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Już niebawem
Przedszkole
„W Stumilowym Lesie”
zawita na ul. Lotniczą

OBCHODY DNI RASZYNA

OBCHODY DNI RASZYNA
Dla mieszkańców Gminy Raszyn 19
Kwietnia to dzień, który jednoznacznie
kojarzy się z Obchodami Dnia Raszyna.
Od bardzo wielu lat, w dniu Bitwy pod
Raszynem, której znaczenie zarówno
materialne dla odradzania Państwa Polskiego, jak i duchowe dla odzyskiwania wiary, że jeszcze kiedyś kraj będzie
wolny, odbywają się liczne uroczystości.
I w tym roku delegacje władz samorządowych i placówek oświatowych skłonili
głowy i złożyli kwiaty pod usytuowanym
na grobli kamieniem upamiętniającym
poległych w bitwie, a także przed zabytkową kapliczką, pod którą skonał Cyprian
Godebski. Wieczorem zaś, w kościele Św.

Szczepana i Św. Anny w Raszynie, odbyła
się Msza Św. celebrowana przez ks. Proboszcza Zdzisława Karasia, po której najpiękniejsze arie świata zaprezentował
światowej sławy tenor Leszek Świdziński.
19 kwietnia to też dzień uroczyście
obchodzony w gminnych szkołach, z których każda nosi imię bohatera Bitwy pod
Raszynem. Szczególne obchody odbywają się w szkole Podstawowej w Raszynie, która na cześć swojego patrona, pułkownika Cypriana Godebskiego, obchodzi
Święto Szkoły w dniu jego bohaterskiej
śmierci. W tym też dniu bieżącego roku
odbyła się uroczystość nadania sztandaru
Szkole Podstawowej w Sękocinie, której

patronem jest kolejny uczestnik bitwy
– Włodzimierz Potocki. Święto Szkoły
Podstawowej w Ładach, której patronuje
dowodzący Bitwie Ks. Józef Poniatowski,
Wódz Naczelny Wojsk Księstwa Warszawskiego, odbywa się wprawdzie w innym
terminie, ale uczniowie dobrze wiedzą
jakie święto w dniu 19 kwietnia przypada.
Z pewnością są to działania, które powodują, że dla wielu pokoleń uczniów z tych
szkół, przez całe życie, 19 kwietnia będzie
kojarzył się z Dniami Raszyna i Bitwą pod
Raszynem. To bardzo ważny i skuteczny
sposób budzenia patriotyzmu i poczucia
związku z ojczyzną.

Sztandar Szkoły Podstawowej w Sękocinie
W dniu 19 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Sękocinie odbyła się uroczystość
przekazania Sztandaru Szkoły. Uczestniczyli w niej nie tylko nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, ale również duże grono
zaproszonych gości: Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba, Wicewójt Marzena
Lechańska, Przewodniczący Rady Gminy
Raszyn Dariusz Marcinkowski i jego
zastępczyni Anna Matracka, Przewodnicząca Komisji Oświaty Maria Makarska,
radny Michał Słoma, sołtysi: Elżbieta
Marzec Szeląg i Krzysztof Dziekański,
a także księża: ks. Prałat Parafii Św. Szczepana w Raszynie Zdzisław Karaś oraz
ks. Proboszcz Parafii p.w. Św. Faustyny

Kowalskiej w Sękocinie dr Zbigniew
Grochal.
Nieprzypadkowo termin uroczystości przypadał na dzień Bitwy pod Raszynem, w której uczestniczył patron szkoły
Włodzimierz Potocki. Jego podobizna
wyhaftowana na sztandarze, podkreśliła
symboliczne znaczenie sztandaru jako
symbolu patriotyzmu, miłości, zarówno
do dużej ojczyzny – Polski, jak i małej
– Gminy Raszyn. Podczas ceremonii
Dyrektor szkoły Magdalena Karpiniak,
poświęcony przez księży a otrzymany
z rąk Wójta Gminy Raszyn Andrzeja
Zaręby, sztandar przekazała uczniom
z pocztu sztandarowego. W licznych

Stronę redaguje Małgorzata Kaiper
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przemówieniach często nawiązywano
do słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”, podkreślając
rolę sztandaru szkoły w krzewieniu patriotyzmu i poczucia wspólnoty.
Uroczystość uświetniły wspaniałe
występy dzieci rozpoczęte polonezem,
którego kunsztu nie powstydziliby się
maturzyści, a piosenki i wiersze prezentowane przez uczniów z różnych klas wywołały huczne brawa. Z pewnością tę uroczystość można uznać za niezwykle ważną
w życiu społeczności Szkoły Podstawowej
w Śękocinie.

INWESTYCJE

INWESTYCJE dla NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW
Jeszcze w tym roku przedszkolaki wraz z personelem z placówki „W Stumilowym
Lesie” przeniosą się do nowej siedziby. Dla nich budowane jest przedszkole przy
ul. Lotniczej. Nowy obiekt, nowoczesny i przestronny, zastąpi znacznie mniej
wygodny i nie nadający się do remontu budynek przy ul. Poniatowskiego 18.
Przedszkole „W Stumilowym Lesie”
to placówka, za sprawą jej Dyrektor
Pani Magdaleny Kołakowskiej i pozostałego personelu pedagogicznego
i pomocniczego, godna najwyższego
uznania. Standardy, jakie stawia przed
sobą kadra są wysokie, dzięki czemu
uczęszczające tu przedszkolaki mogą
liczyć nie tylko na troskliwą opiekę,
ale również na nowoczesne nauczanie. Nauczycielki stale dokształcając się oferują dzieciom różnorodne
zajęcia sprzyjające ich wszechstronnemu

rozwojowi. Dzieci lubią swoje przedszkole i chętnie, nawet te najmłodsze,
spędzają w nim czas. Również rodzice
lubią przedszkole. Nie tylko zostawiają
w nim ze spokojem swoje pociechy, ale
też z przyjemnością uczestniczą we wspólnych imprezach.
Przedszkole jest bardzo zadbane i tylko
fatalny stan techniczny budynku nie
pozwala na dalsze korzystanie z niego.
Dlatego tak bardzo jest ważne, że nowy
budynek, niedaleko, przy Lotniczej, tak
szybko rośnie, dając nadzieję, że późną

Tak bawią się i uczą przedszkolaki © arch. przedszkola

jesienią tego roku przeprowadzka będzie
możliwa. A w przyszłym roku na terenie posesji przy Poniatowskiego 18 rozpocznie się budowa kolejnej placówki
przedszkolnej.
Małgorzata Kaiper
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Tak jak w roku ubiegłym przygotowaliśmy
dla Państwa publikację opisującą nowe
inwestycje w Gminie Raszyn. Z uwagi na
fakt, że proces inwestycji trwa zwykle dłużej niż jeden rok, obecny Informator obejmuje lata 2011 i 2012. Lektura wydawnictwa pomoże z pewnością ocenić kierunki
rozwoju gminy, pokaże w jaki sposób realizuje ona swoje zadania własne. Wielość
inwestycji, które obejmują cały obszar
gminy, nie pozostawiając białych plam
w żadnej z miejscowości, to dowód na to,
że dla obecnych władz ważni są wszyscy
mieszkańcy. Budowa kanalizacji objęła już
cały obszar północno-zachodniej części
gminy, we wszystkich pozostałych wsiach
projekty są prawie gotowe i w ciągu najbliższych lat będą wykonywane. Remonty
kanalizacji deszczowej już wykonano,

projekty w pozostałych częściach – są
w trakcie robienia. Wiele ulic uzyskało
nowe nawierzchnie, kolejne schodzą
z desek projektantów. Powstają nowe
chodniki, które ułatwiając życie mieszkańców podnoszą też znacznie walory
estetyczne ich miejscowości. Centrum
Medyczne Raszyn, przedszkole przy Lotniczej, pełnowymiarowe boisko przy SP
w Raszynie, rozbudowywane szkoły, przygotowany do zrealizowania Dom Kultury
czy rozpoczęty remont Austeri to inwestycje służące wszystkim mieszkańcom. Nie
ulega wątpliwości, że konsekwencja w procesie inwestycyjnym i wielotorowość działań uczynią życie w Gminie Raszyn lepszym. Dlatego trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia.
Redakcja Kuriera Raszyńskiego

PŁAĆ PODATKI w GMINIE RASZYN

Zamelduj się w Raszynie

Drogi, przedszkola, kanalizacja, biblioteka – to wszystko zależy od nas! 6,71%
podatku dochodowego od przedsiębiorcy z siedzibą na terenie gminy zasila
jej budżet inwestycyjny. W przypadku zadeklarowanego mieszkańca to aż
39,34%! Każdy z nas łatwo może wyliczyć swój wkład w lokalną infrastrukturę. Żeby w taki sposób wspomóc swoją okolicę nie potrzeba nawet
meldunku – wystarczy deklaracja zamieszkania lub zarejestrowanie firmy
w swoim Urzędzie. Zgodnie z oceną policji, Gminę Raszyn zamieszkuje
blisko dwa razy więcej osób niż wynika to z zameldowania. Nie ulega wątpliwości, że wpływy z ich podatków, zasilające gminną kasę, pomogłyby
w realizowaniu wielu potrzebnych inwestycji.

Tak więc – Mieszkańcu! Płać podatki w Gminie Raszyn!
ZofiaKaiper
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI

ABC nowej ustawy o utrzymaniu
porządku w gminach
1 lipca ruszy gminny system gospodarki odpadami komunalnymi,
w ramach którego odbierane odpady ze wszystkich gospodarstw domowych. Zasady na podstawie których będzie się to odbywać zostały przyjęte w trakcie ostatniej sesji Rady Gminy. Ze względu na szybki termin
rozpoczęcia odbioru, warto się z nimi zapoznać.

PO PIERWSZE: nie ma limitów! Gmina odbierze każdą ilość śmieci komunalnych z posesji. W pojemnikach zbieramy śmiecie
niesegregowane, zaś w workach – segregowane. Również w workach zbieramy odpady zielone, które odbierane będą od kwietnia
do listopada.

PO DRUGIE: W imieniu gminy odbiorem odpadów będzie się zajmować firma wyłoniona w przetargu. Jej zadaniem będzie też

dostarczenie pojemników i worków na odpady segregowane. Jeśli ktoś posiada własny, znormalizowany pojemnik, może z niego
korzystać. Worki na odpady zielone musimy kupić sami.

PO TRZECIE: Z budynków wielorodzinnych odbiory odbywać się będą nie rzadziej niż
raz w tygodniu. Z domów jednorodzinnych odpady odbierane będą nie rzadziej niż co dwa
tygodnie. Ważne – z posesji odbierane będą zarówno śmieci zmieszane jak i segregowane.

PO CZWARTE: od tych mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę śmieci,

Wykonawca odbierze każdej ilości odpadów zbieranych do specjalnie oznakowanych pojemników i worków. Na początku akcji zostanie rozdystrybuowany na posesje jednorodzinne
„pakiet startowy” składający się z trzech worków na odpady w postaci szkła, plastiku i opakowań metalowych oraz jednego na szkło. Pełne worki będą wymieniane na niezapełnione.
Dodatkowe worki, w razie potrzeby będzie można pobrać w Urzędzie Gminy.

PO PIĄTE: Opłaty za odbiór odpadów płacić będziemy na konto gminy, co dwa miesiące, przy czym pierwszą opłatę wnosimy
do końca sierpnia 2013 r. Płacimy od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Jeśli nie segregujemy odpadów – płacimy
13 zł od osoby, jeśli zaś segregujemy – 9 zł od osoby. Ilość osób zgłaszamy w deklaracji złożonej w Urzędzie Gminy. Mogą być one
sprawdzane w oparciu o dostępne dane: ilość osób zameldowanych czy też ilość zużytej wody.
PO SZÓSTE: powstaną punkty selektywnego odbioru śmieci,
różne w zależności od rodzaju odpadu i terminu odbioru.

– Przeterminowane leki oraz zużyte baterie odbierane będą
z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemników
(przynajmniej raz w miesiącu). Pojemniki na lekarstwa
znajdować się będą w aptekach zlokalizowanych na terenie
Gminy, zaś pojemniki na baterie – w placówkach oświatowych, wybranych sklepach oraz w Urzędzie Gminy.
– Raz w miesiącu, bezpośrednio z nieruchomości odbierane
będą zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia, chemikalia, opakowania po środkach ochrony roślin,
środkach medycznych, farbach, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy żarowe, halogenowe, świetlówki.
Konieczność odbioru odpadów trzeba będzie zgłosić telefonicznie do Urzędu Gminy. Na podstawie zgłoszeń wykonawca przygotuje harmonogram odbioru.
– Odpady zielone gromadzone w workach koloru niebieskiego, w które zaopatrują się indywidualnie mieszkańcy Gminy
Raszyn odbierane będą raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada zgodnie ze sporządzonym przez wykonawcę
harmonogramem.

