swietłana Żarczyńska 
i Ewa Korporowicz, śpiewając popularne 
piosenki z różnych stron świata. Ostat-
nim punktem programu był oczekiwany 
występ Borysa Ławreniwa, solisty Teatru 
Wielkiego w Łodzi i Opery Warszawskiej, 
który sugestywnym wykonaniem znanych 
światowych przebojów porwał rozbawioną 
publiczność do tańca.

Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK

Organizatorzy i prezenterzy © A. Pluta

EKOLOGIA
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POŻYTECZNE  MIKROORGANIZMY
Mikroorganizmy są wszędzie, towarzysząc 
człowiekowi od zarania dziejów. Pojawiły 
się na naszej planecie pierwsze ponad 
3,5 miliarda lat temu i nadal odgrywają 
bardzo ważną rolę w różnych aspektach 
naszego życia: w przetwórstwie żywno-
ści, w różnych procesach przemysłowych, 
utylizacji odpadów i ochronie środowiska. 
Mają wpływ na to, czy rozwija się zdro-
wie czy choroba u ludzi, zwierząt i roślin. 
Coraz częściej, mimo szybkiego tempa 
życia, chcemy nie tylko żyć wygodniej, ale 
myślimy też o tym, by było zdrowiej. 
 Beczka kiszonej kapusty i ogórków, jesz-
cze tak niedawno przygotowywana trady-
cyjnie w domach naszych rodziców czy 
dziadków, będąca kopalnią witamin i natu-
ralną szczepionką przeciw przeziębieniom, 
została zastąpiona zakupami w supermar-
kecie i aptece. Nasze dzieci nie wiedzą, 
jak smakuje prawdziwe kwaśne mleko 
i zdrowy chleb na zakwasie. Zastąpiły je 
wypieki chlebo-podobne i mleko-podobne 
z przerażającą ilością sztucznych składni-
ków, oznaczonych dziwnymi symbolami. 
Zanika także wiedza o naturalnych sposo-
bach uprawy roślin i wytwarzania żywności 

na rzecz przemysłowego, chemicznego rol-
nictwa, opartego na pestycydach.
 Dziś budzi się nowa świadomość 
i zaczynamy zastanawiać się, ile chemii 
zostało wprowadzonej do gleby, do uprawy 
roślin, do hodowli zwierząt, a w efekcie 
do żywności, która trafia na nasze stoły. 
Coraz częściej sprawdzamy źródło pocho-
dzenia produktu i uważnie czytamy ety-
kiety. Buntujemy się, boimy się o nasze 
dzieci i zastanawiamy się czy coś jeszcze 
możemy z tym zrobić? 
 Alternatywą dla chemizacji naszego śro-
dowiska jest powrót do naturalnych środ-
ków, znanych od wieków. Takim sposobem 
jest, coraz bardziej doceniana, probiotech-
nologia. Stosowanie produktów probio-
tycznych i prebiotycznych w żywieniu 
zwierząt i ludzi zostało już uznane przez 
odpowiednie jednostki Unii Europejskiej 
i poszczególnych państw członkowskich, 
także w Polsce. We wrześniu tego roku 
odbyła się w Licheniu kolejna V Ogól-
nopolska Konferencja pt. „ProBio Emy 
narzędziem biologizacji środowiska”, zor-
ganizowana przez Krąg Zdrowa Ziemia 
i Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo 

Natury, podczas której zaprezentowano 
na relacje rolników, lekarzy, doradców 
a także naukowców, badających i stosu-
jących z powodzeniem ProBio Emy, czyli 
pożyteczne mikroorganizmy w rolnic-
twie, ochronie środowiska, medycynie 
i w naszym życiu codziennym. 
 Z dnia na dzień przybywa użytkowni-
ków naturalnych probiotechnologii, którzy 
konsekwentnie dążą do wyprodukowania 
zdrowszej żywności. Oby ich naśladowców 
było jak najwięcej. Wspierajmy więc nowe 
idee poprzez szerzenie wiedzy o tym, że są 
już dostępne nowatorskie, innowacyjne 
i co ważne tanie metody przywracania 
harmonii pomiędzy człowiekiem i Naturą. 
Jest to szansa na uzdrowienie środowiska 
w naszym otoczeniu, poprawę jakości żyw-
ności i naszego zdrowia.            Anna Ślipiec

Konferencja w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym
W związku z Ustawą z 1.07.11 r. o zmia-
nie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 897), 
gminy przejmą na siebie obowiązki właści-
cieli nieruchomości w zakresie zagospoda-
rowania odpadów komunalnych. 
 Instytut Technologiczno-Przyrodni-
czy wystąpił naprzeciw nowym wyzwa-
niom stawianym samorządom organizując 
3.10.12 r. w swojej siedzibie w Falentach 
konferencję pt. „Gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w świetle nowych 
uwarunkowań prawnych”. Jej współor-
ganizatorem była Fundacja Naukowa pn. 
Instytut Czystych Technologii z siedzibą 
w Warszawie. Konferencja była także 
zorganizowana w ramach realizowanego 
przez Instytut na zlecenie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Programu Wie-
loletniego „Standaryzacja i monitoring 
przedsięwzięć środowiskowych, techniki 
rolniczej i rozwiązań infrastruktural-
nych na rzecz bezpieczeństwa i zrówno-
ważonego rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich” 
 Termin konferencji bliski terminowi 
wejścia w życie większej części zawartych 
w ww. ustawie przepisów (1.01.12 r.) spra-
wił, że cieszyła się ona dużym zaintere-
sowaniem samorządów gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich. Z Urzędu Gminy 

