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KURIER
RASZYŃSKI

DOBRA INFORMACJA! 
Trwa projektowanie szkoły dla dzieci 

z Dawid, Dawid Bankowych, Ład, 
Podolszyna Nowego, Falent i Jaworowej.



KURIER RASZYŃSKI NR 27 MAJ 2013  |  WWW.RASZYN.PL2

Sława jest echem cnoty…
…ta łacińska sentencja przyświecała społeczności Szkoły Podstawowej w Ładach podczas 
obchodów kolejnego święta placówki. Święta w tym roku szczególnego, bo przypadającego 
w 250-tą rocznicę urodzin i 200-ną rocznicę śmierci patrona Szkoły księcia Józefa Ponia-
towskiego. Okrągłe daty sprawiły, że scenariusz uroczystej akademii przygotowany przez 
p. Iwonę Pastuszkę i p. Jolantę Kulig przeniósł zebranych gości, uczniów i nauczycieli na 
urodzinowe przyjęcie księcia Poniatowskiego. Wśród nietypowych, ale cennych upominków 
wręczanych patronowi placówki znalazły się sukcesy i osiągnięcia uczniów, wiersze patrio-
tyczne recytowane przez uczennice klas starszych, pieśni żołnierskie w wykonaniu szkol-
nego chóru pod kierunkiem p. Elżbiety Borsuk, akrobatyczny taniec w wykonaniu 3-krot-
nej Mistrzyni Świata i tegorocznej Mistrzyni Europy w tańcu Disco Dance z elementami 
akrobatyki oraz Mistrzyni Polski w tańcu jazz – Mai Klimaszewskiej oraz walc angielski 
i cha-cha w wykonaniu zdobywców I miejsca na Turnieju Tańca Towarzyskiego – Aleksan-
dry Ochman i Sergiusza Ciechomskiego z klasy II c. Prezentem było również wykonanie 
na skrzypcach „Koncert G-dur” A. Vivaldiego przez uczennicę klasy VI A Justynę Charczuk, 
która uczęszcza do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego. Po prezen-
tacji urodzinowych upominków głos zabrał obecny na uroczystości Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba. Przypomniał zebranym, że rok 2013, został uchwalony przez Radę Gminy 
rokiem księcia Józefa Poniatowskiego. Podziękował występującym uczniom za możliwość 
udziału we wzruszającej uroczystości oraz chórowi szkolnemu i pocztowi sztandarowemu 
za godne reprezentowanie Szkoły i Gminy podczas uroczystości w Warszawie. Wicewójt 
Gminy Raszyn p. Marzena Lechańska przekazała na ręce Dyrektora Szkoły Wiesława 
Borsuka okolicznościową dedykację, a Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie 
p. Elżbieta Kuczara wręczyła mu zbiór fotografii wykonany podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Gminy poświęconej obchodom Roku Poniatowskiego, która odbyła się w zabytkowym 
Pałacu w Falentach. Uroczystą akademię z okazji Święta Szkoły Podstawowej w Ładach 
im. księcia J. Poniatowskiego zakończyło odśpiewanie pieśni „Najpiękniejsza i najmilsza 
jest nasza Ojczyzna” – nasza mała Ojczyzna – Gmina Raszyn. 

Katarzyna Witanowska, nauczycielka SP Łady

Festyn Rodzinny w Ładach
z Księciem Józefem Poniatowskim w tle
19 maja, już po raz kolejny, w SP w Ładach odbył się festyn rodzinny, tym razem pod 
hasłem „Książę Józef Poniatowski bohaterem Gminy Raszyn”. Tegoroczna impreza, zwią-
zana z obchodami Roku księcia Józefa Poniatowskiego, dzieliła się na część oficjalną oraz 
tą bardziej rodzinną. Na sali gimnastycznej uczniowie oraz nauczyciele uhonorowali 
patrona akademią. Chór, tancerze i młodzi aktorzy trzymali naprawdę wysoki poziom! 
Bardzo ciekawe informacje o przebiegu Bitwy pod Raszynem na terenie Ład i Dawid 
przekazał Waldemar Zubek – rekonstruktor, pasjonujący się tym okresem historii. Na zakończenie oficjalnej części imprezy Dyrek-
tor GOK-u Elżbieta Kuczara wręczyła nagrody uczestnikom konkursów związanych z osobą Księcia, a Dyrektor Szkoły Wiesław 
Borsuk wspaniałymi szablami, dyplomami i statuetkami Poniatos, uhonorował wszystkich, którzy pomagają szkole. Tymczasem na 
boisku szkolnym na gości imprezy czekało wiele atrakcji. Chętni mogli wziąć udział w zawodach sportowych, kibicować meczowi 
piłkarskiemu Samorządowcy – Rodzice, czy zagrać w Turnieju Szachowym o szablę Księcia Józefa. Młodzi artyści mogli zaprezento-
wać rodzicom swoje umiejętności. Dla najmłodszych przygotowano nadmuchiwane place zabaw, zjeżdżalnie, tory przeszkód i bębny 
afrykańskie. Nie zawiedli też strażacy – za kołem otwartego wozu usiąść mogli wszyscy mali miłośnicy akcji. Przy specjalnym stoisku 
chętni mogli wymienić zużyte baterie na sadzonki roślin, a na zgłodniałych czekały stoiska z ciastami, grillem i domowym smalcem. 
Dzieciaki pałaszowały hamburgery z Mc Donalda zafundowane przez Radę Rodziców. To była bardzo udana impreza.      Zofia Kaiper

URODZINY KSIĘCIA JÓZEFA

Podziekowania dla szkoły © M. Kaiper

Książę J. Poniatowski i uczniowie © M. Kaiper

Na przyjęciu u Księcia © M. Miszułowcz

Statek piracki przeżył oblężenie © M. Miszułowicz Walka była zaciekła © M. Kaiper Na bębnach grali mali i duzi © M. Kaiper
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INWESTYCJE

Wielka jest ciekawość jak szkoła 
po rozbudowie będzie wyglą-
dać. Wprawdzie prace projek-
towe są w toku, ale już możemy, 
zdając sobie oczywiście sprawę 
z możliwości powstania zmian, 
zaprezentować pierwszą wer-
sję inwestycji. Podczas Pikniku 
Rodzinnego w SP w Ładach 
przypuszczalny harmonogram 
prac oraz tablice z koncep-
cją programowo przestrzenną 
szkoły przedstawiał Wójt Andrzej 
Zaręba. Widząc ciekawość jaką 
budziły, pokazujemy inwesty-
cję na łamach Kuriera Raszyń-
skiego.  Dla ułatwienia kolorami 
zaznaczamy poszczególne strefy 
użytkowe.

ROZBUDOWA SZKOŁY w ŁADACH

 LEGENDA:

▪   strefa przedszkola

▪   strefa sportu

▪   sale lekcyjne i pracownie

▪    inne pomieszczenia edukacyjne

▪   strefa administracji

▪   sanitariaty

▪   strefa gospodarcza

▪   komunikacja
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Dyrektor GOK-u Elżbieta Kuczara
o obchodach Roku Poniatowskiego i nie tylko…
Elżbieta Kuczara – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie jest dyplo-
mowanym nauczycielem sztuki, abiturientem Wydziału Pedagogicznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego, której promotor prof. dr hab. Irena Wojnar, to współtwór-
czyni polskiej koncepcji wychowania do sztuki i przez sztukę. Ukończyła także 3 
kierunki studiów podyplomowych w zakresie: plastyki, sztuki i dziennikarstwa. 
Jest autorką publikacji w prasie lokalnej i pedagogicznej, ilustracji prasowych 
i książkowych. To wysokie kwalifikacje do kierowania placówką oświatową, insty-
tucją kultury, czy pełnienia roli menadżera kultury. O jej pasji życiowej, którą 
szczęśliwie połączyła z zawodową rozmawia Małgorzata Kaiper.

Małgorzata Kaiper: Pani Dyrektor, prowadze-
nie Gminnego Ośrodka Kultury to kolejny etap 
Pani drogi zawodowej. Czy mogłaby Pani przy-
bliżyć ją czytelnikom?
Elżbieta Kuczara: Funkcja Dyrektora 
GOK-u pozwala mi w pełni wykorzystać 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 
Wcześniej, jako nauczyciel sztuki wprowa-
dzałam w jej arkana uczniów, współpra-
cowałam z Klubami Seniora w Raszynie 
i Rybiu, projektowałam tablice upamięt-
niające bohaterów Katynia w kaplicy 
w Kościele św. Bartłomieja w Rybiu, zaini-
cjowałam, razem z panią Urszulą Zawi-
lińską, konkurs palm wielkanocnych. 
Jestem gorącą zwolenniczką pedagogicz-
nej koncepcji wychowania przez twórczą 
aktywność. W oparciu o nią, przez jede-
naście lat pracy w Gimnazjum, realizowa-
łam własny program przedmiotu sztuka / 
plastyka. Od 1991 do 2002 r. prowadzi-
łam w „KR” autorską rubrykę dla dzieci 
o nazwie „Raszyniaczek”, ukazującą twór-
czą aktywność naszych dzieci. Reakty-
wowałam ją w 2011 i prowadzę do dziś. 
Nie tylko promuję rolę sztuki w rozwoju 
zarówno dzieci jak i starszych, ale sama 
też staram się być w pracy zawodowej jak 
najbardziej twórcza. Wyraża się to we wła-
snej działalności artystycznej, wykony-
wanej w wolnych chwilach i dla przy-
jemności. Zaprojektowałam logo GOK-u, 
„Wronika”, powiatowej akcji „CAŁY 

POWIAT CZYTA DZIECIOM”, elimi-
nacji gminnych „Warszawskiej Syrenki”, 
Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Towa-
rzyskiego, Dnia Dziecka, no i oczywiście 
logo i medal z okazji obchodów Roku 
Księcia Józefa Poniatowskiego. Niektóre 
z okładek Kuriera Raszyńskiego są mojego 
autorstwa. 

M.K.: W ciągu ostatnich dwóch lat wprowa-
dziła Pani do raszyńskiego życia kulturalnego 
wiele ciekawych działań. Ostatnie z nich to 
Obchody Roku Księcia Józefa Poniatowskiego. 
Skąd pomysł włączenia gminy w tę ogólnopol-
ską akcję? 
E.K.: Do obchodów Roku Księcia Józefa 
Poniatowskiego zainspirowała Gminę 
Raszyn dr Hanna Krajewska dyrek-
tor Archiwum Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie. Z przyjemnością przyjęłam 
zaproszenie do Pałacu Staszica na roz-
mowę o obchodach, widząc w planowa-
nych przedsięwzięciach ważne elementy 
wychowania patriotycznego i estetycz-
nego. Urząd Gminy reprezentował pan 
Michał Kucharski, p.o. sekretarza. Wypra-
cowane wspólnie z archiwistami i histo-
rykami projekty mają charakter inte-
grujący Polaków wokół ważnej postaci 
narodowej historii, szczególnie ważnej 
w historii Ziemi Raszyńskiej. Z inicja-
tywy samorządu Rada Gminy Raszyn 
podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2013 

Rokiem Księcia Józefa Poniatowskiego. 
Na sesję, w dniu 18 kwietnia, inauguru-
jącą te obchody przewodniczący Rady 
Gminy Dariusz Marcinkowski zaprosił 
do Sali Kryształowej kompleksu pała-
cowego w Falentach, skąd w początko-
wej fazie Bitwy pod Raszynem dowodził 
Poniatowski.

M.K: W jaki sposób powstawał program 
obchodów?
E.K: Po podjęciu decyzji o obchodach 
przez władze Raszyna, w porozumieniu 
z raszyńskimi placówkami edukacyjnymi, 
po konsultacji z Wójtem i Przewodniczą-
cym Rady Gminy, GOK opracował pro-
gram obchodów. Archiwum PAN w War-
szawie wydało 1000 okolicznościowych 
kart pocztowych z wizerunkiem Księcia, 
autorstwa znanej artystki Pauliny Kopy-
steńskiej, a Urząd Gminy Raszyn – oko-
licznościowy medal z wizerunkiem Księ-
cia, naszego projektu. GOK wykonał też 
projekty graficzne zaproszeń, plakatów, 
baneru na sesję Rady Gminy oraz na uro-
czystość „W hołdzie Księciu Poniatow-
skiemu”, która miała miejsce 11 maja.

M.K: Jak Pani wspomniała, obchody to nie tylko 
przypomnienie i uczczenie Księcia, ale też ważny 
element wychowania patriotycznego naszego 
młodego pokolenia. Jaki jest udział dzieci i mło-
dzieży w obchodach?
E.K.: Wójt Andrzej Zaręba, podczas wspo-
mnianej już sesji podkreślił ich wagę 
w tworzeniu tożsamości młodego poko-
lenia. Można śmiało powiedzieć, że naj-
młodsi mieszkańcy są głównymi benefi-
cjentami obchodów, zarówno na terenie 
gminy, jak również centralnych obcho-
dów urodzin Księcia, 7 maja w Warsza-
wie. Delegacja z Gminy Raszyn, a wśród 
nich ubrany w stroje z epoki poczet 
sztandarowy i chór szkolny pod kierun-
kiem p. Elżbiety Borsuk ze SP w Ładach, 
złożyła kwiaty pod pomnikiem Księcia 
w Warszawie, zwiedzała jego apartamenty 
w Pałacu Pod Blachą oraz Pałac Prezy-
dencki. Koncert chóru wzbudził duże 
zainteresowanie organizatorów imprezy 
i prasy. Uczniów chwalono nie tylko 
za występ, ale także za piękną i godną 
postawę. Kształceniu młodego pokolenia 
służą też liczne konkursy, którym patro-
nują Starosta Elżbieta Smolińska oraz 
Wójt Andrzej Zaręba.
 