PO SIÓDME: Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji proszeni są o jak naj-

szybsze dokonanie tego. W innym razie Urząd Gminy ustali opłatę w oparciu o inne posiadane dane.
Do tej pory złożyło deklarację 3800 właścicieli nieruchomości, co stanowi ok. 60%.

PO ÓSME: Przypominamy o wypowiedzeniu umowy z dotychczasowym odbiorcą śmieci.
Zofia Kaiper
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MIESZKAŃCY

Problemy mieszkańców Nowych Grocholic
W sobotę, 27 kwietnia w Urzędzie Gminy Raszyn odbyło się
spotkanie, na które Wójt Andrzej Zaręba i Przewodnicząca
Rady Osiedla Nowe Grocholice Ewa Surmacz zaprosili
mieszkańców Nowych Grocholic. W spotkaniu uczestniczyli również Mec. Michał Wójcik i Mec. Michał Żemojda,
który prowadzi sprawy o zasiedzienie niektórych mieszkańców Nowych Grocholic. Celem spotkania było wyjaśnienie
sytuacji osób zamieszkujących w posesjach, do których
nie posiadają prawa własności czy użytkowania wieczystego.

Trochę historii
W 1948 r. majątek Dobra
Ziemskie Michałowice, w skład
którego wchodziło Osiedle
Nowe Grocholice, odebrany
został Barbarze Grocholskiej
na podstawie dekretu PKWN
o przeprowadzeniu reformy
rolnej. Mimo odwołań właścicielki i jej następców prawnych
decyzja ta nadal obowiązuje.
1 3 . 0 4 . 2 0 1 0 r. , Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, po kolejnym rozpatrzeniu wniosku spadkobierców,
stwierdził nieważność decyzji
z 1948 r. w części obejmującej działki, które nie zostały
zbyte aktem notarialnym lub
oddane w użytkowanie wieczyste kolejnym właścicielom.
Od tej decyzji odwołali się
Wójt Gminy Michałowice
i Wójt Gminy Raszyn, wnosząc o ponowne rozpatrzenie
sprawy, uzasadniając m.in.
błędami w wykazie działek
i ich przeznaczeniu, a także
własności.
22 lutego 2011 r. WSA
w Warszawie, uwzględnił
skargi Gminy Raszyn i Gminy
Michałowice na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i ją uchylił, stwierdzając m.
in., że Minister niewłaściwie
określił krąg użytkowników
26 czerwca 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
postanowił powołać biegłego
geodetę, którego zadaniem
było w ci������������������
ą�����������������
gu 5 m-cy sporządzić dokumentacje geodezyjno-prawną dotyczącą Dóbr
Ziemskich Michałowice.
Sprawa trwa nadal, a żadna
decyzja dotycząca nieważności upaństwowienia majątku
Dobra Ziemskie Michałowice
nie jest prawomocna.

Prawo własności
i użytkowanie
wieczyste
Zgodnie z opinią Mec. Elżbiety Zawiszy, radcy prawnego Urzędu Gminy Raszyn:
Sytuacja prawna właścicieli działek położonych w Nowych Grocholicach jest jasna i oczywista. Ich
prawo własności chroni Konstytucja RP i to zarówno co do tych,
którzy swoją własność nabyli
aktem notarialnym w drodze
kupna, jak i tych, którzy nabyli
własność w drodze zasiedzenia,
w postępowaniu sądowym. Podobnie wygląda sytuacja użytkowników wieczystych, którzy tytuł do
nieruchomości nabyli w drodze
aktu notarialnego i mają wpis do
księgi wieczystej, bowiem użytkowanie to jest silnym prawem rzeczowym chronionym ustawami.

Prawa posiadaczy
– zasiedzenie
w złej wierze
Wiele z osób, które nie posiadają jeszcze aktów własności
może się o nie starać korzystając z instytucji zasiedzenia. Muszą wykazać się posiadaniem nieruchomości przez
30 lat, przy czym do swojego
mogą doliczyć posiadanie swoich poprzedników. Ponadto
muszą wykazać, że władają
rzeczą jak właściciel, tzn.
płacą podatki od nieruchomości i uiszczają inne opłaty
eksploatacyjne, są zameldowani i w niej zamieszkują.
W społeczności Nowych Grocholic, gdzie sąsiedzi znają
się od lat łatwo będzie wzajemnie świadczyć o czasie
zamieszkiwania w danej nieruchomości. Z tego względu,

jak mówił podczas spotkania w Urzędzie Gminy Mec.
Michał Wójcik, a potwierdzał
to Mec. Żemojda, wszyscy,
którzy nie mają uregulowanej
własności, a mogą występować o zasiedzenie, powinni
to bezwzględnie robić. Jest
to działanie niezależne od
toczących się spraw z wniosku spadkobierców Barbary
Grocholskiej. Udowodnienie 30 lat władania nieruchomością jak właściciel to
wystarczająca przesłanka
dla uzyskania zasiedzenia.
Należy konsekwentnie działać, a w przypadku jeśli sąd
zawiesi postępowanie wnioskować o wznowienie sprawy.
Gmina, ze swojej strony, tak
jak dotychczas, udostępni
wszystkie dokumenty potwierdzające prawa danych osób
jako posiadaczy.

Przerwanie
biegu zasiedzenia
Wielu mieszkańców, którzy wystąpili, albo chcieliby
wystąpić o zasiedzenie posiadanych nieruchomości obawia się, że żądanie wydania
nieruchomości, jakie otrzymali w 2005 r. od Wójta Piotra
Iwickiego, przerwało bieg zasiedzenia. Do sprawy tej ustosunkował się Mec. M. Wójcik,
mówiąc, że ponieważ wnioski
o wydanie zostały umorzone,
nie przer wały one biegu
zasiedzenia.

Brak podstaw
do zasiedzenia
W najtrudniejszej sytuacji
są osoby, które nie mogą
udowodnić 30 lat władania

nieruchomością jak właściciel, ponieważ, jak pisze w opinii Mec. Elżbieta Zawisza:
Ewentualne pozytywne, prawomocne orzeczenie, uwzględniające
roszczenia spadkobierców Barbary Grocholskiej, może pozbawić posiadaczy nieruchomości
w Nowych Grocholicach, którzy
władają nieruchomościami bez
tytułu prawnego, tego posiadania. Będą oni mieli ewentualne
roszczenie o nakłady poczynione
na gruncie. Jeśli wykażą tzw.
dobrą wiarę i wartość nakładów
przekroczy wartość gruntu, będą
mieli roszczenie o przeniesienie
własności gruntu za odpowiednim
wynagrodzeniem.

Na zakończenie
W uzasadnieniu uchylonej obecnie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 13.04.2010 r czytamy
m.in.: (…) wobec nieruchomości ziemskiej „Dobra Ziemskie
Michałowice”, uregulowanych
w księgach hipotecznych „Osiedle
Michałowice” i „Osiedle Nowe
Grocholice” były zatwierdzone
projekty parcelacji,(…). „Osiedle
Nowe Grocholice” zostało podzielone na 171 parcel, z czego niesprzedanych według oświadczenia
plenipotenta Barbary Grocholskiej pozostało10 parcel budowlanych” Jeżeli oświadczenie,
na które powołują się spadkobiercy, może stać się podstawą
do uchylenia decyzji prywatyzacyjnej, powinno też stać
się podstawą udowodnienia,
że większość działek, o które
teraz toczy się bój, była wcześniej „na papier” sprzedana
bądź dana w zamian za długi.
Nie należała zatem w 1948 r.
do Barbary Grocholskiej.
Małgorzata Kaiper

W spotkaniu uczestniczyło wielu mieszkańców N. Grocholic © M. Kaiper
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KOMISJA ROLNICTWA – obrady w terenie
Tak jak w poprzednich dwóch latach w budżecie Gminy Raszyn zabezpieczone zostały
środki na dofinansowanie prac Spółki Wodnej Raszyn, która w imieniu swoich członków zajmuje się wykonywaniem, utrzymywaniem oraz eksploatacją urządzeń służących
do melioracji wodnych. Mając to na względzie Spółka również w tym roku wystąpiła
do Wójta Gminy Raszyn z wnioskiem o rozpisanie konkursu na wykonanie zadań,
dzięki którym naprawione zostaną urządzenia melioracyjne. Zgodnie z uchwałą Rady
Gminy dofinansowanie może wynosić do 90% zadań. Resztę powinny pokryć środki
własne Spółki Wodnej. Wśród zadań, które Spółka chce wykonać w tym roku znalazło
się kilka, których, mimo zabezpieczenia środków nie zrobiła w roku ubiegłym.
Zdaniem Wójta Andrzeja Zaręby i wice Wójta Mirosława Chmielewskiego
wśród wytypowanych przez Spółkę Wodną Raszyn zadań zabrakło naprawy
Rowu Załuskiego – jednego z ważniejszych zbieraczy wód opadowych w gminie. Ich zdaniem środki pochodzące z budżetu gminy powinny być wykorzystane w pierwszym rzędzie na najważniejsze cieki wodne, których drożność jest
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego systemu melioracji. Potem
dopiero powinny być naprawiane melioracje szczegółowe.
Na wniosek Przewodniczącego Rady
Gminy Raszyn Dariusza Marcinkowskiego, Komisja Rolnictwa pod Przewodnictwem Tadeusza Pawlikowskiego ruszyła
w teren, aby zapoznać się z tymi miejscami. Dzięki temu będą mogli lepiej
odnieść się do wniosków Spółki Wodnej.

Falenty Nowe – Willowa
przy Falenckiej i Rozbrat

Słomin – ul. 6 Sierpnia
Częściowy remont drenu zbierającego
wody ze Słomina, Spółka Wodna wykonała w ubiegłym roku na tyle skutecznie,
że obecnie woda nie zalewa okolicznych
pól. Umieszczenie pozostałej części zadania wśród prac do wykonania w tym roku
wynika z konieczności zabezpieczenia
oczyszczonego drenu przed ponownym
zamuleniem. I to zadanie radni zaopiniowali pozytywnie, choć suche pola Słomina
wywarły na nich zupełnie inne wrażenie
niż zalane wodą inne tereny gminy.

Dawidy Bankowe i Dawidy
Skuteczne odwodnienie tego terenu
wymaga konserwacji rowów R-65 i R21,
a także przebudowy niektórych drenów.
Obecnie szczególnie zalane są tereny na
końcu ul. Kwiatów Polnych. Radni obejrzeli również zalane tereny przy u. Długiej i ul. Miklaszewskiego. Ustalono,
że najprawdopodobniej przyczyną jest
Zalane pola przy Willowej © M. Kaiper

Wiele hektarów zalanych pól przy ul. Willowej stanowiło najlepszy dowód awarii
drenu. Na miejscu z przedstawicielami
Rady Gminy i Spółki Wodnej spotkało się
wielu okolicznych mieszkańców. Analiza
map, skonfrontowana z rzeczywistością
pomogła sformułować szczegółowo zakres
koniecznej naprawy, szerszy nawet niż we
wniosku Spółki Wodnej. Drugi wniosek
dotyczący ul. Rozbrat z pobliskich Falent
Nowych oceniony został na podstawie
map i opinii mieszkańców i radnych.

Rozlewisko przy Kwiatów Polnych © M. Kaiper

Uczestnicy spotkania © M. Kaiper

przerwanie melioracji podczas budowy
kanalizacji sanitarnej w tych ulicach.
W końcowej fazie spotkania, na zaproszenie sołtys Katarzyny Iwanickiej, część
uczestników spotkania obejrzała pola
Dawid zalewane wodami spływającymi
z POW.