Raszyn przybył Wójt pan Andrzej Zaręba 
oraz Wicewójt pan Mirosław Chmielew-ójt pan Mirosław Chmielew- pan Mirosław Chmielew-
ski, a z Departamentu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich MRiRW pani Agnieszka 
Borysewicz. Liczną grupę stanowili 
przedstawiciele EKO-RASZYN Sp. z o.o. 
z prezesem Krzysztofem Kowalem oraz 
przedstawiciele ościennych samorzą-
dów: Nadarzyna, Lesznowoli, Podkowy 
Leśnej, Piaseczna, Konstancina-Jezior-
nej. Na liście uczestników znaleźli się 
przedstawiciele samorządów wojewódz-
twa mazowieckiego, (Błędów, Karczew, 
Sieciechów, Mińsk Mazowiecki, Socha-
czew, Grójec, Jedlińsk, Różan, Cegłów, 
Ciechanów, Gniewoszów, Sanniki, Repki, 
Jastrząb i Łochów),  łódzkiego (Wieluń), 
wielkopolskiego (Osiek Mały), podkarpac-
kiego (Trzebowisko) i lubelskiego (Borki). 
Uczestniczyły w niej także osoby repre-
zentujące sektor prywatny zajmujący się 
gospodarką odpadową, prasę branżową 
oraz pracownicy naukowi Instytutu.
 Gospodarz konferencji prof. dr hab. 
inż. Edmund Kaca – Dyrektor Instytutu 
Technologiczno-Przyrodniczego zapo-
znał zebranych z problematyką gospo-ą gospo- gospo-
darowania odpadami na wsi w świetle 
danych statystycznych. W kolejnych 
referatach opracowanie problemów zwią-
zanych ze wdrażaniem ustawy zaprezen-
towali: dr inż. Maria Strzelczyk, Dyrektor 

Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego ITP 
we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Franci-
szek Czyżyk, dr inż. Aleksandra Ste-żyk, dr inż. Aleksandra Ste-r inż. Aleksandra Ste-
inhoff-Wrześniewska, również pracow-
nicy DOB, dr Marek Goleń, pracownik 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
oraz dr Andrzej Skalmowski z Politech-
niki Warszawskiej (ekspert Ministerstwa 
Środowiska). 
 Po zaprezentowaniu referatów pre-
legenci odpowiadali na pytania uczest-
ników. Plenarna, ożywiona dyskusja na 
zakończenie potwierdziła aktualność oma-
wianego tematu, a także celowość zorga-
nizowania konferencji.

dr inż. Izabela Lubbe, mgr inż. Ewa Szymczak

Prof. dr Edmund Kaca w inauguracyjnym referacie

EKOLOGIA

* ProBio Emy to grupa naturalnych preparatów 
mikrobiologicznych, opartych na odpowiednio dobra-
nych kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów. 
Stosowanie ich nie wymaga okresów karencji i pre-
wencji. Wykazują działanie pro biotyczne, antysep-
tyczne, antyutleniające oraz inicjują procesy wspiera-
jące zdrowie gleby, roślin, zwierząt i ludzi. Dostępne 
w ekologicznych sklepach internetowych.
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WIDZIANE Z POWIATU

Sanitarnie na piątkę
W czasie wrześniowej sesji Radni Rady 
Powiatu Pruszkowskiego przyjęli liczne 
sprawozdania z działalności podległych 
staroście służb, a wśród nich sprawozda-
nia o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
i weterynaryjnego oraz raport z Programu 
Ochrony Środowiska obejmującego nasz 
powiat. Przeprowadzone w 2011 r. przez 
Sekcję Higieny Pracy kontrole w 72 zakła-
dach (w tym 16 w gminie Raszyn) wyka-
zały braki w prowadzeniu rejestru badań 
i pomiarów czynników szkodliwych, 
zaleciły też poprawę stanu sanitarnego 
w wielu miejscach pracy. W ostatecznej 
ocenie wykazano jednak, że podniósł 
się stan czystości w piekarniach i super 
oraz hipermarketach, obniżył natomiast 
w zakładach żywienia zbiorowego (restau-
racjach i stołówkach) i małych sklepach. 
Żadnych negatywnych ocen nie otrzy-
mały wytwórnie lodów, przetwórnie 
owoców i warzyw, zakłady garmażeryjne, 
cukiernie, zakłady wytwarzające żywność. 
Badania produktów w sklepikach działa-
jących na terenie w szkół nie wykazały 
obecności szkodliwych produktów, w tym 
szczególnie barwników o właściwościach 
pobudzających. Równie dobre oceny 
zyskały inne placówki w naszej gminie, 
w tym gabinety kosmetyczne i fryzjer-
skie. Szczególne brawa należą się naszemu 
basenowi w Raszynie, w którym nie wyka-
zano żadnych nieprawidłowości. Przy 
okazji podano dane dotyczące struktury 
zatrudnienia w zakładach pracy na terenie 
powiatu. Przeważają firmy, które zatrud-
niają do 5 osób (234). Od 6 – 20 osób 
jest 190, od 21 do 50 osób – 83, od 51 

do 100 osób – 34, od 101 – 250 osób – 32 
zakłady, a ponad 251 osób – 7.

Dyżurne apteki
Radni powiatu podjęli uchwałę o dyżu-
rach aptek w dni wolne od pracy i święta. 
Szczegółowe dane znajdą Państwo na stro-
nie internetowej Starostwa: www.powiat.
pruszkow.pl w zakładce „Zdrowie”.

Łącznika nie będzie
Radni powiatowi wprowadzając zmiany 
w wieloletnich planach inwestycyjnych 
zrezygnowali z przebudowy skrzyżowa-
nia Al. Krakowskiej i Al. Hrabskiej, które 
zakładały wybudowanie łącznika dopeł-
niające skrzyżowanie i prowadzącego 
ruch do ul. Sokołowskiej. Po przebudowie 
miało to być pełne skrzyżowanie umożli-
wiające jazdę na wprost z Al. Hrabskiej 
do nowopowstałego łącznika. Rezygna-
cja z inwestycji zgodna jest z protestem 
mieszkańców Falent, którzy obawiali się 
ruchu TIR-ów w Al. Hrabskiej. Rezygnacja 
wynika też z analizy docelowych rozwią-
zań komunikacyjnych dla południowych 
obrzeży Warszawy, a w szczególności 
usytuowania na ul. Sokołowskiej węzła 
z drogą ekspresową S7, którą będzie prze-
biegał główny ruch od strony Krakowa 
i Katowic.