M.K.: A obchody na terenie gminy?
E.K.: Odbywającą się 11 maja, w raszyń-
skim kościele uroczystość „W hołdzie 

DYREKTOR GOK-u ELŻBIETA KUCZARA

Delegacja z Raszyna przed Pałacem Prezydenckim © A. Pluta
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DYREKTOR GOK-u ELŻBIETA KUCZARA

Księciu Poniatowskiemu”, którą patro-
natem objęli Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik i Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego Elżbieta Smo-
lińska, rozpoczęła Msza Święta. Kon-
celebrował ją Ks. Biskup Tadeusz Pikus 
wraz z naszymi proboszczami: prałatem 
Zdzisławem Karasiem, prałatem Bartło-
miejem Kapałką, kanonikiem Grzegorzem 
Jaszczykiem. Uświetniły ją poczty sztan-
darowe szkół i Straży Pożarnej, a także 
wspaniały koncert Orkiestry Wojskowej 
z Warszawy z dyrygentem podporuczni-
kiem Łukaszem Kukulskim i wybitnymi 
solistami Joanną Horodko i Piotrem 
Rafałko. To był piękny prezent, za który 
pragnę podziękować raz jeszcze panu 
generałowi Wiesławowi Grudzińskiemu, 

dowódczy Garnizonu Warszawa, panu 
pułkownikowi Mariuszowi Kubarkowi 
oraz panu majorowi Arturowi Czereszew-
skiemu Wojsko „podarowało” Raszynowi 
piękny prezent z tej szczególnej roczni-
cowej okazji: orkiestra wystąpiła nieod-
płatnie. Swoją obecnością zaszczycili nas 
przedstawiciele Powiatu Pruszkowskiego, 
włodarze sąsiednich gmin, dowództwo 
Garnizonu Warszawa, radni, sołtysi, 
przewodniczący Rad Osiedli, dyrekto-
rzy placówek edukacyjnych i gminnych 
instytucji. Naszymi gośćmi byli także 
naukowcy z Archiwum PAN-u oraz Pol-
skiego Towarzystwa Archiwalnego. Przy-
byli do nas z różnych stron Polski np. 
Poznania, Szczecina. Przed południem, 
dzięki uprzejmości dyrektora K. Borysa 

zwiedzali Pałac w Falentach oraz, prowa-
dzeni przez p. Honoratę Kaszubę, zwie-
dzali miejsca związane z Bitwą 1809. Po 
Mszy Św. i koncercie goście zostali zapro-
szeni przez Sławomira Żaboklickiego na 
poczęstunek do jego wspaniałej restauracji 
w Hotelu Książę Poniatowski. Dziękuję 
także za współpracę w organizacji uroczy-
stości księdzu proboszczowi Zdzisławowi 
Karasiowi, księżom i siostrom.

M.K.: Obchody Roku Ks. J. Poniatowskiego są 
tylko fragmentem imprez planowo realizowa-
nych w bieżącym roku. Jakie jeszcze działania 
podejmuje GOK?
E.K.: Tak, to tylko fragment naszych dzia-
łań. Robimy ich naprawdę dużo: w kwiet-
niu zorganizowaliśmy 18 imprez, w tym 
– Turniej Tańca Towarzyskiego o zasięgu 
ogólnopolskim. A wszystko to dzięki 
zaangażowaniu niewielkiej grupy etato-
wych pracowników, którzy, co stwierdzam 
z satysfakcją, lubią tę pracę i dzięki niej 
sami się zawodowo spełniają. Bo ta praca 
nie przyniesie efektów, jeśli się jej po pro-
stu nie lubi.

M.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
Pani oraz całemu zespołowi GOK-u dalszych 
sukcesów i poczucia satysfakcji z pracy wyko-
nywanej dla raszyńskiej społeczności.

E.Kuczara, dr.H.Krajewska, ks. Biskup T.Pikus © A. PlutaE.Kuczara dziękuje Orkiestrze Wojskowej © A. Pluta
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AUTYZM – wiem więcej, rozumiem bardziej
Pod takim hasłem Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” 
zorganizowało w dniach od 13 do 17 maja wielotorowe działania upowszech-
niające wśród mieszkańców Gminy Raszyn wiedzę o autyzmie oraz budujące 
partnerstwo w zakresie wsparcia dzieci autystycznych i ich rodzin. Do pomocy 
w organizacji spotkań zaproszono szereg instytucji: Wójta Gminy Raszyn, Radę 
Gminy Raszyn, Fundację SYNAPSIS – lidera w polskich i europejskich dzia-
łaniach na rzecz dzieci i dorosłych z autyzmem, Kuratorium Oświaty, GOPS, 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z Pruszkowa, rodziców, a także nauczy-
cieli, pedagogów i psychologów z placówek oświatowych.

Podczas tych dni można było poznać 
podróżującą po Polsce CUBE INSTA-
LACJĘ SENSORYCZNĄ, dzieło Fun-
dacji SYNAPSIS, pomagające poznać 
i zrozumieć świat osób z autyzmem. 
Była ona prezentowana również w Cen-
trum Nauki Kopernik. Robi niezwykłe 
wrażenie. Naocznie pokazuje jak trudno 
jest zrozumieć i poruszać się w świecie 
pełnym rozmazujących się obrazów, cięż-rozmazujących się obrazów, cięż-ących się obrazów, cięż-cych się obrazów, cięż-
kich rąk i niezrozumiałych, nadmiernych 
dźwięków. 

Dzień pierwszy i drugi
W pierwszym dniu podczas ulicznego 
happeningu po Raszynie, przedszkolaki 
rozdawały ulotki, rozwieszały plakaty 
i zapraszały na wystawę CUBE. Następ-
nego dnia Dyrektor Hanna Pasterska 
oraz Beata Podgórska - psycholog, Pau-
lina Sępek – logopeda, Anna Baśkiewicz 
i Karolina Kaniewska – obie z wykształ-
ceniem psychologa specjalnego zorgani-
zowały warsztaty „Czym jest autyzm, 
a czym nie jest”, podczas którego ponad 
20 osób – nauczyciele przedszkoli i gim-
nazjum w Raszynie, psychologowie, logo-
pedzi poznawali albo znacząco pogłębiali 
swoją wiedzę o autyzmie. Prowadzone 
w bardzo ciekawej i urozmaiconej formie 
warsztaty wprowadzały w teoretyczną 
wiedzę, ale też podpowiadały praktyczne 

działania, dzięki którym dzieci dotknięte 
autyzmem mogą funkcjonować w szkole 
czy przedszkolu. Uczestnicy warsztatów, 
zarówno ci, którym wiedza o autyzmie 
nie była obca, jak i osoby, które zetknęły 
się z nią po raz pierwszy, bardzo wysoko 
je ocenili. 

Dzień trzeci
W tym dniu oglądano film „Otwórz oczy” 
prezentujący historię Temple Grandin, 
wysoko funkcjonującej osoby z auty-
zmem, która była w stanie opisać specy-
fikę funkcjonowania swojego mózgu. Ten 
niezwykły obraz otwiera oczy widzom tłu-
macząc przyczyny niezwykłych zachowań 
autystów, ale pokazuje też, w jaki spo-
sób, rozumiejąc, można wprowadzić ich 
do świata zewnętrznego.

Dzień czwarty
Kulminacyjnym punktem akcji była kon-
ferencja „Autyzm. Wiem więcej, rozu-
miem bardziej” – panel dyskusyjny, któ-
rego cel stanowiła próba wypracowania 
form współpracy różnych instytucji mogą-
cych pomóc dzieciom z autyzmem i ich 
rodzicom. Wzięło w niej udział wielu 
znamienitych gości: Prezes Fundacji 
SYNAPIS dr. Michał Wroniszewski wraz 
ze współpracownikami Urszulą Gałką 
i Wandą Miszułowicz, z-ca Wójta Gminy 
Raszyn Marzena Lechańska, Radni 
Gminy Raszyn: Teresa Nowak, Janusz 
Hoffman, Kazimierz Wieczorek, Kierow-
nik GOPS Elwira Rogowska, Pełnomoc-
nik Wójta ds. Uzależnień Beata Adamiak, 
przedstawicielki Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Pruszkowie Sandra 
Murawska i Magdalena Jedlińska, człon-
kowie Fundacji TOTO Animo z Prusz-
kowa, Beata Rola z MSCDN z Warszawy, 
Joanna Włodarska założycielka szkoły 
Przylądek, stworzonej dla dzieci z auty-
zmem, dyrektor pierwszego w Polsce 
przedszkola integracyjnego „Zaczarowane 

ziarenko” oraz rodzice małych i doro-
słych autystów. Dużą grupę gości stano-
wiły przedstawicielki raszyńskiej oświaty: 
dyrektor Przedszkola „W Stumilowym 
Lesie” Magdalena Kołakowska, „Bajko-
wego Przedszkola” w Dawidach Ewa Gac, 
Przedszkola w Falentach Jolanta Nowak 
oraz Dyrektor Gimnazjum w Raszy-
nie Ilona Łucjanek i psycholog ze SP 
w Raszynie.
 Prezes Fundacji SYNAPSIS Michał 
Wroniszewski i jego współpracownice 
do raszyńskiego przedszkola przyjechali 
prosto ze spotkania z Panią Prezyden-
tową Anną Komorowską, podczas którego 
przedstawiciele organizacji zajmujących 
się autyzmem zabiegali o podjęcie syste-
mowych działań pomagających osobom 
z autyzmem znaleźć się w normalnym 
życiu. Dowodzili, spotykając się ze zro-
zumieniem, że bez koalicji przedstawicieli 
państwa, samorządów, urzędów, organiza-
cji pozarządowych i rodziców nie da się 
włączyć autystów w życie społeczne.
 Tego też problemu dotyczyło raszyń-
skie spotkanie. Pomysłodawczyni – dyrek-
tor integracyjnego Przedszkola pod 
Topolą, prowadząca panel, Hanna Paster-
ska, powiedziała, że z racji przebywania 
w przedszkolu od lat dzieci z autyzmem, 
ona i jej współpracownice postanowiły 
postawić problem na forum całej gminy, 
szukając systemowego ogarnięcia pro-
blemu. Powiedziała też, że funkcjonowa-
nie w Gminie Raszyn przedszkola inte-
gracyjnego, w którym znalazło się miejsce 
dla kilkorga autystów, to zasługa organu 
prowadzącego, doceniającego wagę pro-
blemu. Dr. M. Wroniszewski wyjaśnił 
zebranym, że obecnie autyzm, z uwagi 
na dynamiczny wzrost ilości osób nim 
dotkniętych, uznawany jest za kolejny 
po raku, cukrzycy i AIDS problem zdro-
wotny. Ostatnie lata to z jednej strony 
większa częstotliwość pojawiania się 
schorzenia, z drugiej tworzenie narzędzi 
do wczesnej diagnozy. Stwierdzenie, że 
dziecko w drugim półroczu życia kieruje 
wzrok na usta, a nie oczy osoby do niego 
mówiącej i brak reakcji na imię jest wska-
zówką do rozpoczęcia diagnozy. Co wię-
cej, u dzieci mniej zaburzonych, uczenie 
patrzenia w oczy może zapobiec rozwo-
jowi pełnych objawów. Zdiagnozowanie 
dziecka w późniejszych latach daje znacz-
nie mniejsze szanse. Terapeuta z SYNAP-
SIS Urszula Gałka zwróciła uwagę 
na konieczność jak najwcześniejszej Warsztaty © M. Kaiper
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diagnozy, ale też indywidualnego wspo-
magania rozwoju. Tak jak dzieciom nie-
widomym potrzebny jest przewodnik, 
dzieciom kalekim – wózek, tak auty-
stom – terapeuta wspomagający – tzw. 
cień. O działaniach Gminy Raszyn, jako 
organu prowadzącego i odpowiadającego 
na potrzeby dzieci specjalnej troski opo-
wiadała z-ca Wójta Marzena Lechań-
ska, wieloletni nauczyciel, który w swej 
pracy zawodowej spotkał się bezpośred-
nio z dziećmi z autyzmem. Działania 
GOPS-u, który realizując zadania pań-
stwa, wspomaga materialnie rodziny 
dzieci autystycznych prezentowała Kie-
rownik Elwira Rogowska. W kolejnym 
czasie wypowiadały się przedstawicielki 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

z Pruszkowa, która od początku br. zaj-
muje się wydawaniem orzeczeń o niepeł-
nosprawności. Dotychczas wydały ich 
blisko 50. O historii i działaniu prywat-
nej szkoły Przylądek dla autystów, którzy 
nie znaleźli swego miejsca w placówkach 
państwowych opowiadała Joanna Wło-
darska, jej założycielka, a o codziennych 
zmaganiach z wychowywaniem i kształ-
ceniem małych autystów – tata Eryka, 
mama Bartka i mama Kuby. Wszyscy troje 
mówili o wysiłku, jaki każdego dnia 
wkładają w specjalistyczne kształcenie 
dzieci, efektach jakie, dzięki temu otrzy-
mują, konieczności wożenia maluchów 
w odległe miejsca Warszawy, a szczegól-
nie o braku współpracy ze strony leka-
rzy lekceważących objawy autyzmu. 

O kompletnym braku wsparcia dla doro-
słego autysty mówiła założycielka Funda-
cji TOTO ANIMO z Pruszkowa.
 Dobrą informacją służyła zebranym 
Beata Rola, konsultant ds. kształce-
nia specjalnego z MSCDN informując 
o bezpłatnych, 500 godzinnych kursach 
i studiach podyplomowych nt. pracy 
z dzieckiem autystycznym, w których 
uczestniczyć mogą poza nauczycielami 
również rodzice. 
 Na zakończenie, podsumowując spo-
tkanie, Dyrektor Hanna Pasterska powie-
działa, że poza pieniędzmi, które są 
z pewnością ważne w bardzo kosztow-
nym kształceniu autystów, konieczne jest 
systemowe zaprojektowanie pracy z nimi, 
począwszy od wczesnej diagnozy, poprzez 
prowadzenie skutecznych działań blisko 
domu, bez konieczności wożenia dzieci 
w odległe miejsca Warszawy, po wsparcie 
rodzin w ich codziennym trudzie. 
 Podjęte przez raszyńskie Przedszkole 
pod Topolą działania zasługują na najwyż-
sze uznanie. Motorem większości instytu-
cji zajmujących się autyzmem są rodzice 
dzieci autystycznych. W tym przypadku 
mieliśmy do czynienia z najlepiej pojętą 
misją pracowników placówki oświato-
wej. Należy mieć nadzieję, o czym czę-
sto mówiono podczas spotkania, że jest 
to początek wypracowywania skutecznego 
systemu opieki nad dzieckiem autystycz-
nym i jego rodziną.    Małgorzata Kaiper

Wolontariusze potrzebni od zaraz

8 letni Krzyś jest wesołym dzieckiem cier-
piącym na autyzm. Zdiagnozowano go, 
gdy miał niespełna 3 lata. Od tego czasu 
przechodził przez wiele metod wspoma-
gających jego rozwój. Najbardziej sku-
teczna okazała się stosowana obecnie 

metoda 3i. Polega ona na trwających 
40 godzin w tygodniu zajęciach z dziec-
kiem w specjalnym pokoju zabaw w jego 
domu rodzinnym. Dzięki intensywnej, 
interaktywnej i indywidualnej opiece 
Krzyś zaczął porozumiewać się z oto-
czeniem. Aby mogła trwać potrzebnych 
jest 30 wolontariuszy. Obecnie pracuje 
z nim 20 osób (po 1,5 godziny w tygo-
dniu). Szukamy kolejnych osób, które, 
po przeszkoleniu, poświęciły by trochę 
czasu naszemu syn-
kowi. Ta metoda 
działa. We Fran-
cji 1/3 spośród 160 
dzieci poddanych 
terapii samodzielnie 
uczy się w szkołach. 
Koordynatorem dzia-
łań jest Stowarzy-
szenie AEVE, które 
studentom uczest-
niczącym w progra-
mie wydaje zaświad-
czenia o odbytych 
praktykach.