XXXV Sesja Rady
Gminy Raszyn
Podczas Sesji Rady Gminy dyskutowano
nad dokonaną wizją lokalną, zasadnością
wyboru tych, a nie innych zadań, a także
kwestią typowania wykonawców w oparciu o zapytania o cenę. Ponownie pojawiła się też kwestia kolejności napraw.
Zdaniem Wójta Andrzeja Zaręby i Wicewójta Mirosława Chmielewskiego, bez
naprawy kanału Załuskiego nie będzie
możliwe udrożnienie całego systemu.
Wice Prezes Spółki Wodnej Jarosław Aranowski mówił, że nie można tego zrobić
z uwagi na brak pokrycia wymaganych
10% wkładu własnego przez mieszkańców
Rybia, którzy odmawiają przystąpienia
do Spółki Wodnej. Dyskutowano również
kwestię nieprawidłowego, zdaniem Wójta,
dzielenia przez Spółkę Wodną zadań
na takie, które nie wymagają zastosowania procedury przetargu i nie dają gwarancji wybrania najtańszego wykonawcy.
– Konkurs określający zadania dla Spółki
Wodnej powinien być jak najszybciej ogłoszony
i rozstrzygnięty. Spółka natomiast powinna
wybrać wykonawcę w oparciu o procedurę
przetargową gwarantującą uzyskanie najniższej ceny. Korzystając ze środków publicznych
Spółka Wodna powinna dbać o jak najlepsze
ich wydatkowanie – powiedział na zakończenie obrad Przewodniczący Dariusz
Marcinkowski.
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Uroczysta Sesja Rady Gminy Raszyn

Uroczysta Sesja Rady Gminy Raszyn © A. Pluta

18 kwietnia, w Sali Kryształowej kompleksu pałacowego w Falentach, w którym w początkowej fazie przygotowań
do Bitwy pod Raszynem, mieścił się sztab
Księcia Józefa Poniatowskiego, Uroczystą
Sesją Rady Gminy Raszyn zainaugurowane zostały raszyńskie obchody Roku
Księcia Józefa Poniatowskiego. Inspirowane przez Wójta i Radę Gminy Raszyn,
zostały objęte patronatem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Elżbiety Smolińskiej Starosty
Powiatu Pruszkowskiego. Organizatorami
Sesji byli: GOK w Raszynie z Dyrektorem placówki Elżbietą Kuczarą, Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz
Marcinkowski i jego z-ca Anna Matracka
oraz pracownicy Urzędu Gminy Raszyn,
a szczególnie p.o. Sekretarza Gminy
Michał Kucharski oraz Dominik Chmielewski. Nieocenioną pomocą w realizacji merytorycznej tak Sesji, jak i innych
wydarzeń obchodów służyła Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i jej współpracownicy, szczególnie poprzez włączenie
naszej gminy w uroczystości o zasięgu
ponadlokalnym. Z pomocą w organizacji
rocznicowych uroczystości przyszli również ks. Prałat Zdzisław Karaś oraz dyrekcja Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, a także uczniowie SP im. Księcia
Józefa Poniatowskiego w Ładach, którzy Pocztem Sztandarowym w strojach
z epoki oraz wspaniałym chórem prowadzonym przez Elżbietę Borsuk, dodali
splendoru Nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy Raszyn.

Marcinkowskiego, okolicznościowych
przemówieniach p. M. Widzińskiej, która
w imieniu Starosty Pruszkowskiego pogratulowała inicjatywy oraz Wójta Gminy
Raszyn Andrzeja Zaręby, uznającego
obchody za wspaniały sposób wyrażania dumy narodowej i siły wolności oraz
patriotyzmu, zebrani wysłuchali kilku
prelekcji.
Jako pierwszy wystąpił Pan Tadeusz
Świątek, znawca historii Księcia Pepi,
który ukazał go jako postać eklektyczną,
osobę, której droga do sławy i pozycji
bohatera narodowego nie była prosta.
Prelekcja, uzupełniana slajdami zawierającymi zdjęcia z prywatnej kolekcji
mówcy, była niezwykle ciekawa. Przybliżała postać księcia, który z urodzonego
i wychowanego w Austrii „złotego młodzieńca”, dzięki stryjowi, królowi Polski
Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu,
stał się dowódcą wojsk polskich i niewątpliwym polskim patriotą.
Kolejną prelekcję wygłosiła Hanna Krajewska, która między innymi, przybliżyła
zebranym koleje losu pomników Księcia.

Pierwszy z nich postawiono już w 1813 r.
na prawym brzegu Elstery. Oblany smołą
tuż przed wybuchem II wojny Światowej,
przetrwał, w przeciwieństwie do wybudowanego w 1814 r. pomnika na lewym
brzegu rzeki. W 1940 r. został on wysadzony przez Niemców. Kolejny, omawiany
pomnik, to najbardziej wszystkim znany
Ks. Józef na koniu, autorstwa duńskiego
rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Niezwykłe losy postumentu bardzo zaciekawiły słuchaczy.
Trzecią prelekcję wygłosił mieszkaniec Raszyna Krzysztof Bąkała, przybliżając słuchaczom związki Księcia Józefa
Poniatowskiego z Raszynem. Materiał
do prelekcji stanowiły ryciny i obrazy
pokazujące Bitwę pod Raszynem. Niezwykle ciekawe były informacje o Łuku
Triumfalnym, który ku czci żołnierzy
wracających z Bitwy pod Raszynem,
wybudowany został w 1809 r. w Warszawie na Placu Trzech Krzyży.
Na zakończenie tej części spotkania
szeroką informację o ITP w Falentach
wygłosił dyrektor placówki, prof. dr hab.
Edmund Kaca.
Po części naukowej nastąpiła artystyczna, którą uświetniły występy młodych raszyńskich artystów. Na pianinie
wspaniale zagrały: Zuzia Bilska, uczennica IV klasy SP w Raszynie i III klasy
Państwowej Szkoły Muzycznej w Warszawie oraz Natalia Rup, uczennica III klasy
gimnazjum, zaś Krzyś Michalak z ogromnym zaangażowaniem i talentem recytował wiersz Marii Konopnickiej „Pod
Raszynem”. Z całą pewnością można
powiedzieć, że udział młodych mieszkańców gminy w obchodach Roku Księcia
Józefa Poniatowskiego dowodzi znaczenia, jakie w naszej gminie ma budowanie
patriotyzmu.
Małgorzata Kaiper

Prelegenci
Po otwarciu Sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn Dariusza

Chór ze SP w Ładach
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Klub Twórczych Rodziców – społeczna inicjatywa
Jaka jest historia Klubu Twórczych Rodziców?
Ula: Raszyński Klub Mam,
którego jestem pomysłodawczynią i założycielką, a od
roku Klub Twórczych Rodziców, istnieje już ponad dwa
lata. Po urodzeniu pierwszego
dziecka potrzebowałam kontaktu z innymi aktywnymi
mamami i dziećmi. Ponieważ
takiego miejsca nie znalazłam
w naszej okolicy, postanowiłam sama je zorganizować.
Przygotowywałam spotkania,
opracowywałam naszą stronę
internetową i szukałam ciekawych osób, które mogłyby
poprowadzić warsztaty. Razem
z koleżankami znalazłam salę,
przygotowałyśmy plakaty.
Obecnie jesteśmy w kontakcie
z GOK-iem, wspierają nas też
Sołtysi. Jest nas coraz więcej,
pomagamy sobie i inspirujemy
się nawzajem.
Agnieszka: Jestem mamą prawie 3-letniej Jagody i współorganizatorką spotkań. Bardzo
chciałam poznać inne mamy
z okolicy. W Raszynie jest
mało takich okazji. Żyjemy na
wysokich obrotach. Większość
sąsiadów nie zna się. Brakuje

miejsc, gdzie można wyjść
z małymi dziećmi. Brakuje
rodzinnych kawiarni i placów zabaw. Bardzo chciałam,
żeby moja córka miała koleżanki i kolegów z sąsiedniego
podwórka. Tak narodził się
pomysł, żeby stworzyć „Klub
Mam”.
Czy spotkania prowadzicie sami, czy zapraszacie
specjalistów?
Agnieszka: Oczywiście zapraszamy gości z zewnątrz, np.
pedagogów, fizjoterapeutów,
artystów, ale cały czas sami
aktywnie działamy i współtworzymy to miejsce. Każda
z nas jest w czymś dobra,
ma jakąś pasję. Np. Kasia,
która pracuje jako coach i trener, prowadziła warsztaty
dla rodziców z umiejętności
wychowawczych i asertywności. Ula uczy masażu niemowląt i promuje ekologiczny styl
życia, a ja prowadzę warsztaty
fotograficzne i robię plakaty.
Jedna z koleżanek prowadzi
warsztaty muzyczne dla dzieci,
druga porady dietetyczne
dla mam. Nasze spotkania
mają otwartą formułę. Każdy
może przyjść i zaproponować

piknik w Falentach

coś swojego. Szukamy więcej „rąk do pracy”, żeby to
wszystko sprawnie zorganizować i przygotować.
Czemu zmieniliście nazwę?
Ula: Początkowo adresatkami
spotkań były mamy. Wkrótce
dołączyli tatusiowie z dziećmi.
W naszych domach razem
opiekujemy się dziećmi, gotujemy i sprzątamy, ale wiemy,
że nie wszędzie tak jest. My
promujemy aktywne rodzicielstwo, a nie tylko macierzyństwo. Wspólnie przełamujemy stereotyp, że tylko
matka zajmuje się dziećmi.
Teraz na nasze spotkania
Klubu Twórczych Rodziców
przychodzą całe rodziny.
Agnieszka: Dlaczego Klub
Tw ó r c z y c h R o d z i c ó w ?

Bo tworzymy tu nową przestrzeń, gdzie nasze szkraby
mogą się rozwijać, a my
rodzice, pomagając im spędzamy czas w sposób twórczy i aktywny. W dużych miastach jest sporo takich miejsc,
gdzie można wyjść z małymi
dziećmi, ale niestety nie u nas.
Tymczasem zamiast siedzieć
w domu przed telewizorem,
wychodzimy do klubu rodziców, żeby poznać ciekawe
osoby, po prostu spędzić miło
i twórczo czas, a nasze dzieci
mogą się tym czasie wyszaleć.
Wszystkich, którzy chcą
do nas dołączyć serdecznie zapraszamy. Informacje
o spotkaniach są na stronie:
w w w. k l u b m a m r a s z y n .
blogspot.com
Ula i Agnieszka

Raszyński Maj
7 maja, godz. 9.00
Spotkanie autorskie uczniów kl. 4f i 5f Szkoły Podstawowej w Raszynie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem.
Budynek biblioteki.
8 maja

akademia pt. „Urodziny Księcia Józefa Poniatowskiego” zorganizowana w ramach obchodów Roku
Księcia Józefa Poniatowskiego.

8-10 maja

„Poznaj dobre serce bibliotekarza – abolicja.” Szansa
na zwrot przetrzymanych książek bez konsekwencji
finansowych.

10 maja, godz. 18.00
Spotkanie informacyjne poświęcone projektowi
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej „I Ty możesz uratować dziedzictwo lokalne.” Premiera filmu promującego projekt. Budynek biblioteki.
11 maja, godz. 13.00
Uroczystość w ramach obchodów Roku Księcia Józefa
Poniatowskiego, Kościół św. Szczepana w Raszynie.

8

12 maja

Festyn z okazji 25-lecia Parafii w Rybiu, Teren wokół
kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu.

„Książę Józef Poniatowski bohater Gminy Raszyn”.
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego
w Ładach.

14 maja, godz. 10.00-14.00
„Wiosenna Bibliomobilizacja – Bibliomobil. Raszynoteka na czterech kółkach od kuchni.” Prezentacja
pojazdu w pełnym oznakowaniu przed budynkiem
biblioteki, informacja, przyjmowanie zgłoszeń.

„Wesołe Nutki” – koncert dla dzieci; spotkanie edukacyjne z artystami muzykami z orkiestry Pawła
Kosa‑Nowickiego Sala Widowiskowa GOK-u w Urzędzie Gminy Raszyn

15 maja, do godz. 22.00
„Biblioteka dla nocnych marków.”
17 maja

Klub Literacki – tematyka wiosenna „Wiosna wszędzie”

17 maja, godz. 17.00
„Motocyklowy piątek w Jaworowej.” Dziedziniec
Domu Rolnika w Jaworowej, ul. Warszawska 95
(impreza uzależniona od pogody).
19 maja

Akademia pt. „Urodziny Księcia Józefa Poniatowskiego” oraz festyn okolicznościowy pod hasłem:
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21 maja

24 maja, godz. 19.00
Spektakl pt. „LITANIA POLSKA” wg tekstów ks. Jana
Twardowskiego w wykonaniu mieszkańców gminy,
zespołu RYBIANIE i solistów, prezentacja multimedialna, Filia GOK-u w Falentach, Aleja Hrabska 2.
26 maja

„Naszym mamom...” – koncert z okazji Dnia Matki
w wykonaniu dzieci i młodzieży, Kościół św. Szczepana
w Raszynie

27 maja, godz. 13.00
„Cały Powiat czyta Dzieciom” – spotkanie dzieci
ze starostą i władzami gminy; finał Konkursu Głośnego
Czytania, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie.

WYDARZENIA

Nasza rocznica
„Rybianie”, zespół działający
od 5 lat przy GOK w Raszynie
rekrutuje się z członków Klubu
Seniora w Rybiu, które nigdy
nie kształciły się muzycznie, ale
chcą i lubią śpiewać. Dobrym
duchem i promotorem naszego
zespołu jest p. Ela Kuczara
dyrektor GOK a wiernym
kibicem, który motywuje nas
do pracy, jest Wójt p. Andrzej
Zaręba. Od strony muzycznej
zespołem opiekuje się odpoczątku p. Piotr Piskorz, a od

w Warszawie i w innych miastach Polski. W repertuarze
zespołu znajdują się różne programy, m.in. patriotyczne, religijne, ludowe i rozrywkowe.
Nasze 5-lecie zbiegło się
z 25-leciem parafii św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu i pełnienia funkcji proboszcza przez
ks. Prałata Bartłomieja Kapałkę.
Członkowie zespołu biorą
udział w procesjach w strojach
regionalnych i występują z programami w kościele w Rybiu.
Wyróżnieniem i nagrodą było
śpiewanie w uroczystej roczni-

Zapraszamy mieszkańców na

od godz. 13.00
Plac przy kościele w Rybiu, ul. Polna 39

Program:

. Rybie biega (bieg dystansu 3 km godz. 14.00 – zgłoszenia przyjmujemy na adres:

swietlik@raszyn.pl – zapisy do 10. 05. 2013 r., dla pierwszych 200 uczestników pamiątkowe koszulki).

