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Centrum Zdrowia 
Raszyn

To kolejna tegoroczna inwestycja, której celem jest kompleksowa 
przebudowa istniejącego obiektu. Całkowitej prawie zmianie 
ulega układ ścian wewnętrznych, zakładane są nowe instalacje, 
okna, drzwi, a także elewacja zewnętrzna i dach. Poza wznosze-
niem ścian zewnętrznych – wszystko będzie nowe i dopasowane 
do powstałego obok obiektu. Prace mają potrwać do końca paź-
dziernika 2013 r. Przypominamy, że inwestycję wykonuje Przed-
siębiorstwo Usługowo-Handlowe FARTEX Janusz Kiełczykowski, 
które dało się już poznać z jak najlepszej strony.

Szkoła w Sękocinie 
Zaprojektowana przez Studio Autorskie PUCH, wykonywana 
od połowy 2012 r. przez P.H.U. MASPOL Andrzeja Masal-
skiego z Suwałk. Koszt inwestycji to 5 337 363 zł. I etap 
budowy obejmuje: dobudowanie nowej, dwukondygnacyjnej 
części od strony wschodniej, nadbudowanie części obecnego 
budynku o jedną kondygnację, wymianę dachu we wschodniej 
i północnej części kompleksu, wykonanie nowych otworów 
drzwiowych i okiennych, zmodernizowanie kotłowni. Zakoń-
czeniem tego etapu ma być wykonanie przyłączy i małej 
architektury. Czy terminy zostaną dotrzymane? Rozlicze-
nia prac odbywają się kwartalnie, zatem dopiero pod koniec 
miesiąca będzie można o tym orzec. Obecnie trwają prace 
w środku budynku, ale nie zakończono wszystkich zewnętrznych ujętych w harmonogramie. Wójt Andrzej Zaręba i pracownicy 
referatu inwestycji mają nadzieję, że wykonawca poradzi sobie z zadaniem, że nie zajdzie potrzeba  zerwania umowy. Oznaczałoby 
to konieczność inwentaryzacji wykonanych prac, rozpisania kolejnego przetargu i wówczas na pewno przedłużenia robót, co unie-
możliwi przeniesienie nauczycieli i uczniów do nowej części z początkiem roku szkolnego 2013/2014. Z uwagi na to wszelkie decy-
zje muszą być podejmowane bardzo rozważnie.

INWESTYCJE 2013

Przedszkole przy Lotniczej
Po zmianie planu zagospodarowania terenu w sierpniu 2011 r. rozpoczęto projektowanie placówki. Wczesną jesienią 2012 r. wybrano 
wykonawcę – REM-BUD Zakład Usługowo-Handlowy Roberta Fronczka z Gruduska, z ceną za wykonanie zamówienia: 5 467 843 zł  
oraz z terminem realizacji zamówienia: do dnia 31-10-2013 r. Firma ta dała się już wcześniej poznać, jako dobry wykonawca pod-
czas budowy przedszkola przy Pruszkowskiej. I tym razem nie zawiodła. Mimo, że prace przy budowie rozpoczęły się późną jesie-
nią, do połowy marca stanął budynek z więźbą dachową. Wszystko wskazuje na to, że ustalony termin realizacji inwestycji zostanie 
dotrzymany, a przedszkolaki z Przedszkola w Stumilowym Lesie przeniosą się jesienią do nowej placówki.
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Idą Święta...

Wielkanoc 2013

Zdrowych, radosnych świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka 
i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny życzą 

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
wraz ze wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski 
wraz ze wszystkimi Radnymi, Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedli

MIESZKAŃCOM

Wójt Andrzej Zaręba – o inwestycjach w Gminie Raszyn
Od dwóch lat proces inwe-
stycyjny w Gminie Raszyn 
idzie pełną parą. Rozpo-
czynając kadencję w grud-
niu 2010 roku, założyłem, 
że po czterech latach mojego 
urzędowania gmina będzie 
pod wieloma względami 
nowocześniejsza i wygodniej-
sza dla mieszkańców. Dążąc 
do zapewnienia mieszkańcom 
godziwych warunków życia, 
zaplanowałem inwestycje 
w wielu kierunkach: od nowo-
czesnego Ośrodka Zdrowia, 
którego nie tylko budowa, ale 
i wyposażenie w całości należy 
do gminy, poprzez pełnowy-
miarowe boisko sportowe, 
które zyskało miano „Boiska 
na medal”, rozbudowywaną 
obecnie szkołę w Sękocinie 
i przygotowywaną do rozbu-
dowy szkołę w Ładach, nowe 
przedszkole przy Lotniczej 
i przygotowywane do budowy 
przedszkole przy Poniatow-
skiego, do skanalizowania 
wielu wsi oraz przygotowania, 
poprzez wykonanie projektów, 
kanalizacji pozostałych rejo-
nów. Po zakończeniu tego pro-
cesu skanalizowanych będzie 
95% gminy. W ciągu ostat-
nich dwóch lat gruntownemu 

remontowi poddanych zostało 
wiele ulic, powstały kilome-
try nowych chodników. Wraz 
z nastaniem wiosny ruszą 
budowy kolejnych, wiele pozo-
stałych zejdzie w tym czasie 
z desek kreślarskich i będą 
gotowe do wykonania w kolej-
nych latach. Nie ulega wątpli-
wości,  że stanowimy obecnie 
potężny plac budowy. Widzą 
to mieszkańcy wielu rejonów 
gminy. A w pozostałych miej-
scowościach inwestycje roz-
poczną się niebawem.

Nie samym chlebem…
Jedną z ważniejszych inwesty-
cji w najbliższym czasie będzie 
przekształcenie ruiny przy 
Al. Krakowskiej w Raszyń-
skie Centrum Kultury. Jego 
istnienie jest absolutnie nie-
zbędne, ponieważ nie można 
mówić o faktycznym roz-
woju społeczeństwa, jeżeli nie 
odbywa się ono w różnych kie-
runkach. Jednym z ważniej-
szych jest tworzenie dobrych 
warunków do rozwoju kultury 
i nauki. Dzięki nowoczesnemu 
obiektowi zwiększamy szanse 
na kształtowanie prężnych, 
nowatorskich, wykształconych 

grup społecznych, zarówno 
tych młodych, wchodzących 
w życie, jak i najstarszych, 
którzy ostatni czas życia chcą 
spędzić aktywnie, wśród przy-
jaciół, robiąc to, na co czę-
sto wcześniej nie mieli czasu. 
Takie widzenie roli gminy 
nakazuje równorzędnie trak-
tować inwestycje w kulturę 
i oświatę jak w sport, czy 
infrastrukturę. To prawda 
znana każdemu, kto myśli 
nowocześnie.

Gminne finanse
Ze sprawozdań z lat 2010 
– 2012, przedstawionych 
p rzez  ska rbn ika  gminy 
wynika, że na koniec poprzed-
niej kadencji, w grudniu 2010 
roku, zadłużenie gminy wyno-
szące 27 862 000 zł stanowiło 
35,87% dochodów. W ciągu 
dwóch lat obecnej kadencji, 
mimo że wyżej opisane inwe-że wyżej opisane inwe- wyżej opisane inwe-
stycje zrealizowano za bli-
sko 45 000 000 zł, zadłu- 000 000 zł, zadłu-000 000 zł, zadłu-
żenie minimalnie wzrosło 
– o 1 325 000 zł , czyli tylko 
o 3,23%. Co więcej kwota 
wzrostu wynika z faktu, iż 
realizowany duży program 
unijny, zgodnie ze stosowaną 

procedurą wykonywany jest 
ze środków własnych i dopiero 
po wykonaniu będzie refun-
dowany. Wskaźnik zadłuże-
nia naszej gminy daleki jest 
od granicznego dopuszczal-
nego, czyli 60%, który sta-
nowi dla wielu pobliskich 
gmin wielki problem. 
 Również  w kole jnych 
latach, spłacając obecne kre-
dyty, będziemy zaciągać nowe, 
ale i one będą znacznie poni-
żej możliwego zadłużenia. 
Jednocześnie liczymy na to, 
że poprawa warunków życia 
na terenie Gminy Raszyn, 
przybliżenie ich do oczekiwa-
nych przez ludzi XXI wieku, 
spowoduje, że zacznie się 
u nas osiedlać i płacić podatki 
wiele rodzin zmęczonych gwa-
rem Warszawy i spragnionych 
kontaktu z naturą. Nowy Dom 
Kultury, obszerne, wygodne, 
dobrze wyposażone szkoły 
i przedszkola, boiska sportowe 
i basen, skanalizowane nieru-
chomości, nowe ulice i chod-
niki będą dla potencjalnych 
mieszkańców Gminy Raszyn 
ważnym argumentem przema-
wiającym za wybraniem wła-
śnie nas.
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Doraźna Komisja Rady Gminy ds. rewitalizacji Austerii
W ostatnim czasie temat 
Austerii, czyli zajazdu z XVIII 
wieku, często pojawiał się pod-ł się pod- się pod-
czas obrad Sesji Rady Gminy. 
Poza nadzwyczajną sesją, 
która odbyła się w styczniu 
br., temat rewitalizacji zabytku 
poruszany był, czy to w kon-
tekście pytań o stan prac nad 
obiektem, czy też jego zabez-
pieczeniem w związku z gru-
dniowym pożarem dachu daw-
nej stajni. Nie ma wątpliwości, 
że dla wielu samorządowców 
możliwość odbudowy i przy-
wrócenie zabytkowi dawnej 
świetności jest sprawą bardzo 
ważną. Do prac nad Austerią 
władze gminy przymierzały się 
od dawna. Niestety, do czasu 
wyprowadzenia mieszkań-
ców można było jedynie snuć 
wizje. Dopiero wybudowa-
nie domów komunalnych 
przy Nadrzecznej w Raszynie 
i przeniesienie tam lokatorów 
z Al. Krakowskiej 1 otworzyło 
drogę do rewitalizacji zabytku.
 W czasie lutowej Sesji 
Rady Gminy, na wniosek jej 
Przewodniczącego Dariusza 
Marcinkowskiego powołana 
została doraźna Komisja ds. 
rewitalizacji obszaru Auste-
rii, a jej celem jest przygoto-
wanie lokalnego programu 
rewitalizacji oraz monitoro-
wanie procesu jego wdraża-
nia. W skład Komisji weszli: 
Przewodnicząca Komis j i 
– Anna Matracka, Maria Iza-
bela Makarska, Rafał Sie-
radzki i Dariusz Marcinkow-
ski. Komisja ma już za sobą 
dwa spotkania, podczas któ-
rych zapoznała się z dotych-
czasowym przebiegiem prac 
nad Austerią, o których opo-
wiedział zebranym Koordy-
nator prac z ramienia Urzędu 
Gminy Raszyn, p. Krzysztof 
Bąkała. Poza tym, na wnio-
sek Dariusza Marcinkow-
skiego komisja podjęła decyzję 
o założeniu strony interneto-
wej oraz konta na Facebo-
ok’u, służących informowa-
niu mieszkańców o przebiegu 
prac oraz tworzeniu obywatel-
skiego forum na rzecz odbu-
dowy świetności Austerii. 
 W t r akc i e  spo tkan ia 
zastanawiano się również 

nad założeniem fundacji 
pozwalającej zbierać środ- zbierać środ-
ków od prywatnych spon-
sorów zainteresowanych 
uczestniczeniem w proce-
sie rekonstrukcji. Mogłaby 
również podjąć działania 
dotyczące zagospodarowa-
nia terenu przed budynkiem, 
tak aby proces przywracania 
świetności dotyczył całego 
kompleksu. W trakcie spotka-
nia uznano, że Komisja może 
włączyć się w tworzenie, sze-
roko skonsultowanej z miesz-
kańcami, koncepcji przy-
szłego wykorzystania obiektu. 
To bardzo istotne zadanie, 
ponieważ musi być oparte na 
kilku zasadniczych kwestiach: 
wynikać z warunków tech-
nicznych jakie budynki uży-
teczności publicznej muszą 
obecnie spełniać, uwzględniać 
samofinansowanie obiektu 
w przyszłości, a także sprawić, 
że raszyńska austeria będzie 
miejscem kipiącym życiem. 
Następne spotkanie Komi-
sji ma odbyć się na początku 
kwietnia, a poprzedzi je wizja 
lokalna.

Nadzór Konserwatora 
Zabytków

Coraz powszechniejsza jest 
wiedza, że aby nasza „zaku-
rzona perła” odzyskała dawną 
świetność, musi być przepro-
wadzona przez długotrwały 
i kosztowny proces. Kompleks 
raszyńskiej Austerii wpisany 
jest do rejestru zabytków, 
co oznacza, że podlega szcze-
gólnej ochronie i specjalnym 
procedurom nadzorowanym 
przez Mazowieckiego Kon-
serwatora Zabytków. Zgod-
nie z ustawą z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabyt-
kami oraz rozporządzeniem 
Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z dnia 
27 lipca 2011 r., wszystkie 
prace konserwatorskie muszą 
być starannie dokumento-
wane i poprzedzane wielo-
stronnymi, specjalistycznymi 
badaniami. Dopiero na ich 
podstawie inwestor może 
podejmować prace, z których 

każdy etap wymaga również 
uzyskania pozwolenia na pro-
wadzenie prac konserwator-
skich, a każdy, kto je podej-
muje musi uzyskać akceptację 
nadzoru konserwatorskiego. 
Jasno z tego wynika, że przy-
gotowanie do rewitalizacji 
Austerii to nie tylko kwestia 
niebagatelnych środków finan-
sowych, ale też bardzo skom-
plikowanych procedur. Część 
z nich mamy już za sobą, 
przed nami prace nad osusza-
niem i izolowaniem murów 
przed wilgocią. Jednocześnie 
trwa zbieranie dokumentacji 
służącej odtworzeniu obiekt 
oraz ustalanie z konserwato-
rem jakie zmiany w stosunku 
do obecnego, a przywracające 
jego pierwotny układ można 
wykonać. Nie bez znaczenia 
są zalecenia dotyczące budyn-
ków towarzyszących, znacznie 
bardziej zniszczonych. Doty-
czy to głównie stajni, których 
stan techniczny od wielu lat 
był bardzo zły. W grudniu 
ubiegłego roku pożar strawił 
resztę dachu. Śledztwo w tej 
sprawie nie zostało jeszcze 
zakończone, ale w zasadzie 
wiadome jest, że i bez tego 
zdarzenia z budynku stajni, 
uda się zachować jedynie frag-
menty murów. Resztę trzeba 
będzie odtworzyć.

Czym będzie Austeria?
Kiedyś zajazd, ostatnia przed, 
albo pierwsza po Warsza-
wie stacja, był centrum życia 
towarzyskiego okolicy. Mieścił 
szynk, salę taneczną, salę bilar-
dową, pokoje gościnne, czyli 
wszystko, czego potrzebowali 

strudzeni podróżni. W kom-
pleksie z kościołem i pleba-
nią rozlokowany był wokół 
rynku. Budynek cechował 
bogaty wystrój architekto-
niczny. W 1809 roku, w czasie 
bitwy pod Raszynem kwate-
rował tu książę Józef Ponia-
towski. W latach 30 tych 
XX wieku mieścił się urząd 
gminy, sąd, szkoła i apteka, 
potem biblioteka publiczna, 
w końcu mieszkania komu-
nalne. Nie remontowany 
przez lata został zdewasto-
wany. Jego odtworzenie, choć 
znacznie szybsze niż niszcze-
nie, musi trwać. Polskie prze-
pisy nakazujące szczególną 
troskę o rewitalizację zabyt-
ków, zapobiegają jednocze-
śnie podejmowaniu niewła-
ściwych kroków. Godząc się 
z tym co nieuchronne, wiemy 
jednak, że proces odnowy tego 
niezwykłego obiektu zosta-
nie w ciągu najbliższych lat 
przeprowadzony.