Sesje i spotkania koordynacyjne odby-
wają się w naszym domu w Dawidach 
Bankowych, ul. Miklaszewskiego 52.

Tel. 691 090 019; 601 067 845

Z góry dziękujemy za Wasze 
zainteresowanie i zapraszamy 

do programu!

Anna i Dariusz Kopytowscy 

Warsztaty © M. Kaiper

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

NIEBIESKIE PRZEDSZKOLE



KURIER RASZYŃSKI NR 27 MAJ 2013  |  WWW.RASZYN.PL8

Uzależnionym na pomoc
Problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu czy 
komputera nie jest błahy. Dotyka uzależnionych i ich rodzin, 
istotnie deformuje życie społeczne. W gminie Raszyn pomocą 
uzależnionym, a także zapobieganiem poprzez właściwe akcje 
edukacyjne, zajmuje się od 2011 r. Pełnomocnik Wójta ds. Pro-
filaktyki Uzależnień – Beata Adamiak. O specyfice i zakresie jej 
działań rozmawia Małgorzata Kaiper.

Małgorzata Kaiper: Na czym 
polega praca Pełnomocnika Wójta 
ds. Profilaktyki Uzależnień?
Beata Adamiak: Podstawowym 
moim zadaniem jest orga-
nizowanie na terenie gminy 
profilaktyki uzależnień tzn. 
zapobieganie wchodzenia 
w uzależnienia oraz pomocy 
uzależnionym i ich rodzi-
nom. Szukam z nimi kon-
taktu i wskazuję drogi, które 
pomagają wyjść z uzależnie-
nia. Z prośbą o pomoc zgła-
szają się bliscy, powiadamiają 
nas szkoły, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Policja. 
Nasza rola, bo wspomagają 
mnie pracujący w Punkcie 

Konsultacyjnym w Jaworowej 
psycholog oraz psychotera-
peuta uzależnień, polega na 
wskazywaniu rozwiązań tu, 
na miejscu, albo kierowaniu 
do innych, bardziej wyspe-
cjalizowanych ośrodków. 
Poza tym, jako gmina, wspo-
magamy szkoły posiadające 
własny szkolny program pro-
filaktyczny, dofinansowu-
jąc programy profilaktyczne, 
szkolenia rodziców, uczniów 
i nauczycieli. Wspieramy też 
wszystkie instytucje, które 
prowadzą zajęcia pozalek-
cyjne. Staramy się, aby dzieci 
miały alternatywę dla postaw 
sprzyjających wchodzeniu 

w uzależnienia, aby znalazły 
zajęcia dla nich atrakcyjne, 
miały wypełniony czas wolny. 
Pokazujemy im, że mogą dzia-
łać pozytywnie zamiast powie-
lać negatywne wzorce niejed-
nokrotnie wynoszone niestety 
z domu.

M.K. Czy uzależnienia są w naszej 
gminie istotnym problemem?
B.A. Bardzo trudno to stwier-
dzić, ponieważ wiele dzieje 
się w tzw. „zaciszu domo-
wym”. Alkoholizm jest cho-
robą demokratyczną. Dotyka 
wszystkich grup społecz-
nych. Chorują lekarze, praw-
nicy, artyści, politycy, robot-
nicy, bezrobotni. Ci, których 
widzimy pod sklepami mają za 
sobą długą drogę wchodzenia 
w uzależnienie. Ludzie bro-
nią się przed świadomością, 
że są alkoholikami. To bardzo 
trudna do leczenia choroba. 
Znam ludzi, którzy przestali 

pić po kilkudziesięciu latach 
uzależnienia. Cieszy też, że 
uzależnieni i ich rodziny prze-
łamują barierę wstydu i coraz 
częściej szukają pomocy, mając 
świadomość, że sobie, czy uza-
leżnionemu bliskiemu można 
pomóc.

M.K. Czy w gminie prowadzone są 
też inne działania?
B.A. W ubiegłym roku prowa-
dziliśmy w gimnazjum pro-
gram profilaktyczny – Archi-
pelag Skarbów. Z porównania, 
a jest to program ogólnopolski, 
wynika, że jest u nas nieźle. 
Wypadliśmy lepiej niż gimna-
zjaliści z warszawskich szkół. 
Nie powinno to oczywiście 
osłabiać czujności, ponieważ 
znacznie obniża się wiek ini-
cjacji alkoholowej: po alkohol 
sięgają już dzieci 12, 13-letnie, 
po papierosy jeszcze młodsze. 
Problemem staje się też picie 
alkoholu przez dziewczęta.

Wakacje w naszej gminie
Wakacje tuż, tuż. Jeszcze ostatnie poprawy ocen, ostatnia akademia, odebrane świa-
dectwo i można zacząć zasłużony wypoczynek. Nie tylko rodzice, ale i  gminne insty-
tucje przygotowują wakacje dla dzieci i młodzieży. Jak co roku jest wiele propozycji.

Kolonie – nad morzem
Na kolonie do Ośrodka „Korona” w Miko-
szewie, na krańcu Mierzei Wiślanej, 900 
m od morza, zaprasza Gmina Raszyn. 
Od 1 do 28 lipca odbędą się dwa turnusy. 
W sumie pojedzie ok. 180 dzieci.  Dla 
ciała organizatorzy zapewniają  4 posiłki 
dziennie, a dla ducha atrakcyjny program. 
Koszt jednego skierowania to 1065 zł, 
ale dzięki dofinansowaniu gminy rodzice 
płacą 850 zł, przy czym rodziny z docho- zł, przy czym rodziny z docho-, przy czym rodziny z docho-
dem poniżej 456 zł na osobę mogą uzy-
skać pomoc z GOPS-u.

Kolonie – w górach
Na kolonie zorganizowane w Białce 
Tatrzańskiej, pod auspicjami Pełnomoc-
nika Wójta ds. uzależnień Beaty Adamiak, 
pojedzie 50 dzieci. Poza wypoczynkiem 
organizatorzy oferują program z zakresu  
profilaktyki uzależnień. 

Akcja: Lato w gminie
Dzieci mogą też skorzystać z opieki 
gminnych szkół. W pierwszych dwóch 
tygodniach lipca akcję organizują SP 
w Raszynie i SP w Ładach. Jak co roku 
atrakcji będzie co niemiara. Każdego 

dnia uczestników czeka ciekawy wyjazd 
i atrakcyjne zajęcia. Na interesujące 
i twórcze zajęcia w ostatnich dwóch tygo-
dniach sierpnia zaprasza GOK. GOS ofe-
ruje zajęcia na basenie: dzieci i studenci 
do 26 r. płacą za bilet 3 zł, a wszystkie 
pozostałe obiekty sportowe GOS-u będą 
bezpłatne. Akcję letnią organizuje rów-Akcję letnią organizuje rów-
nież Świetlica Środowiskowa „Świetlik” 
w Rybiu. Szczegółowe informacje o dzia-
łaniach tej placówki podamy w następ-
nym numerze KR. 

Wyjazdy z organizacjami pozarządowymi
Gmina Raszyn wspiera też w organizacji 
wypoczynku letniego organizacje pozarzą-
dowe. Dofinansowanie obozu w wysoko-
ści 40 000 zł otrzymał Klub Sportowy 
Raszyn. Kwotą 4 000 zł dofinansowano 
obóz harcerski organizowany przez Cho-
rągiew Stołeczną ZHP. Wsparcie otrzy-łeczną ZHP. Wsparcie otrzy-. Wsparcie otrzy-
mało  Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie 
„Dobra Wola”, organizator półkolonii dla 
dzieci i młodzieży z naszej gminy. 
 Gmina Raszyn, jako jedna z niewielu 
w naszym powiecie, udziela tak bogatego 
wsparcia finansowego i organizacyjnego 

letniego wypoczynku młodego pokolenia. 
Nad przygotowaniem akcji pracuje wiele 
osób. Warto wspomnieć o koordynującej 
roli z-cy Wójta Marzeny Lechańskiej, pra- Wójta Marzeny Lechańskiej, pra-a Marzeny Lechańskiej, pra-
cowników Referatu Oświaty i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Gminy Raszyn, z Kie-
rownikiem Jolantą Osowiecką, Asystenta 
Wójta Dominika Chmielewskiego, jak 
również zaangażowaniu dyrekcji i nauczy-
cieli ze szkół, pracowników GOK-u, 
GOS-u czy „Świetlika” i działaczy orga- „Świetlika” i działaczy orga-a” i działaczy orga-
nizacji pozarządowych. Wszyscy pracują 
nad zapewnieniem młodym mieszkańcom 
Gminy Raszyn wspaniałego wypoczynku.

Zofia Kaiper  

WYDARZENIA
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M.K. Organizuje też Pani kolonie 
dla dzieci?
B.A. Tak, w zeszłym roku 
z kolonii z programem pro-
filaktycznym skorzystało 50 
dzieci. Kadra to nauczyciele 
z naszych szkół. Po powrocie 
organizowane były spotka-
nia z rodzicami, podczas któ-
rych analizowano zachowania 
dzieci. Większość rodziców 
chętnie w tym uczestniczyła. 
W tym roku też organizujemy 
wyjazd.

M.K. Z jakich środków finansowane 
są te działania?
B.A. Nasz budżet profilak-
tyczny tworzy tzw. korkowe, 
czyli środki jakie gmina uzy-
skuje z zezwoleń na sprze-
daż alkoholu. To spora kwota 
– ok. 700 tys. rocznie, zwa-
żywszy, że za alkohol w 2011 
r. w Gminie Raszyn zapła-
cono 34 mln zł. Dzięki tym 
środkom pomagamy nie 

tylko uzależnionym, ale i ich 
rodzinom.
 
M.K. Jakie jeszcze działania Pani 
podejmuje?
B.A. Jestem też Przewodni-
czącą Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych. Przyjmuję wnioski 
od rodzin i nie tylko, o zobo-
wiązanie do leczenia osoby 
uzależnionej. Niestety czę-
sto muszę je przekazać do 
Sądu, ponieważ osoby które 
mają problem nie podejmują 
współpracy. Trafiają one do 
Wojewódzkiego Ośrodka Tera-
pii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia w Prusz-
kowie, na 8 tygodniową tera-
pię. Są tam też osoby, które 
samodzielnie podejmują decy-
zje o leczeniu. Leczenie pod-
lega refundacji z NFZ , do 
jego podjęcia nie trzeba mieć 
ubezpieczenia. Kolejne moje 
działania, choć nie związane 

z funkcją Pełnomocnika, to 
współudział w działaniach 
Stowarzyszenia Rodzin Abs-
tynenckich Klubu ARKA, 
które wspólnie z  grupą Ano-
n imowych  A lkoho l ików 
Walenty propaguje abstynen-
cję i zdrowy tryb życia.

M.K. Czy można pracować tylko 
z uzależnionym?
B.A. Nie, jeśli członek rodziny 
jest uzależniony, to chora 
jest cała rodzina. Jej człon-
kowie przyjmują postawy, 
które pomagają im prze-
trwać. Współmałżonkowie to 
osoby tzw. współuzależnione, 
a dzieci alkoholików przyjmują 
charakterystyczne postawy: 
stają się dziećmi bohaterami 
biorącymi odpowiedzialność 
za niewydolnych rodziców, 
dziećmi niewidzialnymi izo-
lującymi się, czy też dziećmi 
maskotkami, które próbując 
rozładować napięcie panujące 

w rodzinie zachowują się jak 
zabaweczki. Prowadzona dla 
nich psychoterapia daje dobre 
rezultaty, pomaga zrozumieć 
problem uzależnienia, niwe-
luje ich obniżone poczucie 
własnej wartości. Współuza-
leżnienie to nie choroba, lecz 
nabyta postawa emocjonalna 
w odpowiedzi na uzależnienie 
członka rodziny. W Punkcie 
Konsultacyjnym nie prowa-
dzimy terapii tylko konsul-
tacje, kierując, po wstępnej 
diagnozie, do odpowiednich 
placówek terapeutycznych. 
Namawiam do aktywnego 
stawienia czoła tej bardzo 
ciężkiej chorobie. Leczenie 
zarówno uzależnionych, jak 
też terapia członków rodzin 
jest skuteczna, co potwier-
dzają członkowie ARKI. Jeden 
z nich utrzymuje abstynencję 
od 23 lat!

M.K. Bardzo dziękuję za rozmowę.

Profil trzech pokoleń
Od lat jest jednym z głównych twórców polskiej sceny HH. Raper, wokalista, autor tek-
stów, DJ i producent muzyczny, doceniany w Polsce i na świecie. Pod koniec kwietnia 
wydał nową płytę, Profil Pokoleń vol. 1. Już 16 CZERWCA zagra w Raszynie. Specjalnie 
dla KR Piotr Więcławski – Vienio.