Znikną korki w Raszynie!
300 milionów euro pożyczki udzieli 
E u ro p e j s k i  B a n k  I n w e s t y c y j n y 

na zrealizowanie dwóch niezwykle istot-
nych inwestycji drogowych w Warsza-
wie i pod Warszawą. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na przebudowę Trasy AK 
i mostu Grota Roweckiego do parame-
trów trasy ekspresowej oraz na budowę 
nowej trasy wylotowej w kierunku Kra-
kowa i Katowic. Ta podana już oficjalnie 
informacja potwierdza, że znaleziono spo-
sób na załatanie dziury w inwestycyjnym 
budżecie administracji rządowej, który 
postawił pod znakiem zapytania może 
nie tyle sam fakt realizacji tych ważnych 
z punktu widzenia rozładowania kor-
ków inwestycji, ile czas ich realizacji. Jak 
napisano w Gazecie Wyborczej (wydanie 
z 11 września): „Przetarg na budowę nowej 
wylotówki na Kraków i Katowice, która omi-
nie zakorkowane Janki, także się przedłuża.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad otworzyła wprawdzie wstępne oferty, ale 
nie może zaprosić firm do składania ostatecz-
nych propozycji cenowych, bo trwa poprawianie 
projektu. Mimo to, rzeczniczka mazowieckiego 
oddziału GDDKiA, Małgorzata Tarnowska 
liczy, że umowę z wykonawcą uda się podpisać 
w styczniu przyszłego roku. Roboty potrwałyby 
niecałe trzy lata.” Jak widać, sprawa tak 
ważnej dla nas arterii, zaczyna finalizo-
wać się od strony formalnej, a my musimy 
tylko czekać, kiedy zostanie wbita przy-
słowiowa łopata. Optymistyczny, ale 
i realny scenariusz zakłada, że prace 
potrwają do końca 2015 roku. Jednym 
słowem, uzbrajamy się w cierpliwość.

Piotr Iwicki
radny Rady Powiatu Pruszkowskiego

STOWARZYSZENIE 
NASZE RYBIE

Zaprasza na  spotkanie z 

WOJCIECHEM DYMKOWSKIM  

pt. Wyprawa życia 
do Peru i Boliwii

⃝ wędrówki po Andach
⃝ wyprawa do dżungli wodnej

⃝ degustacja zielonej herbaty z Peru
⃝ dyskusja – dlaczego warto podróżować

⃝ pokaz zdjęć

Zapraszamy 
08.11.2012 r. (czwartek) godz. 19.00

Rybie  Świetlica Środowiskowa ul. Spokojna 23

WSTĘP WOLNY

STOWARZYSZENIE 
NASZE RYBIE

Zaprasza na  spotkanie z 

Lekarzem psychiatrą
GRAŻYNĄ GAWROŃSKĄ-GOLUBSKĄ 

pt. Jak oswoić stres?

⃝ Stres – nasza codzienność. Jak z tym żyć?
⃝ Czy można wygrać z depresją?

⃝ Co to są nerwice i jak je zwalczać?
⃝ Rozmowy na inne tematy:

uzależnienia, psychozy, otępienia

Zapraszamy 
16.11.2012 r. (piątek) godz. 20.00

Rybie  Świetlica Środowiskowa ul. Spokojna 23

WSTĘP WOLNY
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Młodzi z pasją

2 października, w ramach inauguracji 
nowego cyklu spotkań „Młodzi z pasją” 
na zaproszenie Filii GBP w Jaworowej, 
z dziećmi z Ogniska Wychowawczego 
i mieszkańcami Jaworowej zobaczyli się 
dwaj młodzi ludzie: 24-letni Mateusz 
Kopiec (czołowy polski zawodnik Muay 
Thai, od kilku lat odnoszący sukcesy na 
ringach krajowych i zagranicznych, m.in. 
brązowy medalista na Mistrzostwach 
Świata MuayThai w Sankt-Petersburgu 
2012, zdobywca 1 miejsca na Otwartych 
Mistrzostwach Polski MuayThai w Kaliszu 
2012; trenuje w klubie Garuda Muay Thai 
Gym, pracuje też jako trener osobisty) 
i Karol Jarmolik (uczeń klasy 3a Gim-
nazjum nr 1 w Raszynie, pasjonat sportu, 
utalentowany pływak – zdobywca Pucharu 
Mazowsza - i zawodnik sekcji piłki noż-
nej klubu Agrykola Warszawa, mieszka-
niec Jaworowej). Goście przynieśli ze sobą 
i zaprezentowali część swoich trofeów, zdo-
bytych w trakcie różnych turniejów. Opo-
wiedzieli obszernie o swojej przygodzie ze 
sportem i o tym, dlaczego warto, by nasze 
pasje stały się sposobem na życie. Zoba-
czyliśmy skróty występów Mateusza na 
ringu zarejestrowane w youtube oraz film 
o tym, jak wyglądają jego treningi. Mistrz 
pozwolił widzom również przymierzyć 
swoje rękawice bokserskie, w których tre-
nuje i walczy na ringu. Karol pokazał nam 
natomiast kilka skomplikowanych sztu-
czek z piłką nożną. Widzowie próbowali 
je powtórzyć, ale okazało się to nie takie 
łatwe... Dzieci na prośbę sportowców zło-
żyły swoje podpisy na strojach startowych 
gości. Mateusz obiecał wystąpić w podpi-
sanych spodenkach na zbliżających się 
zawodach w Tokio, a Karol na ciężkich tre-
ningach klubowych będzie nosił koszulkę 
z autografami nowych fanów z Ogniska 
Wychowawczego i Jaworowej. Po spotka-
niu w sali widowiskowej Ogniska mło-
dzi uczestnicy spotkania odprowadzili 
naszych gości do biblioteki i ustawili się 
w kolejce po autografy. Na koniec zrobi-
liśmy sobie wszyscy pamiątkowe zdjęcie. 
„Młodzi z pasją “obiecali nas jeszcze raz 
odwiedzić. Gorąco zapraszamy! Składamy 
serdeczne podziękowania pracownikom 
Ogniska Wychowawczego w Jaworowej za 

pomoc i przyjazną współpracę przy orga-
nizacji spotkania. Relacja i zdjęcia z wyda-
rzenia także na www.bibliotekaraszyn.pl 
w zakładce Ogłoszenia Filii.