Małgorzata Kaiper

RADA GMINY

Czy tu było piętro © M. Czajkowska

Nasi dzielnicowi 
poprawka
W poprzednim nume-
rze Kuriera Raszyńskiego 
podany został  błędny 
numer telefonu do Dziel-
nicowego z Rybia – sierż. 
sztab. Pawła Olejnika, 
któr y działa  na tere -
nie Rybia – ul. Lotnicza 
(nr. parzyste), Na Skraju, 
Działkowa, miejscowo-
ści: Jaworowa, Dawidy, 
Dawidy Bankowe, Łady. 
Właściwy numer telefonu 

to: 505 199 624
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EKOLOGIA

Jeśli właściciel 
nie złożył deklaracji…
Do 28 lutego deklarację 
złożyło 50% właścicieli 
nieruchomości mieszkal-
nych. Urząd Gminy Raszyn 
zwraca się do pozostałych 
osób o jak najszybsze wypeł-
nienie obowiązku. 
 Od 1 lipca 2013 r. gminy 
przejmują na siebie odbiór 
śmieci od wszystkich miesz-
kańców. Brak złożenia dekla-
racji spowoduje, że wysokość 
opłat dla właścicieli nieru-
chomości, którzy nie złożyli 
deklaracji, zostanie wyliczona 
w oparciu o dane posiadane 
przez Urząd Gminy obecnie, 
a wynikające między innymi 
z ilości zameldowanych osób 
oraz zużycia wody w danym 
gospodarstwie domowym. 
Ilość osób wyliczona na pod-
stawie tych wskaźników 
pomnożona przez stawkę 
13 zł/osobę pozwoli wyli-
czyć kwotę, jaką właściciel 
będzie zmuszony zapłacić. 
Przy takim wyliczaniu nie 
będzie możliwości obniże-
nia stawki na 9 zł za śmiecie 
segregowane. Z uwagi na to 
warto złożyć deklarację wpi-
sując w niej faktyczne dane.

Segregowanie 
to nic trudnego
Wiedzą o tym Ci mieszkańcy, 
którzy robią to od przynaj-
mniej roku. Produkowane 
odpady dzielimy na trzy 
frakcje: 
●  plastik, metal, papier wrzu-

camy do żółtego worka
●   szkło białe i kolorowe wrzu-

camy do zielonego worka
●  resztę odpadów bytowych 

do pojemnika
Niektórzy z nas zagospoda-
rowują również bioodpady, 

które wykorzystują w swoich 
ogródkach.
 Najważniejszą sprawą jest 
przygotowanie na terenie 
mieszkania i posesji miejsca, 
w którym odpady będą prze-
chowywane. Każdy ma swój 
patent: pierwsze sortowanie 
wykonywane jest w domu, 
w niewielkich pojemnikach, 
a potem przerzucane do doce-
lowych opakowań. Ciekawą 
ofertę ma IKEA, proponując 
kubły na odpady podzielone 
na kilka części. Każde roz-
wiązanie jest dobre, byle pro-
wadziło do ostatecznego celu 
– segregowania śmieci.

Regulamin utrzymania 
czystości w gminie
Podczas sesji w dniu 21 
marca 2013 r  Rada Gminy 
Raszyn uchwaliła nowy 
Regulamin utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 
Gminy Raszyn, uwzględnia-
jący zapisy znowelizowanej 
ustawy. To obszerny doku-
ment, którym wkrótce zosta-
nie umieszczony na stronie 
www.raszyn.pl. Nad jego 
przygotowaniem w trakcie 
wielu spotkań Komisji Rol-
nictwa pracowali Radni, Soł-
tysi jak również pracownicy 
Urzędu Gminy.

W Dniu Ziemi 
22 kwietnia 2013 r. 

organizujemy zbiórkę 
elektrośmieci i zużytych 

baterii na parkingu 
przed szkołą 

w godz. od 800 – 1700.

Pojemniki na śmiecie
Zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy Raszyn właściciele 
nieruchomości nie muszą 
zaopatrywać się w pojem-
niki na śmiecie. Ten obo-
wiązek przyjmuje na siebie 
gmina uwzględniając dostar-
czenie pojemników w warun-
kach przetargu wyłaniającego 
firmę, która będzie odpady 
od nas odbierać. Ci, którzy 
mają swoje i podali to w zło-
żonej deklaracji, oczywiście 
mogą nadal z nich korzystać.

UWAGA! Wypowiedze-
nie umowy z odbiorcą 
śmieci
Urząd Gminy Raszyn przy-
pomina o konieczności 
wypowiedzenia  umowy 
z dotychczasowym odbiorcą 
śmieci. Jeżeli okres wypowie-
dzenia wynosi 3 miesiące, 

najpóźniejszy termin to 
31 marca, przy miesięcznym 
31 maja. W każdym przy-
padku właściciel musi to zro-
bić osobiście. Warto pamiętać, 
że jeśli tego nie zrobi może 
dojść do sytuacji, w której, po 
1 lipca br. opłaty żądać będzie 
zarówno Gmina jak i dotych-
czasowy odbiorca śmieci.Ekosękoludki

Dziesięcioosobowy zespół ze 
Szkoły Podstawowej w Sęko-
cinie zajął się wiodącym pro-
blemem XXI w., jakim jest 
właściwe postępowanie ze 
zużytym sprzętem elektrycz-
nym i elektronicznym oraz 
zużytymi bateriami. Podjęli-
śmy się tego zadania, ponie-
waż chcemy żyć w zgodzie 
z przyrodą. Zdajemy sobie 
sprawę, że konsumpcyjny styl 
życia społeczeństwa prowadzi 
do powstania olbrzymich ilo-
ści odpadów elektrycznych 
i elektronicznych oraz zuży-
tych baterii, które zawierają 
liczne szkodliwe substancje, 
takie jak: ołów, kadm, rtęć, 
arsen, nikiel, związki bromu, 
azbest, chrom i polichlorobi-
fenyl. Takie odpady porzu-
cone na dzikich wysypiskach 
lub w miejscach do tego nie 

przeznaczonych ulegają nisz-
czeniu, uwalniając szkodliwe 
substancje. Trujące związki 
po dostaniu się do gleby, wód 
gruntowych i atmosfery prze-
nikają do organizmów ludzi 
i zwierząt, wywołując uszko-
dzenia neurologiczne, scho-
rzenia układu rozrodczego, 
choroby nadciśnieniowe, 
zaburzenia hormonalne, osła-
bienie odporności, działają 
rakotwórczo i mutagennie. 
Aby nie dopuścić do zatrucia 
otaczającego nas środowiska, 
elektrośmieci trzeba oddawać 
do specjalnie wyznaczonych 
w tym celu punktów zbiórki, 
z których później trafią do 
miejsc ich przetwarzania. 
 Nasza drużyna posta-
n o w i ł a  p o w i e d z i e ć 
– „stop” elektrośmieciom 

zużytego sprzętu elek-
tryczno-elektronicznego.

●  Naprawiaj popsute urzą-
d z e n i a  w  p u n k t a c h 
specjalistycznych.

●  Nie chowaj zepsutych urzą-
dzeń w szufladzie, szafie, 
na strychu czy w piwnicy.

●  O s z c z ę d z a j  e n e r g i ę 
i surowce, kupując tylko 
niezbędne elektrosprzęty 
zwracając uwagę na klasę 
energooszczędności.

Joanna Nockiewicz – Ekosękoludek

i uświadamiać lokalną spo-
łeczność. W tym celu przy-
gotowaliśmy plakaty, ulotki, 
gry ekologiczne, prezentacje 
i happeningi. Ponadto zor-
ganizowaliśmy debatę ekolo-
giczną z udziałem przedsta-
wicieli władz samorządowych 
i rodziców. W naszych przed-
sięwzięciach duży nacisk kła-
dziemy na właściwe postę-
powanie z ZSEE i zużytymi 
bateriami, zachęcając wszyst-
kich do stosowania następują-
cych zasad:
●  Nie wyrzucaj do śmieci 

zużytego sprzętu elek-
tryczno-elektronicznego 
i zużytych baterii.

●  ZSEE i  zużyte bate-
rie oddawaj do punktu 
zbiórki.

●  Samodzielnie nie demontuj 

Taki zestaw pojemników do segregacji oferuje IKEA © Z. Kaiper
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S8 – sprawa gminna
Dzisiaj nie tyle o sprawach związanych 
bezpośrednio z funkcjonowaniem samo-
rządu powiatowego, ile o sprawie, która 
dotyka całego powiatu. Po latach prze-
pychanek formalnych, protestach, zmia-
nach koncepcji i ciągłych opóźnieniach 
nadszedł dobry czas dla trasy S8, która 
w sposób radykalny zmieni układ komu-
nikacyjny tak powiatu pruszkowskiego 
jak i samej Gminy Raszyn. Zapady klu-
czowe decyzje, dzięki którym budowa 
trasy, nazywanej potocznie obwodnicą 
Raszyna, ruszy być może już na przeło-
mie wiosny i lata.

Ekstremalny ruch
Al. Krakowska na terenie Gminy Raszyn, 
należy, pod względem natężenia ruchu, 
do ścisłej krajowej czołówki, ustępu-
jąc tylko aglomeracji miast skupionych 
wokół Katowic, gdzie na trasie S86 łączą-
cej Katowice z Sosnowcem oraz całym 

Zagłębiem Dąbrowskim, na dobę prze-
jeżdża średnio 104 339 samochodów. 
W Jankach dobowy średni ruch wynosi 
61 240 pojazdów. Już od 2005 roku 
wiadomo, że realizacja kompleksowego 
układu ruchu drogowego, uwzględnia-
jącego wszystkie drogi wyprowadzające 
ruch z Warszawy w kierunku zachodnim 
i południowym, zredukuje ruch w Al. Kra-
kowskiej o 60%. Południowa Obwodnica 
Warszawy na odcinku od węzła autostra-
dowego w Konotopie, przez Michałowice 
i Raszyn, w pobliżu pętli autobusowej 
na Okęciu, do ul. Puławskiej na Ursy-
nowie i Marynarskiej na Służewcu, ma 
być otwarta na przełomie maja i czerwca 
tego roku. Początkowo, do czasu wybu-
dowania S8 zwiększy najprawdopodob-
niej ilość pojazdów w al. Krakowskiej 
z racji na łatwiejszy dojazd np. z Żoli-
borza czy Bródna w stronę Krakowa 
i Katowic, docelowo ograniczy ruch 
w Al. Krakowskiej.

Najważniejsze terminy
22 lutego br. warszawski Oddział GDD-
KiA uzyskał decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
wraz z rygorem natychmiastowej wyko-
nalności, dla budowy drogi ekspreso-
wej S8 Salomea-Wolica odc. zamiejski. 
Dokument ten jest podstawą do rozpo-
częcia procedury ustalenia odszkodo-
wań dla właścicieli nieruchomości, które 
będą przejmowane pod budowę drogi. 
Nowa wylotówka na Katowice z odnogą 
w stronę Krakowa ma być gotowa na prze-
łomie 2015 i 2016 roku. Połączy ona  
budowany już węzeł Salomea w Al. Jero-
zolimskich z istniejącą trasą katowicką 
blisko kilometr na południe od centrum 
handlowego w Jankach, łukiem omijając 
Raszyn. Przy centrum handlowym Maxi-
mus powstanie też bezkolizyjny węzeł 
z drogą 721.

Kto będzie wykonawcą?
Nowy szef mazowieckiego oddziału 
GDDKiA Łukasz Lendener przewiduje, 
że na przełomie kwietnia i maja wybie-
rze wykonawcę, a wybrana firma będzie 
musiała także zaprojektować i zbudować 
łącznik od Janek Małych do drogi nr 7 
w kierunku Krakowa. Z dopuszczonych 
do drugiego etapu przetargu dwudziestu 
firm, pozostało pięć. Ich oferty znacząco 
różnią się od kosztorysu inwestorskiego, 
który wynosił 945 mln zł. Największe 
szanse na wygranie przetargu ma znany 
i cieszący się dobrą renomą Strabag, i to 
w dodatku za nieco ponad połowę kwoty 
założonej w kosztorysie drogowców! Ich 
oferta na kwotę 565 mln zł, to niewiele 
ponad połowa przewidywanej. Najdroż-
sza oferta firmy Mosty Łódź była i tak 
tańsza niż kosztorys GDDKiA i wyno-
siła 759 milionów złotych. Nic więc 
dziwnego, że padają pytania czy da się 
tak tanio zbudować, czy też kosztorys 
został przeszacowany? Tym bardziej, że 
podobny scenariusz już przerabialiśmy 
przy budowie kilku odcinków autostrad. 
Sprawą zajęła się już „Gazeta Wyborcza”, 
która piórem Krzysztofa Śmietany pisze: 
– Składanie tak niskich ofert budzi ogromne 
wątpliwości. Trzeba ją dokładnie sprawdzić. 
Na Litwie jest taki przepis, że ceny o 30 pro-
cent niższe od kosztorysu odrzuca się, bo mogą 
być nierealne. U nas zaś wciąż o wyborze ma 
decydować najniższa cena. I stąd często poja-
wiają się szaleńcze oferty – narzeka Wojciech 
Malusi, prezes Ogólnopolskiej Izby Drogownic-
twa. GDDKiA broni się, że posiada swoją 
metodę weryfikacji ofert, a Strabag zbu-
dował w terminie odcinek autostrady A2 
koło Grodziska Mazowieckiego, choć jego 
cena wynosiła 65 % kosztorysu.

Korki w Sękocinie?
Po protestach części mieszkańców Mag-
dalenki i Sękocina łącznik S8 z Al. Kra-
kowską będzie miał niższą klasę, zaś 
na skrzyżowaniu z drogą 721 w Sęko-
cinie pozostanie sygnalizacja świetlna. 
Może się okazać, że  świetnie upłynniony 
ruch pojazdów utknie na wspomnianych 
światłach i w Sękocinie powstanie gigan-
tyczny korek. Czas pokaże. Martwi mnie 
jeszcze jedna rzecz. Na wspomnianej kon-
ferencji w 2005 roku stwierdzono, że sys-
tem komunikacyjny, który jest właśnie 
realizowany, będzie wydolny bezkolizyj-
nie do 2020 roku. Czy zatem po pięciu 
latach od oddania S8, wrócimy do punktu 
wyjścia?
Piotr Iwicki radny powiatu pruszkowskiego z terenu Gminy Raszyn

WIDZIANE Z POWIATU
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Szansa na infrastrukturę 
w Jankach, Sękocinie 
i Wypędach
Podjęcie wiążących decyzji w sprawie 
budowy obwodnicy Raszyna – trasy S8, 
przybliża projektowanie kanalizacji sanitar-
nej, odwodnień i wodociągów w pasie dro-
gowym Al. Mszczonowskiej i Al. Krakow-
skiej. Wobec braku ostatecznych decyzji, 
co do terminu budowy i przebiegu trasy, 
GDDKiA nie zgadzała się na projektowa-
nie koniecznej dla mieszkańców infrastruk-
tury. Wszystkie działania Urzędu Gminy 
Raszyn spotykały się z odmową. Obecny 
czas i ustalony termin realizacji inwestycji 
drogowych otwiera drogę do konkretnych 
ustaleń. Dokonanie ich jest konieczne wła-
śnie teraz, ponieważ na zakończono inwe-
stycję (do końca 2015 r.) wykonawca daje 
10 lat gwarancji. W tym czasie żadne prace 
w rejonie nią objętym nie będą możliwe.
 Na skutek naszych starań i trzymania 
ręki na pulsie, obecnie uzgadniamy kanały 
technologiczne umożliwiające w przyszło-
ści zrealizowanie następujących inwestycji 
przez naszą gminę:
–  kanał technologiczny w ciągu ul. Cen-

tralnej dla przyszłej budowy kanaliza-
cji deszczowej. Dla tej inwestycji mamy 
gotowy projekt.