Zofia Kaiper: Czy mógłby Pan powiedzieć kim 
jest Vienio?
Vienio: Jestem warszawskim raperem, 
w tym zawodzie od 1997 r. Zajmuję się 
polską sceną hip-hopową, czasem jestem 
dziennikarzem, robię teledyski, swoje i dla 
innych twórców, filmy dokumentalne. 
Jestem też normalnym człowiekiem. 
Zawsze podkreślam skąd jestem i nie 
uciekam od tego, co było na początku, 
od moich znajomych, życia prywatnego 
czy moich przeżyć artystycznych. Jestem 
też producentem bitów i ciuchów hip-
-hopowych czy gadżetów zespołowych.

ZK: Działa pan jak człowiek orkiestra!
V: Trochę tak. Prowadzenie zespołu to 
nie tylko te najfajniejsze rzeczy, jak płyty, 
występy. Ludziom się wydaje, że arty-
sta – narywa, gra koncerty i zarabia – tak 
naprawdę zespół działa jak firma. Jest kie-
rowca, są chłopaki od sprzętu, dźwiękowiec. 
Trzeba zaprojektować płytę, przygotować 
zdjęcia – to wszystko musi działać i pochła-
nia czas. Prowadząc zespół człowiek zaczyna 
się zajmować się też tym, nie tylko muzyką.

ZK: Czy jest jakiś temat przewodni w Pańskiej 
twórczości?
V: Każdy utwór jest zamkniętą całością, 
z konkretnym przesłaniem, własną tema-
tyką. Staram się tworzyć kawałki mające 
uniwersalną treść, trwające pomimo 
upływu czasu. Tym się zresztą zajmuje 
hip-hop – to teksty, z którymi można się 
identyfikować, korespondujące z ludzkimi 
emocjami i uczuciami. Bardzo zależy mi 
na tym, by zawartość moich utworów była 
ponadczasowa.

ZK:  Będzie Pan teraz grał w Raszynie. Dlaczego 
akurat tu?
V: Przez facebooka odezwał się do mnie pan 
Mel z propozycją koncertu. Razem z kole-
gami poparł mój występ w Raszynie, potem 
zadzwoniła pani z GOK-u, z którą ustalili-
śmy szczegóły. Ustawienie tego wszystkiego 
odbyło się bardzo gładko i naturalnie, za co 
zresztą dziękuję panu Melowi.

ZK: W kwietniu wydał pan nową płytę „Profil 
pokoleń”. Może pan coś o niej powiedzieć?
V: W moim najnowszym albumie zawar-
łem opracowanie najważniejszych 

piosenek artystów undergroundu pol-
skiego takich jak Lech Janerka, Tomek 
Lipiński, Maleo, Kapitan Nemo, Dezer-
ter. Myślę, że wyciągnąłem najlepsze tek-
sty z tej sceny, właśnie uniwersalne, godne 
głębszego przemyślenia. Dopisałem im 
swój, hip-hopowy dalszy ciąg. Będę pre-
zentował tę płytę w Raszynie, by pokazać, 
że tym tematom można i należy dopisać 
kontynuację, pokazać, że nadal są żywe. 
Że można nadać im nowy wymiar arty-
styczny. Koncert będzie w końcu też ele-
mentem promocji Profilu pokoleń.
ZK: W takim razie nie mogę się go doczekać! 
Dziękuję serdecznie za rozmowę!

WYDARZENIA

Będzie stand-up!
Koniec roku szkolnego nie zachęca uczniów do udziału 
w zajęciach. Wiedząc o tym pracownicy gimnazjum oraz 
„Świetlika” przygotowali świetną propozycję na ostat-
nie dni szkoły. 26 i 27 czerwca uczniowie wezmą udział 
w pokazie i warsztatach kabaretowych zorganizowanych 
w Świetliku. Jednym z celów organizatorów jest wyło-
nienie grupy zdolnych i zainteresowanych regularnymi 
zajęciami z kabaretu i stand-up, która ruszyłaby już od 
września! – Zebrać chętnych nie jest łatwo, ale gdy nasi 
młodzi za coś się biorą, robią to świetnie – mówi dla KR 
Robert Grzeszczak, jeden z organizatorów wyjścia. Trzy-
mamy kciuki, żeby się udało, a gimnazjalistom życzymy 
dobrej zabawy!                 Zofia Kaiper
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Złote Łany
Prace przy Południowej Obwodnicy War-
szawy trwają. Ruszyły na dobre prace przy 
Węźle Konotopa, wykańczane są wiadukty 
nad Al. Krakowską i Puławską, coraz bardziej 
widoczny jest układ jezdni przy Węźle Lotni-
sko. Stawiane są oznakowania trasy, oświetle-
nie, wykańczane wały cementowe i ziemne, 
częściowo porośnięte zielenią. Wszystko to 
realnym czyni uruchomienie trasy pod koniec 
roku. Dla naszej gminy POW jest w zasadzie trasą tranzytową, 
na którą wjechać można jedynie z Al. Krakowskiej. W pozo-
stałych miejscach można nad nią przejeżdżać. Wybudowane 
wiadukty zastępujące dotychczas istniejące drogi, powstały 
w ul. Na Skraju, w Jaworowej oraz w Dawidach. GDDKiA 
zobowiązana została do zapewnienia przeprawy i wykonania 
kawałków jezdni z obydwu stron. Dalszy ciąg dróg należy do 
gminy. Jedną z nich jest ulica Złote Łany w Dawidach, która 
stanowiąc przedłużenie Długiej przekracza trasę i łączy się 
z Kinetyczną. Droga na Okęcie – to 10 minut. Szkoda tylko, 
że obydwie drogi są gruntowe i jako takie trudno przejezdne. 
W ostatnich dniach ulica Złote Łany została wyrównana 
i wysypana grubą warstwą żwiru. Dzięki temu nie tylko służy 
kierowcom uciekającym z korków na Puławskiej, ale przede 
wszystkim umożliwia przejechanie karetki z urządzeniem do 
dializy do mieszkańca po drugiej stronie POW. Podczas ostat-
niej sesji Rady Gminy Raszyn zabiegła o to sołtys Dawid Kata-
rzyna Iwanicka. Już to jest.

Wybrano wykonawcę uzupełniającej sieci kanalizacyjnej w Dawidach
Przetarg na wykonanie kanalizacji, która obchodząc HRS poprowadzona zostanie ul. Warszawską w Dawidach do ul. Grudzi, 
a stamtąd zostanie podłączona do istniejącego już w tej ulicy kolektora, został rozstrzygnięty. Poza zadaniem wykonane zostaną 
również dwa sięgacze, które nie zostały uwzględnione w poprzednich rozwiązaniach projektowych. Wykonawcą, który wygrał 
przetarg jest firma FRANK POL-BIS Paskudzki Franciszek, z Grodziska Mazowieckiego, której oferta opiewała na 565 152 zł 
a termin wykonania zamówienia to 30 września 2013 r. 
 Kierowców jeżdżących ul. Warszawską przez Dawidy, a jest ich niemało, czeka „gorące” lato. Budowa kanalizacji na tej trasie 
z pewnością znacznie utrudni ruch samochodów, a co gorsza jedynego autobusu, który jeździ tu kursuje. Na szczęście większość 
prac będzie wykonywania w okresie wakacyjnym, zaś po podłączeniu do znacznie tańszego i niewątpliwie służącego ekologii 
systemu kanalizacji sanitarnej – mieszkańcy szybko zapomną o tymczasowych niewygodach. 
 Budowana obecnie przez SKANSKA SA kanalizacja w Dawidach Bankowych odbywa się, w zasadzie, zgodnie z harmonogra-
mem. Z niewielkim opóźnieniem kończona jest instalacja w ul. Starzyńskiego od Miklaszewskiego do końca gminy. Już nieba-
wem zamknięty zostanie fragment Starzyńskiego od Miklaszewskiego do Warszawskiej, ponieważ budowa będzie prowadzona, 
z uwagi na istniejące już w drodze instalacje – środkiem jezdni. Mieszkańcy oczywiście będą mogli dojeżdżać do swoich posesji, 
natomiast autobus będzie korzystał z objazdu. Ważną sprawą jest uzgodnienie z dyrekcją SP w Ładach miejsca przystanku dla, 
które dotychczas wysiadały przed szkołą. Istnieje poważna obawa, że szczególnie te, które jadą ze Starzyńskiego, będą wysia-
dały przy najbliższym przystanku, czyli figurce Matki Boskiej w Ładach. Jak już pisaliśmy, jest to niebezpieczne miejsce, w  któ-
rym często dochodzi do kolizji. Brak sygnalizacji świetlnej przy pasach i chodnika pomiędzy przystankiem a szkołą po stronie 
przystanku – rodzi sytuację niebezpieczną dla dzieci. Warto się nad nią pochylić zawczasu, uzgadniając z ZTM, tymczasowy 
przystanek w pobliżu kościoła.

Prace przy Austerii
Ekipa osuszająca fundamenty rozpoczęła prace, 
gdy tylko pozwoliły na to warunki pogodowe. 
Część fundamentów jest już odkopana. Hydro-
izolacja, zgodna z zaleceniami Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków będzie wykonywana 
jeszcze przez kilka miesięcy.

Zaglądamy na plac budowy
Z dnia na dzień zmienia się budynek przedszkola przy 
Lotniczej. Wstawiono część okien, otynkowano i poma-
lowano ściany wyniesienia na dachu. W środku trwają 
prace instalacyjne. Niedługo na plac budowy trafią pozo-
stałe okna. Jest duża szansa, że ekipa budowlana wykona 
wszystko 
na czas.

ul. Złote Łany i POW © M. Kaiper

Przedszkole przy Lotniczej © M. Kaiper

Strony redaguje Małgorzata Kaiper

INWESTYCJE

REWITALIZACJA AUSTERII

Stworzenie na nowo 
koniecznych ekspertyz

Wójt Andrzej Zaręba
„Zmieniamy Raszyn dla naszych mieszkańców”

Badania archeologiczne Hydroizolacja

Zamelduj się w Raszynie
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Budujemy Dom Kultury
W maju br. został rozpisany przetarg na budowę Domu Kultury w Raszynie. To kolejna 
duża inwestycja prowadzona przez Wójta Andrzeja Zarębę i jego pracowników, którzy 
uważają, że godziwe miejsce na krzewienie kultury, wychowywanie młodego pokolenia 
i rozwoju artystycznego osób starszych jest równie potrzebne gminie jak infrastruktura. 
Do tego poglądu przychyliła się też Rada Gminy Raszyn umieszczając inwestycję w tego-
rocznym budżecie. 
 W poprzednich numerach Kuriera Raszyńskiego już o tym pisaliśmy. Teraz ponownie 
przybliżamy założenia projektu budowlanego, dzięki czemu czytelnicy będą mogli poznać 
zarówno program użytkowy jak i przyszły wygląd budynku.

Jak będzie wyglądało Raszyńskie Centrum Kultury
Architektura projektowanego budynku nawiązuje do istniejącego.  Dodano dynamiczny 
akcent w postaci pochyłych ścian w strefie wejścia oraz dużego przeszklenia  doświetla-
jącego klatkę schodową i hall główny. Zmieniono układ otworów okiennych, które będą 
nadawać rytm elewacji, a także dobrze doświetlać pomieszczenia. Zmiana geometrii dachu 
pozwoli na użytkowe wykorzystanie poddasza. Kolorystyka budynku będzie utrzymana 
w tonacji spokojnej szarości, a elewację będą wykańczały tynk cienkowarstwowy oraz 
płyty elewacyjne. Jedynie w strefie wejściowej zaprojektowano akcent kolorystyczny.

Program użytkowy 
Podstawową zasadą wykorzystaną przy projektowaniu budynku było stworzenie uniwersalnych przestrzeni, które będzie można 
modyfikować w zależności od potrzeb kulturalno-edukacyjnych, czynić przyjazną dla artystów, młodych talentów, aktorów, mala-
rzy, muzyków i innych osób, które chcą uczestniczyć w kulturalnym życiu Gminy Raszyn. Obok przestrzeni wielofunkcyjnych 
zaprojektowano liczne sale tematyczne, specjalistycznie wyposażone i służące prowadzeniu kół zainteresowań i warsztatów. 
Centralnym punktem DK jest sala widowiskowa na III kondygnacji na ponad 200 osób, wyposażona w scenę teatralno-muzyczną, 
podest mikserski, strefę dla artystów oraz zaplecze magazynowe. 
Strefa wejściowa znajdująca się na II kondygnacji zawiera hall główny z recepcją i szatnią oraz przestrzeń, którą dzięki ruchomym  
ścianom będzie można modyfikować, przeznaczając na np. targi tematyczne, wystawy, zajęcia taneczne i artystyczne.  Ponadto 
na tym poziomie znajdować się będzie sala komputerowa, zespół sanitariatów oraz pomieszczenia dla instruktorów. Na I kon-
dygnacji będą: 3 sale muzyczne oraz sala plastyczna i  ceramiczna, a także pomieszczenia techniczne. Na ostatnim poziomie 
powstanie galeria sali widowiskowej oraz pokoje administracji i pracowników GOK-u.  Budynek będzie w pełni dostępny dla 
osób niepełnosprawnych, począwszy od specjalnie dla nich wyznaczonych miejsc parkingowych, poprzez przystosowane wej-
ście z podnośnikiem, a wewnątrz windę przez wszystkie poziomy. W efekcie, na terenie zabudowy 585 m2 powstanie budynek 
o powierzchni wewnętrznej 1 807  m2. Łącznie w budynku będzie mogło przebywać jednocześnie 600 osób. 
 W takim budynku raszyńska kultura będzie w stanie pokazać się z jeszcze lepszej strony. Do realizowanych już teraz wspa-
niałych imprez i zajęć dojdą kolejne, które wymagają lepszego zaplecza materialnego.    Małgorzata Kaiper

INWESTYCJE

 © Z. Kaiper

Raszyński Czerwiec
2 czerwca

Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka. Rynek w Raszynie.
Występy przedszkolaków; „Wesołe Nutki”; 
wietnamski „taniec lwów”; pokaz wschodnich sztuk 
walki; pokazy taneczne tancerzy z Klubu Tańca 
Towarzyskiego BRAWO; występy artystyczne  dzieci 
z GOK-u; występ Renaty Dąbkowskiej (ex-Sixteen).