Krystyna Zawadzka

Zagraniczni goście 
w bibliotece
Z przyjemnością informujemy, że raszyń-
ska biblioteka została wybrana przez Fun-
dację Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego jako przykład dobrych praktyk 
w zakresie używania nowych technologii 
w codziennej pracy. W związku z tym, 
18.10.2012 z zadowoleniem gościliśmy 
w bibliotece zagraniczną delegację, prze-
bywającą w Warszawie z okazji konfe-
rencji Telecentre-Europe Summit 2012 
– czyli przedstawicielki międzynarodowej 
organizacji działającej na rzecz integra-
cji cyfrowej. Uczestniczki z całej Europy 
(m.in. Litwa, Łotwa, Belgia, Hiszpania, 
Rosja), wraz z pracownikiem Fundacji 
panią Marzeną Szewczyk przyjechały, aby 
naszą bibliotekę zwiedzić. Tematem prze-
wodnim naszego spotkania było wyko-
rzystywanie nowych technologii w roz-
woju nowoczesnych usług bibliotecznych. 
Dyrektor biblioteki Magdalena Golec, 
zaprezentowała osiągnięcia naszej pla-
cówki w tej dziedzinie, omawiając szcze-
gółowo komputeryzację, informatyzację, 
digitalizację źródeł regionalnych, udział 
w internetowych projektach, propago-
wanie nauki w systemie e-learningowym 
(język angielski w bibliotece), wyposażanie 
w nowoczesny sprzęt multimedialny, roz-
wój usług informacyjnych poprzez nowe 
kanały komunikacyjne (strona www., Face-
book), nie mówiąc już o samych nowych 
usługach, takich jak wypożyczanie audio-
booków i - w niedalekiej przyszłości - 
także stworzenie stałego dostępu do baz 
ebooków. Panie słuchały bardzo aktyw-
nie, dzieląc się z nami swoimi doświad-
czeniami i pomysłami, zadawały także 
szczegółowe pytania, dotyczące ogól-
nego funkcjonowania biblioteki, dlatego 
mamy nadzieję sądzić, że wieści o naszej 

placówce wypłyną teraz na szersze, euro-
pejskie wody:) Następnie oprowadzone 
przez bibliotekarkę Dagnę Kruszewską 
zwiedziły cały budynek: wypożyczalnie dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, hol z nowo 
zainstalowanym systemem podwieszeń 
obrazów oraz czytelnię naukową i czaso-
pism. Goście otrzymali na koniec pamiąt-
kowe upominki. Serdecznie dziękujemy 
za przemiłą wizytę. Videorelację będzie 
można wkrótce obejrzeć w kanale FRSI 
w youtube, a relacja fotograficzna jest 
dostępna w naszym profilu na Facebooku.

Dagna Kruszewska

Pierwsza lekcja 
biblioteczna już za nami!
W piękny, słoneczny październikowy 
poranek przybyli do nas w odwiedziny 
nasi mali sąsiedzi zza płotu – dzieci 
z raszyńskiego Przedszkola nr 2 „W Stu-
milowym Lesie”. Potężna gromadka, na 
którą złożyły się aż dwie grupy trzy- i czte-
rolatków, wraz z paniami nauczyciel-
kami, otworzyła tegoroczny sezon lekcji 
bibliotecznych. „Króliki” oraz „Tygryski” 
na  oczątek zwiedziły cały nasz budynek 
– a jest co oglądać: dwie wypożyczalnie, 
pełne regałów z ciekawymi książkami 

i audiobookami, czytelnia z wyłożonymi 
czasopismami i z księgozbiorem podręcz-
nym, stanowiska komputerowe i oczy-
wiście największa atrakcja dla najmłod-
szych, czyli Kącik Małego Czytelnika, 
gdzie można nie tylko czytać, ale i pory-
sować, a także się pobawić. Sprawiło im to 
sporo radości. Przeczytaliśmy także przy-
gotowaną na tę okazję opowiastkę Joanny 
Papuzińskiej „Agnieszka opowiada bajkę”, 
do której wyświetlana była specjalna wizu-
alizacja. Dzieci otrzymały od nas cukierki 
i naklejki „Uczestnik lekcji bibliotecznej”. 
Mamy nadzieję, że przedszkolakom się 
u nas spodobało i że teraz przyjdą do nas 
ponownie z rodzicami – żeby się zapisać 
i móc wypożyczać te wszystkie fanta-
styczne książeczki i zestawy edukacyjne:) 
Fotorelację z każdej odbytej lekcji umiesz-
czamy na naszej stronie www.

Dagna Kruszewska

BIBLIOTEKA

Dyskusja na temat wykorzystania nowych technologii 
w bibliotece Fot. Marianna Kłos

W Kąciku Najmłodszego Czytelnika Fot. Marianna Kłos

Uczestnicy spotkania i ich Goście Fot. Krystyna Zawadzka
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SYNOWIE 
DALI CZADU
Pierwszy raz jakiś zagraniczny zespół 
zaznaczył gminę Raszyn na mapie swojej 
ogólnopolskiej trasy koncertowej. Przy-
był do nas na fali znakomitych recenzji 
po koncertach w Szczecinie i Sopocie, 
a od nas pojechał do opolskiej Filhar-
monii. W piątkowy wieczór, 12 paź-
dziernika działający w Belfaście (Irlan-
dia Północna) kwintet The Sons Of 
Robert Mitchum pokazał w „Świetliku” 
w Rybiu, co znaczy rock grany z czadem, 
po męsku, bez mizdrzenia i schlebiania 
tanim gustom. 
 Ich muzykę określa się mianem 
mrocznej, odwołującej tak jak kino noir, 
do bardzo wrażliwych stron ludzkiej 
egzystencji. I tak w istocie jest. Śpie-
wane przez charyzmatycznego woka-
listę Morgana Moore’a piosenki chwi-
lami bliższe były interpretacyjnie songom 
na modłę Toma Waitsa (np. „Build My 
Gallows High”) niż klasycznym rocko-
wym piosenkom. Ne zdradzę tajemnicy, 
że to szybko spodobało się publiczności 
(warto dodać, że zorganizowany przez 
nasz Gminny Ośrodek Kultury i świetlicę 
„Świetlik” koncert przyciągną trzypoko-
leniową publiczność). Równie przejmu-
jąco co „Bulid…” zabrzmiał song  „Next” 
(„Następny”) oparty na tekście Jacqu-
es’a Brela. Kto zna oryginał (choćby 
z interpretacja Michała Bajora) ten wie, 