–  kanał technologiczny w ciągu ul. Cen-
tralnej dla przyszłej budowy kanalizacji 
deszczowej. Posiadamy koncepcję dla tej 
inwestycji

–  kanał technologiczny w ciągu ul. Żwi-
rowej dla przyszłej budowy kanalizacji 
sanitarnej i sieci teletechnicznej. 

–  kanał technologiczny w Al. Mszczo-
nowskiej dla przyszłej budowy kanali-
zacji sanitarnej – projekty są w trakcie 
wykonywania

–  kanał technologiczny w Al. Krakowskiej 
dla przyszłej budowy kanalizacji sani-
tarnej i rurociągu tłocznego – obecnie 
projektowane

–  kanał technologiczny w Al. Mszczo-
nowskiej oraz drogach dojazdowych 
DD-121, DL -109, DD-108.

Zgodnie z pisemnym zapewnieniem Gene-
ralnej Dyrekcji, zakres zaprojektowanych 
i wybudowanych kanałów technologicz-
nych powinien umożliwić Gminie Raszyn 
budowę stosownych mediów, bez koniecz-
ności ingerencji w zrealizowane w ramach 
obwodnicy Raszyna elementy, w szczegól-
ności nawierzchnie ulic, chodników, ście-
żek rowerowych, obiektów inżynierskich 
i infrastruktury branżowej.
 To pozytywne rozwiązanie będzie 
uszczegóławiane w najbliższym czasie, tak 
aby do momentu wyłonienia wykonawcy 
sposób współpracy był ustalony.

z-ca Wójta Mirosław Chmielewski

Odwodnienie Południowej Obwodnicy Warszawy 
w Gminie Raszyn
Od połowy 2011 r. Urząd Gminy Raszyn 
przygotowywał dokumentację inwenta-
ryzacyjną istniejących cieków wodnych 
na terenie gminy, służącą komplekso-
wej konserwacji rowów. Działanie to 
podjęte zostało w związku groźbą zale-
wań gruntów w naszej gminie. W lutym 
2012 r. opracowania dotyczące konser-
wacji rowów odwadniających R-46 oraz 
rowu Opaczewskiego od Raszynki do 
POW, zostały przekazane Spółce Wodnej 
Raszyn, odpowiedzialnej za stan rowów 
i melioracji szczegółowych. Zawierały one 
obmiary, mapy sytuacyjno-wysokościowe, 
profile podłużne, umocnienia stopy 
skarpy, przekroje podłużne i poprzeczne 
umocnień, ogólną specyfikację tech-
niczną oraz przewidywany koszt inwesty-
cji. Stanowiły rzetelną podstawę zarówno 
do porozumienia z GDDKiA w sprawie 
współfinansowania prac, jak i podstawę 
do ich wykonania. 
 Niezależnie od tego, prowadziliśmy 
intensywne rozmowy z GDDKiA zwią-
zane z budową POW i jej wpływem 

na system wód opadowych w naszej gmi-
nie. Dzięki naszym staraniom uznano, że 
konserwacja rowu R-46 oraz Rowu Opa-
czewskiego, jako odbierających bezpo-
średnio wody z POW, wykonana zosta-
nie z funduszy GDDKiA.
 W listopadzie 2012 r. rozstrzygnięty 
został przetarg na wykonanie bardzo 
istotnych dla nas zadań: zbiornika reten-
cyjnego w dolinie rzeki Raszynki na tere-
nie gminy Michałowice oraz wykonanie 
konserwacji i ubezpieczenia istniejących 
rowów melioracyjnych w rejonie POW. 
Obydwa zadania, które powinny być 
wykonane do 31.10.2013 r. znacząco 
zabezpieczą teren Gminy Raszyn przez 
zalewaniem. Zbiornik retencyjny usy-
tuowany wprawdzie na terenie gminy 
Michałowice, z uwagi na odbiór wód 
z Raszynki, do której wpadają wody 
z rowów w naszej gminie, stanowić będzie 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe rów-
nież dla naszych obszarów.

z-ca Wójta Mirosław Chmielewski

Siła drzemie w indywidualizacji – wyposażenie szkół
W ubiegłym roku wszystkie 3 Szkoły Pod-
stawowe: w Raszynie, w Ładach i w Sęko-
cinie zakwalifikowały się do udziału 
w programie „Siła drzemie w indywiduali-
zacji” dofinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.
 Celem programu jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wyso-
kiej jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty. Beneficjentem 
programu jest Gmina Raszyn, która, jako 
organ prowadzący, w ścisłym porozumie-
niu z dyrektorami placówek i nauczycie-
lami uznała, że należy podjąć dodatkowe 
działania  wspierające zarówno dzieci 
z deficytami rozwojowymi, jak też szcze-
gólnie uzdolnione. W ramach dofinanso-
wania nastąpi znaczne doposażenie bazy 
dydaktycznej szkół. 
 1 marca br. podpisana została umowa 
z firmą REMI s.c  Jacek Łyżwiński, Renata 
Toepler-Łyżwińska, z Warszawy, która 
za kwotę 227 937 zł dostarczy sprzęt 
dydaktyczny i informatyczny. Zamówie-
nie obejmuje dostawę pomocy dydaktycz-
nych do prowadzenia zajęć dla: 
–  dzieci ze specjalnymi trudnościami 

w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji,

–  dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych, 

–  pomoce dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć socjoterapeutycznych i psycho-
edukacyjnych dla dzieci z zaburze-
niami komunikacji społecznej, 

–  pomoce dydaktyczne do zajęć roz-
wijających zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych ze szcze-
gó lnym uwzg lędnien iem nauk 
matematyczno-przyrodniczych, 

–  pomoce dydaktyczne do zajęć rozwija-
jących zainteresowania uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych artystycznie, 

–  pomoce dydaktyczne do zajęć logope-
dycznych dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju mowy.

Ponadto, w ramach zamówienia szkoły 
otrzymają 5 laptopów, 2 projektory oraz 
3 tablice interaktywne. 
 Zakupione pomoce naukowe, począt-
kowo wykorzystywane podczas realiza-
cji programu, pozostaną w placówkach. 
Udział w opisanych programach to nie 
tylko uzyskane środki finansowe, choć 
oczywiście ich wkład w poprawę bazy 
dydaktycznej i rozwój uczniów jest bar-
dzo istotny. Przygotowywanie szeregu cie-
kawych, niestandardowych zajęć dydak-
tycznych, podejmowana współpraca 
między szkołami a także między szkołami 
i Urzędem Gminy to też niezwykle ważne 
efekty przystąpienia do programów.

z-ca Wójta Marzena Lechańska 

INWESTYCJE W OŚWIATĘ I ODWODNIENIA
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WYDARZENIA

Odeszła Pani Teresa Her
W dniu 14 marca mieszkańcy naszej gminy, wypełniając po brzegi kościół Św. Szcze-
pana pożegnali swoją krewną, sąsiadkę, przyjaciela i przedstawiciela raszyńskiego 
samorządu – Teresę Her. O jej życiu, głębokiej wierze, stosunku do najbliższych, 
sąsiadów i potrzebujących pomocy w jej otoczeniu mówili księża celebrujący mszę, 
przedstawiciel rodziny i przyjaciół. Z ich słów wyłaniał się obraz wspaniałej żony, 
matki, babci, sąsiadki, przyjaciela, znajomej, społecznika, osoby gromadzącej wokół 
siebie wielu ludzi, wrażliwej i odpowiadającej na ich potrzeby.
     Swoje prospołeczne działania Pani Teresa Her wyrażała również poprzez pracę 
w raszyńskim samorządzie, jako radna Gminnej Rady Narodowej w Raszynie, 
a w latach 1998-2006 radna Gminy Raszyn, w tym od 1998-2002,  jako jej Prze-
wodnicząca. Związana z ruchem ludowym, była współpomysłodawcą Budowy Domu 
Rolnika w Jaworowej.

W Kurierze Raszyńskim nie umiesz-
czamy ogłoszeń. To decyzja wynikająca 
z poglądu, że publiczne pieniądze nie 
mogą służyć prywatnym interesom. Jed-
nak, aby jak mówi przysłowie, nie wyle-
wać dziecka razem z kąpielą, postaramy się 
znaleźć w gazecie miejsce na prezentację 
ciekawych firm, które od lat funkcjonują 
na terenie gminy. Taką firmą jest Polska 
Róża, założona ok. 30 lat temu przez inż. 
Ernesta Michalskiego, a do dziś produku-
jąca swoje wyroby z soku z róży w zakła-
dzie w Falentach Nowych.

Jak zaczynaliśmy?
Właściciel firmy pisał tak: Rodzinne 
lwowskie tradycje znakomitych przetworów 
z róż wróciły do mnie po wielu latach, już 

na mazowieckiej ziemi. Pod koniec lat 70. 
przypadkiem natrafiłem w Bibliotece Narodo-
wej na ślady prac badawczych SGGW. Zgro-
madzono tam sprawozdania oryginalnych prac 
na temat róż. Wynikało z nich, że sok z owo-
ców róży jest naturalną multiwitaminą zawie-
rającą beta karoten, bioflawonoidy i niespoty-
kaną nigdzie indziej ilość kwasu askorbinowego 
– witaminy C. Z różnych źródeł napływały 
doniesienia, że owocowa witamina C znakomi-
cie się przyswaja i jest znacznie aktywniejsza 
biochemicznie od witaminy syntetycznej. Zatem 
soki z owoców róży mogłyby znakomicie podnieść 
zdrowotność społeczeństwa. (…) Postanowiłem 
tę wiedzę wykorzystać osobiście. Rozpocząłem 
od uprawy róż na małej plantacji i przygoto-
wywałem różane przetwory dla siebie, rodziny 
i przyjaciół. Tak rozpoczęła się moja różana 
przygoda, która miała okazać się pasją mojego 
życia. Szybko przekonałem się, że dzięki regu-
larnemu stosowaniu przetworów z owoców róż 
stan mojego zdrowia poprawił się. Z czasem 
udało mi się uruchomić zakład przetwórczy 

w Falentach Nowych, w którym po dziś dzień 
produkujemy najwyższej jakości przetwory 
owocowe o walorach odżywczych i smakowych. 
Właśnie z Falent różane przetwory rozpro- przetwory rozpro-
wadzamy po całej Polsce, a nawet poza jej 
granicami.

Nasze sukcesy
W 2002 roku Polska Róża była jedną 
z sześciu rodzimych firm prezentowanych 
japońskiej parze cesarskiej podczas ich 
wizyty w Polsce. Produkty Polska Róża 
były również nagradzane m.in. na Targach 
Zdrowej Żywności w Tarnowie, Polagra 
w Poznaniu (Złoty Medal 2001). W roku 
2005 firma została wyróżniona tytułem 
Mistrz Województwa Mazowieckiego 
w konkursie Agroliga, a w roku 2006 uho-
norowana, jako Lider Przedsiębiorczości 
gminy Raszyn. 

Małgorzata Kaiper na podstawie informacji 
od Izabeli Michalskiej 

Grają na Rybiu!
Znowu się dzieje w Świetliku! Dzięki 
ogromnym staraniom Zarządu Osiedla 
oraz szczególnie p. Piotra Grzeszczaka 
w Świetlicy Środowiskowej na Rybiu 
otwarta została sala prób muzycznych. 
Nowe, znakomicie wygłuszone, a wkrótce 
również świetnie wyposażone pomieszcze-
nie wpisuje się w program otwartych warsz-
tatów muzycznych I love Rock’n’Roll  prowa-
dzonych w świetlicy. Od samego początku 
instruktorzy (pp. Robert Grzeszczak, 
Marcin Kołdra i Dariusz Dynowski) za cel 
postawili sobie stworzenie takiej propozycji 
spędzania czasu wolnego, która zaintere-
suje młodzież, pozwoli jej na pozytywną 
autokreację, wykształcenie wartościowych 
postaw, a przede wszystkim wszechstronne 
umuzykalnienie. Podobne inicjatywy świet-
nie wpisują się w programy profilaktyki 
uzależnień oraz zachowań patologicznych.

 Wiadomo, każdy sukces wymaga zaple-
cza, a możliwości, jakie daje dostęp do 
takiego pomieszczenia są ogromne. W Sali 
prób muzycznych organizowane będą zaję-
cia z podstaw wokalistyki, emisji głosu,  
warsztaty instrumentalne: gitara, perku-
sja, klawisze, podstawy studia nagranio-
wego oraz wiele innych. 
 Otwarcie Sali odbyło się 1 marca, wraz 
z koncertem zespołów muzycznych Świe-
tlika, który zgromadził bardzo dużą grupę 

młodzieży, dzieci oraz mieszkańców Rybia. 
Młodzi wykonawcy, często po raz pierwszy 
na scenie mieli okazję do zaprezentowania 
nabytych szlifów muzycznych. Na impre- muzycznych. Na impre-
zie obecni byli również Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba, Przewodniczący 
Rady Gminy Dariusz Marcinkowski, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Elż-
bieta Kuczara, Pełnomocnik Wójta ds. Pro-
filaktyki Uzależnień Beata Adamiak oraz 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Rybie II 
Andrzej Górecki. 
 Przygotowanie Sali Prób możliwe 
było dzięki determinacji Zarządu Osie-
dla Rybie, instruktorów, przychylno-
ści kolejnych kierowników Świetlika 
oraz dofinansowaniu z Urzędu Gminy. 
Środki na zakup elektroniki i sprzętu 
muzycznego potrzebnego do wyposażenia 
pomieszczenia pochodzą z Funduszy 
Sołeckich Rybia. Życzymy powodzenia!

Zofia Kaiper

Pierwsze granie w Sali Prób © A. Pluta
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25 LECIE PARAFII NA RYBIU

Parafia św. Bartłomieja Apostoła 
na Rybiu obchodzi 25-cio lecie powstania.
O historii, obchodach oraz życiu parafialnym opowiada proboszcz, 
ks. prał. Bartłomiej Kapałka.

Zofia Kaiper Czy mógłby ksiądz przy-
bliżyć nam historię parafii?
Ks. Bartłomiej Kapałka Tak, jak jest to 
opisane w folderze okolicznościowym, 
początki historii parafii sięgają roku 1982, 
kiedy ks. prałat Stanisław Leszczyński 
z raszyńskiej parafii św. Szczepana wystą-
pił o pozwolenie na budowę ośrodka dusz-
pasterskiego w Rybiu. Od tego momentu, 
pod patronatem parafii w Raszynie, 
trwały przygotowania do budowy. Ja roz-
począłem pracę od 1 maja 1983, wydele-
gowany przez ks. prałata. Plebania jako 
taka była w tym czasie w stanie suro-
wym, wykończyliśmy tylko garaż, w któ-
rym funkcjonowała kaplica. Przy niedzieli 
odbywała się jedna msza święta, poza tym 
nabożeństwa majowe. Reszta to było 
rozkopane pole. Od tego momentu roz-
począłem tutaj pracę, jako przyszły pro-
boszcz. Dopiero później, w sali na parte- później, w sali na parte-, w sali na parte-
rze, bez ścian działowych, urządziliśmy 
kaplicę, w której mieściło się do 200 
osób. Niemniej nim rozpoczęliśmy pracę 
przy budowie kościoła, trzeba było plac 
oczyścić. Zebraliśmy ponad 3 przyczepy 
ciągnikowe złomu. Na tym terenie funk-
cjonowało do tej pory dzikie wysypisko. 
Kiedy robiliśmy wykop kościoła, przez 
przypadek spychacz natknął się na nie-
wypał wojenny. Trochę się na tym znam, 
służyłem w artylerii. Pocisk moździe-
rzowy, artyleryjski z zapalnikiem gło-
wicowym, 120 mm. Wyleciał ze sterty 
śmieci. Robotnicy uciekli. Ja to przenio-
słem na środek wykopu i zawiadomiłem 
milicję.