. Wesołe miasteczko
. Muzyka na żywo – zagrają:

Chaim, D Facto,

Malakai, Meltrad, Prezez

niedawna p. Swietłana Żarczyńska, instruktorzy GOK-u. Inicjatorem powstania zespołu byłam
ja, a moja rola w zespole sprowadza się do opracowywania
scenariuszy programów i odpowiedzialności za wizerunek
zespołu, a tym samym zawartość garderoby, w której moim
pomysłem są stroje “Wilanowskie” noszone na terenie
Raszyna w drugiej połowie XIX
wieku. Ich zakup był możliwy
dzięki dofinansowaniu przez
Rady Sołeckie Rybia – którym
przewodniczą; Elżbieta Szeląg, Andrzej Górecki i Ryszard
Kowalczyk. „Rybianie” biorą
udział w przeglądach twórczości artystycznej seniorów

cowej Mszy św. celebrowanej
przez Jego eminencję Kardynała
Kazimierza Nycza.
Dorobkiem 5-letniej pracy
zespołu jest kilkanaście dyplomów i pucharów, najważniejszym profitem zaś jest nasza
pogodna starość, która nabiera
radości dzięki muzyce. Koleżankom i kolegom z zespołu
życzę z okazji 5-lecia dużo
zdrowia, uśmiechu i radości
z każdego następnego spotkania. Ale przede wszystkim dziękuję za Waszą pracę i czas jaki
poświęcacie na próby i występy.
DZIĘKUJĘ że jesteście tu
i teraz.
Ala Sondel
– przewodnicząca Klubu Seniora w Rybiu

Jubileuszowa Msza św. na Rybiu
7 kwietnia, z okazji 25-lecia
Parafii pod wezwaniem św.
Bartłomieja w Rybiu odprawiona została uroczysta, jubileuszowa, dziękczynna Msza
św. celebrowana przez Kardynała Kazimierza Nycza oraz
wielu księży z parafii. We mszy

uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządu gminnego, szczególnie Ci, którzy są
mieszkańcami Rybia, zespoły
parafialne, zespół Rybianie
oraz zaproszeni goście.
Małgorzata Kaiper

. gry, zabawy, konkursy i turnieje sportowe
. i wiele różnych atrakcji nie tylko dla dzieci
STRAŻACKA GROCHÓWKA, WATA
CUKROWA, POPCORN –GRATIS

żyjmy eko: rośliny za bateryjki
ORGANIZATORZY: PARAFIA RYBIE, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „ŚWIETLIK” W RYBIU, KLUB SENIORA W RYBIU, ZARZĄDY RYBIA,
GMINNY OŚRODEK KULTURY W RASZYNIE, GMINNY OŚRODEK SPORTU W RASZYNIE, STOWARZYSZENIE NASZE RYBIE.

Serdecznie zapraszamy
do współpracy z Raszyńskim
Centrum Wolontariatu
wszystkie osoby, które chciałyby poświęcić swój wolny
czas na pomoc w nauce dzieciom z terenu Naszej Gminy.
Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
tel. (22) 378 14 82, fax. (22) 378 14 86
e-mail: raszynariat@gmail.com
Koordynator ds. wolontariatu Karolina Staszewska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19.III.2013 roku zmarł

Zdzisław Molak
zasłużony mieszkaniec Gminy Raszyn, społecznik,
Radny Rady Gminy Raszyn w latach 2002 – 2006,
pracujący na rzecz poprawy jakości życia innych, zwłaszcza mieszkańców
Podolszyna Nowego, z którym jego rodzina związana była od pokoleń.
Pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci mieszkańców Gminy Raszyn
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski
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Gotowe projekty kolejnych ulic
Rybia
W niedługim czasie powinny być gotowe
projekty budowlane wraz z zezwoleniami
na budowę kolejnych ulic Rybia. Wykonuje je
konsorcjum firm: REM Projekt Marcin Łukasiewicz i URBAN MEDIA Ewy Urban.
M A LW Y , b i e g n ą c a o d 1 9 K w i e t n i a
do Raszyńskiej, to jedna z niewielu gruntowych ulic w tym rejonie.
KWIATOWA – długości ok. 230 mb, jedna z ulic pomiędzy
Wesołą a na Skraju, znajduje się w gęsto zabudowanej części Rybia.
RUBINOWA – to nieutwardzona ulica o długości ok. 280
mb, biegnąca od ul. Raszyńskiej w kierunku Raszynki, zabudowana wieloma nowymi budynkami.
PIASKOWA, to kolejna ulica, która łączy ul. Na Skraju
z ul. 19 Kwietnia.
Niektóre z nich będą wykonywane jeszcze w tym roku.

ul. Rubinowa © M. Kaiper

Projektowanie rozbudowy
SP w Ładach

W kwietniu br. w Urzędzie Gminy Raszyn odbyło się spotkanie z architektami z Mazowieckiego Biura Projektów
MAPRO Sp. z o.o. z Płocka, którzy projektują rozbudowę
SP w Ładach. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy
Raszyn Andrzej Zaręba, jego zastępca Marzena Lechańska, p. Elżbieta Musialska i p.Maria Sikorska Jasik, kierownik i inspektor nadzoru
budowlanego z Referatu Inwestycji Mienia
Komunalnego Urzędu Gminy Raszyn, radny
Tadeusz Pawlikowski, Dyrektor Szkoły
w Ładach p. Wiesław Borsuk oraz architekt,
mieszkaniec Dawid Bankowych p. Janusz
Żuchowicz.
Przedstawiciele projektanta zaprezentowali
trzy koncepcje rozbudowy. W szkole, poza
zwiększoną znacznie ilością sal lekcyjnych
oraz pracowni znajdować się będzie duża
stołówka z zapleczem kuchennym, aula,
świetlice i właściwej wielkości szatnie.
Rozważania nad projektem © M. Kaiper
Obok obecnie istniejącej sali gimnastycznej
powstanie druga, znacznie od niej większa. Wykorzystując dostęp do działki zarówno od strony ul. Długiej, jak
Odbiór i zagospodarowanie
i Miklaszewskiego projektanci wydzielili strefę przeznaczoną dla najmłodszych uczniów, przy której zaprojektoodpadów komunalnych od właścicieli
wali obszerny plac zabaw. Niezależne wejście do stołówki
nieruchomości położonych na terenie
pozwoli ją wykorzystać, poza godzinami pracy szkoły, na
Gminy Raszyn
spotkania mieszkańców. Wątpliwości zebranych budziły
zbyt obszerne korytarze i dwa wewnętrzne patia. SpoInformacja o powyższym przetargu ukazała się również
tkanie zakończył protokół, zgodnie z którym architekci
w kwietniu na BIP-ie Urzędu Gminy Raszyn. Określiła ona
zaproponują kolejne rozwiązania uwzględniające uwagi.
wymagania, jakie będzie musiał spełnić odbiorca naszych
śmieci, jak również, które odpady będą odbierane przez
gminę. Usługa obejmie odbiór każdej ilości odpadów od
mieszkańców nieruchomości zamieszkanych w tym:
• odpadów komunalnych zmieszanych,
• odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zawierających frakcje: papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych,
opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych;
• mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, przeterminowanych leków oraz opakowań ulegających biodegradacji;
• odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów;
• zużytych baterii oraz odzieży i tekstyliów;
• chemikaliów, farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, itp.;
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, itp.
Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane oraz
w pojemniki i worki przeznaczone do segregacji odpadów, a także zapewnieni usługę mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw
technicznych pojemników na odpady komunalne. Ponadto zobowiązany będzie do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Umowa z wybranym wykonawcą będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
do 31 grudnia 2015 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca br.
Strony redaguje Małgorzata Kaiper
10
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Przebudowa ul. Okrężnej na Rybiu
Pod koniec kwietnia wybrano również wykonawcę kolejnej ulicy na terenie Rybia – Okrężnej. Jest to ulica o długości 412 mb,
która pokryta zostanie warstwą z mieszanki grysowo-mastyksowej położonej na podbudowie z asfaltu betonowego. Zjazdy
i chodniki wybudowane zostaną z czerwonej i szarej kostki betonowej, ponadto powstaną progi spowalniające. Podczas budowy
zostaną udrożnione wpusty ściekowe oraz przykanaliki istniejącej kanalizacji deszczowej. Budowa ulicy wymaga też przebudowy
linii energetycznej, napowietrznej, polegającej na przestawieniu słupów pod ogrodzenia posesji.
W wyniku przetargu wybrano jako wykonawcę inwestycji firmę „FAL-BRUK” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z Warszawy, z ceną za wykonanie zamówienia – 518 000,00 zł brutto i z terminem realizacji zamówienia do 31-08-2013 r.

Budowa parkingów
przy Starowiejskiej i Godebskiego
Po długim procesie projektowania można w bieżącym
roku przystąpić do budowy. Obydwa parkingi są bardzo potrzebne mieszkańcom, ponieważ licznie korzystają z nich wierni przyjeżdżający na Msze św. do swoich parafii w Sękocinie i Raszynie. Szczególnie długo
trwało uzgadnianie projektu parkingu przy kościele Św.
Szczepana w Raszynie, ponieważ wymagało to zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie Urząd Gminy
dysponując zezwoleniami na budowę obydwu inwestycji, ogłosił przetargi wyłaniające wykonawców.
Parking przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie Starym
17 kwietnia na stronie internetowej Gminy Raszyn ukazała się informacja zakończeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Budowę parkingu publicznego przy ul. Starowiejskiej 25
we wsi Sękocin Stary na terenie Gminy Raszyn i wyborze
Wykonawcy: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KRUSZYWOSORT” z Radomia z ceną za wykonanie zamówienia
– 128 080,30 zł brutto i z terminem realizacji zamówienia
do 31 lipca 2013 r. Do przetargu przystąpiło 19 firm, przy
czym najdroższa oferta opiewała na kwotę: 237 079 zł.
Parking przy ul. Godebskiego w Raszynie
To znacznie bardziej skomplikowane zadanie, tak z uwagi
na znacznie większy obszar, jak też konieczność wykonania
odwodnienia i przebudowy linii energetycznej, przebudowy
kanalizacji deszczowej, przeniesienia istniejących latarni,
a także nasadzenia zieleni i przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych istniejących drzew. Ten przetarg wygrała firma MABAU
POLSKA Sp z o.o z Szymanowa, która podjęła się wykonać
zadanie za 650 000 zł w terminie do 30 września 2013 r.
I tym razem zadeklarowana kwota była znacznie niższa od
najdroższej oferty, która opiewała na 1 190 000 zł.

Parking przy kościele w Raszynie © M. Kaiper

Nowe sieci wodociągowe w Sękocinie
Starym

W kwietniu br. rozpisano przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w ulicach Lee Marvina oraz Podleśnej, które zostaną
podłączone do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Wiklinowej i Olchowej. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy posesji znajdujących się przy tych ulicach będą mogli korzystać z wody
o właściwych parametrach. Wcześniej korzystali z własnych
ujęć, które niestety okazały się zanieczyszczone bakteriologicznie. Uniemożliwiło to spożywanie wody i w zasadzie
korzystanie z niej również do innych celów. Jak powiedział
podczas ostatniej sesji rady Gminy Wójt Andrzej Zaręba,
wybudowanie tej sieci stało się dla Urzędu Gminy bardzo ważnym zadaniem, dzięki czemu w możliwie najkrótszym czasie powstał projekt, a obecnie rozpoczął się proces
wykonywania inwestycji. Zgodnie z założeniami przetargu
powinna być ona zrobiona do końca czerwca 2013 r.