że to literatura zdecydowanie nie dedyko-
wana małym dziewczynkom. To, co spra-
wiło, że od pierwszych dźwięków publicz-
ność zachwyciła się muzyką zespołu, 
to autentyczność, szczerość tego, co grali. 
Oni nikogo nie udawali, nie mizdrzyli się 
jak gwiazdki pop. A zaczęli bardzo niety-
powo. Gdy lekko przygasły światła, z gło-
śników popłynęły dźwięki z filmu „Noc 
myśliwego” - pieśń „Leaning on the Ever-
lasting Arms”, w którym jedną z głów-
nych ról gra właśnie Robert Mitchum. 
Kolejne piosenki to powolne wchodzenie 
do mrocznego świata opisanego tekstami 
kolejnych utworów – świata brutalnego, 
bezlitosnego i pełnego niesprawiedliwo-
ści. Atutem zespołu był na pewno Mor-
gan Moore, wokalista o iście aktorskiej 

swobodzie operowania głosem. Gdy śpie-
wał a cappella „Old Man River”, w sali 
było tak cicho, że można było przypusz-
czać, że publiczność wstrzymała oddech. 
Wokalista znalazł znakomitych akom-
paniatorów w pozostałych członkach 
zespołu, zwłaszcza w gitarzyście (Jack 
Forgie), który o rockowym graniu wie 
wszystko. Nic dziwnego, skoro jest rówie-
śnikiem rocka… Podobnych mu wiekiem 
w „Świetliku” było tego wieczoru bardzo 
wielu. 
  I jeszcze coś. Znakomicie egzamin 
zdała sama sala, w której zespół zabrzmiał 
bardzo soczyście, dynamicznie i kla-
rownie. Nawet muzycy byli tym faktem 
zaskoczeni.

Piotr Iwicki

IMPREZY GOK-u

The Sons Of Robert Mitchum © A. Pluta

PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ „KOZIENICE 2012”

30 września br. w Kozienicach odbył się 
VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Bie-
siadnej, zorganizowany przez Urząd 
Miejski w Kozienicach, Kozienicki Dom 
Kultury, Starostwo Powiatowe w Kozieni-
cach oraz Klub Seniora „Relaks” z Kozie-
nic. Patronat honorowy objęli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Kozienice pan Tomasz 
Śmietanka, Starosta Powiatu Kozienic-
kiego pan Janusz Stąpor oraz Marszałek 
Województwa Mazowieckiego pan Adam 
Struzik. Celem przeglądu było zaprezen-
towanie dorobku zespołów artystycz-
nych i solistów działających przy klubach 

seniora oraz stworzenie zespołom i soli-
stom możliwości konfrontacji twórczości 
artystycznej, a udział w nim wzięło 40 
zespołów i solistów z różnych miejscowo-
ści.  Gminę Raszyn reprezentowali: zespół 
wokalny „Barwy Jesieni”, zespół wokalny 
„Rybianie”, zespół wokalny „Seniorki” 
oraz solistki-wokalistki Izabela Makar-
ska i Alicja Siewiera, a także gawędziarka 
Alina Wolska. Zespołom akompaniowali: 
Piotr Piskorz, Paweł Wiśniewski i Joanna 
Wiśniewska. Przegląd odbywał się w Kozie-
nickim Domu Kultury, w sali widowisko-
wej wypełnionej publicznością. Pięknie 
udekorowana scena, przyjemna atmosfera 
panująca na sali sprzyjały występom arty-
stycznym. Zespoły i soliści zaprezentowali 
zróżnicowany repertuar piosenek biesiad-
nych, ludowych i rozrywkowych. Publicz-
ności podobały się nie tylko piosenki, ale 
również piękne i wielobarwne stroje zespo-
łów. Szczególne salwy śmiechu wzbudzał 
wśród publiczności monolog Hanki Bie-
lickiej w wykonaniu Aliny Wolskiej, którą 
okrzyknięto młodszą Bielicką. Zespoły 

i soliści, w podziękowaniu za występ otrzy-
mali okazałe puchary i złote statuetki. 
Coroczny Przegląd w Kozienicach cieszy 
się wysoką renomą i uznaniem publicz-
ności. Patronat sprawowany przez wła-
dze samorządowe dowodzi, że kultura jest 
ważną częścią życia lokalnych społeczno-
ści. Mieszkańcy Raszyna czekają na Dom 
Kultury, który mógłby gościć wielu arty-
stów i organizować podobne imprezy 
dla naszej publiczności.

Radna Maria Izabela Makarska

Pani Ala Wolska w monologach Hanki Bielickiej 
© I. Makarska

I. Makarska i A. Siewiera z nagrodami © M. Kaiper
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„Na sosnowym szlaku w Sękocinie Starym...”
Nauka i sztuka w edukacyjnym duecie.

Znamy raszyńskie szkoły, przedszkola, nie 
wszyscy jednak wiedzą o istnieniu znako-
mitej placówki edukacyjnej w naszej gmi-
nie, jaką jest Izba Edukacji Leśnej Insty-
tutu Badawczego Leśnictwa. Kieruje nią 
mgr inż. Grażyna Szulecka, a edukatorem 
jest mgr inż. Grażyna Głuch, mieszkanka 
Raszyna. 
 Placówka upowszechniania wiedzę 
o środowisku przyrodniczym i gospo-
darce leśnej wykorzystując programy 
komputerowe, filmy edukacyjne, stałe 
i okresowe wystawy oraz publikacje 

naukowe i popularnonaukowe, semi-
naria naukowe, warsztaty dla nauczy-
cieli oraz zajęcia dydaktyczne dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. Jest także lokal-
nym koordynatorem corocznych edycji 
Warszawskiego Festiwalu Nauki i orga-
nizatorem lekcji festiwalowych dla mło-
dzieży szkolnej. W prowadzeniu zajęć 
biorą udział pracownicy naukowi Insty-
tutu, praktykanci i stażyści. W uloko-
wanej na piętrze w jednym z budynków 
IBL-u Izbie znajdują się wspaniałe pomoce 
dydaktyczne inspirujące do interaktywnej 