Z.K.  I nie bał się ksiądz?
ks. B.K.  Nie, przecież miałem doświad-
czenie z wojska. Wkrótce po moim zawia-
domieniu faktycznie przyjechał oddział 
saperów z Kazunia, zabrali ten pocisk, 
sprawdzili cały teren. Pisk był niesamo-
wity, bo złomu było co nie miara, ale 
do tej pory nic więcej się nie znalazło. 

Z.K.  A jak to było z udziałem para-
fian?
ks. B.K.  Od samego początku parafianie 
byli bardzo mocno zaangażowani. Przodu-
jącą ulicą, która zawsze była w czołówce 
pomocy była ul. Spokojna. Tam była taka 
zorganizowana grupa ludzi. Moją prawą 
ręką w tym czasie był pan Pruchnicki, pan 
Kargiel, pan Dziewulski, pan Mizerski… 
Wystarczyło jedno słowo, by zabrali się 
za organizowanie i załatwianie.

Z.K.  Parafia jest znana ze zorganizo-
wania.
ks. B.K.  To prężna parafia. W później-
szych etapach to wszystko się uspoka-
jało, mniej było robót, w które mogli się 
włączać ludzie, potrzebni byli fachowcy. 
Materiały trudno się organizowało. 
Zawsze ciągnąłem za swoim fiatem 
przyczepkę i gdy trafiłem na materiały 
potrzebne do budowy kupowałem i przy-
woziłem. W tym czasie nie było już więk-
szych utrudnień ze strony władz, choć 
istniał przepis zakazujący sprzedaży 
materiałów budowlanych dla Kościoła. 
Największy problem był ze stalą, cemen-
tem, żwirem. Ale jakoś się zawsze uda-żwirem. Ale jakoś się zawsze uda-. Ale jakoś się zawsze uda-
wało znaleźć dojście i zdobyć to, co było 
potrzebne. Parafię erygowano 1 marca 
1988 roku dekretem ks. prymasa. Formal-
nie została uznana parafia św. Bartłomieja 
przez władze kościelne i państwowe. 

Z.K. Czy mógłby ksiądz wyjaśnić, 
czemu akurat ten patron?
ks. B.K. To jest właśnie ciekawe. Cały 
czas myślałem o Miłosierdziu Bożym. Syn 
Jana Molgi, malarza, ożenił się z raszy-
nianką. Młodzi otrzymali w prezencie 
ślubnym obraz Miłosierdzia Bożego, który 
jest obecnie u nas w kościele. Planowali 
zamieszkać przy Działkowej i z tej oka-
zji przekazali malowidło do tej świątyni. 
W tym czasie jednak ks. kard. Glemp, 
namówiony przez ks. prałata Leszczyń-
skiego i ks. prałata Kołakowskiego z para-
fii na Dickensa zdecydował, by parafię 
nazwać imieniem św. Bartłomieja. Mnie 
ten święty prześladuje od chrzcin! Rodzi-
cie chcieli mi nadać imię Stefan, ale pro-
boszcz, który mnie chrzcił, uparł się, że 
musi być Bartłomiej, bo wypadał akurat 
odpust w parafii św. Bartłomieja, mojej 
rodzinnej. I tak zostało.

Z.K.  A co może ksiądz powiedzieć 
o wspólnocie teraz, po latach?
ks. B.K.  Ludzie są bardzo zaangażowani 
w tworzenie tej parafii. Widzą, że to jest 
wspólnota, wzniesiona naszymi rękami 
i ofiarami. Ludzie to czują i są naprawdę 
dumni. Pomagała nam trochę Kuria, 
Raszyn, Magdalenka, ale reszta, więk-
szość, to z ofiar wiernych. Nasi parafianie 
to mieszanina ludzi z różnych stron Pol-
ski, których wspólną pracą udało się skleić 
w jedno. Dać im wewnętrzne przekonanie, 
że to jest nasze, wspólne. Obecnie ok. 1/3 
parafian regularnie uczestniczy w mszy 

świętej. Na wielkopiątkowej drodze krzy-
żowej obecne jest do tysiąca osób. W tym 
roku wydaliśmy już czterdzieści tysięcy 
komunikantów. Były czasy, że mieliśmy 
stu dwudziestu ministrantów. Obecnie jest 
ich ledwie trzydziestu paru. Dzięki pracy 
naszego wikarego udało nam się stworzyć 
bardzo silny zespół ministrantów, których 
część zasiliła szeregi KS Raszyn. Niestety 
chętnych do posługi młodych jest coraz 
mniej. Przegrywamy z komputerem. 
Mamy zaplecze, mamy propozycje, ale 
niestety – nie ma chętnych. 

Z.K.  Wracając  do  uroczystośc i 
– co ksiądz mógłby powiedzieć 
o organizacji obchodów 25-cio lecia?
ks. B.K.  Podzieliliśmy je na trzy etapy. 
Pierwszy, duchowy, to były misje jubile-
uszowe, prowadzone przez księży micha-
elitów. Ludzie naprawdę bardzo to prze-
żyli, czego efekty już widać. Następny 
etap będzie 7 kwietnia. Kardynał Nycz 
ma przyjechać i odprawić jubileuszową, 
dziękczynną mszę świętą. Zaproszeni są 
duchowni, przedstawiciele władz cywil-
nych, służb publicznych, wolontariusze. 
Następnie odbędzie się posiłek dla gości. 
Trzeci etap: chcemy wspólnie z miesz-
kańcami, przewodniczącymi, radnymi 
zorganizować festyn przy Kościele, zwią-
zany z jubileuszem i integracją osie-
dla. Z okazji 25-ciolecia parafii wydany 
został też folder informacyjny oraz medal 
okolicznościowy.

Z.K.  Dziękuję za rozmowę!

Ks. Prałat Bartłomiej Kapałka © Z. Kaiper
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KANALIZACJA w GMINIE
Podłączenie do kanalizacji sanitarnej powinno być w XXI 
w. standardem, wynikającym z oczywistej wygody i oszczęd-
ności oraz nierozerwalnie związanym z ochroną środowiska 
naturalnego. Do końca 2010 r. w Gminie Raszyn skanali-
zowane zostały: Raszyn, Rybie, Jaworowa i Nowe Grocho-
lice, najgęściej zaludnione i skomasowane obszarowo rejony 
gminy.

Finansowanie 
ze środków UE
W lipcu 2010 r w  podpisa-
nej umowie o dofinansowanie 
projektu pn. „Uporządkowa-
nie gospodarki wodno – ście-
kowej w Gminie Raszyn” 
całkowity koszt określono 
na  62.887.042 PLN, z czego 
ze środków UE 33.331.571 
PLN. W zakres inwesty-
cji wchodziły: rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Falentach Nowych, 
budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Na Skraju, budowa kana-
lizacji sanitarnej w Falentach 
oraz w południowo zachod-
niej części Dawid Bankowych 
i fragmencie Ład. W ramach 
przyznanych środków wyko-
nano również projekty kana-
lizacji obejmujące pozostałą 
część Dawid Bankowych 
i Dawidy oraz Janki.

Realizacja Fazy I
Rozpoczęła się w marcu 
2011 r. umowami z wykonaw-
cami: Konsorcjum WODROL 
S.A. i ENERGOPOL Lublin. 
Pierwsze z zadań – budowa 
kanalizacji w ul. Na Skraju, 
o długości ok. 2 km, została 
wykonana do końca 2011 r. 
Drugie zadanie obejmowało 
wschodnie, szybko zabudo-
wujące się tereny gminy. Ta 
inwestycja trwała od lipca 
2011 do października 2012 
r. Podczas realizacji kontraktu 
wykonawca WODROL S.A. 
ogłosił upadłość, a jego zada-
nia przejął druga firma Kon-
sorcjum – ENERGOPOL 
Lublin. Dzięki temu udało 
się prace zakończyć. Najwięk-
szym problemem było odtwa-
rzanie nawierzchni. W ramach 
gwarancji wiosną będą wyko-
nywane w kilku miejscach 

poprawki. Wielu mieszkań-
ców już jesienią podłączyło 
swoje domy do nowej sieci, 
reszta może to zrobić wraz 
z nastaniem wiosny. W sumie 
w ciągu niewiele ponad roku 
gminna sieć kanalizacyjna 
powiększyła się o 34,5 km 
sieci kanalizacyjnej i 5,5 km 
sieci wodociągowej. Wg. sza-
cunków da to szansę na pod-
łączenie do kanalizacji – 4275, 
a do wodociągu – 1348 osób.

Realizacja Fazy II
W czerwcu 2011 roku gmina 
uzyskała  zezwolenie  na 
budowę II fazy, zaprojekto-
wanej ze środków UE. Prze-
targ na jej wykonanie roz-
strzygnięto w drugiej połowie 
2012 r, a na wykonawcę kana-
lizacji w pozostałej części 
Dawid Bankowych i Dawid 
wyb rano  Fi r mę  SKAN-
SKA SA. z kwotą kontraktu 
4 903 072 zł i terminem 
wykonania do 30.10.2013 
roku. Obecnie trwa doprojek-
towywanie brakujących przy-
łączy. Po zakończeniu inwe-
stycji – wszystkie budynki, 
które posiadają zezwolenie na 
budowę powinny mieć szansę 
na podłączenie do instalacji 
kanalizacyjnej.

Projekty kanalizacji 
w pozostałych 
rejonach gminy
Gdyby nie trudności w uzy-
skaniu zgody GDDKiA na 
przekraczanie Al. Mszczo-
nowskiej i Al. Krakowskiej 
w kierunku oczyszczalni 
w Falentach projekt w Jan-
kach dawno byłby gotowy. 
Decyzja o budowie S8 otwo-
rzyła drogę do porozumienia 
i zakończenia projektowa-
nia. Na podobne problemy, 

natrafiło projektowanie insta-
lacji dla Sękocina Starego. Na 
deskach kreślarskich są już 
sieci w Laszczkach, Słominie, 
Ładach, Podolszynie, Wypę-Podolszynie, Wypę-
dach i Puchałach. Powinny 
być gotowe z końcem tego 
roku. Najtrudniejsza jest 
sprawa Sękocina Lasu. Być 
może powodzeniem zakończą 
się rozmowy w sprawie podłą-
czenia tego terenu do oczysz-
czalni w Magdalence. 

Uzupełnienie sieci 
kanalizacyjnej
Nie we wszystkich miejscach 
wcześniej kanalizowanych 
powstały potrzebne instalacje. 
Nie budowano ich tam, gdzie 
na przeszkodzie tworzenia 
projektów stanęły problemy 
własnościowe. Wystarczyło, że 
zgody nie wyraził choć jeden 
właściciel drogi, żeby staro-
stwo nie wydało zezwolenia 
na budowę. Jeśli tylko kwestie 

prawne są wyjaśnione – wyko-
nywany jest projekt i w końcu 
instalacja. Taka sytuacja 
zaistniała w ubiegłym roku 
w ul. Kasztanowej w Rybiu. 
W tym roku będzie wykony-
wana w Promyka w Jaworo-
wej oraz najprawdopodob-
niej w Relaksu i Baśniowej. 
Z końcem roku zezwolenie 
na budowę uzyskają projekty 
w Magnolii w Falentach. 

Kiedy Gmina Raszyn 
będzie skanalizowana?
Wykonana obecnie kanaliza-
cja i projekty obejmują 95% 
terenu gminy. Problemem są 
ulice, do których gmina nie 
ma prawa własności, a wła-
ściciele nie chcę ustanowić 
służebności, a także te, przy 
których nie ma nieruchomo-
ści. Pozostały rejon powinien 
zostać skanalizowany w ciągu 
najbliższych 3-4 lat.

Kanalizacja w ul. Na Skraju © Z. Kaiper

Falencka
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Konserwacja Rowu Opaczewskiego i R-46
Jeszcze w tym roku GDDKiA 
wykona konserwację Rowu 
Opaczewskiego przygotowu-
jąc go do przejęcia wód z Połu-
dniowej Obwodnicy War-
szawy. Prace rozpoczną się, 
gdy tylko pozwoli na to aura 
i powinny zakończyć w paź-
dzierniku tego roku. Prze-
znaczono na nie 359 347 zł, 
a obejmować będą między 
innymi: ścinanie i karczo-
wanie krzewów, wykaszanie 
porostów ze skarp i po 2 m 
od nich, odmulanie cieków,  
oczyszczanie przepustów, 
wykonywanie opasek z kiszek 
faszynowych, mocowanie 
skarp i dna rowów eko płytami 
oraz włókniną separacyjną. 
Podobne prace, za 197 724 zł, 

wykonane zostaną przy kon-
serwacji rowu R- 46 od Dawid 
do Jaworowej. W najbliższym 
czasie zakończy się też, zle-
cone przez Gminę Raszyn, 
projektowanie Kanału Ulgi, 
stanowiącego bypass dla Rowu 
Załuskiego. Zgodnie z porozu-
mieniem z Generalną Dyrekcją 
i ta inwestycja, jako odbiera-
jąca wodę z POW, wykonana 
będzie w tym roku. 
 W tym samym czasie 
na terenie Gminy Micha-
łowice GDDKiA budować 
będzie zbiornik retencyjny. 
Z  uwagi na to, że powstanie 
w dolnym biegu Raszynki, 
będzie, w razie obfitych 
opadów, przyjmować rów-
nież wody z naszego terenu. 

Konsekwentne wykonywanie 
prac, które regulują odbiór 
wód opadowych, z pewnością 
uchroni nas przed skutkami 

nawałnic. Dzięki temu sytu-
acja z lata 2010 i 2011 roku 
nie powinna już się powtórzyć.  

Budowa kanalizacji w ul. Starzyńskiego
Jesienią ubiegłego roku SKAN-
SKA S.A . weszła na plac 
budowy. Rozpoczęła od ul. 
Miklaszewskiego łącząc się 
z wcześniej wykonaną siecią. 
Równolegle ekipy, mimo zimo-
wej aury, pracowały w ulicach 
przyległych do Starzyńskiego 
i ich przecznicach. Dzięki 
temu firma zachowuje reżim 
czasowy. Wprawdzie w miej-
scach, gdzie instalacja jest 
wykonana nawierzchnia nie 
jest jeszcze odtworzona, ale 
wyrównana na tyle, że bez 
specjalnych przeszkód można 
nią przejechać.

Ruch wahadłowy
W marcu rozpoczęły się 
prace w ul. Starzyńskiego. Na 
odcinku od Miklaszewskiego 
do Zamienia mają trwać do 
końca kwietnia. W tym cza-
sie ruch samochodowy odby-
wać się będzie wahadłowo. 
Jednak, gdy ekipy wejdą na 
odcinek od Miklaszewskiego 
do Warszawskiej w Dawidach, 
droga będzie otwarta tylko dla 
mieszkańców dojeżdżających 
do swoich domów. Wszyscy 
pozostali, włącznie z autobu-
sami korzystać będą z objazdu 
ul .  Miklaszewskiego do 

Długiej. Co więcej, z uwagi na 
szerokość ulicy – na odcinku 
zwężonym, do pierwszego 
zakrętu – znów będzie ruch 
wahadłowy.