5 czerwca, godz. 16.00
„Powaga i uśmiech Królowej Polski”. 
Świetlica Środowiskowa w Rybiu.
•   „Litania Polska” wg księdza Jana Twardowskiego 

w wykonaniu mieszkańców Falent
•   koncert pieśni maryjnych w wykonaniu zespołu 

„Rybianie”
•   wystawa pt.: „Kult Madonny w naszych domach”
•   Pokaz multimedialny pt. "Obrazy Matki Boskiej"

7 czerwca, godz. 11.00
Uroczyste zakończenie XXVII Rajdu Pieszy „Szlakiem 
Naszej Historii”Sala konferencyjna Urzędu Gminy 
Raszyn.
Współorganizator: Koło Kombatantów i Szkoła 
Podstawowa w Raszynie

10 czerwca, godz. 12.00
Spotkanie autorskie uczniów Gimnazjum Nr 1 
w Raszynie z pisarką Katarzyną Majgier.

11 czerwca
„Wesołe Nutki” – koncert dla dzieci; spotkanie 
z artystami muzykami z orkiestry Pawła 
Kosa-Nowickiego

13 czerwca
IV edycja zawodów pływackich „Juniorki”.

14 czerwca, godz. 9.00
Projekt „Marzenia. Enter – szkoła skutecznego 
działania” – warsztat z pedagogiem, terapeutką, 
pisarką Ewą Nowak dla uczniów Gimnazjum Nr 1 
w Raszynie.

16 czerwca 
3 EKO-PIKNIK – ekologiczny festyn rodzinny 
zorganizowany przez Fundację Zdrowia i Kultury 
„Kochaj życie”, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd 
Gminy. Rynek w Raszynie.

22 czerwca
3 Festiwal - Rock na Rynku - Promocja 
młodzieżowych talentów muzycznych. Współpraca 
organizacyjna z Urzędem Gminy, Świetlicą 
Środowiskową „Świetlik” w Rybiu, Gimnazjum, 
Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień, 
oraz Ogniskiem Wychowawczym w Jaworowej.
Rynek w Raszynie.

25 czerwca, godz. 16.00
Przegląd twórczej aktywności dzieci i młodzieży 
– uczestników zajęć artystycznych w GOK-u.

26 czerwca
Prezentacja aktywności twórczej dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Koncert w wykonaniu uczestników zajęć 
artystycznych w GOK-u. 
Filia GOK-u w Falentach, Aleja Hrabska 2

26-27 czerwca
Warsztaty kabaretowe dla gimnazjalistów. Świetlica 
Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu.
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19 KWIETNIA – NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ 
w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. CYPRIANA GODEBSKIEGO w RASZYNIE
W tym dniu, zgodnie z tradycją, obcho-
dzone jest Święto Szkoły. Towarzyszy 
temu odpowiedni ceremoniał – uroczysty 
apel oraz uczestnictwo pocztu sztandaro-
wego podczas wieczornej mszy za ojczy-
znę w Kościele św. Szczepana w Raszynie. 
Młodzież oraz dzieci składają wiązanki 
i zapalają znicze w miejscach pamięci na 
terenie Raszyna oraz na grobie patrona 
szkoły, Cypriana Godebskiego, na Powąz-
kach w Warszawie. W tym roku ten 
zaszczytny gest wykonała klasa 6b, któ-
rej wychowawcą jest p. Katarzyna Bilska. 
 W samej szkole natomiast wszyst-
kim udzielają się niesamowite emocje. 
Związane jest to z tym, że od kilku lat 
organizowany jest międzyklasowy kon-
kurs, w którym stawką jest dofinanso-
wanie wycieczki klasowej. Tego roku 
klasy miały za zadanie zatańczyć wylo-
sowany polski taniec narodowy, do tego 
przygotować samodzielnie stroje, pla-
kat, wykazać się ogólną wiedzą na temat 
tańców polskich, a nawet, jeśli chcieli 
zwiększyć swe szanse, zaśpiewać pod-
czas prezentacji. Do konkursu przystą-
piły 24 klasy. Pierwszy etap miał miej-
sce 21 marca, w pierwszy dzień wiosny. 
Do finału przeszło 13 klas. Nie muszę 
wspominać, że dzięki hojności sponso-
rów emocje były ogromne. Pracę cztero-
osobowego jury konkursu (panie Kata-
rzyna Kulicka, Ewa Dudkiewicz, Beata 
Lubowiecka i Dorota Książek), które 
miało nie lada zadanie, wsparła swoim 
doświadczeniem zawodowym p. Ewa 
Kurlej – pedagog Zespołu Pieśni i Tańca 
Mazowsze. Wszystkie klasy, które przy-
stąpiły do konkursu zostały nagrodzone. 
Nagrody finałowe to kwoty pieniężne od 
500 do 1000 złotych plus nagrody rze-
czowe. Z klas, które nie zakwalifikowały 

się do finału, dwie, najwyżej punktowane, 
wyjechały na wycieczkę do Warszawy na 
Stadion Narodowy, pozostałe otrzymały 
po 100 zł.
 Jako organizatorzy jesteśmy niezwykle 
zadowoleni, że po raz kolejny udało się 
w sposób atrakcyjny rozbudzić zaintere-
sowanie, motywację, wpłynąć na zwięk-
szenie wiedzy i umiejętności oraz integra-
cję naszych uczniów. Pragniemy poprzez 
łamy tego pisma serdecznie podziękować 
wychowawcom, rodzicom, a szczególnie 
sponsorom – przyjaciołom naszej szkoły 
za wielki wkład i zaangażowanie w reali-
zację tego przedsięwzięcia.

Sponsorzy konkursy: 
•  p. Andrzej Zaręba – Wójt gminy 

Raszyn; 
•  p. Grażyna Wodzińska – Prezes 

Zarządu BS w Raszynie; 
•  ksiądz prałat Bartłomiej Kapałka – Pro-

boszcz parafii p/w Św. Bartłomieja 
Apostoła w Rybiu; 

•  ksiądz prałat Zdzisław Karaś – Pro-
boszcz parafii p/w Św. Szczepana 
w Raszynie; 

•  Rada Rodziców; 
•  p. Nguyen Trong Thang – Prezes 

Zarządu Stowarzyszenia Wietnamczy-
ków w Polsce Oddział w Raszynie:

•  p. Lidia i Jacek Gromkowie – firma 
ELGROM; 

•  p. Agnieszka Boczyńska – firma 
AGNES; 

•  p. Łukasz Wiewiór – firma MAKSON;  
•  p. Marcin Cwyl i Kamil Cwyl – firma 

EVERFRESH; 
•  p. Katarzyna Klimaszewska – Dyrektor 

GOS: 
•  p .  Krzy sz to f  Kowa l  –  Preze s 

EKO-Raszyn;
•  p. Kazimierz Pałczyński;  

•  p. Włodzimierz Izban – Dyrektor 
Państwowego Zespołu Ludowego Pie-
śni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza 
Sygetyńskiego; 

•  Anna Bobynko – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Raszynie; 

Pomocy przy organizacji Konkursu 
udzielili:
•  p. Elżbieta Kuczara – Dyrektor GOK;   
•  p. Kazimierz Pałczyński;  
•  p. Włodzimierz Izban – Dyrektor 

Państwowego Zespołu Ludowego Pie-
śni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza 
Sygetyńskiego; 

•  p. Józef Idzikowski – Prezes Zarządu 
Spółdzielni „Hale Banacha” oraz 
p. Ewa Stegienka – Manager Hali 
Przemysłowej;

Wyniki konkursu:

Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zro-
zumienie i ofiarność. Wyrażając swą 
wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, 
życzymy wielu sukcesów i powodzenia 
w realizacji życiowych zamierzeń.

Anna Bobynko, Danuta Skonecka

ŚWIĘTO SP W RASZYNIE

Tańce w strojach z epoki napoleońskiej © R. Wrzesiński

Święto Szkoły © R. Wrzesiński

Klasy I-III: 
I miejsce – klasa 2a,  wych. Małgorzata Wrzesińska 
II miejsce – klasa 2g,  wych. Teresa Modzelewska
III miejsce  – klasa 3d,  wych. Jolanta Dybowska 
IV miejsce  – klasa 2f,  wych. Zofia Klimkowska
V miejsce  – klasa 1d,  wych.  Jolanta Rola 
VI miejsce – klasa 3e,  wych.  Małgorzata Błaszczuk

Klasy IV – VI
I miejsce  – klasa  6a,  wych. Barbara Borzechowska
II miejsce – klasa  5f, wych. Elżbieta Rędziak 
III miejsce – klasa  4e,  wych.  Andrzej Niedbała 
IV miejsce  – klasa 6e,  wych.  Katarzyna Mączyńska
V miejsce – klasa 6c,  wych. Barbara Staciwa
VI miejsce  – klasa 4b,  wych. Agnieszka Dziubak
                      klasa 6d, wych. Agnieszka Hardejewicz
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SOŁECKIE IMPREZY

PIKNIK RODZINNY RYBIE 2013

Społeczność Rybia jest bardzo prężna. 
Sąsiedzi się znają, są zaprzyjaźnieni. Na 
niedużych, gęsto zabudowanych uliczkach 
łatwo się spotkać, zagadać, pożartować. 
Tu trudno o anonimowość tak bardzo 
doskwierającą w obecnych czasach. 
 Od kilku lat Rybie organizuje imprezy 
integracyjne – Pikniki Rodzinne. Również 
w bieżącym roku każde z trzech osiedli – 
Rybie I, II i III, przeznaczyło część fun-
duszy sołeckich na spotkanie. Świetności 
tegorocznej imprezie dodawało włączenie 
jej w obchody 25-lecia Parafii św. Bartło-
mieja w Rybiu.  Z tego powodu odbywała 
się przy kościele. Rozpoczęła się o godz. 
13 tuż po Mszy Św., a trwała do późnych 
godzin wieczornych. Ulica Polna zmie-
niła się w deptak z estradą na końcu. 
Po bokach stały stragany  z zabawkami, 
a przede wszystkim stoiska, na których 
wspaniałe gospodynie z Rybia częstowały 

swoimi wypiekami  i smakowitym chle-
bem ze smalcem i ogórkiem domowej 
roboty. Nie dziw, że chętni ustawiali się 
w długiej kolejce. Podobna uformowała 
się przy grochówce serwowanej przez 
strażaków z OSP Raszyn i przy kiełba-
skach z grilla. Na ławach ustawionych 
pod namiotami można było przysiąść, 
zjeść i porozmawiać z sąsiadem. A na 
estradzie, występ za występem. Słucha-
liśmy zespołów CHAIM, Meltrand, TZN 
Xenna i oczywiście, jak zwykle rewela-
cyjnych „RYBIAN” z Rybia i „Seniorek” 
z Raszyna. Oglądaliśmy pokazy taneczne 
tancerzy ze Studia Di Somma i BRAWO, 
a także występ Wojciecha Korkucia. Na 
estradzie wręczano nagrody zwycięzcom 
biegu „Rybie biega” i uczestnikom konkur-
sów zręcznościowych. W trakcie festynu 
rozdano dyplomy uczestnikom konkursu 

plastycznego „Rybie w oczach dzieci”. 
Dla najmłodszych Rybian, ustawiono na 
terenie kościoła karuzelę, nadmuchiwane 
zabawki, a nawet groźnego byka, którego 
opanowanie było nie lada wyczynem. 
 Tę wspaniałą imprezę wspólnie zorga-
nizowali: Parafia Rybie z księdzem pra-
łatem Bartłomiejem Kapałką, Świetlica 
Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu, Klub 
Seniora w Rybiu, Samorządowcy z Rybia, 
Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie, 
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie oraz 
Stowarzyszenie Nasze Rybie.

M. Kaiper

Organizatorzy Pikniku Rodzinnego w Rybiu serdecznie 
dziękują OSP z Raszyna i Dawid, Pracownikom Referatu 
Oświaty UG Raszyn i wszystkim pozostałym osobom, które 
pomagały w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy 
a także mieszkańcom, którzy wzięli w niej udział.

PLENEROWE IMPREZY SOŁECTW i OSIEDLI
Od 2009 r., dzięki ustawie i corocznym 
uchwałom Rady Gminy w budżecie 
Gminy Raszyn są wyodrębniane fundu-
sze sołeckie. Mogą być one przeznaczane 
na realizację zadań własnych gminy 
służących poprawie warunków życia 
mieszkańców.
 W 2013 roku na fundusze sołeckie 
przeznaczono w budżecie Gminy Raszyn 
550 272 zł. Z tej kwoty 117 637 zł prze-
znaczone są na inwestycje, a 432 635 
na wydatki bieżące. Wśród tych ostat-
nich znaczące miejsce zajmują pikniki 
rodzinne i festyny integracyjne. Organi-
zują je w tym roku Laszczki, Janki, Nowe 
Grocholice, Sękocin Stary, trzy osiedla 
Rybia, Słomin oraz Osiedle Falenty. Są 
bardzo lubiane przez mieszkańców, toteż 
planują je kolejne sołectwa i osiedla. 
Gromadzą wiele osób, od najmłodszych 
do najstarszych, towarzyszą im pokazy, 
prezentacje osiągnięć, występy zarówno 
zaproszonych zespołów spoza gminy, jak 
i naszych rodzimych. Jest to też czas, 

kiedy mieszkańcy spotykają się z dawno 
nie widzianymi, sąsiadami żeby wspól-
nie „pobiesiadować”. Raszyńskie pik-
niki i festyny świadczą też o istniejących 
naszej społeczności więziach społecznych, 
których podtrzymywanie i pielęgnowa-
nie jest ważne. Pokazują też, że Facebook 
i inne komunikatory, mimo niewątpli-
wych zalet, nie do końca zastępują bez-
pośrednie kontakty sąsiedzkie, a sprzed 
telewizora czy komputera chętnie 
wychodzimy spotkać się z sąsiadami.
 Kolejną formą wykorzystania fun-
duszy są wspólne wyjścia do teatru, 
ZOO, czy też wyjazdy na jedno albo kil-
kudniowe wycieczki. Jaworowa I i II oraz 
Falenty Nowe zaplanowały w tym roku 
wspólne wyjście do teatru Roma na spek-
takl „Deszczowa piosenka”, mieszkańcy 
Falent Osiedla postanowili odwiedzić 
Wrocław, do Ciechanowca wybierają się 
mieszkańcy Słomina, Nowych Grocholic 
i Raszyna II, zaś Ciechocinek odwiedzą 
mieszkańcy Słomina, Rybia III i Nowych 

Grocholic. Mieszkańcy osiedla Raszyn 
II wspólnie wyjadą do Łowicza na „Uro-
czystość Bożego Ciała”, zaś Raszyn II 
wybiera się do Lublina. Dzieci z Jaworo-
wej odwiedzą warszawskie ZOO, a miesz-
kańcy Raszyna II wyjadą do Piwnic Wiel-
kich na „grzybobranie”. Do Sandomierza 
zajrzą mieszkańcy Sękocina Starego, 
Puchał, Falent Dużych, Falent Nowych, 
a na Roztocze do Zamościa i Lublina 
wybierają się Wypędy i Jaworowa. Góry 
Świętokrzyskie odwiedzą mieszkańcy 
Falent Dużych i Puchał, a Kazimierz 
Dolny z Janek i Jaworowej i Raszyna I. 
Na trzydniowe wycieczki do Krakowa, 
Zakopanego i w Pieniny jadą mieszkańcy 
Sękocina Nowego, na Podlasie – miesz-
kańcy Janek, zaś podczas dwudniowej 
wyprawy Kraków i Wieliczkę odwiedzą 
mieszkańcy Falent Nowych. Ponadto 
na Mazury wyjadą mieszkańcy sołectwa 
Laszczki, a do Sandomierza – z Raszyna I. 
Życzymy im wszystkim dobrej, wspólnej 
zabawy.      Małgorzata Kaiper

Gratulacje dla Księdza Bartka © A. Pluta

Sąsiedzkie smakołyki  © M. Kaiper Rybie biega © A. Pluta



Temu, kto nie zna matematyki, 
trudno spostrzec głębokie 
piękno przyrody

Richard Feynman
czyli o naukach przyrodniczych 
w Gimnazjum Nr 1 w Raszynie.