Kolejne inwestycje w kanalizację sanitarną
i wodociągową
Projekty kanalizacji sanitarnej finansowane przez UE w ramach II Fazy
zostały wykonane kilka lat temu. Jak się okazało nie uwzględniały one
wszystkich potrzebnych elementów sieci. Część z nich nie została wykoNa Miklaszewskiego prace zakończono © M. Kaiper
nana z uwagi na kolizję z istniejącymia już instalacjami gazowymi bądź
wodnymi, w stosunku do części problemem okazywał się brak zgody
osób, przez których grunty musiała być poprowadzona. Wychodząc z założenia, że sieć kanalizacyjna powinna docierać do jak
największej ilości nieruchomości na danym terenie, Wójt Andrzej Zaręba podjął decyzję o jak najszybszym doprojektowaniu
brakujących fragmentów, aby ich wykonanie mogło nastąpić jednocześnie z obecnie prowadzoną budową. Projekty z zezwoleniami na budowę już powstały, obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu wybierającego wykonawcę. Dzięki temu podłączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi jednocześnie dla całego obszaru.
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SZEŚCIOLATKI W SZKOLE

Pójście dziecka do szkoły wiąże się
z nowymi oczekiwaniami i wymaganiami,
jakie postawią przed nim dorośli, czyli
nauczyciele. Rodzicom często trudno
jest ocenić obiektywnie gotowość dziecka
do podjęcia nauki w szkole. To zupełnie
naturalne, że rodzic ocenia bardzo wysoko
rozwój intelektualny swojego dziecka. Dlatego nauczyciele często słyszą od rodziców,
że jego dziecko świetnie liczy, zna wszystkie literki, pięknie recytuje wierszyki, ładnie pisze, jest grzeczne itp., tym samym
poradzi sobie w szkole. Niestety, sam rozwój poznawczy (intelektualny) nie stanowi głównego wyznacznika gotowości
szkolnej. Mówiąc o dojrzałości szkolnej,
mamy na myśli zarówno rozwój intelektualny, jaki i rozwój fizyczny, emocjonalny
oraz społeczny.
W dobie tak dobrze rozwiniętej technologii informacyjnej dzieci znakomicie
wiedzą, jak posługiwać się komputerem,
telefonem komórkowym, tabletem, ale czy
potrafią uważnie słuchać poleceń nauczyciela, przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
zakończyć rozpoczęta pracę, brać czynny
udział w grach i zabawach zespołowych?
Czy są gotowe i otwarte na zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności
i wiedzy?

SPRAWDŹ CZY?
Oto kilka spostrzeżeń, które mogą stać się
pomocne podczas podejmowania decyzji
dotyczącej wejścia w szeregi społeczności
szkolnej Państwa dziecka:
•	Przyszły pierwszak dobrze znosi kilkugodzinną rozłąkę z najbliższymi.
•	Często uczestniczy w codziennych

12

Jeśli chcielibyście – Drodzy Rodzice,
aby Wasz 6 – latek łagodnie wkroczył
w pierwszy etap edukacji wczesnoszkolnej i odnosił w nim małe porażki i wielkie sukcesy, należałoby pamiętać o tym,
że samo czytanie, pisanie, liczenie i zdolności psychomotoryczne nie gwarantują
powodzenia szkolnego. Na sukces szkolny
wpływa wiele czynników, czasami niezależnych od nas. Ale to, na co my, dorośli,
mamy wpływ, to troska i dbanie o to, aby
nasi przyszli uczniowie rozwijali się harmonijnie pod każdym względem – intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym
i społecznym.
Życzę Państwu wielu radosnych chwil
i niespodzianek, jak również konsekwencji w działaniu i ogromnych pokładów cierpliwości w uczeniu dziecka stawania się samodzielnym przyszłym
pierwszoklasistą.
Nauczyciel, SP Łady Iwona Ignaczak
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•	Więcej czasu poświęcanego na
naukę w domu
•	Zmieniona organizacja dnia

•	Gorsze godziny odbioru dziecka (trudne warunki na świetlicy)
•	Większe wydatki na edukację
dziecka
• Nadmiar hałasu

•	Inne wymagania, trudności
w koncentrowaniu się przez
dłuższy czas

•	Dziecko 6-letnie nie wytrzyma
45 min. w ławce, brak ruchu

DZIECKO

zajęciach domowych, takich jak gotowanie, nakrywanie do stołu, zakupy,
zabawa z rodzeństwem, porządki, itp.
•	Umie wysłuchać 4 – 5 krótkich poleceń, zastosować się do nich lub kiedy
polecenie jest dla niego niejasne, umie
powiedzieć „Nie rozumiem”.
•	Potrafi rozmawiać o sytuacjach, które
mogą przysporzyć mu trudności np.
zgubienie zeszytu, przemieszczanie się
po szkole, wyrażenie opinii oceniającej
dziecko, korzystanie z toalety, itp.
•	Korzysta z gier i zabaw edukacyjnych
oraz rozumie, że podczas zajęć, gier,
zabaw, wycieczek, itp., musi się dostosować do obowiązujących reguł.
•	Chętnie samodzielnie uczy się umiejętnego postępowania z otoczeniem
i radzenia sobie z tym, co przynosi życie – próbuje samo dochodzić
do pewnych wniosków i wyobrażać
sobie skutki swoich czynów.
•	Posiada wyćwiczoną umiejętność skupiania się na jednej czynność i utrzymuje zainteresowanie podjętym zadaniem, póki go nie zrealizuje.
•	Podczas rozmów, ćwiczeń, zabaw cierpliwie czeka na swoją kolej.
•	Stara się sam kulturalnie nawiązywać
kontakty z rówieśnikami oraz poznawać nowe otoczenie.

• Nadmiar obowiązków

•	Większe narażenie na sytuacje
trudne
•	Wymaganie dużej samodzielności

•	Rozwój emocjonalny; czy moje
dziecko jest gotowe na tak
dużą zmianę, obawiam się czy
sobie poradzi, zaakceptuje
nową sytuację
•	Wspólna stołówka z osobami
z zewnątrz/ klasami starszymi

SZKOŁA

Od pierwszego września kolejna grupa dzieci rozpocznie naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, ale o tym, czy przedszkolak ma stać się uczniem,
rodzice 6-latków muszą podjąć już teraz. Przypomnijmy, że do września 2014
roku uczęszczanie sześciolatka do klasy pierwszej jest jego prawem, a nie obowiązkiem. To Wy – Drodzy Rodzice, decydujecie czy korzystniejsze dla Waszego
dziecka będzie przebywanie w szkole (w oddziale przedszkolnym lub klasie pierwszej) czy w przedszkolu.

OBAWY RODZICÓW

•	Możliwość wejścia do szkoły
osób z zewnątrz
• Nie ogrodzony plac zabaw

•	Sale niewystarczająco przygotowane do pracy z małymi
dziećmi; brak zaplecza dydaktycznego
•	dzieci nie wychodzą na dwór
na przerwach

•	niewystarczające przygotowanie do pracy z dziećmi 6-letnimi
- zbyt duże wymagania
•	niski poziom cierpliwości, kreatywności / zaangażowania

NAUCZYCIEL

SZEŚCIOLATKI w PIERWSZEJ KLASIE

załącznik nr 1

•	jeden/ten sam nauczyciel
do nauki i do opieki

•	brak indywidualnego podejścia
do dziecka
•	w szkole dzieci są oceniane,
porównywane między sobą
bardziej niż w przedszkolu,
tempo pracy/realizacji programu nauczania jest szybsze
niż w przedszkolu, a wskutek
w/w dziecko może: nie nadążać, mieć zaniżoną samoocenę,
zostać zniechęcone do nauki,
szkoły

NIEBIESKIE PRZEDSZKOLE

Czy 1 może być lepsze niż 0?

... czyli jak znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie powinno kontynuować naukę
Twoje Dziecko?” to cykl spotkań, które zorganizowały nauczycielki z Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”, pomagając rodzicom w podjęciu
najwłaściwszej decyzji o kolejnym etapie edukacji.
W okresie od stycznia do kwietnia odbyły
się 4 spotkania. Pierwsze prowadziła Pani
Ewa Zielińska, współautorka nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego,
która zaznajamiała zebranych z poj��
ęciem gotowości szkolnej. Uczestnicząca
w spotkaniu pani dyrektor SP w Raszynie, odpowiadała na pytania pomagające
rodzicom w podjęciu decyzji o dalszym
etapie edukacji dzieci. Rodzice w wyznaczonym miejscu, tzw. „Gadającej ścianie”,
zawieszali karteczki z różnymi wypowiedziami „za” i „przeciw”. Kolejne dwa spotkania prowadziły nauczycielki i specjaliści z przedszkola, omawiając realizację
programu, szczególnie zwracając uwagę
na zagadnienia, które po przeprowadzonej pierwszej diagnozie gotowości szkolnej, wymagają jeszcze pracy. Podczas trzeciego spotkania rodzice oceniali własną
gotowość, wyrażając
��������������������������
opinie o nauczycielach, budynku szkoły, dzieciach oraz
zmianach w życiu rodzinnym. Każdy

z rodziców, w ramach pracy domowej,
określał mocne i słabe strony dojrzałości
szkolnej własnych dzieci.
Ostatnie, podsumowujące spotkanie, poświęcone miało być dyskusji oraz
wymianie doświadczeń. Niestety, ze
względu na trudności organizacyjne nieobecni byli rodzice pierwszoklasistów.
Jedna z mam dziecka, które w wieku 6
lat zaczęło naukę w pierwszej klasie napisała list, dzieląc się wnioskami z przebiegu
edukacji dziecka w szkole. Ponadto podsumowane zostały wszystkie obawy rodziców przedszkolaków. Ważnym elementem
było pokazanie rodzicom rozbieżności
pomiędzy ich oceną dojrzałości szkolnej własnych dzieci, a oceną nauczycieli.
Badania własne w przedszkolu pokazały,
iż z 59 dzieci 6-letnich 17 rozpocznie
naukę w pierwszej klasie (29 %), natomiast zdaniem nauczycieli dojrzałych
do nowego etapu edukacji jest 27 dzieci
(46 %).���������������������������������
Uczestnicząca w ostatnim spotkaniu pani Dyrektor Szkoły Podstawowej,

udzielała������������������������������
rodzicom odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a na zakończenie spotkania otrzymała anonimową ankietę,
w której rodzice 6-latków z przedszkola
określali własne oczekiwania względem
szkoły.

Podsumowanie
Spotkania z rodzicami były dla nas,
nauczycieli, cennym doświadczeniem.
Zobaczyliśmy jak wiele obaw rodziców
budzi przygotowanie szkoły do pracy
z ich dziećmi (obawy rodziców zawiera
Załącznik nr 1). Obserwując jakie emocje wzbudza reforma oświaty i decyzja
MEN o obniżeniu wieku szkolnego, prowadząc setki rozmów z rodzicami dzieci
6-letnich na temat „dobrej szkoły”, czując opór nauczycieli szkolnych i niepokój rodziców, mogę powiedzieć, że dużo
mamy jeszcze do zrobienia w tym temacie. I tak jak napisała mama dziecka,
które chodzi już do szkoły – „mam
nadzieję, że szkoła ucząc się na błędach
będzie coraz lepiej przygotowana do pracy
z dziećmi młodszymi.”
Hanna Pasterska – Dyrektor Przedszkola
pod Topolą i Beata Podgórska – psycholog

„SKRZYDŁA TOPOLI”

AUTYZM

Wiem więcej, rozumiem bardziej
13-17 maja 2013 r.
budowanie partnerstwa w zakresie tworzenia wsparcia dla dzieci dotkniętych
autyzmem oraz innych dzieci ze SPE, upowszechnianie i podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz dyskusja nt. wsparcia instytucjonalnego dla rodzin z dzieckiem z autyzmem.
ORGANIZATOR: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
CEL GŁÓWNY:

❶	13 maja 2013 r. – happening uliczny po ulicach Raszyna, rozdawanie ulotek, rozwieszanie

plakatów o programie „AUTYZM. Wiem więcej, rozumiem bardziej” oraz wręczanie zaproszeń
na wystawę CUBE Instalacja Sensoryczna.

❷	14 maja 2013 r. godz. 15.00 – warsztaty „Czym jest autyzm, a czym nie jest” dla nauczycieli
przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gminy Raszyn.

❸	15 maja 2013 r. godz. 15.00 – KINO „OTWÓRZ OCZY” – projekcja filmu pt. Temple Grandin
(2010) w reż. Mick’a Jackson’a.

❹	16 maja 2013 r. godz. 15.00 – „Autyzm. Wiem więcej, rozumiem bardziej” – panel dyskusyjny
na temat „Rola różnych instytucji w pomocy rodzinie z dzieckiem z autyzmem”, z udziałem gości
m.in. z Fundacji SYNAPSIS, Urzędu Gminy, PPP, GOPS.

❺ 17 maja 2013 r. godz. 13.00 – dzień otwarty dla mieszkańców gminy Raszyn oraz zainteresowanych instytucji. Zapraszamy do przedszkola: Raszyn ul. Pruszkowska 21C.