Zmiana trasy 715
Ta sytuacja znacznie utrudni 
komunikację. Nie ma jed-
nak na to rady, ponieważ 
tylko takie rozwiązanie zaak-
ceptował dla autobusu 715 
ZTM. W najbliższym cza-
sie ma nastąpić zmiana roz-
kładu jazdy uwzględniająca 
powstałe utrudnienia. Szcze-
gólnie niewygodne będzie to 
dla korzystających z autobusu 
pomiędzy Miklaszewskiego 
a Warszawską, ponieważ ich 

droga na przystanek znacznie 
się wydłuży. Szczególną uwagę 
muszą też zwrócić na zapo-
znanie z nowym przebiegiem 
trasy rodzice dzieci samo-
dzielnie jeżdżących do szkoły, 
ponieważ z uwagi na objazd 
autobus jadący w kierunku 
Okęcia będzie zatrzymy-
wał się przed szkołą dopiero 
w drodze powrotnej z pętli 
w Podolszynie.

Utrudnienia 
na Warszawskiej

Kolejnym problemem będzie 
wejście z robotami w ul. War-
szawską. Tym razem objazd 
zostanie poprowadzony Sta-
rzyńskiego i Miklaszewskiego, 

a dalej Długą. Część prac 
będzie wykonywana  czasie 
wakacji, w okresie zmniejszo-
nego ruchu.

Podpisywanie umów
Zgodnie z obowiązującą pro-
cedurą gmina, w ramach inwe-
stycji, wykonuje przyłącze do 
granicy działki. Przyłącze do 
studzienki na terenie posesji 
może wykonywać jako inwe-
stor zastępczy. Aby to robić 
musi mieć podpisaną umowę 
z właścicielem nieruchomości. 
W tym celu należy zgłosić się 
do Referatu Inwestycji Urzędu 
Gminy w Raszynie przy Szkol-
nej 2a. Wspólne wykonywanie 
projektu i wykonywanie dla 
wielu posesji znacznie obniża 
koszty tej operacji. 

Zakończenie prac powinno 
n a s t ą p i ć  d o  3 0 . 1 0  b r. 
i dotychczasowe tempo prac 
daje nadzieję, że tak się sta-
nie. Możemy  zatem sądzić, 
jesienią mieszkańców Dawid 
i Dawid Bankowych cze-
kać będzie podwójna radość: 
z możliwości podłączenia do 
kanalizacji i rezygnacji z dro-
giego szamba i udrożnienia 
dojazdu do domu.

Starzyńskiego za Miklaszewskiego © M. Kaiper

Rów Opaczewski przy Szyszkowej

INWESTYCJE ZIMOWE

Strony redaguje Małgorzata Kaiper
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Z pamiętnika… raszyńskiego nauczyciela
Poniedziałek , 4 lutego 2013
To czego was uczą w tej szkole, skoro ty nie 
wiesz, kim on był? W głosie starszej damy 
dało się wyczuć lekkie poirytowanie na  
kilkunastoletnią wnuczkę, która pochło-
nięta wysyłaniem kolejnego  smsa, nie 
zainteresowała się opowieściami babci 
o pomniku Adama Mickiewicza:  Oj bab-
ciu, wyluzuj, są przecież ferie.  Pomyślałam 
sobie, że ta sytuacja  doskonale obrazuje 
z jednej strony zblazowane podejście 
wielu młodych ludzi do nauki i szkoły 
oraz małą świadomość starszych, „czego 
uczą w szkole”. My, nauczyciele wpa-
jamy młodzieży, często do znudzenia, 
że Mickiewicz „wielkim  poetą był”. Jed-
nak czasy, a wraz z nimi uczniowie, zmie-
niają się, a współczesna szkoła musi to 
uwzględniać, aby pomóc młodzieży odna- młodzieży odna- odna-
leźć się. Permisywizm, czyli pobłażliwość 
wobec kontrowersyjnych – nie zawsze 
słusznych – zachowań, jaką spotykamy 
dziś w środkach masowego przekazu, 
z pewnością nie pomaga w kształtowaniu 
odpowiednich postaw dzieci i młodzieży. 
Łatwy dostęp do setek kanałów telewi-
zyjnych, Internetu, iPhonów i innych 
błyskotek powoduje, że  lekcja w szkole 
może trącić myszką. Może, ale wcale nie 
musi. I tak się dzieje – w moim odczuciu 
nauczyciela humanisty – w raszyńskim 
Gimnazjum.

Retrospekcja...
Kiedy parę lat temu rozpoczynałam pracę 
w tutejszej szkole, mój zachwyt wzbudził 
nowy, jasny, czysty i przestronny budy-
nek niczym nie przypominający starego, 
zagrzybionego gimnazjum w Warsza-
wie, w którym uczyłam tuż po studiach. 
Byłam, i jestem w dalszym ciągu, zauro-
czona raszyńską szkołą. Tablice interak-
tywne, rzutniki, dziennik elektroniczny, 
a ostatnio także nowy monitoring, 
służą nie tylko bezpieczeństwu uczniów 
i usprawniają kontakt nauczycieli 
z rodzicami, ale także pozwalają na bie-le także pozwalają na bie-
żąco kontrolować postępy w nauce i pla-
sują naszą szkołę wśród nowoczesnych 
placówek. Ponadto młodzież raszyńska 
wydała się  inna niż ta z warszawskich 
blokowisk – mniej anonimowa (a ta 
cecha – jak wszyscy dobrze  wiemy – 
może wyzwalać w człowieku wiele nega-
tywnych zachowań, wystarczy wspomnieć 
chociażby agresję na forach interneto-
wych), bardziej dopilnowana przez rodzi-
ców i jakby z większymi aspiracjami. Nie 
wspomnę już o wszechobecnym, a skie-
rowanym do młodzieży nakazie patrona 

szkoły ks. kardynała Stefana Wyszyń-
skiego: MUSICIE BYĆ JAK ORŁY!

Obecnie
Parafrazując pytanie starszej pani z auto-
busu komunikacji miejskiej ”czego to 
w szkole uczą”, pragnę przedstawić sze-
roki zakres działalności nauczycieli 
humanistów z raszyńskiego Gimnazjum 
– zespołu zgranego i ambitnego. Wraz 
z wieloma uczniami: zdolnymi, kreatyw-
nymi i ambitnymi podejmujemy wiele ini-
cjatyw, angażujemy ich w różne – także 
ogólnopolskie  konkursy i projekty, ze 
swej  natury elitarne, pobudzające mło-
dzież do aktywności, poszerzające hory-
zonty myślowe, zwiększające motywa-

cję do nauki i poczucie własnej wartości. 
W pierwszym semestrze nasi uczniowie 
brali udział w następujących konkursach 
ogólnopolskich: poprawnej polszczyzny, czy-
tania ze zrozumieniem, mitologicznym, organi-
zowanym przez firmę Olimpus (zajęliśmy 
23  miejsce na ok. 2000 uczestników), 
literackim im. Jana Parandowskiego PKOL 
(w trakcie realizacji), X Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim Poezji Religij-
nej Usłysz, Panie, moje słowa,  Archidiece-
zjalnym Konkursie Santo Subito o bł. Janie 
Pawle II, malarskim konkursie wojewódz-
kim Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazo-
wieckiego Parku Krajobrazowego” oraz recy-
tatorskim Warszawska Syrenka. Ponadto 
realizujemy  projekty ogólnopolskie: 
Literacki Atlas Polski. Reportaże, Filmoteka 
szkolna! Akcja! – Szkolny DKF, Dobrzy 
ludzie w czasach zła. W konkursach mogą 
brać udział wszyscy chętni. Traktujemy 
je jako atrakcyjną metodę nauczania, 
pomagającą odnajdywać i rozwijać pasje. 
Stąd tak szeroka oferta. Jesteśmy również 
otwarci na współzawodnictwo międzysz-
kolne. Adam Urbański - uczeń klasy 3f 
jest laureatem kuratoryjnego konkursu 
historycznego, a Kasia Krawczyk  z klasy 
2e zajęła I miejsce w  konkursie recytator-
skim organizowanym przez  Liceum im. 
Słowackiego w Warszawie.

Dzień Języka Ojczystego
Nie tylko bierzemy udział w różnego 
rodzaju konkursach, lecz również je 
organizujemy. Do takich działań należą 
bardzo ważne i bliskie sercu każdego 
humanisty obchody Dnia Języka Ojczy-
stego. Tegoroczne odbyły się 23 lutego  
i upłynęły pod znakiem POEZJI, która 
zachowuje od zniszczenia tchnienie boskości 
w człowieku /Percy Bysshe Shelley/. Miały 
charakter konkursu międzyszkolnego, do 
udziału w którym zaprosiliśmy uczniów 
i nauczycieli kilkunastu sąsiednich szkół. 
Uczestnicy mogli wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami w następujących kon-
kurencjach: konkursie poezji śpiewanej, 
teście wiedzy o literaturze, dyktandzie, 
konkursie recytatorskim z podkładem 
muzycznym, konkursie krasomówczym, 
konkursie plastycznym,  ilustrując 
wybrany wiersz. Zaproszeni uczniowie 
szkół podstawowych poznali nasze gim-
nazjum, a my odkryliśmy wiele  talentów. 
Wszyscy mieliśmy sposobność obcowania 
z twórczością wielu znamienitych poetów. 
Obchody Dnia Języka Ojczystego, obok 
Święta Matematyki, WOŚP-u, wielu zna-
komitych imprez sportowych, Dnia Róż-
norodności Kulturowej – Euroazjum, Dnia 
Patrona, są jedną z ważniejszych imprez 
w  naszej szkole.

Dzień powszedni
Oferowane przez nas zajęcia pozalekcyjne 
są przedłużeniem procesu dydaktycznego 
i wyrównywaniem szans, wspoma- szans, wspoma-
gają wszechstronny rozwój osobowości 
ucznia, wyzwalają jego kreatywność, roz-
wijają pasje. Koło historyczne, w którym 
uczestniczą pasjonaci dawnych wieków, 
przygotowuje do różnych konkursów, 
pogłębia ich wiedzę, znacznie wykracza-
jącą poza zakres podstawy programo-
wej gimnazjum. Uczniowie należący do 
koła dziennikarskiego redagują i kolpor-
tują gazetkę szkolną „Ściąga”. Sami przy-Ściąga”. Sami przy-ciąga”. Sami przy-
gotowują artykuły do kolejnych wydań, 
poznają prawa jakimi rządzą się współ-
czesne media i w jaki sposób wpływają 
na odbiorcę. Koło teatralne stwarza, 
oprócz obcowania z dziełem literackim, 
pogłębia zainteresowania aktorskie, uczy 
radzić sobie z tremą, zwiększa poczucie 
własnej wartości. Przygotowywane insce-
nizacje czasami prezentowane są podczas 
różnych uroczystości szkolnych. Na szcze-. Na szcze-
gólną uwagę zasługują Jasełka, wraz 
z którymi rodzi się w naszej szkole nowa 
tradycja -  uczniowie wspólnie z nauczy-
cielami grają w jednym przedstawieniu, 
poznając się w innych okolicznościach 

OFERTA DYDAKTYCZNA

Laureaci konkursu krasomówczego © M. Kaiper
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„Dzieła Lutosławskiego 
obecne na wszystkich waż-
nych estradach koncerto-
wych od ponad sześćdzie-

sięciu lat, odkrywają nowe przestrzenie piękna 
i odsłaniają nieznane wcześniej możliwości 
rozumienia i przeżycia współczesnego świata. 
Związany z wielką tradycją europejską, od 
Beethovena i Chopina po Debussy’ego i Bar-
tóka, był jednocześnie w działalności publicznej 
patriotą, w twórczości zaś obywatelem świata”. 
 Uznanie roku 2013 Rokiem Witolda 
Lutosławskiego stało się inspiracją i wspa-
niałą okazją do uczczenia pamięci tego 
wielkiego kompozytora w raszyńskim 

Niepublicznym Przedszkolu Muzycz-
nym „Zebra”. Chcąc zainteresować dzieci 
i nauczycieli wychowania przedszkol-
nego z całej Polski twórczością Lutosław-
skiego Dyrektor Przedszkola Olga Baca 
wraz z zespołem ogłosiła 18 lutego inau-
gurację OGÓLNOPOLSKIEGO KON-
KURSU MUZYCZNO – PLASTYCZ-
NEGO „LUTOSŁAWSKI DZIECIOM”. 
Konkurs został objęty specjalnym patro-
natem Roku „100/100 Lutosławski”, 
przyznawanym instytucjom włączającym 
się w obchody. Swego patronatu udzielił 
inicjatywie również Miesięcznik “Bliżej 
Przedszkola”. Zgodnie z zamierzeniami 

organizatora przedsięwzięcie to znajdzie 
się w gronie najciekawszych inicjatyw 
artystycznych i popularyzatorskich zwią-
zanych z postacią i twórczością Witolda 
Lutosławskiego. 
Więcej informacji na stronach: 
http://www.culture.pl/ 
i  h t t p : / / b l i z e j p r z e d s z k o l a . p l /
artykul-3000,lutoslawski-dzieciom
 Do wzięcia udziału w Konkursie 
„Zebry” szczególnie serdecznie zapra-
szamy wszystkie raszyńskie Przedszkola!

Pozdrawiam serdecznie,Weronika Maj 
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne ZEBRA

niż zajęcia lekcyjne, pogłębiając wza-
jemną więź i uznanie. Stowarzyszenie 
Młodych Literatów to kolejne gremium 
osób bardzo twórczych. Ich spotkania 
to wspólna lektura własnych utworów, 
poszukiwanie nowych inspiracji. Ucznio-
wie w czasie tych spotkań zgłębiają 
również najznamienitsze dzieła literatury 
światowej. 
     Z zakresu przedmiotów humanistycz-
nych realizujemy w gimnazjum innowację 
artystyczno - dziennikarską. Zwiększenie 
liczby godzin z języka polskiego i fran-
cuskiego, zajęć artystycznych i histo-
rii pomaga pogłębiać wiedzę z zakresu 
ww. przedmiotów oraz redagować tek-
sty z obszaru gatunków dziennikarskich. 
Ponadto kształci u młodych odbiorców 
sztuki wyrafinowany gust, który nie 
pozwala, aby  zawładnął nimi bardzo 
dziś popularny duch „homo macabrius”, 
przejawiający się w zdumiewającym umi-
łowaniu brzydoty (np.: brutalne gry 
komputerowe, trupie czaszki z różowymi 
wstążkami, lalki monster high, wampiry 
i wiele innych). 

  Niektóre tematy projektów eduka-
cyjnych prowadzonych przez nauczy-
cieli  humanistów szeroko wykraczają 
poza podstawę programową. Pozosta-
wiamy uczniom swobodną rękę w wybo-
rze zakresu tematycznego, pamiętając, 
że nadrzędnym celem edukacji przez 
projekt jest kształtowanie odpowiedzial-
ności, kreatywności, systematyczności 
oraz umiejętności pracy w zespole. Stąd 
nasza aprobata dla takich projektów jak : 
„Skąd się wziął hip-hop?” czy „Gwiazdy 
muzyki rozrywkowej XX wieku”. Oprócz 
tego realizujemy i takie, które poszerzają 
i utrwalają wiedzę zdobywaną w czasie 
zajęć lekcyjnych: „Poezja Marii Pawlikow-
skiej – Jasnorzewskiej”, „Największe bitwy 
pancerne II wojny światowej”, „Jak nas 
widzą, tak nas malują”, „Siedem  cudów 
Paryża”, „Portrety żołnierzy wyklętych” . 
Ważnym elementem edukacji nieformal-
nej są też wycieczki organizowane przez 
nauczycieli humanistów: „Szlakiem boha-
terów Kamieni na szaniec”, do gmachu TVP, 
do teatrów warszawskich i kina na adapta-
cje dzieł literackich.