W marcu tego roku już po raz szósty 
obchodziliśmy ŚWIĘTO MATEMATYKI 
w Gimnazjum. Jest to impreza coroczna, 
która na stałe wpisała się w harmonogram 
życia naszej szkoły. Z roku na rok zata-
cza ona coraz szersze kręgi i gromadzi 
uczniów, nauczycieli i sympatyków mate-
matyki. Tym razem w Międzyszkolnym 
Maratonie Matematycznym wzięło 
udział ponad 80 uczniów z klas szó-
stych z okolicznych szkół podstawo-
wych (z Raszyna, Ład i Łaz) oraz z klas 
trzecich gimnazjów (z Raszyna, Łaz 
i Nadarzyna). Konkurs ten jest kulmi-
nacyjnym punktem obchodów naszego 
święta, podczas którego maratończycy 
mają do rozwiązania 100 zadań w ciągu 
7 godzin. W trakcie jego trwania można 
odpocząć w tzw. pokoju relaksu, a także 
spróbować domowych wypieków naszych 
uczniów. Obchodom Dnia Matematyki 
towarzyszyła wystawa prac uczniów na 
temat: „Aforyzmy, humor, ciekawostki mate-
matyczne”, a ozdobą były plakaty z serii 
„Matematyka wokół nas”. Zwieńczeniem 
święta będzie majowy Szkolny Konkurs 
Matematyczny. 

W swojej pracy nauczyciele matematyki 
nie poprzestają na organizowaniu szkol-
nych konkursów. By matematyka stała się 
bliższa gimnazjaliście, w ostatnich latach 
zostały wprowadzone INNOWACJE. 
Pierwsza z nich – „Matematyka szyta na 
miarę” – polega na nauczaniu matema-
tyki na różnych poziomach zaawanso-
wania. Jej celem jest stworzenie lepszych 
warunków do rozwoju uzdolnień i zain-
teresowań uczniów, stworzenie warun-
ków do samodzielnego pokonywania 
trudności i osiągnięcia satysfakcji z twór-
czej i ambitnej pracy, osiąganie lepszych 
wyników na egzaminach gimnazjalnych, 
konkursach przedmiotowych a także 
w klasyfikacji semestralnej i rocznej oraz 
przełamanie strachu przed matematyką. 
Druga to program „Wiedzieć i rozumieć 
więcej – kluczem do poznania świata”. 
Została wprowadzona w roku szkolnym 
2012/2013 we współpracy z nauczycie-
lami przedmiotów przyrodniczych. Jedna 
klasa pierwsza realizuje program podczas 
zwiększonej ilości godzin z matematyki, 
fizyki, chemii, biologii i informatyki. 
Cel, który sobie stawiamy jest szczytny 
– rozbudzić zainteresowania uczniów 
przedmiotami przyrodniczymi, zainspi-
rować do twórczego myślenia i ukazać 

nieszablonowe podejście zarówno do 
problemów teoretycznych, jak i tych 
z życia codziennego. Teraz już w każ-
dym roku jedna klasa będzie miała profil 
matematyczno-przyrodniczy. 

NAUKI PRZYRODNICZE w gimna-
zjum obejmują cztery przedmioty: biolo-
gię, chemię, geografię i fizykę. Celem tych 
zajęć jest nie tylko przyswojenie przez 
uczniów wiadomości na temat faktów, 
teorii, zjawisk przyrodniczych występują-
cych w otaczajacym nas świecie. Chodzi 
również o zdobycie umiejętności pozwala-
jących na wykonywanie zadań i doświad-
czeń, rozwiązywanie problemów oraz 
lepsze rozumienie procesów przyrodni-
czych występujących w życiu codzien-
nym. Podczas lekcji kształtujemy również 
postawy warunkujące sprawne i odpowie-
dzialne funkcjonowanie we współczesnym 
świecie, pomagamy w wyrabianiu poglą-
dów na temat ekologii i uczymy kry-
tycznego myślenia. Wiedza przyrodni-
cza zdobyta w gimnazjum ułatwia wybór 
drogi życiowej i efektywniejszą pracę 
zawodową. Zachęcamy do korzystania 
z różnych źródeł informacji, selekcjono-
wania wiadomości oraz poszukiwania 
niestandardowych, nowatorskich rozwią-
zań. Szkoła to miejsce, w którym uczeń 
ma się nie tylko nauczyć, ale również ma 
się dowiedzieć w jaki sposób się uczyć.

Jak zatem uczymy?
M a m y  d o b rz e  W Y P O SA Ż O N E 
PRACOWNIE: matematyczne, che-
miczną, biologiczną, geograficzną 
i fizyczną. Nauczyciele i uczniowie mogą 
korzystać z nowoczesnego sprzętu: kom-
puterów, rzutników i tablic interaktyw-
nych, a prace domowe mogą wykony-
wać przez internet. Już wkrótce (dzięki 
pomocy organu prowadzącego) zajęcia 
przyrodnicze laboratoryjne będą prowa-
dzone w małych 11-osobowych grupach. 
Poza obowiązkowymi zajęciami proponu-
jemy również ZAJĘCIA DODATKOWE: 
koła zainteresowań dla uczniów zdol-
nych pragnących pogłebić swoje wiado-
mości czy przygotować się do konkursów 

oraz zajęcia wyrównawcze i konsultacje 
dla uczniów potrzebujących indywidual-
nej pracy. Nasi uczniowie często wybie-
rają nauczycieli-przyrodników na opieku-
nów PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. 
Cieszące się niesłabnącą popularnością 
tematy projektów to: „Fizyka zabawek”, 
„Czy wiesz, co jesz” i „Bezpieczeństwo 
w sieci”. Podczas realizacji projektów 
uczniowie uczą się przede wszystkim 
korzystania z różnych źródeł informacji, 
selekcjonowania wiadomości, współpracy 
w grupie, odpowiedzialności oraz przy-
gotowania publicznej prezentacji. Chętni 
próbują swoich sił w przedmiotowych 
KONKURSACH KURATORYJNYCH 
(w tym roku 4 uczniów zakwalifiko-
wało się do etapu rejonowego konkursu 
chemicznego). W kalendarz imprez 
o zasięgu europejskim i światowym wpi-
sane jest wiele AKCJI informacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjnych. Staramy 
się je akcentować tak, by nasi uczniowie 
wzięli w nich czynny udział i rozumieli, 
że omawiane problemy dotyczą również 
ich. Organizujemy m.in. Światowy Dzień 
Ziemi, Światowy Dzień Wody, Światowy 
Dzień Walki z AIDS czy Światowy Dzień 
Zdrowia. Ich przeprowadzenie to sze-
reg różnorodnych działań, np. konkursy 
tematyczne, pogadanki przez radiowę-
zeł, przygotowane przez uczniów ulotki, 
postery, plakaty, ankiety i wywiady ade-
kwatne do tematu.

Jak widać wiedza z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych to nie 
tylko znajomość suchych wzorów i teorii. 
W naszym gimnazjum kładziemy nacisk 
na umiejętność zastosowania jej w prak-
tyce, gdyż stanowi klucz do zrozumie-
nia otaczającego nas świata. Jak powie-
dział Galileusz: matematyka jest alfabetem, 
za pomocą którego Bóg opisał świat. Świat, 
który nie do końca został jeszcze przecież 
odkryty! Kto wie, może dzięki naszym 
doświadczeniom laboratoryjnym niejeden 
młody pasjonat odkryje w sobie inspirację 
do dalszych poszukiwań i odkryć tych na 
miarę Einsteina? Głęboko w to wierzymy!

Nauczyciele Zespołu Matamatyczno-Przyrodniczego 
Gimnazjum Nr 1 w Raszynie
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Maraton Matematyczny © arch. szkoły
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Jest bezpieczniej 
– pożarnictwo

Maj to okres sprawozdawczości powiato-
wych jednostek organizacyjnych i służb 
dbających o nasze bezpieczeństwo. Jak 
wskazują ankiety bezpieczeństwo jest 
jednym z kluczowych wskaźników oceny 
komfortu mieszkania. Cieszy więc fakt, że 
wg. statystyk spada ilość zagrożeń poża-
rowych i interwencji strażaków. Jak twier-
dzą zawodowi strażacy, jest to efekt pod-
niesienia wymogów p. poż. jak i licznych 
akcji edukacyjnych. O ile ogólna liczba 
zdarzeń w roku 2012 w gminie Raszyn 
spadła w stosunku do roku 2011 z 316 
do 176, to niestety aż 86 to pożary (rok 
wcześniej było ich 70). A co się najczę-
ściej pali w naszej gminie? Nieużytki 
gruntowe, domy jednorodzinne (15) 
oraz śmietniki. Spadła też o 60% (z 240 
do 79) ilość tzw. zagrożeń miejscowych, 
w tym wypadków drogowych. Z pewno-
ścią wpływ na to ma uruchomienie trasy 
A2, która przejęła część ruchu z Al. Kra-
kowskiej i Mszczonowskiej. Warto też 
wiedzieć, że w 2012 r. w całym powiecie, 
na skutek wzmożonych kontroli w budyn-
kach użyteczności posypały się mandaty 
i zalecenia pokontrolne. 

Policja 2012
Z informacji policji wynika, że znacz-
nie spadła ilość wypadków drogowych 
i kolizji, przy czym ze strony kierowców 
największym grzechem jest przekracza-
nie dozwolonej prędkości i wymuszanie 
pierwszeństwa. Piesi „grzeszą” wchodze-
niem na drogę zza pojazdów i chodze-
niem niewłaściwą stroną drogi w terenie 

niezabudowanym. W 2012 roku złapano 
361 pijanych kierowców. Problemem 
w ruchu drogowym jest niedostosowanie 
przepustowości zbyt wąskich tras dojaz-
dowych do A2. Jeśli chodzi o przestępstwa 
to w 2012 r. zatrzymano 225 przestępców, 
27 aresztowano tymczasowo i wydano 
107 listów gończych. 

Urząd pracy
W powiecie pruszkowskim bezrobocie 
wynosi 8,1%, średnie w województwie 
mazowieckim - 10,8%, a w kraju 13,4%. 
Oznacza to, że w pod koniec 2012 r. 
w naszym powiecie bez pracy było 5 087 
osób, o 766 więcej niż rok wcześniej. 
Gmina Raszyn to 563 zarejestrowanych 
bezrobotnych (282 kobiety), z czego 
158 osób z wykształceniem gimnazjal-
nym, 115 z zawodowym, 59 z średnim, 
153 z średnim i sr. zawodowym oraz 78 
z wykształceniem wyższym. Najwięcej 
bezrobotnych ma 25-34 lata (143) oraz 
35-44 (125). Na programy rynku pracy 
i różne formy wspierania i bezrobot-
nych UP wydał łącznie w 2012 r. 4 543 
161,71 zł. Były to: refundacje, stypendia, 
opłaty za kursy i studia podyplomowe, 
staże, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej itp. W sumie 
z aktywnych form wsparcia skorzystały 
łącznie 7852 osoby. Stwierdzono jednak, 
że w bilansie rocznym tyle samo osób 
znajduje pracę, ile odmawia jej podjęcia. 
Nieformalnie mówi się, że z grona bezro-
botnych około połowa nie chce podejmo-
wać jakiejkolwiek pracy, co każe przypusz-
czać, że faktyczne bezrobocie w powiecie 
wynosi około 5% i utrzymuje sie na tym 
poziomie od blisko 10 lat.

Kiepski kompromis

Tak emocjonującej sesji Rady Powiatu, 
jak zwołana z wniosku radnych 21 maja 
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, 
w tej kadencji nie było. Dotyczyła ona 
rezygnacji starostwa z przekazania pro-
wadzenia przez miasto Piastów liceum 
im. Adama Mickiewicza.  Zarząd powiatu 
dążył do przeniesienia popularnego Mic-
kiewicza do siedziby liceum im. F. Nan-
sena w Piastowie i najprawdopodobniej 
w przyszłości wygaszenia jednej ze szkół. 
Radni opozycji, mieszkańcy Piastowa, 
uczniowie, posłowie i samorządowcy 
piastowscy sprzeciwili się temu. Na sesji 
padło wiele mocnych słów, mimo informa-
cji, że Starosta i burmistrz Piastowa, Pan 
Marek Kubicki, doszli do porozumienia 
polegającego na oddaniu liceum powia-
towi. Mimo protestu radnych, którzy 
przygotowali własne stanowisko zakłada-
jące ponowne przekazanie liceum miastu 
Piastów, zarząd powiatu utrzymał swoje 
postanowienie. 
 W czasie sesji zwróciłem uwagę, że pro-
pozycja kompromisu, czyli pozostawienie 
liceum im. A. Mickiewicza w starej sie-
dzibie, ale pod rządami powiatu, niczego 
nie rozwiązuje, ponieważ powiat już teraz 
nie posiada wystarczających środków na 
funkcjonowanie oświaty. Smutne jest, 
że wszystko dzieje sie kosztem młodych 
ludzi. Dobrze, że poprzez obecność na sali 
obrad, zobaczyli jak ważne jest aby cho-
dząc na wybory osobiście popierać tych, 
którzy dbają o nich. 