WAŻNE!!! W dniach 13-17.05.2013 r. będzie wyjątkowa okazja, by zobaczyć podróżującą
po Polsce CUBE INSTALACJĘ SENSORYCZNĄ która pomaga w poznaniu i zrozumieniu
świata osób z autyzmem. Instalacja została przygotowana przez Fundację SYNAPSIS, była
Instalacja została
przez
Fundację SYNAPSIS, była prezentowana m.in.
prezentowana
m.in.przygotowana
w Centrum Nauki
KOPERNIK.
w Centrum Nauki
KOPERNIK.
Serdecznie zapraszamy!!!
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!!!

„Chcesz uczynić jakieś dobro, uczyń je dzieciom”
R. Tagore
W marcu br. wznowiło swoją działalność
Stowarzyszenie „Skrzydła Topoli” przy
Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 w Raszynie. Stowarzyszenie działa
na rzecz wspomagania rozwoju dziecka
i jego rodziny w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej, ochrony
i promocji zdrowia, w tym osób niepełnosprawnych, upowszechniania i ochrony
praw kobiet, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony dóbr
kultury i tradycji, promocji i organizacji
wolontariatu, organizowania i wspierania inicjatyw służących tworzeniu
optymalnych warunków rozwoju dzieci
i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kierując się myślą B. Brechta
Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym
wszystkich chętnych do pracy w charakterze wolontariusza serdecznie zapraszamy.
Można nas wspierać poprzez pomoc
finansową na konto: Stowarzyszenie
„Skrzydła Topoli” ul. Zacisze 7, 05-090
Raszyn, KRS:0000238474, Numer
konta: 16 1500 1878 1218 7009 5096
0000. Po dodatkowe informacje zapraszamy na www.przedszkoletopola.pl
i do Prezes Pani Iwony Hansen.
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GIMNAZJUM

Na językach
W tym przypadku to nie tytuł popularnego programu telewizyjnego! To próba
przedstawienia, jak uczymy języków obcych w gimnazjum. Kierunki rozwoju
naszej szkoły zostały wytyczone 10 lat temu, kiedy ulica przy której znajduje
się gimnazjum, otrzymała nazwę Unii Europejskiej. To zobowiązuje! Już wtedy
uczyliśmy czterech języków obcych. Klasy były podzielone na grupy w zależności od stopnia zaawansowania. Można powiedzieć, że byliśmy prekursorami
reformy z 2009 roku, która nałożyła na gimnazja obowiązek nauczania języków
„na poziomach.”

Poziomy nauczania
Co roku we wrześniu uczniowie klas
pierwszych piszą test z języka angielskiego, na podstawie którego są kwalifikowani do odpowiedniej grupy. Oznacza to,
że dziecko nie powtarza materiału, który
już dobrze opanowało, tylko uczy się
w grupie odpowiadającej jego umiejętnościom językowym. W przypadku drugiego
języka (francuski, niemiecki lub rosyjski) nasi uczniowie są dzieleni na grupy
początkujące lub kontynuujące naukę.

W tym roku otwieramy klasę językową
«Młody lingwista» z pięcioma godzinami języka angielskiego i trzema drugiego języka obcego w tygodniu. Chcemy,
aby za trzy lata uczniowie mogli zdawać
egzamin FCE.

Dodatkowe
zajęcia językowe
Zespół nauczycieli języków obcych zapewnia uczniom bardzo szeroki wachlarz
zajęć dodatkowych z przedmiotu.
Są to zarówno różne koła zainteresowań, jak i zajęcia wyrównawcze. Podczas
tych zajęć oraz lekcji planowych uczniowie korzystają z tablic interaktywnych
(mamy ich w szkole już pięć!). Wzbogacamy nasze lekcje o materiały językowe
wyszukane w Internecie, używamy oprogramowania do podręczników, różnych
platform e-learningowych i elektronicznych ćwiczeń. Na naszych lekcjach odkrywamy talenty, a nasi uczniowie pokonują
bariery językowe. Młodzież ma szansę
pod okiem prowadzącego przygotować
się do różnych konkursów: w ostatnich
dwóch latach największe sukcesy w konkursie kuratoryjnym z języka niemieckiego odniósł Cezary Wieteska z klasy
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3f. Szkoła uczestniczy także w wielu inicjatywach ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Są to m.in. eTwinning międzynarodowy program realizowany
przez naszych uczniów we współpracy
ze szkołami z różnych państw Europy
w języku angielskim i francuskim. Wspomnieć należy również międzynarodowe
konkursy: EF English Challenge (prowadzony online), Camp Rising Sun i Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka
Angielskiego FOX.

Poszerzanie
znajomości języków
Wielu uczniów klas drugich i trzecich
wybiera jako projekt edukacyjny temat
związany z poszerzaniem znajomości
języków obcych i kultur państw im odpowiadających. Niesłabnącą popularnością
cieszy się projekt zatytułowany „Międzynarodowa książka kucharska naszej
szkoły”- autorska propozycja nauczycieli
lingwistów gimnazjum. W bibliotece
można obejrzeć już kilka albumów autorstwa naszych uczniów z przepisami kulinarnymi w różnych językach i z różnych
kultur. Wspomniana biblioteka proponuje
uczniom wiele pomocy naukowych, także
słowników i czasopism będących dla nich
urozmaiceniem i pomocą w procesie uczenia się. Odbywają się tam również lekcje
biblioteczne (również z użyciem komputerów), często przy okazji wystaw organizowanych np. z okazji Europejskiego
Dnia Języków. W tym właśnie dniu co
roku organizujemy szkolną ucztę językową. Rozwijaniu znajomości kultur
i języków obcych służy również w naszej
szkole projekt realizowany z okazji Dnia
Różnorodności Kulturowej. Euroazjum
2012 było imprezą otwartą dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.
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Wycieczki
i warsztaty językowe
Wycieczki czyli to, co uczniowie lubią
najbardziej, to kolejna forma edukacji
lingwistycznej. W naszej szkole są to
wyjazdy krótsze lub dłuższe, bądź dalsze
i bliższe. W ubiegłym roku byliśmy na
kilkudniowych warsztatach językowych
Euroweek, a w maju będziemy zwiedzać
Londyn i Paryż. Uczniowie podszlifują
języki obce, przybliżą sobie elementy kultury, sztuki i architektury zwiedzanych
krajów oraz zobaczą życie codzienne londyńczyków i paryżan. Na co dzień proponujemy uczniom wyjścia na spektakle w językach angielskim i francuskim
oraz specjalnie dostosowane dla gimnazjalistów tematyczne warsztaty językowe
po angielsku, które odbywają się w różnych teatrach i ośrodkach kultury na
terenie Warszawy. Nasi uczniowie mieli

też szansę połączyć naukę tańca z porozumiewaniem się w języku angielskim.
A wszystko dzięki warsztatom tanecznym zorganizowanym na terenie naszej
szkoły z native speakerem Mario di
Somma.
Obecnie priorytetem dla nauczycieli
i uczniów są zbliżające się wielkimi krokami egzaminy, a dla nas – lingwistów
– szczególnie część z języków obcych.

Paszport do świata
Jednak to nie dla szkoły i egzaminów
kształcimy naszych uczniów. Już ponad
sto lat temu A. Czechow powiedział,
że bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu.
Sentencja aktualna tym bardziej w czasach dzisiejszych, gdy nawet nie paszport, a tylko dowód osobisty wystarczą,
by móc swobodnie poruszać się po niemalże całej Europie i pokazywać całemu
światu, że młodzi Polacy z Raszyna to
oczywiście nie gęsi i pięknie operują nie
tylko językiem ojczystym, ale też mają
wiele do powiedzenia w językach obcych.
Beata Gronek
przewodnicząca zespołu nauczycieli lingwistów

UCZYMY SIĘ I BAWIMY

Nasz Patron – Książę Józef Poniatowski byłby z nas dumny!

z Księciem Józefem Poniatowskim” (pytania
dotyczące życia Patrona szkoły); „www.
infomusic.pl” (pytania z zakresu muzyki
i plastyki), „Sałatka literowa” (odgadywanie nazw roślin) i „Słowo do słowa” (dobieranie synonimów). Uczestnicy Festiwalu
świetnie się bawili, łącząc naukę z zabawą,
a organizatorzy zagwarantowali każdemu
bitwę z własnymi myślami, uśmiech od
ucha do ucha oraz grę wartą świeczki.
Głównym koordynatorem imprezy była
pani Iwona Pastuszka.

sprawdzenia swoich umiejętności przed
sprawdzianem kończącym szkołę podstawową, zaś przyszli maturzyści mogli
zbadać poziom swojej wiedzy w kategorii
„matura podstawowa” i „matura rozszerzona”. Dla rodziców była to też nie lada
przygoda, kiedy po latach ponownie zasiedli w szkolnych ławkach i rywalizowali ze
swoimi dziećmi o lepszy wynik w zadaniach testowych. W trzech kategoriach
wiekowych uczestniczyło łącznie 100
osób. Głównym koordynatorem imprezy
był pan Piotr Królak.
Obie imprezy odbyły się z inicjatywy
i przy wsparciu Dyrektora Szkoły, pana
Wiesława Borsuka, który aktywnie wł��
ączył się w ich przygotowanie. Uroczystości okazały się niewątpliwie dużym sukcesem dydaktycznym.

Maraton Matematyczny
MAT-ŁAD

Matematyczne ASY
w konkursie „ASIK”

Miłośnicy spod znaku cyrkla i linijki także
mieli swoje święto. W dniu 9 lutego br.,
również w sobotę, w naszej szkole zorganizowaliśmy IV Maraton Matematyczny.
Jego celem było propagowanie zainteresowania matematyką nie tylko wśród dzieci,
ale także ich starszego rodzeństwa i rodziców. Uczniowie klas VI mieli możliwość

W dniu 13 kwietnia odbył się II etap
Międzygminnego Konkursu Matematycznego ASIK. Z naszej szkoły brało w nim
udział 7 uczniów z klas IV-VI, z czego
aż 5 uczniów zakwalifikowało się do III
etapu międzypowiatowego.

Uczniowie i nauczyciele szkoły w Ładach przez cały rok podejmują trudne
zadania, wykraczające poza podstawę programową. Uczestniczą w konkursach
o zasięgu gminnym, powiatowym i krajowym. Innym kierunkiem działań jest
wkraczanie z nimi w środowisko pozaszkolne, dzięki czemu nauka konkretnego
dziecka staje się nie tylko zwykłą codzienną pracą, ale też wydarzeniem dla całej
rodziny.

Festiwalowa Szkoła
w Ładach
Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Ładach odbył się Festiwal Humanistyczny pod hasłem „Nie taki język polski
straszny”. Tym razem humaniści z gminy
Raszyn spotkali się 23 marca br (sobota).
Przybyło w sumie 99 osób. Uczestnicy
podzieleni byli na trzy kategorie: klasa IV
- 28 uczniów; klasa V – VI - 26 uczniów;
OPEN - 45 osoby. Na początku wszyscy
pisali test z zakresu wiedzy o języku, zaś
kolejnym etapem były przystanki zadaniowe: „Połam sobie głowę” (odszukiwanie wyrazów w słownikach); „Pomylone
tytuły” (układanie tytułów książek z rozsypani wyrazowej); „Papierowe fantazje.
Origami” (tworzenie papierowych zwierząt
według wzorów); „Pokaż mi to” (zabawa
w kalambury); „Quizzeria” (rozwiązywanie quizów online); „Rebusowo” (rozwiązywanie rebusów online); „Rozmowy w toku

Iwona Pastuszka nauczyciel SP w Ładach

Wieści z sękocińskiego przedszkola
„Pisanki kraszanki – tradycja i nowoc z e s n o ś ć ” pod tym hasłem dnia
20.03.2013r. w Sękocinie Starym odbyły
się warsztaty twórcze prowadzone przez
artystkę plastyczkę panią Joannę Kobryń
mieszkającą w Sękocinie. Uczestnikami
zajęć były dzieci z Przedszkola w Sękocinie oraz chętni mieszkańcy wsi. Pomysłodawcą spotkania była pani Joanna, popularyzatorka tradycji ludowych, mocno
wspierana przez sołtysa pana Krzysztofa
Dziekańskiego. Miejscem spotkania była
salka przykościelna, przeznaczona właśnie
na takie wielopokoleniowe spotkania.