     Mam nadzieję, że lektura tej kartki 
z pamiętnika raszyńskiego nauczyciela 
uzmysłowi jak jest wielostronny i złożony 
jest  proces dydaktyczno - wychowawczy. 
Przyświecają nam słowa wybitnego „nie-
humanisty” A. Einsteina, który twierdził, 
że szkoła powinna formować w człowieku  
przede wszystkim harmonijną osobowość, 
a nie specjalistę. I chociaż czasy może nie 
najłatwiejsze do sprostania temu zada-
niu, to ścisła współpraca nas – dorosłych 
- z pewnością zbierze w przyszłości obfity 
plon. A bogata oferta zajęć, projektów, 
kół zainteresowań i innych przedsięwzięć 
bezspornie się do tego przyczyni. Bo my 
- łaskawa pani z autobusu komunikacji 
miejskiej - doprawdy wiele uczymy w „tej 
szkole” i motywujemy na różne sposoby. 
I chwała za to tym wszystkim uczniom, 
którzy czerpią z tego pełnymi garściami. 
A wszystko dla ich własnego dobra, ale 
też… pro publico bono.

Danuta Majewska-Walczuk, 
nauczycielka Gimnazjum w Raszynie

OFERTA DYDAKTYCZNA

ZAPRASZA na SPOTKANIA:
 „RODZICIELSTWO PRZEZ ZABAWĘ”, Sobota, 06.04.2013 godz. 10.00

Zabawa jest dla dzieci jednym z podstawowych sposobów komunikacji, doświadczania świata i uczenia się go. Zapraszam rodziców, którzy 
mają ochotę, gotowość by rozbudzić w sobie instynkt zabawy i zbudować przez to mocną więź z dzieckiem. Wspólnie poszukamy rozwiązań 
na to jak wspomóc dziecko by np. wzmocnić dziecięcą pewność siebie, przełamać jego nieśmiałość i nauczyć je wyrażać emocje w trakcie 
zabawy – a przy tym kreatywnie rozgrzejemy nasz umysł i będziemy się dobrze bawić. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi.

WARSZTAT CHUSTONOSZENIA, Sobota, 20.04.2013 godz. 10.00
Macie małe dziecko albo szykujecie się do powiększenia rodziny, słyszeliście o noszeniu w chustach i nie wiecie, czy to tylko moda, czy 
głębsza potrzeba...? Przyjdźcie na spotkanie z chustami i ergonomicznymi nosidłami oraz na rozmowę o potrzebie bliskości. Zapraszamy 
na przymiarki, oglądanie i naukę wiązania chust.

MUZYCZNE ZAJĘCIA GORDONOWSKIE DLA DZIECI, Niedziela, 28.04.2013 godz. 10.00
Zajęcia muzyczno - wokalne dla dzieci oparte na metodzie E.E. Gordona w formie śpiewanek, rytmiczanek i zabaw ruchowych z wykorzy-
staniem przeróżnych rekwizytów wspomagających poczucie rytmu oraz wysokości dźwięku. Dzieci wraz z rodzicami śpiewają bez użycia 
słów - wykorzystując znane melodie i sylaby aktualnie dostępne maluchom.

WARSZTAT MASAŻU DZIECIĘCEGO SHANTALA, Sobota, 11.05.2013 godz. 10.00
Regularny masaż dziecka ma wiele zalet. W czasie masażu nie tylko dostaje ono dawkę bodźców sensorycznych, ale także buduje więź emocjonalną z rodzicem lub opiekunem 
- bazę na całe życie. Masaż relaksuje, ale również może być prewencyjny czy leczniczy w przypadkach kolek, lęków czy problemów rozwojowych dziecka. Masaż daje dziecku 
poczucie bezpieczeństwa, stymuluje jego fizyczny rozwój i wzmacnia odporność. W trakcie spotkania będzie okazja nauczyć się podstawowych technik masażu dziecięcego.

MUZYCZNE ZAJĘCIA GORDONOWSKIE DLA DZIECI, Niedziela, 26.05.2013 godz. 10.00

WSTĘP WOLNY   
Spotkania są dofinansowane z Funduszy Sołeckich oraz GOK. Prosimy o wcześniejsze zapisy: klubmamraszyn@tlen.pl. Więcej informacji: www.klubmamraszyn.waw.pl

KLUB MAM 
& KLUB 
TWÓRCZYCH 
RODZICÓW
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RASZYŃSKIE HISTORIE

Zdrapka  czasu...
Część 2

 
Gdy w drugiej połowie lat 70-tych 
powstało drugie osiedle, usytuowane 
między Szkolną a Młynarską i Lot-
niczą, poprzedzielane ulicami pierw-
szych Piastów, klocki bliźniaczych dom-
ków, nakryte płaskimi dachami, robiły 
na mieszkańcach naszego osiedla przy-
wykłych do stromizny dachów wraże-
nie, jakby przeszedł tamtędy podmuch 
huraganu.
 Moi synowie z rozrzewnieniem wspo-
minają, jak to ulicą Sportową miał zwy-
czaj przejeżdżać zielony wehikuł, ciągnąc 
za sobą smugę cudownego zapachu świeżo 
pieczonego chleba. Woźnicą był człowiek 
ludzki, który dowożąc wypieki do oko-
licznych wsi, a widząc za sobą biegnącą 
szkolną hałastrę, chętnie zatrzymywał 
się i wydawał, co kto chciał: ciepłe jesz-
cze bułeczki czy rogale bądź cały boche-
nek, z którego odłamywało się chrupiącą 
skórkę, no i ten z niczym nie porówny-
walny zapach.....
 Warto wiedzieć, że w latach 6o. naj-
bliższa apteka była na Okęciu. Gdy 
wybudowano Ośrodek Zdrowia (pier-
wotnie funkcjonował w zaniedbanej willi 
przy Nadrzecznej, gdzie warunki urągały 
podstawowym zasadom higieny), kiero-
wanie placówką powierzono młodemu, 
energicznemu lekarzowi, dr Tadeuszowi 
Gocławskiemu, który zreorganizował 
pracę Ośrodka i zaprowadził nowy ład, 
wywalczył dodatkowe etaty dla leka-
rzy, a z czasem przystosował sutereny 
do zabiegów rehabilitacyjnych. Był to 
wielki krok naprzód, który musiał star-
czyć na wiele lat. Cała nadzieja w tym, że 
może coś się zmieni na lepsze za sprawą 
nowo wybudowanego okazałego Centrum 
Medycznego. Wszyscy mieszkańcy na to 
liczą. Pierwsza raszyńska apteka też była 
wybawieniem. Jedyny wówczas sklep spo-
żywczy mieścił się w dawnym budynku 
pp. Rzepniewskich przy al. Krakowskiej. 

Chleb kupowało się z reguły w piekarni p.  
Lisowskiego, czyli po prostu u Lisa, tam 
gdzie teraz cukiernia Braci Sośnickich.
 Jedyny autobus, linii 130, jeszcze nie-
bieski, kursował początkowo z rzadka od 
ulicy Malowniczej na Okęciu do kościoła 
w Raszynie i ani kroku dalej. Pamiętam 
taką zimę, kiedy zwały śniegu usuwane 
na pobocza szosy Krakowskiej utworzyły 
białe ściany wąwozu na wysokość czło-
wieka! W miarę, jak szosę poszerzano, 
wycinając rosnące na jej obrzeżach stare 
klony i kasztanowce, dopuszczono do 
ruchu dalsze linie autobusów, najpierw 
206, kursującą do Falent, a z czasem też 
inne, wszystkie już barwy czerwonej. 
 Gdy w latach 70-tych naszą ulicę ska-
nalizowano i całą wylano asfaltem, nasi-
liły się wypadki na zakręcie, bo kierowcy 
ufni w nową nawierzchnię, nie zdejmowali 
nogi z gazu, powodując wyskoki aut lądu-
jących nagle na pniach drzew na pobo-
czu, bądź wtargnięcia poprzez rozerwaną 
siatkę do przydomowych ogródków. Z cza-
sem ten nieszczęsny zakręt poprawiono, 
ulicę wyprofilowano, ułożono chodniki 
i zamontowano oświetlenie, a dzięki 
znacznie już późniejszemu wybudowaniu 
pływalni doczekaliśmy się także upragnio-
nych parkingów i zatoczki. 
 Ale póki co było się zdanym na wer-
tepy i bajora. Ulicą maszerowały kon-
dukty pogrzebowe z Rybia i Jaworowej 
w stronę kościoła i cmentarza, i różnie 
bywało: raz trumnę wiozły konie, to znów 
furgonetka. Zdarzyło się, że niebosz-
czyka wiozła jaskrawożółta Nysa, a za 
nią w strugach ulewnego deszczu podą-
żał kondukt pod kolorowymi parasolami, 
co tworzyło dość osobliwy obrazek
 Naszych gości z Warszawy zachwy-
cał nieraz widok wielkiego bocianiego 
gniazda, uwitego w koronie potężnej, 
starej topoli u wylotu ścieżki wiodącej 
na łąki nad Raszynką. A jaki tam w tym 
gnieździe bywał ruch na wiosnę, gdy 
zapobiegliwi rodzice uwijali się wokół 
wiecznie głodnego potomstwa. Czego, jak 
czego, ale żab w Raszynie nigdy nie brako-
wało. Któregoś dnia z Rybia nadbiegł oka-

zały buhaj zerwany 
z postronka i gnał 
bez opamiętania, sie-
jąc dokoła popłoch 
i panikę. Ludzie na 
szczęśc ie  zdoła l i 
uskoczyć poza domy 
i nikt nie ucierpiał, 
ale co było emocji, 
a niejednemu serce 
kołatało w gardle. 
 Nikt jeszcze 
wtedy nie przewi-
dział rosnącego zna-
czenia tej pobocznej 
drogi, która z czasem 

awansowała do rangi powiatowej arterii, 
stając się z dnia na dzień coraz bardziej 
uczęszczaną i ruchliwą trasą, łączącą na 
skróty ulicę Puławską z traktem kra-
kowskim i katowickim, przejmującą czę-
ściowo ruch z zaczopowanej korkami sto-
licy.. Natężenie tego ruchu przybrało tu 
z czasem postać istnej apokalipsy, wpę-
dzając mieszkańców osiedla w stan per-
manentnej nerwicy. Powoli doczekaliśmy 
się odrębnej linii 715, wiodącej z Okęcia 
poprzez Sportową i okoliczne wsie aż do 
Puławskiej. Linia ta, biegnąc rogatkami, 
skutecznie omija stołeczne centrum, przy-
bliżając odległy Ursynów z jego kliniką 
onkologiczną.
 Z początkiem lat 70-tych Urząd 
Gminny, rezydujący dotąd w zabytkowym 
budynku sypiącej się ze starości Austerii, 
przeprowadził się do nowego obiektu przy 
Sportowej, dziś zajętego przez motel. Roz-
budowano wówczas remizę Straży Pożar-
nej i wystawiono ciąg handlowy, gdzie 
można było kupić meble, artykuły elek-
tryczne i gospodarstwa domowego, gdzie 
otwarto pierwsze w Raszynie „Delika-
tesy”, postawiono też knajpę „Ponia-
tówkę”. O siedzibie firmy Opla nikomu 
się jeszcze wówczas nie śniło. Póki co 
wybudowano wreszcie długo wyczeki-
wane przedszkole, bo dzieci wciąż przy-
bywało, a warunki w starej siedzibie urą-
gały wymogom cywilizacji XX w. Raszyn 
otrzymał też nową siedzibę poczty, nawią-
zującą stylem do klasycyzmu, a czas był 
najwyższy, bo stary lokal przy al. Krakow-ższy, bo stary lokal przy al. Krakow-szy, bo stary lokal przy al. Krakow-
skiej pękał w szwach i urzędowano tam 
w rozpaczliwych warunkach. 
 Szczególnym dobrodziejstwem dla 
dynamicznie rozrastającej się populacji 
gminy i tłumnie napływających przyby-
szów z innych regionów kraju, a głównie 
z Mazowsza było, poprzedzone wielolet-
nimi staraniami, których motorem był 
niestrudzony mieszkaniec naszej ulicy, 
pan Zbigniew Falkowski - zbudowanie 
kładki napowietrznej nad jezdnią, aby 
dzieci mogły wreszcie bezpiecznie docho-
dzić do szkoły… cdn

Zofia Majcherowicz

Widok z domu przy Słonecznej 2

Na boisku
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Program Obchodów 
Roku księcia Józefa Poniatowskiego

Obchody Roku księcia Józefa Poniatowskiego w Gminie Raszyn to wydarzenie bardzo uroczyste. Do jego celebrowania włączyło się 
wiele instytucji. Zainicjowane zostało przez Wójta Gminy Raszyn i jego pracowników, poparte przez Radę Gminy Raszyn, która 
podjęła uchwałę o uznaniu roku 2013  Rokiem Księcia Poniatowskiego, a realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury współpracu-
jący z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Archiwalnym, Szkołą Podstawową im Ks. Józefa Poniatowskiego 
w Ładach, Klubem Literackim GOK-u  i Parafią w Raszynie.  Poniżej prezentujemy terminy ustalonych obecnie imprez serdecznie 
zapraszając na nie wszystkich mieszkańców.

I PÓŁROCZE 2013
Wydanie karty pocztowej z wizerunkiem Księcia Józefa Ponia-
towskiego oraz pamiątkowych medali 
• Archiwum PAN, Urząd Gminy Raszyn •  
Konkurs plastyczny w placówkach edukacyjnych Powiatu 
Pruszkowskiego

18 kwietnia
Sesja Rady Gminy Raszyn inaugurująca obchody Roku Księcia 
Józefa Poniatowskiego 
• Rada Gminy Raszyn, Archiwum PAN, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Raszynie •

19 kwietnia
Złożenie kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej; uroczysta 
Msza Święta (godz. 18.00 w Kościele św. Szczepana w Raszynie) 
z udziałem władz gminy, pocztów sztandarowych straży pożar-
nych, szkół. Po Mszy - recital światowej sławy tenora Leszka 
 Świdzińskiego. 

7 maja
Uroczystość Patrona Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Ładach – „Urodziny Księcia” (SP w Ładach).

7 maja
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Księcia Józefa Poniatowskiego 
przed Pałacem Prezydenckim przez: pracowników Archiwum 
PAN, członków Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, władze 
samorządowe Gminy Raszyn, dzieci  i młodzież ze szkół noszą-
cych imię Księcia Józefa Poniatowskiego. 

11 maja
Koncert pieśni patriotycznych Zespołu Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego w związku z 250. rocznicą Urodzin ks. Józefa 
Poniatowskiego (po uroczystej Mszy Świętej o godz. 13.00 
w kościele św. Szczepana w Raszynie) 
• Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie, Parafia 
Raszyn,  Archiwum PAN • 

II PÓŁROCZE 2013
Konkursy historyczne w gminnych placówkach edukacyjnych
(Gala konkursowa i wernisaż prac – październik 2013). 

13 września
„Książę Józef Poniatowski – bohater narodowy” – wieczór 
historyczny 
• Klub Literacki GOK-u i Polska Akademia Nauk •   

UROCZYSTOŚCI

Raszyński Kwiecień
2 kwietnia, godz. 18.00
Pokaz filmu – rejestracja Mszy św. celebrowanej przez 
Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie, z oprawą 
muzyczną – Msza koronacyjna Wolfganga Amadeusza 
Mozarta w wyk. Filharmoników Wiedeńskich pod 
dyrekcją Herberta von Karajana (w 8 rocznicę śmierci 
Jana Pawła II) – Kościół św. Bartłomieja Apostoła 
w Rybiu 

6 kwietnia, godz. 17.00
„WIOSNA, ACH TO TY!” – cykliczna impreza – występ 
zespołów GOK-u, wystawa prac plastycznych, kon-
kurs kanapek wiosennych i inne atrakcje – Filia GOK 
w Falentach, Aleja Hrabska 2 (budynek OSP). 