nauki poprzez zabawę, wywołującą zain-
teresowanie dzieci. W tym roku Izba Edu-
kacji Leśnej obchodzi 15 lat swojego ist-
nienia i z tej okazji powstała okazjonalna 
wystawa oraz otwarto ścieżkę przyrodni-
czo-edukacyjną „Na sosnowym szlaku”. 
W IBL-u często odbywają się też wystawy 
malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii i tkac-
twa artystycznego, promujące twórczość 
artystyczną. Niezapomnianym przeży-ą. Niezapomnianym przeży-. Niezapomnianym przeży-
ciem dla mnie było uczestnictwo, także 
w tym roku w wernisażu poplenerowej 
wystawy IV Międzynarodowego Pleneru 
Garbatka – letnisko 2011. Wzięło 
w nim udział 25 twórców wielu dziedzin 
sztuk plastycznych z Polski i zagranicy. 
Oglądający wystawę podziwiali piękne 
prace malarskie, rysunkowe, graficzne oraz 
niezwykłe rzeźby w gazetach i interesujące 
instalacje. Warto nadmienić, iż uczestnicy 
zajęć malarskich GOK-u także uczestniczą 
we wspólnych plenerach z edukatorami 
IBL-u. 
 Raz jeszcze tą drogą z okazji Jubileuszu 
składam twórczym Pracownikom Izby 
życzenia dalszych, zarówno edukacyjnych, 
jak i artystycznych sukcesów. A Pani Gra-
żynie Głuch gratuluję wspaniałego eduka-
cyjnego i artystycznego dorobku.

Elżbieta Kuczara
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

IMPREZY GOK-u

ROCK na RYNKU
Druga edycja konkursu dla młodych 
i debiutujących zespołów rockowych 
za nami. 15 września na raszyńskim 
Rynku, na profesjonalnej estradzie, sta-
nęły w konkury trzy zespoły, które miały 
dużo czasu na prezentacje. Dobrze zbudo-
wane pod względem dramaturgii występy 
dały możliwość rzetelnej oceny muzy-
ków. Warto dodać, że Rock na Rynku 
dzięki patronatowi Radia dla Ciebie 
i osobistemu udziałowi w roli konferan-
sjera guru radiowych prezenterów rocko-
wych – Marka Wiernika, znacznie zyskał 
na randze. Usłyszały o nim tysiące ludzi 
– słuchacze popularnej rozgłośni. W tym 
roku zespoły oceniali obok wspomnia-
nego Marka Wiernika, przewodniczący 
Rady Gminy pan Dariusz Marcinkow-
ski (prywatnie wielki fan rocka) oraz 
Piotr Iwicki z Gminnego Ośrodka Kul-
tury (prywatnie, artysta – muzyk). Wszy-
scy jednomyślnie przyznali, że nie spo-
dziewali się tak wyrównanego poziomu. 
Ostatecznie Grand Prix zdobył zespół 
The Tetrics z Piaseczna, a pierwsze miejsce 
przyznano grupie Matraszak z Falent. Oba 

zagrają na przyszłorocznych Dożynkach. 
Działający „Świetliku” w Rybiu zespół 
Novictus (II miejsce) wystąpi za rok 
na festynie z okazji Dnia Dziecka. – Bar-
dzo fajna impreza, fajna publiczność i fajne 
zespoły – tak skomentował raszyńskie roc-
kowisko Marek Wiernik. Jak stwierdził, 
jeśli doda się do programu jakąś rockową 
gwiazdę, jako bohatera finału, raszyńska 
impreza może stać się szybko konkuren-
cją dla podobnych w całym województwie. 
Sprawa wspomnianej gwiazdy zdaje się 
być przesądzona, bo cała trójka jurorów 

miała podobną refleksję. Może więc posłu-
chamy związanej z naszą gminą kultowej 
formacji TZN Xenna albo kogoś z przysło-
wiowej krajowej I ligi rocka? Zobaczymy 
za rok. 
 Organizatorem imprezy, nad którą 
patronat objął pan Andrzej Zaręba – Wójt 
Gminy Raszyn, był Gminny Ośrodek Kul-
tury, Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki 
uzależnień Pani Beata Adamiak oraz Świe-
tlica Środowiskowa „Świetlik” z Rybia. 
Inżynierem dźwięku rockowego pikniku 
był pan Robert Grzeszczak.         Piotr Iwicki

Młodzi muzycy © A. Pluta

Tak prowadzone są spotkania z najmłodszymi © A. Pluta
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SENIORZY

Jubileusz 15-lecia Klubu Seniora z Raszyna

W dniu 11 października br. odbyło się 
comiesięczne spotkanie seniorów zrze-
szonych w Raszyńskim Klubie Seniora. 
Było to spotkanie szczególne, na którym 
obchodzono jubileusz 15-lecia istnienia 
Klubu Seniora. Na uroczystość przybyło 
liczne grono zaproszonych gości: Wójt 
Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba, jego 
zastępcy pani Marzena Lechańska i pan 
Mirosław Chmielewski, p.o. Sekretarza 
Gminy – pan Michał Kucharski, z-ca Prze-
wodniczącego Rady Gminy – pani Anna 
Matracka, radna – pani Maria Izabela 
Makarska, Przewodnicząca Rady Osiedla 
Raszyn II  – pani Alina Wolska, Dyrektor 
GOK – pani Elżbieta Kuczara i pracow-
nicy GOK – pani Anna Obara i pani Anna 
Pluta, Przewodnicząca Klubu Seniora 
w Falentach – pani Zyta Stąpel oraz  
Przedstawicielka Klubu Seniora w Rybiu 
– pani Anna Pyziel. Podczas uroczysto-
ści, z okazji 15-lecia, szczególnie uhono-
rowanych zostało wielu członków Klubu. 
Różne były powody wyróżnień, tak jak 
różne są działania Klubu Seniora. Uhono-
rowano długoletnie pożycie małżeńskie: 
60-lecie Urszuli i Józefa Zawilińskich oraz 
Heleny i Bronisława Kazubskich i 50-lecie 
Bronisławy i Zdzisława Syta. Znaczące 