Redaguje Piotr Iwicki, 
radny rady powiatu pruszkowskiego

Jesteśmy Mistrzami Mazowsza 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych!!!
Szkoła Podstawowa w Raszynie w dniu swojego święta – 19 kwietnia 2013 r. 
wzięła udział w Finale XV MIMS w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
w kategorii dziewcząt i chłopców. Impreza sportowa odbyła się niedaleko 
Płocka – w Podgórzu. Po zaciętej walce chłopcy zajęli I miejsce, a dziew-
czynki XV. Dzięki pełnej zaangażowania postawie naszych zawodników po 
raz pierwszy w historii jesteśmy Mistrzami Mazowsza w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych.
Reprezentowali nas: 
Dziewczęta:  Martyna Kondraciuk, Magdalena Kaczorowska, Ola Polańska, 
Wiktoria Kamińska, Kamila Chmiel, Maria Kujawa, Klaudia Stencel, Domi-
nika Wieczorek, Magdalena Orłowska  i Weronika Sawicka 
Chłopcy: Paweł Tafliński, Jakub Jędrzejczyk, Kacper Rutkowski, Kacper Nie-
wiadomski, Sławomir Feliksiak, Mateusz Jędrzejewski, Adam Walo, Kacper 
Durajczyk, Roch Penkala, Bartek Krupka i Marcin Zgiep.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Agnieszka Zgiep, nauczyciel SP Raszyn

WIDZIANE Z POWIATU

Zwycięzcy © arch. szkoły
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CHOPINOWSKA UCZTA
Prawdziwe perełki muzyki Fryderyka Cho-
pina w wykonaniu Kayo Nishimizu oraz 
przepiękne frazy wygrywane przez uta-
lentowane raszyńskie pianistki: Zuzannę 
Bilską, Natalię Rup i Katarzynę Wieteskę 
uświetniły tegoroczne gminne obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja.
 Specjalnie na tę okazję w kościele Św. 
Szczepana i Św. Anny w Raszynie pojawił 
się koncertowy fortepian, co było wydarze-

niem bezprecedensowym w wielowiekowej 
historii świątyni. Okazało się, że w znako-
mitej akustyce zabytkowych wnętrz instru-
ment zabrzmiał pełnią swoich możliwo-
ści. Koncert poprzedziła okolicznościowa 
Msza Święta, a muzyka, która zabrzmiała 
po niej korespondowała z powagą chwili. 
Nasze młode pianistki pokazały pełnię 
możliwości i – co chyba najważniejsze 
– nieprzeciętny talent. Występująca jako 
gwiazda wieczoru japońska pianistka Kayo 
Nishimizu chwaliła wszystkie bez wyjątku 
udzielając też w czasie poprzedzającej 

koncert próby, fachowych rad. Gdy sama 
zasiadała za fortepianem od pierwszych 
dźwięków słychać było, że nie przypad-
kowo ta mieszkająca od ponad 20 lat 
w Polsce pianistka zaliczana jest do grona 
najwybitniejszych interpretatorek muzyki 
Chopina w naszym kraju. Warto wiedzieć, 
że na przestrzeni ośmiu lat w ramach szes-
nastu recitali koncertów,  pani Nishimizu 
wykonała wszystkie kompozycje forte-

pianowe mistrza Fryderyka! W Raszy-
nie zagrała te kompozycje, które z racji 
na piękno i popularność śmiało można 
nazwać przysłowiową wisienką na torcie. 
Całość otworzył słynny Polonez A-dur, 
a po nim artystka pokazała w pełni roman-
tyczny dar Chopina w jego es-durowym 
Nokturnie. Kolejne dwa zagrane walce 
(Des-dur i cis-moll) pokazały taneczność 
fraz Frycka z Żelazowej Woli a mazurki 
(a-moll i F-dur) piękno naszych polskich 
stylizacji opartych na rodzimym folklo-
rze. W koncercie, na który składały się 

- przepraszam za kolokwializm - chopi-
nowskie hity, nie mogło zabraknąć słyn-
nej i niezwykle efektownej Etiudy c-moll 
“Rewolucyjnej”. Wielkie emocje z niej pły-
nące wyciszyło Preludium A-dur, a maje-
statyczny Polonez As-dur zamknął klamrą 
ten przepiękny i jakże polski koncert. Gdy 
wybrzmiały ostatnie dźwięki publiczność 
długą owacją na stojąco nagrodziła pia-
nistkę gromkimi brawami. Gdy z rąk Pana 

Wójta pianistka otrzymała piękny bukiet 
kwiatów, nie kryła wzruszenia. O tym 
jak bardzo podobał się ten występ najle-
piej świadczy fakt, że po koncercie liczni 
słuchacze postanowili kupić sobie płyty 
artystki i zdobyć od niej autograf. Tym 
samym trzeciomajowy  koncert przeszedł 
do raszyńskiej historii nie tylko jako wyda-
rzenie artystyczne, które zaowocowało tłu-
mem melomanów w raszyńskiej świątyni 
ale tym, że markowy fortepian pierwszy 
raz tak pięknie zabrzmiał w jej murach. 

Piotr Iwicki

VI MARATON POEZJI w KUKLÓWCE
Spotkanie z raszyńską poetką Bogu-
miłą Kędziorą vel SZABEL w Marato-
nie Poezji
15 kwietnia w Kulkówce Radziejowickiej 
odbył się VI Maraton Poezji im. Wojcie-
cha Siemiona. Honorowym gościem uro-
czystości była żona Wojciecha Siemiona 
pani Barbara Siemion, z którą miałam 
zaszczyt zasiadać w jury konkursu recy-
tatorskiego, razem z paniami: Bogumiłą 

Kędziorą i Mariolą Wiewiór – członki-
niami Klubu Literackiego, działającego 
przy raszyńskim GOK-u. Finaliści Mara-
tonu prezentowali preferowane w tym 
roku wiersze Juliana Tuwima (w 60. rocz-
nicę śmierci i 100. rocznicę  poetyckiego 
debiutu) i Władysława Bełzy (w 100. 
rocznicę śmierci) oraz wiersze Wojciecha 
Siemiona z tomiku pt. „ Wiersze, które 
pomogły mi  żyć”. Wspaniałą finałową 
poetycką prezentację poprzedził koncert 
artystów – wokalistów z Filharmonii War-
szawskiej, zatytułowany „Na każdą chwilę 
piosenka – to muzyka ratuje poezję”. Cie-
kawym i sympatycznym punktem pro-
gramu było spotkanie z „SZABEL”, czyli 
Bogumiłą Kędziorą, poetką z Raszyna. 
Pani Bogumiła  przypomniała swoje 
wybrane wiersze, napisane specjalnie 
dla dzieci, z tomiku „To dla Ciebie wier-
sze piszę”. Zarówno dorośli, jak i dzieci 
nagrodzili występ gromkimi brawami. 
Emanujące radością dziecięcego świata 

teksty oraz ekspresyjne wykonanie stano-
wiły o uroku tego spotkania. Kilka wła-
snych wierszy o tematyce dziecięcej zapre-
zentowała także pani Mariola Wiewiór. 
Obu paniom serdecznie podziękowano 
okazałym bukietem wiosennych kwiatów, 
żegnając się słowami: Do zobaczenia za rok 
na VII Maratonie Poezji.

Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Kayo Nishimizu © A. Pluta Zuzia Bilska © A. Pluta Natalia Rup © A. Pluta Katarzyna Wieteska © A. Pluta

Bogumiła Kędziora © A.Pluta Wręczenie nagrody © A.Pluta
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POLSKI SUKCES w NORWEGII
Działający pod skrzydłami Gminnego 
Ośrodka Kultury zespół Niepotrzebni 
Mogą Odejść wystąpił dwukrotnie w Kol-
botn, miasteczku, które dla Oslo jest 
sypialnią podobną jak Piaseczno dla War-
szawy. To właśnie tam, na głównym placu 
co roku, odbywa się norweska edycja 
Thanks Jimi Festival, satelitarnej imprezy 
o tym samym tytule, która przyciąga 
do Wrocławia tysiące gitarzystów. W tym 
roku blisko setka gitarzystów (w tym 
nasi rockersi) przyciągnęła na muzyczne 
wydarzenie ponadtysięczna publiczność. 
W kilku utworach (w tym hitach Tade-
usza Nalepy) znakomicie wypadła woka-
listka NMO Olga Prusik, każdorazowo 
wywołując owację Norwegów. Warto 

dodać, że gwiazdą tegorocznej edycji był 
słynny norweski gitarzysta Eivind Sta-
xrud, muzyk w Skandynawii o popularno-
ści formatu naszego Jana Borysewicza czy 
Grzegorza Skawińskiego. Po tym wystę-
pie wszyscy koledzy „po fachu” bardzo 
chwalili nasz zespół. Po występie formacja 
została zaproszona do Galerii Stilo, poło-
żonej nad malowniczym fiordem, gdzie 
rozwinęło się spontaniczne jam session 
oparte na starych dobrych polskich roc-
kowych przebojach. Pobyt w tak malow-
niczej scenerii zaowocował bardzo udaną 
sesją zdjęciową, jak żartowali muzycy, 
teraz już można wydawać płytę. Kolejny 
dzień upłyną NMO pod znakiem rocko-
wego maratonu z udziałem norweskich 

zespołów, a naszym przypadł w udziale 
zaszczyt bycia gwiazdą imprezy. Animato-
rem całego przedsięwzięcia był Mirosław 
„Carlos” Kaczmarczyk, artysta i pedagog 
uznany przez kapitułę znaku Teraz Pol-
ska – Polakiem Roku w Norwegii. Kom-
plementy pod adresem naszych muzyków 
z jego ust nie były jedynie kurtuazyjne. 
– Zespół ma wielki potencjał, słychać, że nie 
tylko lubią ze sobą grać, ale zwyczajnie są 
paczką znakomitych kumpli – zdradził nam 
popularny „Carlos”. Mają swój własny 
styl i czuć od nich energię. Dość powiedzieć, 
że bardzo podobali się, a grali w towarzystwie 
znakomitych norweskich formacji. Myślę, że 
takie otarcie o rockową scenę w innym kraju 
na pewno będzie procentować. Ale myślę, że 
również bardzo istotne jest to, że dwa tysiące 
kilometrów od Raszyna mieszkańcy norwe-
skiego miasta usłyszeli o podwarszawskiej gmi-
nie i zobaczyli, że grają tam fajni ludzie fajną 
muzykę. A to jest nie do przecenienia w czasach 
otwartych granic. Gratuluję Raszynowi takiego 
zespołu – dodał Kaczmarczyk.  
W Norwegii zespół zagrał w składzie: 
Olga Prusik – śpiew; Bartosz Gliński 
– gitara basowa; Adam Kołodziejczyk 
– gitara; Tomasz Trojanowski – gitara; 
Maciek Żelazko – perkusja. Pobytem Pola-
ków interesowały się norweskie media, 
z czasem zaprezentujemy tamtejsze echa 
pobytu NMO.            Piotr Iwicki

POWITANIE WIOSNY 
w FALENTACH
„WIOSNA ACH TO TY”
Już na schodach prowadzą-
cych do Sali Widowiskowej Filii 
GOK-u w Falentach można było 
spotkać uśmiechniętą kukłę uosa-
biającą Wiosnę. Bo taki wła-
śnie, pełen wesołości i radości 
nastrój towarzyszył spotkaniu 
w dniu 6 kwietnia. Było wiosen-
nie, pomimo tego, że na dworze 
– przewrotnie – śnieg pokrywał 
wszystko. Wspomnianą salę zdo-
biły urocze malarskie kompozycje, 
nawiązujące do tematyki i kolory-
styki wiosennej, wykonane przez 
uczestników zajęć malarskich Filii 
GOK-u w Falentach.
 Gości powitała organizatorka 
spotkania pani Zyta Stąpel, prze-
wodnicząca falenckiego Klubu 
Seniora „ BRZOZA”. Tradycyjnie 

przypomniała (impreza odby-
wała się po raz trzeci) polskie 
wielkanocne zwyczaje i obyczaje. 
Następnie odbył się piękny, pełen 
humoru koncert w wykonaniu 
zespołów i solistów GOK-u: wystą-
pili „RYBIANIE”, „Barwy Jesieni”, 
„Seniorki” oraz solo: Izabela 
Makarska i Alina Wolska. Ostat-
nim punktem programu był kon-
kurs kanapek wiosennych, po któ-
rym nastąpiła ich degustacja. 
Były nie tylko smaczne, ale także 
pomysłowe (np. w kształcie kwia-
tów, serca) i … bajecznie kolorowe. 
W ten oto sposób Falenty powitały 
Wiosnę w naszej gminie.

Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Barwy Jesieni © A.Pluta

Rybianie © A.Pluta

Seniorki © A.Pluta
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Po premierze filmu…

10 maja w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Raszy-
nie miała miejsce premiera 
filmu promującego Cyfrowe 
Archiwa Tradycji Lokalnej 
(CATL) autorstwa starszego 
bibliotekarza Łukasza Żywul-
skiego z aktorskim udziałem 
wolontariuszki i pracowniczki 
raszyńskiej biblioteki. Okazją 
do prezentacji filmu było spo-
tkanie informacyjne poświę-
cone działającemu przy biblio-
tece archiwum społecznemu. 
Po krótkim wprowadzeniu 
dyrektor Magdaleny Golec, 
Agnieszka Kudełka z Ośrodka 
KARTA zaprezentowała 
ideę archiwum społecznego 

i działalność Fundacji oraz 
przykłady działań innych 
archiwów społecznych w Pol-
sce. Następnie Łukasz Żywul-
ski przedstawił założenia 
i dotychczasowe osiągnięcia 
CATL przy Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Raszynie. 
Na koniec odbyła się dyskusja 
na temat najbliższych planów 
w Raszynie, do których zali-
cza się m.in. regularne spo-
tkania wokół lokalnej historii. 
Film pt. „Cyfrowe Archiwum 
Tradycji Lokalnej w Raszy-
nie” można oglądać na biblio-
tecznym kanale YouTube lub 
na naszej stronie www.biblio-
tekaraszyn.pl.

X Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek 2013
W dniach 8-15 maja, pod 
hasłem „Biblioteka przestrze-
nią dla kreatywnych” odbył 
się X Ogólnopolski Tydzień 
Bib l iotek .  W tym roku 
obchody bibliotekarskiego 
święta zaczęły się w Raszy-
nie dzień wcześniej, spotka-
niem pisarza Pawła Beręse-
wicza z dziećmi ze Szkoły 
Podstawowej im. Cypriana 
Godebskiego w Raszynie. 
Na pozostałe dni bibliote-
karze z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Raszynie przy-
gotowali między innymi spo-
tkanie informacyjne dla miesz-
kańców dotyczące projektu 
Cyfrowego Archiwum Tra-
dycji Lokalnej oraz premierę 
filmu promującego ten projekt. 

Reklamowaliśmy także akcję 
„Bibliomobil. Raszynoteka 
na czterech kółkach”, odbyły 
się pokazy filmów o tematyce 
bibliotecznej, wielki mara-
ton lekcji bibliotecznych dla 
ponad 300 raszyńskich przed-
szkolaków oraz krótka abo-
licja, czyli szansa na zwrot 
przetrzymanych książek bez 
konsekwencji finansowych. 
Na zakończenie Tygodnia 
Bibliotek, 15 maja, czytelnicy 
mogli wyjątkowo skorzystać 
z możliwości spędzenia czasu 
w bibliotece do godziny 22.00. 
Relacja z Tygodnia, film doty-
czący projektu CATL i zdjęcia 
z imprez na stronie www i pro-
filu Facebook biblioteki.

Łukasz Żywulski

Bibliotekarze się szkolą!
Dzięki udziałowi w Pro-
gramie Rozwoju Bibliotek, 
w ostatnich miesiącach, nasi 
pracownicy uczestniczyli 
w Warszawie w kilku szkole-
niach prowadzonych przez 
doświadczonych trenerów 
organizacji pozarządowych, 
na których uczyli się jak orga-
nizować archiwum społeczne 

w bibliotece, jak planować 
scenariusze lokalnych dzia-
łań związanych z problemami 
rynku pracy i jak wspierać 
osoby poszukujące zatrud-
nienia. Nasze kompetencje 
wzmocniły się także w zakre-
sie wystąpień publicznych 
oraz działań rzeczniczych na 
korzyść naszej społeczności 

lokalnej. Poszerzyliśmy rów-
nież wiedzę w jaki sposób 
pozyskiwać dodatkowe fun-
dusze na zakup nowości 
wydawniczych. Uczestni-
czymy w wybranych konferen-
cjach bibliotecznych. Warto 
pochwalić się, że na majowej 
konferencji naukowej w Byd-
goszczy pt. „Biblioteko, pro-
muj się sama!” starszy biblio-
tekarz Łukasz Żywulski 

otrzymał nagrodę za najlepsze 
wystąpienie: „Gdzie kończy 
się public relations a zaczyna 
rzecznictwo? Dwie strategie 
osiągania celów przez biblio-
teki publiczne”. Najświeższą 
konferencją, w której wzięli-
śmy udział jest konferencja 
w Grodzisku Mazowieckim: 
„Nowe technologie i e-booki 
w bibliotekach”.

Magdalena Golec, Dyrektor GBP

GMINNA BIBLIOTEKA

Spotkanie na temat cyfrowego archiwum społecznego © arch. GBP

Bibliomobilizacja przed budynkiem 
biblioteki © Ł. Żywulski

Bibliotekarka filii u przedszkolaków 
w Dawidach © arch. GBP

„Marzenia. Enter!”
Dzięki udziałowi w II rundzie 
Programu Rozwoju Biblio-
tek, nasza placówka mogła 
wystartować w konkursie, któ-
rego efektem jest współpraca 
z doświadczonymi organiza-
cjami pozarządowymi. Jedną 
z nich jest Fundacja Inicja-
tyw Społeczno-Ekonomicz-
nych z siedzibą w Warszawie, 

której  działania projektowe 
i szkoleniowe koncentrują się 
wokół problematyki bezrobo-
cia, rynku pracy i zatrudnie-
nia. W wyniku współpracy 
część naszego zespołu mogła 
uczestniczyć w specjalistycz-
nych szkoleniach dla biblio-
tekarzy, a instytucja wniosko-
wać o mikrogrant na działania 

o wspomnianej tematyce dla 
lokalnej społeczności. Miło 
nam poinformować, że nasz 
wniosek do Fundacji został 
zaopiniowany pozytywnie, 
a zatem po podpisaniu umowy 
i wpłynięciu środków, już 14 
czerwca, w budynku biblio-
teki odbędzie się warsztat 
dla wybranej grupy raszyń-
skich gimnazjalistów – przy-
szłych uczestników rynku 

pracy. Projekt zatytułowaliśmy 
„Marzenia. Enter – szkoła sku-
tecznego działania”. Zajęcia 
poprowadzi znakomita peda-
gog, terapeutka i pisarka Ewa 
Nowak. Przedsięwzięcie jest 
realizowane w partnerstwie 
z Gimnazjum w Raszynie, 
którego pracownikom serdecz-
nie dziękujemy za przyjazną 
współpracę.

Magdalena Golec, Dyrektor GBP



KURIER RASZYŃSKI NR 27 MAJ 2013  |  WWW.RASZYN.PL 19

SPORT

Sekcja bokserska KS Raszyn
Trenują trzy razy w tygodniu w grupie 
młodszej i zawodniczej. W niedużej sali 
w podziemiach SP w Raszynie. Na drabin-
kach worki treningowe, w które z zapamię-
taniem biją zawodnicy, obok Kamil Wójcik 
odbywa tarczę z trenerem sekcji – Krzysz-
tofem Wójcikiem. Nie są rodziną, łączy ich 
przypadkowa zbieżność nazwisk. Dalej Ola 
Rdzanek z Olą Stanicką – poprawiają kon-
dycję. A obok – najmłodsi. Są już po tre-
ningu, ale nie idą jeszcze do domu. Widać 
dobrze się tu czują. Pytam kolejno: kiedy, 
dzięki komu czy czemu trafili do sekcji? 
Okazuje się, że wszyscy trenują od kilku 
miesięcy. Ola Rdzanek, która, zdaniem 
trenera, ma talent, czego dowiodła na tur-
nieju, zaczęła trenować namówiona przez 
dziadka i tatę. Jej koleżanka Ola Stanicka 
trenowała już kiedyś, u innego trenera w KS 
Raszyn. Teraz wróciła. Jej brat też trenuje. 
Igor Szczepanik przychodzi do sekcji od 
dwóch miesięcy. Przedtem, razem z tatą 
i wujkiem chodził na zawody. Spodobało 
mu się, postanowił spróbować własnych 
sił. Podobnie Patryk Wojciechowski i Igor 
Chyży - nudzili się w domu, a w sekcji jest 

ciekawie, lubią tu przychodzić. Trenuje też 
Dawid Haczkur, syn radnego z Nowych 
Grocholic. 
 Od lutego 2012 r. sekcję prowadzi 
Krzysztof Wójcik, były zawodnik, sędzia 
bokserski i trener. Kiedy zaczął klub liczył 
dwie osoby 7-latka i trenującego do dziś 
11-latka Kacpra Niewiadomskiego. Nie 
poddał się. Oplakatował cały Raszyn, 
szukał w innych klubach. Znalazł dwóch 
z Gwardii – Sebastiana Kuleszę i Kubę 
Nasiłowskiego z Raszyna. Powoli monto-
wał ekipę. W ubiegłym roku zdobyli dla 
klubu ok. 10 punktów. Na XII Turnieju 
im. Michała Szczepana w Raszynie wyróż-
nili się Jakub Niesiołowski, Sebastian 
Kulesza i Kamil Wójcik. Przed turniejem 
dobrą walkę stoczył Marcin Chmielewski, 
syn wice Wójta. W tym roku na Mistrzo-
stwach Mazowsza Juniorów Sebastian 
Kulesza uzyskał tytuł Mistrza Mazowsza 
i zdobył kwalifikacje do Mistrzostw Pol-
ski, a podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
w Grudziądzu, mimo kontuzji, znalazł 
się w pierwszej ósemce na punktowanym 
miejscu. W Mistrzostwach Mazowsza 
Kadetów w Nowym Dworze Mazowiec-
kim Kamil Wójcik zdobył tytuł Mistrz 
Mazowsza, a Michał Super – v-ce mistrza. 
Kolejne zawody: Międzynarodowy Turniej 
Srebrna Łódka przyniosły tytuł vice mistrza 
dla Kamila Wójcika, który jest brany pod 
uwagę do ścisłej kadry narodowej. Zawod-
nik był o włos od zdobycia tytułu: dwie 
pierwsze walki wygrał, ale nie wytrzy-
mał kondycyjnie trzeciej walki w finale. 
Ostatnio zaś wygrali w Eliminacjach do 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
Kamil Wójcik pojedzie w sierpniu do Łodzi.
 Zdaniem trenera najlepszym nie wystar-
czają treningi 3 razy w tygodniu. Ich rywale 
z reguły trenują pięć razy w tygodniu. To 
musi się przekładać na ich kondycję. Bra-
kuje im również możliwości trenowania na 
ringu i to nie dlatego, że go nie ma. Dzięki 
staraniom Jacka Gromka, Andrzeja Rajkow-
skiego i Marka Saławiła jest, ale w magazy-ławiła jest, ale w magazy-wiła jest, ale w magazy-
nie na basenie, zamiast na podłodze w sali. 
- Sala miała być dla nas, ale teraz okazuje się, 
są w niej też inne zajęcia, dlatego nie możemy 
rozstawić ringu i musimy ściągać ciężkie worki 
treningowe. To bardzo utrudnia treningi. Szkoda, 
bo nasze wyniki są coraz lepsze.- mówi trener. 
Jest pełen zapału, mimo tego, że treningi 
pochłaniają dużo czasu, a benzyna z War-
szawy do Raszyna sporo kosztuje. Widzi, 
że to co robi przynosi efekty, że jego zawod-
nicy są coraz lepsi. Cieszy też coraz więk-
sza ilość dzieci i młodzieży trafiających do 
sekcji. 
 Zapisy do sekcji w godzinach trenin-
gów: poniedziałek, środa, piątek w godz. 
od 16.30 do 20.00, a także telefonicz-
nie pod numerem trenera: 503 914 522. 
Zachęcamy też do sponsorowania mło-
dych zawodników.     Małgorzata Kaiper

Futbol amerykański w Raszynie
Zapraszamy na rekrutację do drużyny futbolu ame-
rykańskiego Crusaders, która odbędzie się 8 czerwca 
o godzinie 14:00 na stadionie przy SP w Raszynie. Nie 
ważne czy jesteś mały, duży, szczupły, okrągły, młody 
czy nieco starszy. Wszyscy mogą spróbować swoich sił 
i przystąpić do rodziny Crusaders. Trening poprowadzi 

jeden z najlepszych szkoleniowców w Polsce, Amerykanin pan Miguel Oquendo. 
Gwarantujemy, że nie będziecie zawiedzeni.   Robert Braiter

Turniej piłki nożnej
26 maja 2013 r. rozegrany zostanie pasjonujący turniej piłki nożnej chłopców rocz-
nika 2002. Miejscem sportowej rywalizacji będzie boisko Wronik przy Szkole Pod-
stawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie. 16 drużyn podzielonych na 4 grupy 
będzie rywalizować o awans do fazy pucharowej, aż do meczu finałowego, który 
wyłoni najlepszą drużynę Mini Ligi Mistrzów. Każda z ekip wylosuje 1 z 16 najlep-
szych klubów obecnego sezonu Ligi Mistrzów UEFA, którego barw będzie bronić 
przez cały turniej. Zapowiada się emocjonujące i pasjonujące widowisko. Zapraszamy 
mieszkańców gminy Raszyn do kibicowania młodym następcom Roberta Lewan-
dowskiego.            Rafał Ulewicz
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Kamil Wójcik – półfinały Srebrnej Łódki
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Świetlica Szkolna przy Szkole Podstawowej
 im. Cypriana Godebskiego w Raszynie  

Przedszkole Nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie
 – Oddział Przedszkolny ul. Spokojna 23 

Niepubliczne Przedszkole 
Muzyczne „Zebra”

Dzieci z  Przedszkola „Zebra” Muzyczne „Zebra” Dzieci ze Świetlicy szkolnej Dzieci z Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie” 

Świetlica Środowiskowa w Rybiu oczami dzieci Plac zabaw w Rybiu Kolorowa Świetlica 

DZIEŃ DOBRY!
Wystawa, którą Wam prezentuję, powstała z inicjatywy 
organizatorów Festynu Rodzinnego, który się odbył 
12 maja przy kościele św. Bartłomieja z okazji 25-lecia 
Parafii Rybie. Dzieci wykonały pod kierunkiem nauczy-
cieli piękne, ciekawe prace plastyczne, obrazujące 
znane im miejsca w Rybiu. Najczęściej plastycznie był 
przedstawiany kościół, zabytkowa kapliczka na rogu 
Olszowej i 19 Kwietnia oraz przedszkolne place zabaw. 
Wystawa prezentowana była na schodach kościoła 
podczas festynu oraz po festynie – w Świetlicy Śro-
dowiskowej „Świetlik”. Zorganizowali ją pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie, którzy także 
przygotowali dla uczestników dyplomy – podzięko-
wania. Nagrody ufundowała FIRMA ELGROM z Falent 
oraz proboszcz Parafii Rybie ksiądz prałat Bartłomiej 
Kapałka, który wręczył je dzieciom 17 maja w „ Świe-
tliku”. Wykonawcom i ich opiekunom – serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy wspaniałych efektów twór-
czej pracy.

Pozdrawiam Raszyniaczek!