7 kwietnia 
25-lecie Parafii św. Bartłomieja w Rybiu. Uroczysta 
oprawa muzyczna Mszy Świętej, koncelebrowanej 
przez ks. Kardynała Kazimierza Nycza metropolitę 
warszawskiego. 

10 kwietnia 
Rocznice Katyńskie, Msza św. i złożenie kwiatów 
w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej – Kościół 
św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu 

14 kwietnia, godz. 13.00 
Teatrzyk dla Dzieci – Świetlica Środowiskowa „Świe-
tlik” w Rybiu, ul. Spokojna 23 

14 kwietnia 
Bieg Raszyński 

18 kwietnia, godz. 13.00 
Uroczysta sesja Rady Gminy Raszyn inaugurująca 
obchody Roku Księcia Józefa Poniatowskiego w Gmi-
nie Raszyn. 

19 kwietnia, godz. 11.00 
Złożenie kwiatów w miejscach Pamięci Narodowej

19 kwietnia, godz. 11.30 
„Wesołe Nutki” - koncert dla dzieci; spotkanie eduka-
cyjne z artystami muzykami z orkiestry Pawła Kosa-
-Nowickiego. Sala widowiskowa GOK- u w Urzędzie 
Gminy Raszyn 

19 kwietnia, godz. 18.00 
Uroczysta Msza Święta z udziałem władz gminy, pocz-
tów sztandarowych straży pożarnej, szkół – złożenie 
wieńców w Miejscach Pamięci Narodowej 

20 kwietnia 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Wójta Gminy Raszyn 

20 kwietnia
XXVIII Rajd „Szlakiem Naszej Historii” 

21 kwietnia, godz. 12.30
Teatrzyk dla Dzieci – Ognisko Wychowawcze 
w Jaworowej, ul. Warszawska 95 

28 kwietnia, godz. 17.00
Wernisaż wystawy „Raszyn w fotografii” Grażyny 
Grzegorzewskiej i Anny Pluta.  „Raszyn dawniej i dziś” 
- koncert w wykonaniu „Studia Małych Form Scenicz-
nych” i „Studia Piosenki” z Falent, scenariusz Ewy Kor-
porowicz na podstawie tekstów Tadeusza Strzelczyka, 
występ połączony z prezentacją multimedialną. 

28 kwietnia, godz. 13.00 
Teatrzyk dla Dzieci – Fi l ia GOK w Falentach, 
Aleja Hrabska 2 (budynek OSP). 

• Warsztaty hiphopowe dla gimnazjalistów.
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„Wesołe Nutki”, czyli uczyć bawiąc

22 lutego już po raz drugi raszyńskie 
dzieci miały okazję spotkać się z dyry-
gentem Pawłem Kosem-Nowickim i arty-
stami muzykami z warszawskiej Nowej 
Orkiestry Kameralnej.
 Spotkanie zorganizował Gminny Ośro-
dek Kultury w ramach edukacyjnego pro-
jektu muzycznego „Wesołe nutki”. 
 Dźwiękami nazywamy wszystko, co sły-
szymy. Jednakże nie są one muzyką, lecz 
stanowią jej tworzywo. A  muzyka – to 
sztuka łączenia dźwięków, która podlega 
różnym regułom i zasadom tworzenia. 

Były one i są odmienne dla różnych epok 
i kultur czasem ścisłe czasem – swobodne. 
Te podstawowe techniki sztuki muzycz-
nej dyrygent  Paweł Kos-Nowicki umiejęt-
nie przekazuje poprzez zabawę, w której 
dzieci uczestniczą z przyjemnością i wiel-
kim zaangażowaniem. 
 Podczas tego spotkania raszyńskie 
przedszkolaki poznawały budowę utworu 
muzycznego, przyswajając sobie takie 
określenia, jak: temat w muzyce, jego 
przekształcanie, czyli wariacje, forma 
ronda. A wszystko pięknie ilustrowane 

muzyką wielkich mistrzów m.in. Bacha 
i Mozarta. Pod koniec spotkania przed-
szkolaki liczyły powtarzający się temat 
w utworze, śpiewały znany kanon i two-
rzyły wespół z artystami muzykami wspa-
niałą orkiestrę. Zagrać na instrumentach 
perkusyjnych chciały wszystkie dzieci. 
Było miło i sympatycznie. Interaktywna 
i kulturalnie zachowująca się publicz-
ność dziecięca, nagradzała we właści-
wych momentach artystów brawami. 
Bo tego też się uczą podczas tych spo-
tkań – odbioru sztuki.
 Z przyjemnością można zauważyć, 
iż prezentowany muzyczny projekt 
potwierdza bardzo dobrą pracę przed-
szkoli w zakresie edukacji muzycznej. 
I tu wypada wspomnieć starożytnych 
Greków, którzy uważali, że bez muzyki 
nie da się wychować człowieka. Według 
nich muzyka była odbiciem harmonii 
sfer wszechświata i oddziałując na ludz-
kie dusze, kształtowała charaktery mło-
dzieży. Kończąc tą refleksją zapraszam na 
następne spotkanie 19 marca.  

Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK-u

Dzień Kobiet w Klubie Seniora
W dniu 7 marca br. w sali GOK w Raszy-
nie odbyła się impreza z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet, zorgani-
zowana przez Klub Seniora z Raszyna. 
Na imprezę przybyli zaproszeni goście: 
Pan Wójt Andrzej Zaręba, Pan V-ce 
Wójt Mirosław Chmielewski, Pani Anna 
Matracka - V-ce Przewodnicząca Rady 
Gminy Raszyn, Pani Elżbieta Kuczara - 
Dyrektor GOK. Przybyłych gości oraz 
wszystkich zebranych powitali: Pani Bar-
bara Wiśnik – Przewodnicząca Klubu 
Seniora i Pan Włodzimierz Powarycz, 
członek Zarządu Klubu. Program arty-
styczny przygotowały zespoły działa-
jące w GOK Raszyn. Zespół wokalny 
„Seniorki” pod kierownictwem i z akom-
paniamentem Piotra Piskorza zaprezento-
wał wesołe i przebojowe piosenki z reper-
tuaru tak znakomitych wykonawców 

jak: Maryla Rodowicz, Ałła Pugaczowa, 
Irena Jarocka, Teresa Tutinas, Rena Rol-
ska, Krzysztof Krawczyk oraz zespół 
„Filipinki”. Panie „Seniorki” brawurowo 
i z wielkim temperamentem zaśpiewały 
piosenki, które tak zostały dobrane, że 
opowiadały o najważniejszych momen-
tach w życiu każdej kobiety począwszy 
od 16-tego do 80-tego roku życia. Występ 
„Seniorek” prowadziła i piosenki zapowia-
dała Maria Izabela Makarska – Radna 
Gminy Raszyn. Publiczność gromkimi 
oklaskami nagrodziła występ zespołu i 
prosiła o bis.
 Z okazji „Dnia Kobiet” niespodziankę 
paniom przygotowali panowie z zespołu 
„Barwy Jesieni” pod kierownictwem i z 
akompaniamentem Pawła Wiśniewskiego. 
Ich dowcipne piosenki, wykonane w stylu 

kabaretowym wzbudzały salwy śmiechu 
zgromadzonej publiczności. Alina Wolska 
zaprezentowała monolog autorstwa Stefa-
nii Grodzieńskiej pt. „Dzień Kobiet” opo-
wiadający o tym jak w poprzednim ustroju 
obchodzono to święto. Publiczność bawiła 
się znakomicie, jak zwykle zresztą pod-
czas występów „naszej Bielickiej”.
 Po występach artystycznych Panowie: 
Andrzej Zaręba i Mirosław Chmielew-
ski złożyli wszystkim Paniom okolicz-
nościowe życzenia oraz wręczyli kwiaty 
na ręce Pań: Elżbiety Kuczary i Bar- Elżbiety Kuczary i Bar-
bary Wiśnik. Kwiaty od panów z Klubu 
Seniora otrzymały również wszystkie 
Panie obecne na sali. Miły nastrój dopeł-
nił słodki poczęstunek dla wszystkich 
obecnych.

Maria Izabela Makarska, Radna Gminy Raszyn

Wspólna zabawa przy muzyce © Anna Pluta

Dzień Kobiet w Klubie Seniora w Raszynie

Bez panów nie byłoby Dnia Kobiet © I. Makarska

MUZYCZNE WYDARZENIA
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Kobieta w sztuce
Ogólnopolska Wystawa Plastyczna 
Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie

W bieżącym roku Gminny Ośrodek Kul-
tury w Raszynie już po raz szósty zorgani-
zował Ogólnopolską Wystawę Plastyczną 
pod hasłem: KOBIETA
W wystawie uczestniczyło 59 artystów 
zarówno profesjonalistów, jak i ama-
torów , którzy prezentują swoje prace 
wykonane w różnych technikach rysunk-
owych (węgiel, kredki),  malarskich (batik, 
akwarele, tempery, akryl, olej) oraz foto-
grafie. Miłośnicy sztuki mogą tu znaleźć 
kompozycje inspirowane działaniami wiel-
kich mistrzów (np. Leonardo da Vinci, 
Józef Chełmoński, August Renoir, 
Tamara Łempicka, Jerzy Duda Gracz, ale 
także własne interpretacje przeżywanej 
rzeczywistości oraz oryginalne poszuki-
wania środków artystycznego wyrazu 
adekwatnych do przekazywanych treści, 
jak również nowatorskie układy kompo-
zycyjne, wyrażane poprzez syntezę formy 
i abstrakcje. I właśnie ta różnorodność jest 

wielkim atutem tegorocznej wystawy, co 
podkreśliłam w swojej wypowiedzi pod-
czas wernisażu, który odbył się 8 marca 
w Bibliotece Publicznej w Raszynie. 
Wieczór uświetnił znakomity koncert 
zorganizowany przez Piotra Iwickiego. 
Wystąpili wspaniali artyści: Izabela War-
dak (śpiew), Jan Kierdelewicz (bas), 
Małgorzata Góra (akompaniament), Igor 
Modzelewski (gitara), gorąco oklaskiwali 
przez licznie zgromadzoną publiczność. 
Certyfikaty udziału w wystawie wręczał 
Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej 
Zaręba- honorowy patron tego artysty-
cznego przedsięwzięcia. Tą drogą  raz 
jeszcze serdecznie dziękuję pracownikom 
GOK-u za profesjonalną organizację wys-
tawy, a zwłaszcza Swietłanie Żarczyńskiej 
za piękną aranżację ekspozycji oraz 
pani dyrektor Magdalenie Golec i pra-
cownikom  raszyńskiej Biblioteki Pub-
licznej zwłaszcza panu Łukaszowi 
Żywulskiemu za pomoc w przygotowa-
niu ekspozycji. Wystawę można oglądać 
do połowy kwietnia.

Serdecznie zapraszam

Wyróżnienie 
Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty 
dla uczniów 
SP w Ładach
20 marca w Teatrze Stanisławowskim 
w Łazienkach Królewskich odbyła się 
Finałowa Gala Wojewódzka etapu regio-
nalnego II edycji konkursu Ministra Edu-
kacji Narodowej „Mam 6 lat”. Celem 
konkursu jest wyeksponowanie dobrych 
stron i stworzenie przychylnej atmosfery 
wobec dzieci, które wcześniej podjęły 
lub podejmą naukę w szkole. W konkur-
sie brało udział 161 placówek z Mazow-
sza i nadesłano 499 prac. Wśród nich 
dzieci z klasy II B ze SP w Ładach, które 
z pomocą Rodziców stworzyły mnóstwo 
ciekawych prac plastycznych. Jedna z tych 
prac, autorstwa Marcelego Lao i Mateusza 
Walczaka zdobyła wyróżnienie. Osiągnię-
cie jest tym większe, że nagrodzono jedy-
nie 13 prac plastycznych. 
 Dzieci podejmowały także pierwsze 
próby literackie. Dziewczynki z tej samej 
klasy – Małgosia Błasiak i Iga Puławska 
napisały wiersz pt. „Nasza szkoła”.

Nasza szkoła
W szkole koleżanek mam, 
Bardzo dużo, mówię Wam:  
Igę, Małgosię, Olę i Zosię.
A kolegów mamy takich

Bartka, Wojtka – zuch chłopaki.
Fajnie spędzam z nimi czas,

Bawiliśmy się nie raz.
W szkole szumi od radości

Wielka przyjaźń tutaj gości.
Zapraszamy wszystkie dzieci
Tutaj czas nam szybko leci. 

Cała klasa nakręciła mini teledysk pt. 
Nasza Szkoła”, zachęcający dzieci sześcio-
letnie do podjęcia nauki w szkole. 

Irena Uszyńska z-ca Dyrektora SP w Ładach

XXXVI edycjia Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
Konkurs od lat cieszy się dużą 
popularnością i wpisał się 
w lokalną tradycję. W tym 
roku w etapie gminnym wzięło 
udział 64 uczniów. Uczestnicy 
wykazali się nie tylko znako-
mitą znajomością prezentowa-
nych  utworów literackich, ale 
także sugestywną ich interpre-

tacją. Oceniany  był też dobór repertuaru, kultura 
mowy oraz ogólny wyraz artystyczny. W skład jury 
weszli: Magdalena  Golec, Dyrektor GBP  w Raszy-
nie, Elżbieta Zatyka, Krystyna Lipińska nauczy-
cielki, Jerzy Fornal, aktor, Elżbieta Kuczara Dyrek-
tor GOK-u. Uroczystość wręczenia nagród odbyła 
się 15 marca w Sali Widowiskowej GOK-u w Urzę-
dzie Gminy Raszyn. Nagrody wręczał Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba. Prezentacji laureatów towa-
rzyszył występ młodych pianistek, uczennic Piotra 
Piskorza: Zuzi Bilskiej, Asi Ha i Zuzi Małeckiej.
 Organizatorem konkursu jest Warszawski 
Ośrodek Kultury. Eliminacje gminne zorganizo-
wał Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie. Dzię-
kuję raz jeszcze uczestnikom za piękne recytacje, 
nauczycielom – za trud włożony w przygotowa-
nie uczniów do konkursu, a rodzicom i dziadkom 
za mądre wspieranie swoich pociech w konkurso-
wych zmaganiach.