Malujemy kraszanki © arch. przedszkola

Ksiądz Zbigniew uwielbia gdy odwiedzają
go dzieci, zawsze częstuje słodkościami.
Czas Wielkanocny jest doskonałą okazją aby przypomnieć, zwłaszcza dzieciom,
zwyczaje i obrzędy ludowe. Warsztaty rozpoczęła pani Joanna przybliżając tradycje wielkanocnego stołu. Dzieci wspólnie
z nauczycielką Anną Fatek wykonywały
oryginalne wielkanocne ozdoby z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.
Uczestnicy warsztatów uczyli się jak zrobić palmy, pisanki i inne ozdoby. Miło
było popatrzeć jak wielopokoleniowa
grupa wspaniałe współpracuje. Dziecięca
wyobraźnia nie zna granic. My dorośli też
uczyliśmy się od dzieci tworzenia ozdób,
tak jak podpowiada nam wyobraźnia, tak
trochę zgodnie z tradycją, a także trochę
awangardowo. Wielką atrakcją dla wszystkich było sianie rzeżuchy. Takie spotkanie
to integrowanie społeczności, to przede
wszystkim czerpanie radości z możliwości wspólnego tworzenia. Wszystkie wykonane dekoracje zostały wyeksponowane
w Przedszkolu GALERIA POMYSŁÓW

WIELKANOCNYCH, na którą zostali
zaproszeni mieszkańcy Sękocina. Na jej
obejrzenie znaleźli czas zarówno sołtys
Krzysztof Dziekański jak i radny pan
Michał Słoma oraz mieszkańcy Sękocina. Miło nam było ich wszystkich gościć
w przedszkolu. Wystawa bardzo się podobała. Trud i zaangażowanie kilku życzliwych osób wynagrodziły uśmiechy dzieci
i piękna zielona rzeżucha. Ta miła uroczystość uświadomiła nam, że takie inicjatywy są potrzebne i cenione przez
mieszkańców.
Jolanta Kosz – dyr. Przedszkola w Sękocinie

Kraszanki © arch. przedszkola
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GMINNY OŚRODEK KULTURY

Nasi zagrają w Oslo

Niepotrzebni Mogą Odejść © Anna Pluta

Niepotrzebni Mogą Odejść, zespół działający pod skrzydłami Gminnego Ośrodka
Kultury do listy swoich licznych sukcesów może dopisać kolejną pozycję. Na
zaproszenie norweskich organizatorów
zagra w ramach Thanks Jimi Festival,
festiwalu muzycznego na cześć Jimmiego
Hendrixa, którego coroczne edycje odnotowywane są w Księdze Rekordów Guinnesa. Wspólnie z Norwegami muzycy
z NMO zagrają utwory legendarnego Jimmiego, a także covery Tadeusza Nalepy.
Jak wyjdzie to połączenie polskich i norweskich sił? Zobaczymy. Dzień po festiwalu NMO zagra koncert wraz z jedną
z lokalnych gwiazd w Kulturhus. Mając
na uwadze bardzo wysoki poziom norweskich kapel rockowych, może to być ciekawa konfrontacja.
– Cieszę się, że raszyńscy muzycy zawitają
do nas – mówi specjalnie dla „Kuriera”
Mirosław „Carlos” Kaczmarczyk, koordynator festiwalu ze strony norweskiej.
– Nasza, polska muzyka ma tutaj świetną
prasę i obecność Polaków przyciąga słuchaczy. Polacy mają w Norwegii bardzo dobre
notowania. Jesteśmy największą grupą mniejszości narodowych, cenią nas za pracowitość
i kulturę – dodaje artysta, którego gościliśmy w Falentach w grudniu wraz z Bente
Kahan. Trzymamy kciuki za sukces
naszych rockersów na norweskiej ziemi!

Wesoła muzyczna ferajna, prowadzona
przez znakomitego dyrygenta pana Pawła
Kosa-Nowickiego, zaprosiła do wspólnej
zabawy z dźwiękami dzieci z przedszkoli
w Falentach i Sękocinie. Było, jak zwykle,
wesoło i interaktywnie. Muzycy zaprezentowali frazy inspirowane porami roku,
grali pod dyktando... mycia zębów, przeciągania się i gimnastycznych ćwiczeń.
Młodzi melomani chętnie brali udział
w muzycznych zabawach, by na koniec
wspólnie z kwartetem smyczkowym wykonać „Symfonię dziecięcą” Józefa Haydna.
Wiele śmiechu i zdumiewające przyjęcie
niecodziennego koncertu przez blisko
setkę dzieci, cieszy i pokazuje, jak bardzo
muzyczna edukacja, w żywej i atrakcyjnej
formie, jest im potrzebna. Po zakończonym koncercie wszystkie przedszkolaki
i ich wychowawczynie zgodnie krzyknęli:
chcemy więcej takich koncertów!
Ostatnia warsztatowa edycja „Wesołych
nutek” już w maju, a podsumowanie
– plenerowe, dla wszystkich milusińskich,
nastąpi na festynie z okazji Dnia Dziecka,
2 czerwca na Rynku. Wówczas artyści
zaproszą wszystkie dzieci do wspólnej
zabawy. Oczywiście muzycznej.

Wielkie malowanie
po ścianie

Malowanie na ścianie © G.Grzegorzewska

Nutki na wyjeździe
Ostatnie spotkanie naszych maluchów
z Panią Muzyką miało miejsce w filii
Gminnego Ośrodka Kultury w Falentach.

Wesołe nutki w GOK Falenty © P. Iwicki

Czy można bezkarnie malować farbami
po ścianach? Czy można sprayem kreować rozmaite kształty i sprawić, że
schody rozkwitną jak łąka? Okazuje
się, że tak. Dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie
zostały zaproszone przez właścicieli największego w Warszawie centrum zabaw
dla dzieci - FunPark Digiloo do wykonania bardzo nietypowych prac malarskich.
Nasze pociechy otrzymały do dyspozycji kilkadziesiąt metrów kwadratowych
białych ścian do pełnej dyspozycji. Po
godzinnych pracach artystyczno-malarskich, ściany rozkwitły barwą fantastycznych kwiatów, zazieleniła sie łąka, nie
zabrakło wesołych rączek. Nad wszystkim

Stronę redaguje Piotr Iwicki
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czuwali zarówno rodzice małych artystów
jak i pracownicy GOK: pani dyrektor Elżbieta Kuczara i Piotr Iwicki. Zabawa bardzo się wszystkim małym artystom podobała, bowiem dotychczas za podobne
malunki na ścianach mogli jedynie dostać
burę. Po zakończeniu ozdabiania ścian
Digiloo, raszyńskie dzieci bawiły się na
tym gigantycznym, zadaszonym, wielopiętrowym, powstałym wewnątrz hali
sportowej „Warszawianki”, placu zabaw,
którego budowa kosztowała ponad 5 mln
zł. Czekał je też poczęstunek. Malarskie
warsztaty były początkiem współpracy
GOK z Digiloo. Już na festynie z okazji Dnia Dziecka (2 czerwca - raszyński
Rynek) odbędzie się konkurs plastyczny
pod patronatem FunParku, a latem uczestnicy GOK-owskich półkolonii ponownie
odwiedzą centrum zabaw.

Leszek Świdziński
porwał publiczność
Są takie koncerty, które z góry skazane są
na sukces. Należał do nich recital światowej sławy tenora Leszka Świdzińskiego,
który zaśpiewał po uroczystej Mszy Świętej z okazji Bitwy pod Raszynem. Artysta, który nierzadko przyciąga do audytoriów tak wielkich jak Sala Kongresowa,
komplety publiczności, świetnie wiedział
jak trafić do serc raszyńskiej publiczności.
Do okoliczności tego dnia nawiązała aria
Stefana z opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. Po niej wysłuchaliśmy
trzech prawdziwych operowych hitów:
„E lucevan le stelle” z „Toski” i „Nessum
Dorma” z „Turandot” Pucciniego oraz
arię Nemorina z opery „Napój miłosny”
Gaetano Donizettiego. Całość dopełniły
piękne arie operetkowe oraz duety. To, że
publiczność domagała się bisów, jest najlepszą recenzją koncertu. Słychać było
głosy, iż taka lekka acz poważna muzyka
powinna gościć częściej w naszej gminie.
Może więc operetkowa gala w karnawale?
Kto wie? Organizatorem koncertu był
Gminny Ośrodek Kultury.

Leszek Świdziński © A. Pluta

GMINNY OŚRODEK KULTURY

RASZYŃSKIE ŚWIĘTO TAŃCA
20 kwietnia w SP w Raszynie, po raz
kolejny, odbył się Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta
Gminy Raszyn, zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie
przy współudziale Klubu Tańca, działającego przy GOK–u. W galowej części
turnieju gości oraz uczestników powitała Elżbieta Kuczara, dyrektor GOKu, a uroczystego otwarcia dokonał Wójt
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, życząc
zawodnikom satysfakcji w turniejowych
zmaganiach, a widzom niezapomnianych
wrażeń. Uczestnicy turnieju tańczyli
w następujących kategoriach wiekowych:
10 -11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat oraz powyżej lat 15. W raszyńskim turnieju wzięły
udział sportowe pary w klasach tanecznych od E do A, czyli najwyższej klasy
krajowej. Na parkiecie stanęło ok. 130 par
z 39 klubów z całej Polski. Sędziowie pod
przewodnictwem sędziego głównego Pawła
de Pourbaix, Prezesa Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego,

mieli niezwykle trudne zadanie, typując
pary do rund finałowych i kwalifikując na
poszczególne miejsca. Dyplomy i medale
finalistom oraz puchar y zwycięzcom
w różnych kategoriach wiekowych wręczali także przewodniczący Rady Gminy
Raszyn Dariusz Marcinkowski, wicewójt
Gminy Raszyn Marzena Lechańska oraz
Izabela Makarska, przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
Rady Gminy Raszyn.
W sali sportowej z okazjonalną scenografią, profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem, publiczność podziwiała wspaniałe widowisko artystyczne, a zwłaszcza
kunszt tancerzy i tancerek, zarówno
w tańcach standardowych (walc, tango,
walc wiedeński, slowfoxtrot, qustep), jak
i latynoamerykańskich (samba, cha-cha,
rumba, pasodoble). Turniejowi towarzyszyły liczne pokazy m.in. dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne do Gminnego Ośrodka Kultury (zajęcia odbywają
się w Szkole Podstawowej w Raszynie

Radość z sukcesu © A. Pluta

i w Szkole Podstawowej w Sękocinie).
Wystąpili także raszyńscy seniorzy –
państwo Renata i Andrzej Szeląg. Najciekawszym jednak momentem turnieju było
wręczenie pucharu przez Wójta Gminy
Raszyn wybranej parze. Wszyscy czekali
na ten wybór z zapartym tchem. W tym
roku puchar Wójta Gminy Raszyn powędrował do Łomianek - do Kingi Bakierskiej i Jakuba Oszczyka.
Tegoroczny turniej spotkał się z bardzo
pozytywnym odbiorem sędziów, trenerów, tancerzy oraz widzów – co podkreślił Paweł de Pourbaix, główny sędzia
turnieju. Chwalono nas tego dnia za
sprawną organizację i efektowną oprawę
artystyczną. Do takiej oceny bez wątpienia przyczynili się także pracownicy
administracji (zwłaszcza p. Marek Bilski) i obsługi ze SP w Raszynie. Serdecznie dziękuję także pani dyrektor Annie
Bobynko za życzliwą współpracę. Pracownicy GOK-u spędzili w pracy kilkanaście godzin (także przy organizacji
Rajdu Pieszego „ Szlakiem Naszej Historii”), czuwając nad dobrym przebiegiem
imprezy, za co otrzymali piękne, taneczne
podziękowanie.

ZIARNEM MALOWANE...
Wystawa obrazów URSZULI ZAWILIŃSKIEJ w Kuklówce Radziejowickiej
Kuklówka Radziejowicka to malowniczo
położona nad rzeką Pisią Tuczną mazowiecka wieś, w której ostatnie 14 lat swojego życia spędził wybitny polski malarz
realistyczny XIX wieku Józef Chełmoński, autor słynnych „Bocianów”, „Babiego
lata”, „Kurki wodnej”. Nie dziwi zatem,
że patronem SP w Kuklówce jest właśnie Józef Chełmoński. Każdego roku 19
marca, w imieniny Józefa, szkoła obchodzi swoje święto. W tym roku zostało ono
połączone z obchodami 10-lecia DSM,
czyli Dialogu Starszych z Młodszymi.
Jest to projekt edukacyjny mający przede
wszystkim na celu wymianę międzypokoleniową : seniorów oraz dzieci i młodzieży.
Efektem dialogu są ciekawe spotkania,
konkursy, koncerty, wystawy. W trakcie
uroczystości można było wysłuchać m.in.

koncertu w wykonaniu chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fermata, mini recitalu aktorki Agnieszki Zielkowskiej, montażu scenicznego inspirowanego utworami
Janusza Korczaka w wykonaniu uczniów
szkoły. Działaniom wokół dialogu towarzyszyła wystawa obrazów „Malowane
zbożem” pani Urszuli Zawilińskiej, mieszkanki Raszyna. Wystawa przygotowana
przeze mnie i Piotra Iwickiego, spotkała
się z dużym zainteresowaniem zarówno
młodych, jak i starszych odbiorców.
W Kuklówce prezentowane były prace
z cyklu „ Madonny polskie”, kompozycje
z suszonych kwiatów i tradycyjne polskie
podłaźniki. Dziękuję pani dyrektor Irenie Skowrońskiej inicjatorce i „dobremu
duchowi” DSM za zaproszenie na tę
piękną uroczystość, w której niestety nie
mogła za względów zdrowotnych uczestniczyć pani Urszula Zawilińska. Tą drogą

Madonna Katyńska © Urszula Zawilińska

raz jeszcze przekazuję Jej wyrazy podziwu
i serdeczne podziękowania od gości i organizatorów tego kulturalnego wydarzenia.
Stronę redaguje Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u
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GMINNA BIBLIOTEKA

MOTOCYKLOWY
PIĄTEK
w JAWOROWEJ!