jest, że pierwsze dwie pary uczestniczyły 
w działaniach klubu od początku jego ist-
nienia. Pani Alicja Piskorz i pan Ludwik 
Jankowski otrzymali podziękowania 
za piętnastoletnią, pełną zaangażowania 
pracę, szczególnie w organizowaniu tury-
styki dla członków Klubu Seniora. Podzię-
kowania i dyplomy od Wójta Gminy 
Raszyn i Dyrektora GOK-u za długoletni 
wkład pracy w zarządzie Klubu Seniora 
otrzymali: pani Urszula Zawilińska, pani 
Krystyna Lipińska, pani Barbara Wiśnik 
oraz pani Pelagia Podsiadło. Przyznano 
też zaszczytny tytuł Seniora Roku 2012, 
który otrzymali: Alicja Antoniak, Euge-
niusz Drożdż, Adam Gut, Stanisława 
Jarzębińska, Marianna Kukuła, Zofia 
Lewandowska, Maria Ługowska, Janina 
Makowska, Halina Napiórkowska, Jan 
Ośka, Wiesława Kuran-Osika, Bogumiła 
Piaseczna, Henryk Pyć, Teresa Skocińska 
i Wiesława Tolak. Szczególne podzięko-
wania otrzymał też pan Jan Chałupczak 
za filmowanie uroczystych spotkań senio-
rów, wycieczek i imprez organizowanych 
przez Klub Seniora, a za dar serca uho-
norowano Zofię i Czesława Woźniaków 
oraz Marię Kacperską. Pan wójt Gminy 
Raszyn, pani Dyrektor GOK oraz Zarząd 

Klubu Seniora złożyli też serdeczne 
podziękowania członkom zespołów arty-
stycznych i solistom, którzy uświetniali 
swoimi występami wiele imprez gmin-
nych. Podziękowania otrzymali: zespół 
„Barwy Jesieni” w tym Tomasz Lewan-
dowski członek zespołu, zespół „Seniorki” 
w tym jego solistki Izabela Makarska i Ali-
cja Siewiera oraz Alina Wolska – znana 
szczególnie z monologów w stylu Hanki 
Bielickiej. Wszyscy nagrodzeni otrzymali 
kwiaty i okolicznościowe dyplomy. Mot-
tem podziękowań na wręczanych dyplo-
mach był cytat z wypowiedzi papieża Jana 
Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez 
to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.”
 Wieczór „urodzinowy” Klubu Seniora 
uświetnił występ Swietłany Żarczyńskiej 
i Piotra Piskorza. Piękne nastrojowe pio-
senki w tym słynna „Modlitwa” Bułata 
Okudżawy a także ulubione już „Motyle” 
zaśpiewane w duecie przez Swietłanę 
i Piotra bardzo podobały się publiczno-
ści, która nagrodziła artystów gromkimi 
oklaskami. Alina Wolska zaprezentowała 
monologi pt. „Bal Seniorów” autorstwa 
Jana Chałupczaka oraz „Miska” o wybo-
rach Mis Polonia z repertuaru Hanki 
Bielickiej. Jak zwykle monologi naszej 
„Bielickiej” wygłoszone z wielkim tem-
peramentem wywołały salwy śmiechu 
publiczności.
 Po zakończeniu części oficjalnej i arty-
stycznej zebrani poczęstowani zostali tor-
tem urodzinowym i innymi słodyczami. 
Bardzo udany wieczór przyniósł wiele 
radości i na długo pozostanie w pamięci 
członków Klubu Seniora oraz zaproszo-
nych gości.

Maria Izabela Makarska Radna Gminy Raszyn, 
a także solistka zespołu „Seniorki” 

Podziękowania dla najaktywniejszych członków Klubu © A. Pluta

Wspaniała uroczystość © A. PlutaPrezes raszyńskiego Klubu Seniora pani Barbara Waśnik  © A. Pluta
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SPORT

PO RAZ PIERWSZY w RASZYNIE XIV MAZOWIECKIE IGRZYSKA 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w PŁYWANIU
27 września br. nasza raszyń-
ska pływalnia gościła dzieci 
szkół podstawowych i gim-
nazjów w ramach rozgrywa-
nych corocznie zawodów pły-
wackich XIV Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
W wyścigu o puchar naj-
lepszych udział wzięło 196 
młodych sportowców, którzy 
startowali na dystansach 25 
i 50 m w stylach dowolnym, 
grzbietowym oraz klasycz-
nym. Poza konkurencjami 
indywidualnymi pływacy 
startowali także w sztafetach 
drużynowych. 
 W finale XIV Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, których pływal-
nia w Raszynie była gospo-
darzem, wzięli udział mali 

sportowcy ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów z Warszawy, 
Wyszkowa, Pruszkowa, Oża-
rowa Mazowieckiego, Soko-
łowa Podlaskiego, Warki, 
Radomia, Piaseczna, Józefo-
sławia oraz z Raszyna. Zma-
gania młodych pływaków 

obserwowało wiele osób 
na trybunach. Największe 
owacje oraz brawa zebrali 
sportowcy z Raszyna, którym 
dopingowali rodzice, znajomi 
oraz mieszkańcy Raszyna. 
Podziękowanie w imieniu 
Gminnego Ośrodka Sportu, 

jako organizatora imprezy, 
należą się panu Markowi Dud-
kiewiczowi, który z ramienia 
raszyńskiej szkoły podstawo-
wej koordynował zawody.
 Patronat nad imprezą objął 
Polski Związek Sportowy. 
Otwarcia zawodów dokonał 
Wójt Gminy Raszyn Andrzej 
Zaręba.
 Gminny Ośrodek Sportu 
w Raszynie będzie starać się, 
by w przyszłym roku także 
być organizatorem tak presti-
żowej corocznej imprezy spor-
towej. Hasło „Raszyn stawia 
na sport” po raz kolejny 
okazało się faktem, a nie 
pustym frazesem.