LISTA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 
Eliminacji Gminnych
KATEGORIA GIMNAZJUM
I miejsce – Dorota Trochimiak kl. III e 
II miejsce – Marcela Wiśniewska kl. III c 
III miejsce – Julia Fołtyn kl. I c 
WYRÓŻNIENIA:
Katarzyna Krawczyk kl. II e 
Marta Czępińska kl. III d 
Magdalena Boruc kl. III d 
Gabriela Frydel kl. III a
KATEGORIA KLAS O – III
I miejsce – Krzysztof Michalak kl. II g SP Raszyn 
II miejsce – Milena Pengryn kl. I a SP Łady 
III miejsce – Zofia Sobańska kl. II g SP Raszyn
WYRÓŻNIENIA:
Iga Puławska kl. II b SP Łady 
Aleksander Kania kl. III b SP Raszyn 
Weronika Sobień kl. III b SP Raszyn 
Michał Pękala kl. II b SP Sękocin
KATEGORIA KLAS IV – VI
I miejsce – Jakub Ziółkowski kl. IV d SP Raszyn 
II miejsce – Zuzanna Bilska kl. IV f SP Raszyn 
III miejsce – Daniel Kowalski kl. VI SP Sękocin 
WYRÓŻNIENIA:
Maria Kluczyńska kl. VI b SP Łady 
Katarzyna Lubańska kl. V b SP Łady 
Julia Żelazko kl. VI SP Sękocin 
Julia Markowicz kl. V SP. Sękocin 

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Stronę redaguje Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u

Wręczanie nagród © M. Kaiper

Na wystawę przysłano bardzo ciekawe prace © M. Kaiper

z-ca Wójta Marzena Lechańska, z-ca Dyrektora Irena 
Uszyńska oraz laureaci z mamami © M. Kaiper
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Serdeczne życzenia 
pełnych radości 

i nadziei 
Świąt Wielkanocnych 

wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Raszyn, 

a zwłaszcza 
swoim wiernym 

Czytelnikom i Przyjaciołom

składa zespół 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej 
w Raszynie

Nowe zbiory filmowe
W odpowiedzi na coraz częstsze pytania 
Czytelników, niezwykle miło jest nam 
poinformować, że w drugim półroczu tego 
roku planujemy rozszerzyć naszą ofertę 
o kolejny typ zbiorów multimedialnych 
– będą to filmy. Obecnie jesteśmy na eta-
pie przygotowywania listy tytułów, które 
zostaną zakupione w pierwszej kolejności. 
Najprawdopodobniej będą to klasyki fil-
mografii polskiej i obcej oraz ekranizacje 
lektur szkolnych, filmy edukacyjne i filmy 
dla dzieci. Wszelkie sugestie od Państwa 
są mile widziane – prosimy o przesyłanie 
preferencji na gbp@raszyn.pl lub zgła-
szanie ich na miejscu. Jeśli macie Pań-
stwo w domach legalnie wydane filmy na 
DVD, które nie są wam już potrzebne, 
a są w dobrym stanie i mogłyby zaintere-
sować innych – także chętnie przyjmiemy 
je do naszych zbiorów. Dziękujemy!

Finał akcji przekazania 1% podatku dochodowego za 2011 rok dla Fundacji „Szkoła na szóstkę”.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób, udało się nam zebrać 6393,10 zł. Pieniądze te zgodnie z założonym celem statu-
towym Fundacji przeznaczone zostaną na zakup dla szkoły podstawowej w Raszynie potrzebnego sprzętu  i pomocy 
dydaktycznych. O szczegółach realizacji wydatków Fundacja będzie informować na bieżąco.
Ponieważ zbliża się czas rozliczeń podatków za 2012 prosimy wszystkie osoby, którym szkoła podstawowa w Raszy-
nie jest bliska o przekazanie 1% swojego podatku za rok 2012 na konto Fundacji. Podobnie jak w zeszłym roku 
Fundacja prowadzi akcję   przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła, które od wielu lat działa na rzecz insty-
tucji oświatowych. Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajdują się na stronie www.ps.org.pl

Instrukcja wypełnienia PIT: Numer KRS – 0000031762. W części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” w polu „Cel szczegó-
łowy 1%” należy wpisać Fundacja „Szkoła na Szóstkę”, 600000060143.

Cyfrowe archiwum w bibliotece

Od lutego w naszej bibliotece funkcjo-
nuje Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokal-
nej (CATL), inicjatywa Fundacji Ośrodka 
Karta w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek. Obecnie sieć archiwów spo-
łecznych tworzy 110 bibliotek publicz-
nych z małych miejscowości z całej 
Polski. Założeniem projektu jest zgro-
madzenie w bibliotece kopii cyfrowych 
lub oryginałów materiałów archiwalnych 
dokumentujących lokalną historię, archi-
tekturę oraz życie codzienne mieszkań-
ców. Pracownicy Fundacji Ośrodka Karta 
udostępnili każdej z bibliotek specjalną 

stronę internetową oraz przeszkolili 
bibliotekarzy w zakresie pozyskiwania, 
opracowania i publikowania starych foto-
grafii i dokumentów z poszanowaniem 
dóbr osobistych i praw autorskich. Naj-
większy wkład do projektu CATL mogą 
wnieść jednak sami Mieszkańcy gminy 
ofiarowując bibliotece swoje zbiory lub 
udostępniając je do zeskanowania i opu-
blikowania w Internecie. Cyfrowe Archi-
wum Tradycji Lokalnej ma za zadanie 
służyć wszystkim zainteresowanym bada-
czom przeszłości naszej gminy, ale przede 
wszystkim mieszkańcom, którzy tu się 
urodzili, wychowali, pracowali lub osie-
dlili się całkiem niedawno. Najciekawsze 
zdjęcia i dokumenty za pośrednictwem 
Fundacji Ośrodka Karta mają szansę tra-
fić do Biblioteki Cyfrowej CATL, a nawet 
do Europejskiej Biblioteki Cyfrowej 
Europeana gdzie będzie można oglądać 
je w wysokiej rozdzielczości. Materiały 
archiwalne przyjmuje od Państwa i opra-
cowuje w godzinach pracy biblioteki star-
szy bibliotekarz Łukasz Żywulski. Kon-
takt z nami poprzez pocztę e-mail: gbp@
raszyn.pl lub telefon 22 7200381. Nasza 

strona CATL, na której można zobaczyć 
pierwsze efekty pracy: www.raszyn.
archiwa.org Dziękujemy dotychczaso-
wym Darczyńcom i liczymy na współ-
pracę z pozostałymi pasjonatami lokal-
nej historii.

Łukasz Żywulski

GMINNA BIBLIOTEKA

Nad archiwum pracują p. Strzelczyk i p. Żywulski
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SPORT

IV Bieg Raszyński już 14.04.2013 r.
Bieg jest najprostszą i najbardziej natu-
ralną formą ruchu o terapeutycznym 
działaniu, dostępną niemal dla każdego. 
Najważniejsze jest, aby zacząć biegać 
a można to robić praktycznie zawsze 
i wszędzie. Wystarczą dobre buty i chęci. 
 Niewątpliwą okazją do rozpoczęcia 
przygody z bieganiem jest IV edycja Biegu 
Raszyńskiego. Impreza organizowana na 
dystansie 10 kilometrów, co rok zyskuje 
na popularności i zasługuje na pochwały 
wśród uczestników. Start 14 kwietnia 
o godzinie 11.00. Oprócz zwolenników 
biegania, na tej samej trasie będą mogli 
rywalizować ci mieszkańcy naszej gminy, 
którzy uprawiają Nordic Walking. Orga-
nizatorzy, w pakiecie startowym, oferują 
wszystkim uczestnikom pamiątkowy 
medal, koszulkę biegową, napój izoto-
niczny i posiłek regeneracyjny. Wśród 
wszystkich, którzy ukończą dystans, 
rozlosowany zostanie Tablet i zegarek 
biegowy Garmin. W kategorii najszybsi 
z gminy Raszyn nagrodami będą tablety, 
karnety na basen i siłownię, vouchery 
do salonu kosmetycznego, centrum 

stomatologicznego i sklepu sportowego. 
 Zapowiadana obecność kadrowi-
czów i mistrzów polski Mariusza Giżyń-
skiego i Radosława Kłeczka bez wątpie-
nia zapewni mnóstwo emocji podczas 
biegu. Dotychczasowy rekord trasy 
należy do Mariusza Giżyńskiego z cza-
sem 00:30,20. Starannie przygotowu-
jący się do Mistrzostw Europy Radosław 
Kłeczek zapowiada detronizację obecnego 
rekordzisty. Polscy lekkoatleci rywalizo-
wać będą o nagrodę pieniężną za pobi-
cie rekordu trasy i nagrodę za I miejsce 
w kategorii open. 
 Zorganizowany w ubiegłym roku kon-
kurs dla najlepszej ekipy kibiców przy-
niósł wiele satysfakcji samym uczest-
nikom i zawodnikom na trasie. Dzięki 
współpracy ze sponsorami w tegorocznej 
edycji nagroda za pierwsze miejsce dla 
kibiców wynosi 1000 zł. Zasady pozostają 
bez zmian. 
 IV Bieg Raszyński to największa spor-
towa impreza w gminie i jedna z naj-
większych w południowym wojewódz-
twie. Niestety nieuniknione pozostaną 

problemy komunikacyjne w tym dniu. 
14 kwietnia godzinach 11.00 – 13.00 
ruch pojazdów mechanicznych wzdłuż 
i wokół trasy biegu będzie bardzo ogra-
niczony. Organizatorzy zwracają się 
z uprzejmą prośbą do mieszkańców 
Raszyna i Rybia o wyrozumiałość. 
 Bieganie to prosty i przyjemny spo-
sób na zdrowie jak również znakomita 
zabawa. W biegach ulicznych na całym 
świecie biorą udział miliony ludzi, nie ma 
żadnego powodu, dla którego nie mogli-
byście spróbować i Wy. Serdecznie zapra-
szamy amatorów biegania, nordicwalking 
oraz kibiców. Zapisy, regulamin i wszelkie 
informacje na www.biegraszynski.pl.

Piotr Pikiel, Prezes KS Raszyn

Mistrzostwa Świata
w Karate Włochy 2013
W dniach 02-03.03.2013 we włoskiej 
Veronie odbyły się Mistrzostwa Świata 
w Karate. Do startu zgłosiło się kilkuset 
zawodników z 19 państw, m.in.: Maroko, 
San Marino, Portugalia, Brazylia, Niemcy, 
Indie. Reprezentacja Polski liczyła 30 
zawodników. W kadrze znaleźli się także 
zawodnicy z sekcji karate w Raszynie 
wraz ze swoim trenerem Krzysztofem 
Chałupka 3 dan.
 Poziom Mistrzostw stał na bardzo 
wysokim poziomie i wejście do finałowej 
ósemki było nie lada wyczynem. Każdy 
z zawodników był doskonale przygo-
towany i zmotywowany. Bardzo często 
o zdobyciu medalu decydowały drobne 
szczegóły.
 Mistrzostwa Świata były podzielone na 
dwa dni. Pierwszego dnia startowali senio-
rzy, którzy swoją rywalizację zaczęli od 
kata (formy). W najbardziej prestiżowej 

konkurencji wszystkich stylów karate sen-
sei Krzysztof Chałupka wywalczył brą-
zowy medal, a w walkach drużynowych 
był czwarty.
 Drugiego dnia do rywalizacji przystą-
pili juniorzy, którzy poziomem i zaanga-
żowaniem niewiele odbiegali od seniorów. 
Byli doskonale przygotowani i skoncentro-
wani. Całą tę presję doskonale wytrzymali 
juniorzy z Raszyna: Ignacy Marciniak 
i Kamil Białaszek, którzy w konkurencji 
kata synchronicznego zdobyli Mistrzo-
stwo Świata. Na początku był szok, nie-
dowierzanie i nerwowe sprawdzanie ofi-
cjalnych wyników. Jednak, gdy chłopcy 
stanęli na najwyższym stopniu podium 
a z głośników popłyną Mazurek Dąbrow-
skiego wszystko stało się jasne – karatecy 
z Raszyna zdobyli Mistrzostwo Świata.
 W klasyfikacji generalnej Polska zdo-
była pierwsze miejsce, otrzymując z rąk 
przedstawiciela Światowej Organizacji 
Karate F.E.K.D.A  olbrzymi puchar. 
  Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie 
osoby, które przyczyniły się do wyjazdu 
reprezentacji Raszyna na Mistrzostwa 
Świata Sekcja karate działa w ramach 
Gminnego Ośrodka Sportu w Raszy-
nie, który udzielił wsparcia rzeczo-
wego. Zawsze możemy liczyć na pomoc 
ze strony dyrektor GOS, Pani Katarzyny 
Klimaszewskiej. Mam głęboką nadzieję, 
że osiągnięte wyniki i zdobyte trofea 
będą siłą napędową do rozwoju karate 
w Raszynie, a w przyszłości będziemy 

mogli cieszyć się z jeszcze większej ilości 
medali.

Krzysztof Chałupka Trener sekcji karate GOS Raszyn

Sukcesy dziewcząt oraz chłopców 
z Ład w piłce siatkowej
26 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej 
w Ładach odbyły się Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych Gminy Raszyn w Piłce 
Siatkowej. Siatkarki SP Łady nie miały 
sobie równych, dzięki czemu awanso-
wały do zawodów powiatowych. Pozio-
mem sportowym nie odbiegają od dziew-
cząt siatkarze z podstawówki w Ładach. 
1 marca br. zapewnili sobie awans także 
z pierwszego miejsca do zawodów powia-
towych w Nadarzynie. 
 W finale nadarzyńskich zawodów, 
SP Łady w kategorii dziewcząt uległy siat-
karkom z Piaseczna. Chłopcy natomiast 
w wielkim finale, w pokonanym polu 
zostawili siatkarzy z Piastowa wygrywając 
w tie-breaku 2:1. Dzięki tym sukcesom, 
których autorami są nauczyciele w-fu 
SP w Ładach: pani Magda Gużkowska 
– Nurkiewicz oraz pan Andrzej Radzie-
wicz, siatkarki awansowały z II miejsca 
do Międzypowiatowych Zawodów w Piłce 
Siatkowej w Międzyborowie, a siatkarze 
zagrają w zawodach tej samej rangi, które 
odbędą się w Błoniu. Gratulujemy sukce-
sów i życzymy kolejnych.
Rafał Ulewicz specjalista ds. marketingu i promocji GOS w RaszynieKrzysztof Chałupka z juniorami © arch. GOS

Bieg Raszyński 2012  © arch. GOS
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„Moje kwiatki” - prace dzieci gr IV: Natalia Brzezińska, Wiktoria Kucharska
Gabriela Skrobańska, Kacper Dutkiewicz, Lena Kupińska

Artur Kisiel – 15 lat - LAUREAT 

Emilia Krajewska – 9 lat - Wyróżnienie Kajetan Szymczyk – 9 lat 

Tymon Siewiera
„Ptaki w karmnikach”; grupa Króliki; opiekun Katarzyna Centka 

„Kolorowe pisanki z barankiem”- grupa „Króliki”
„Wielkanocne zające”- grupa „Tygryski”

„Żółte kurczaczki”- grupa „Tygryski”
„Kokardkowe pisanki”- grupa „Mądre Sowy”

„Pasiaste pisanki i kurczaki”- grupa”Puchatki”
„Baranki w trawie”- grupa „Maleństwa”

„Kogutki i flakony de-kupaż”- grupa „Maleństwa”

Dominika Jarmużyńska – 15 lat Helena Sokołowska – 9 lat 

Laureat w kategorii  „juniorów” zdjęcie wystawy Finału Warszawskiego Konkursu Młodych Artystów FAI

Wielkanocne prace wykonały dzieci z Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ KONKURSU MŁODYCH ARTYSTÓW FAI 2013
pt. Moja ulubiona dyscyplina sportu lotniczego

DZIEŃ DOBRY! 
Miała być wiosna, ale zima nie ma wcale zamiaru 
odejść. Wszędzie mroźno i biało. Czekający z utęsk-
nieniem na wiosnę już ją plastycznie przedstawiają. 
Nadchodzące Święta Wielkanocne także inspirują, 
zwłaszcza przedszkolaki, do wykonania różnorod-
nych i pomysłowych kompozycji plastycznych, które 
zostaną zaprezentowane przez Gminny Ośrodek Kul-
tury na wystawie w raszyńskiej bibliotece.
Poniżej prezentuję prace uczestników zajęć plastycz-
nych GOK-u (instruktor – Anna Sołtysiak), którzy 
wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Młodych 
Artystów FAI 2013. Z przyjemnością informuję, iż Artur 
Kisiel został laureatem Warszawskiego Finału tegoż 
konkursu. Serdecznie gratuluję. Żegnam się z Wami 
życzeniami radosnych Świąt. 

Pozdrawiam Raszyniaczek!

 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
 Nr 1„Pod Topolą” w Raszynie