Jeśli tylko dopisze pogoda, piątkowe
popołudnie 17 maja w Jaworowej zapowiada się wyjątkowo interesująco dla
młodych fanów motoryzacji jednośladowej. Dorośli pasjonaci motocykli: konstruktorzy i rekonstruktorzy oraz uczestnicy rajdów i wypraw motocyklowych
spotkają się na dziedzińcu budynku przy
ul. Warszawskiej 95, by zaprezentować
dzieciom, młodzieży i chętnym mieszkańcom swoje hobby i maszyny. Goście postarają się odpowiedzieć na każde pytanie,
uchylić związanych z motocyklami warsztatowych tajemnic i przekonać, że realizacja hobby nie musi oznaczać ogromnych
wydatków. Zapraszamy od godz. 17.00
wszystkich, którzy lubią lub chcą jeździć rekreacyjnie, ścigać się, konstruować
nowe maszyny, dokonywać renowacji
i rekonstrukcji zabytkowych lub po prostu
podziwiać. W atmosferze majówki czekają
na Was wolontariusze pasjonaci: Marek
Bujakowski, Stanisław Piwowar, Marcin
Liżewski, Mieczysław Trzpil i Mariusz W.
oraz ich wyjątkowe motocykle. Spotkanie będzie efektem współpracy członków
Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich Klubu „Arka”, bibliotekarza Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Raszynie, zespołu pracowników Ogniska Wychowawczego w Jaworowej i Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień na rzecz młodych mieszkańców
gminy. Wstęp wolny. Do zobaczenia!
Krystyna Zawadzka

Sukcesy Seniorów
Dom Kultury „Miś” wraz z Ośrodkiem
Kultury „Arsus” w Ursusie zorganizowały
I Przegląd Piosenki Polskiej pt. „Kocham
Cię Ojczyzno”. Miał on charakter otwartego przeglądu, w którym uczestniczyły
amatorskie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry i soliści. Jego
celem było krzewienie polskiej tradycji
i historii w piosence i pieśni i ukazywanie
ich ciągle aktualnych walorów. Gminny
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Informacje o imprezach
znajdują się na str. 8
Kuriera Raszyńskiego
Ponadto zapraszamy na:

7-15 MAJA – pokazy krótkich
filmów z bibliotekarstwem w tle
a od 6 MAJA na zorganizowaną przez GOK wystawę „Raszyn w fotografii”

Cały Powiat
Czyta Dzieciom
27 maja o godz. 13.00 w holu Biblioteki będzie miała miejsce gala gminna II
edycji akcji zainicjowanej przez Starostę
Pruszkowskiego Elżbietę Smolińską „Cały
Powiat Czyta Dzieciom”. Podczas imprezy
Starosta i jej Goście, m.in. aktorka Małgorzata Socha, wspólnie z wyłonioną
w eliminacjach gminnych zdobywczynią
1 miejsca w konkursie głośnego czytania
Adrianną Niewiadomską (kl. 1c Gimnazjum w Raszynie) oraz przedstawicielami
władz gminy przeczytają zgromadzonej
Ośrodek Kultury w Raszynie reprezentowały solistki-wokalistki: Izabela Makarska i Alicja Siewiera prowadzone przez
Piotra Piskorza oraz zespół „Barwy
Jesieni” pod kierownictwem Krystyny
Strzeżek, z akompaniamentem Pawła
Wiśniewskiego. Izabela Makarska zaśpiewała „Pieśń o ojczyźnie” z własnym tekstem do muzyki Giuseppe Verdiego oraz
„Sen o Warszawie” z repertuaru Czesława Niemena”. Alicja Siewiera zaśpiewała przedwojenną piosenkę „Nasza jest
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publiczności znane i lubiane wiersze
Juliana Tuwima. Przewidziano też rozdanie nagród pozostałym laureatkom:
Marii Kluczyńskiej (SP w Ładach), Karolinie Rostalskiej (SP w Raszynie), Alicji
Kuran (SP w Sękocinie). Podsumowaniem
akcji będzie Wielkie Powiatowe Czytanie
z okazji Dnia Dziecka na uroczystym
finale w Pruszkowie w pierwszych dniach
czerwca, gdzie na młodych uczestników
czekają atrakcyjne nagrody, a kilka dni
wcześniej, 29 maja o godz. 9.00, także
w Pruszkowie, warsztaty prowadzone
przez zawodowych aktorów. W imieniu Starosty Pruszkowskiego serdecznie
zapraszamy! 			
MG
noc” z tekstem Juliana Tuwima oraz piosenkę sławiącą piękno ziemi raszyńskiej
pt. „Czy jest coś piękniejszego na tym
świecie” z tekstem Izabeli Makarskiej.
Zespół „Barwy Jesieni” wykonał wiązankę
piosenek warszawskich. Podczas Koncertu
Laureatów raszyńscy artyści otrzymali
dyplomy, wyróżnienia i piękne puchary.
GOK w Raszynie jest placówką wyróżniającą się i znaną z sukcesów swoich zespołów i solistów.
Izabela Makarska Radna Gminy Raszyn

SPORT

IV BIEG RASZYŃSKI
14 kwietnia odbyła się najbardziej prestiżowa impreza sportowa w Gminie Raszyn,
uznawana za jedną z największych imprez
sportowych organizowanych pod Warszawą. Już po raz czwarty Klub Sportowy Raszyn i Gminny Ośrodek Sportu
w Raszynie zorganizowali Bieg Raszyński, imprezę masową o zasięgu nie tylko
ogólnopolskim, ale i światowym. Obok
liczących się zawodników z różnych stron
Polski w Biegu Raszyńskim pojawili się
biegacze z Kenii, Ukrainy i Rosji. Z roku
na rok coraz większą grupę stanowią
mieszkańcy Gminy Raszyn. W IV edycji uczestniczyło w sumie 581 biegaczy,
z których aż 571 bieg ukończyło. Na starcie stanęli 16-latkowie, rodzice z dziećmi
oraz seniorzy z najstarszym 83-letnim
warszawiakiem. Na trasie zobaczyliśmy
też niewidomego biegacza z Pruszkowa
Ryszarda Sawę, który ma na swoim koncie ponad 100 ukończonych maratonów
oraz jeden supermaraton. Obecność tych
wszystkich osób świadczy o rosnącej randze imprezy.
Tak jak w poprzednich latach, przed
startem biegaczy wyruszyli miłośnicy
nordic walking. Wspaniali kibice, rozstawieni po trasie, dopingowali wszystkich
zawodników. Dziesięciokilometrową trasę
najszybciej pokonał Kenijczyk Biwot
Wycliffe Kipkorir, któr y z czasem
29:07, o minutę lepszym od poprzedniego rekordu, wyprzedził Radosława
Kłeczka (28:58) i Jakuba Nowaka

(30:01). Wśród Pań zwyciężyła rodaczka
zwycięzcy Kenijka Wycliffe Kipkorira
(34:43), wyprzedzając Katerynę Karmanienko (35:06) i Mariolę Ślusarczyk
(37:17). Spośród licznie startujących
mieszkańców Gminy Raszyn najszybsza była wśród pań, Dorota Gregorczyk z Raszyna, a wśród panów Adam
Kamiński, również mieszkaniec Raszyna.
W Nordik Walking, konkurencji towarzyszącej pierwsze miejsce zajęła Grażyna
Troniarz. Za nią uplasowały się: Celina
Szarek, Ewa Sielińska, Renata Wysocka,
Elżbieta Krajewska i Henryka Koper. Najlepiej dopingujący zespół „Piłkarzy” uzyskał nagrodę wysokości 1000 zł.
Bardzo dobra organizacja biegu, sportowa atmosfera, łącząca r ywalizację
z dobrą zabawą to z pewnością efekt
pracy organizatorów: Klubu Sportowego Raszyn z Piotrem Pikielem na czele
i Gminnego Ośrodka Sportu z Dyrektor
Katarzyną Klimaszewską. W organizacji
pomagali też, już po raz czwarty, uczniowie Gimnazjum w Raszynie. Znaczną
pomoc finansową organizatorzy uzyskali
od Gminy Raszyn.

Start © K. Aranowska

Pierwszy na mecie © K. Aranowska

Małgorzata Kaiper

Ryszard Sawa © K. Aranowska

WIOSENNE SUKCESY SPORTOWCÓW z ŁAD
Uczniowie SP w Ładach uczestniczą
w rozmaitych zawodach sportowych. Wiosną tego roku odnieśli wiele zwycięstw. W
Mistrzostwach Gminy w Dwóch Ogniach
Usportowionych chłopców zajęli I miejsce, przed SP z Raszyna i SP z Sękocina. Również w analogicznych zawodach dziewcząt uczennice SP Łady zajęły

I miejsce, SP Raszyn II m-ce, SP Sękocin
III m-ce. Pomiędzy uczniami gminnych
szkół rozegrano również Mistrzostwa
w Mini Piłce Siatkowej chłopców i dziewcząt, których wyniki były analogiczne.
Nasi uczniowie odnosili też sukcesy poza
granicami Gminy Raszyn. Wiosną dziewczęta ze SP w Ładach zajęły I miejsce

Ryszard Eggink w trakcie Mistrzostw Poski w Szachach © arch. szkoły

w powiatowych zawodach o Memoriał
Kowalczyka w Dwóch Ogniach dziewcząt, a w Mistrzostwach Polski w Szachach do 16 lat – nasz uczeń, Ryszard
Eggink, członek UKS Łady – zdobył brązowy medal. Gratulujemy sukcesów!
Magdalena Gużkowska
nauczycielka SP w Ładach

Uczennice z Ład w Memoriale Kowalczyka © arch. szkoły
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RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!

Dziękuję za piękne prace o tematyce wiosennej. Niestety nie wszystkie
mogłem pokazać w tym numerze gazety. Zachwyciły mnie prace plastyczne wykonane przez raszyńskich przedszkolaków (pod kierunkiem
nauczycieli) na Wielkanocną Wystawę Dziecięcą. Jakie ciekawe pomysły
i techniki wykonania!
Uroczyste wręczenie podziękowań i nagród odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej 25 kwietnia. Gratuluję wszystkim uczestnikom efektów ich
twórczej pracy. Zapraszam raz jeszcze tą drogą do udziału w konkursach:
plastycznym i literackim, w związku z obchodzonym w naszej gminie
Rokiem Księcia Józefa Poniatowskiego. Portret Księcia (format A4 lub A3
– technika dowolna) oraz wiersze można dostarczać do 13 maja do Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie.
W następnym numerze przedstawię nagrodzone prace z innych konkursów. A skoro mowa o konkursach gratuluję Marcie Iwickiej, która otrzymała wyróżnienie I stopnia na szczeblu krajowym w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”, którego przewodniczącym jury był dziekan
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pan dr hab. Błażej
Ostoja Lniski. Niestety praca przeszła na własność organizatorów konkursu. Obrazowała jesień w lesie. Serdecznie gratulujemy.
Pozdrawiam Raszyniaczek!

Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Przedszkole w Falentach

Niepubliczne Przedszkole „Pociecha” w Rybiu

Przedszkole w Falentach

Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Przedszkole Nr 2 „W Stumilowym Lesie”

Szkoła Podstawowa w Raszynie - klasy „0”

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

Niepubliczne Przedszkole „Zebra”

Szkoła Podstawowa w Sękocinie - klasy „0”

Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Tęcza”
Lista wyników:
Szkoła Podstawowa w Ładach
Maluch
1. Iwicka Marta - wyróżnienie I stopnia
2. Czerwiec Adam - I miejsce w szkole
3. Kujawa Maja - wyróżnienie
4. Wilczkowski Jakub - wyróżnienie
Młodzik
5. Ziemba Natalia - I miejsce w szkole
6. Nastański Tomasz - wyróżnienie
7. Cackowski Marek - wyróżnienie
8. Seredyńdki Antoni - wyróżnienie
W konkursie wzięło udział 29 osób
ze Szkoły Podstawowej w Ładach.

Wiosenne inspiracje - prace dzieci
z Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie”
w Raszynie

Karolina Nguyen – grupa Króliki

Erva Tanfikulu, Natalia Żytyńska,
Emilia Kitlas – grupa Motylki

Antonina Kaczmarek – grupa Tygryski

Aleksandra Borzechowska – grupa Króliki

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