mgr Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu

Ogólnopolski sprawdzian wytrzyma-
łości i wszechstronności stylowej

Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn zainicjował swoją 
działalność latem. Motywem powstania tego stowarzysze-Motywem powstania tego stowarzysze-
nia były sukcesy odnoszone przez dzieci, które reprezen-
towały gminę Raszyn na wojewódzkich i ogólnopolskich 
turniejach pływackich. Prezesem UKS-u i trenerem jest 
pan Robert Daniszewski, który wkłada całą swoją wiedzę, 
doświadczenie oraz serce w jak najlepsze przygotowanie 
młodzieży. Okazją do weryfikacji umiejętności pływackich 
dzieci, popularyzowania pływania i integracji klubów pły-
wackich będzie Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości 
i Wszechstronności Stylowej, który odbędzie się 23 listo-wej, który odbędzie się 23 listo-
pada br. na raszyńskim basenie. UKS GOS Raszyn będzie 
po raz pierwszy gospodarzem imprezy sportowej tej rangi. 
To dla niego dobra promocja, zwłaszcza, że Sprawdzia-
nowi będzie patronował Wójt gminy Raszyn – pan Andrzej 
Zaręba. 
 Podczas zawodów chłopcy i dziewczęta rocznika 2001 
będą rywalizować w konkurencjach: 200 m stylem zmien-
nym oraz 400 m stylem dowolnym. Młodzież rocznika 
starszego zawalczy o jak najlepszy czas na dystansie 200 m 
stylem zmiennym i 800 m stylem dowolnym. Celem spor-
towym przeprowadzonego turnieju jest przygotowanie 
najmłodszych zawodników do wszechstronnego treningu, 
a przez to opóźnienie w specjalizacji stylowej. Wzorzec 
trudny do doścignięcia może stanowić Michael Phelps, 
który przeszedł do historii Nowożytnych Igrzysk Olim-
pijskich, jako ten, który zdobył najwięcej medali, w tym 
aż 18 złotych. Triumfował we wszelkich stylach, zarówno 
indywidualnie, jak w sztafecie. 
 Młodym sportowcom życzymy sukcesów, a mieszkań-
ców gminy zapraszamy na trybuny raszyńskiego basenu, 
prosząc o gorący i głośny doping.

Rafał Ulewicz

Zwycięzcy
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PRACE DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1
 „POD TOPOLĄ” W RASZYNIE - GRUPA 2

PRACE DZIECI 
Z PRZEDSZKOLA NR 2

„W STUMILOWYM 
LESIE” W RASZYNIE 

Dzieci z najmłodszej grupy  Przedszkola „Pod Topolą” podczas wizyty w Gminnym 
Ośrodku Kultury z entuzjazmem opowiadały o swoim przedszkolu. Zostawiły mi na 
pamiątkę narysowane własne portrety (czyli tzw. autoportrety), oznakowane odbi-
ciem swoich dłoni. Bardzo dziękuje za te urocze prezenty. A przedszkolaki z Przed-
szkola „W Stumilowym Lesie”przekazały mi prace plastyczne związane z jesienią, 
wykonane w rożnych technikach. Z przyjemnością prezentuję Wam także prace 
z konkursów o tematyce ekologicznej, które można obejrzeć na wystawie w Sali 
Widowiskowej GOK-u w Urzędzie Gminy w Raszynie. W konkursach wzięli udział 
uczniowie  raszyńskich szkół. Nagrody zostały wręczone laureatom 30 września 
podczas Ekopikniku na tzw. Rynku. Tego dnia poznaliśmy także laureatów Kon-
kursu Wiedzy Ekologicznej, który został przeprowadzony w naszej Gminie we 
wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Wzięło w nim udział ponad 
dwustu uczniów. Oto laureaci, którzy wykazali się imponującą wiedzą z zakresu 
ekologii:
– Gimnazjum Nr 1 w Raszynie – I miejsce – Katarzyna Krawczyk, kl. 2 e; II miejsce –Agnieszka 
Kowalewska, kl. 2 c; III miejsce – Kasper Kacprzyk, kl. 2 c – Opiekun : p. Anna Kowalska
– Szkoła Podstawowa w Ładach - (Kategoria klas II - III) I miejsce – Karol Gumiński, kl. II c; 
Opiekun p. Katarzyna Witanowska; II miejsce - Michał Petryka, kl. III a; Opiekun p. Marzena 
Borsuk
(Kategoria klas IV – VI) I miejsce – Aleksandra Lewandowska, kl. IV; II miejsce – Małgorzata 
Lasota, kl. V; III miejsce – Mikołaj Makowiecki, kl. VI 
– Szkoła Podstawowa w Sękocinie – I miejsce – Adam Gulczyński lat 11; II miejsce otrzymali: 
Juliusz Buczyński, lat 7; Julia Markowicz lat 11; Magda Makowska, lat 12; Opiekun p. Marta 
Woroniecka-Marciniak
– Szkoła Podstawowa w Raszynie (Kategoria klas IV – VI) I miejsce – Jarosz Rafał, kl. 6 e; 
II miejsce – Marcin Zgiep, kl.5 e; III miejsce – Ha Dieu Hoa, kl.5 e; Opiekun p. Alicja Olszak
Gratulujemy zarówno uczniom, jak i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu.  
Czekamy na prace o jesieni, która zachwyca pięknymi barwami, połyskujących w słońcu liści. 

Pozdrawiam Raszyniaczek

Dzień dobry! 

Franciszek Kośka

Szymon Gębal,  grupa Maleństwa

Krzyś Jasiński, kl. V a  
Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach 

Katarzyna Lubańska, Ola Mizerska, Sabina Porwat, 
Paulina Idzikowska, kl. VI b  SP w Ładach 

Kasia Rychlica, kl.V a;  Magda Nowicka, kl.V a  
Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach 

Krzyś Wierzbicki, kl. IV b
Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach 

Martyna Bajek, kl. II c
Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie  

Iza Kamińska,  Patryk Ryczywolski,  Weronika Kapryś, 
kl. IV a - Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach   

Kasia Rychlica, kl. Va
Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach   

Gabrysia Kot, kl. IV b 
Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach   

Daria Kowalczyk, 
grupa Króliki

Ignacy Kuśnierz, 
grupa Maleństwa

Zuzia Olszewska, 
grupa Puchatki

Bartłomiej Witak

Stanisław Pluta Laura StaniszewskaKornelia KozłowskaAdam Kaczyński Damian TrzcińskiEryk Kowalczyk Kornelia Kozłowska


