GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE
NR 28

CZERWIEC 2013

│ WWW.RASZYN.PL │ KURIER@RASZYN.PL │ ISSN 1425-4506 │ INDEKS PR 49 10

KURIER
RASZYŃSKI

Od 22 czerwca Gmina Raszyn dostarcza
mieszkańcom pojemniki na odpady.

ODBIÓR ODPADÓW

Wykaz firm mających zezwolenie na wywóz śmieci z terenu Gminy Raszyn:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwa przedsiębiorcy
MZO Pruszków Sp. z o.o.
MAC ROY S.C.
MPO Warszawa
SIR-COM
Zakład Usług Komunalnych BŁYSK Sp. z o.o.
Firma Usługowo-Handlowa WILK-Piotr Wilk
JARPER Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości
stałych ALMAX Sp. z o.o.
MPK Sp. z o.o.
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz
Ziemia Polska Sp. z o.o.
Usługi asenizacyjne Leon Szeląg
SITA POLSKA Sp. z o.o.

14 WILK PD Sp. z o.o.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Eko-Hetman Sp. z o.o.
P. U. Hetman
AMINEX Sp. z o.o.
P.P.H.U „Czyścioch” Sp. z o.o.
Zakład Zieleni Sp. z o.o.
P.U. KOMA Antoni Miazga
Doradztwo Handlowe, Eko Bilans Gospodarka
Odpadami Tomasz Drzazga
P.P.H.U Lekaro Jolanta Zagórska
Partner Dariusz Apelski
Arkazen Zenon Ciarka
Recycling od A do Z Adam Zidka
Ekom Sp. z o. o.
REMONDIS Sp. z o. o.

Telefon
22 758 20 63
502280394
800 413 323
22 723 85 81
22 710 10 80
790 600 001
22 756 16 66

e-mail
sekretariat@mzo.pl
roy.rejer@wp.pl
mpo@mpo.com.pl
biuro@sir-com.pl
blysk@toensmeier.pl
fax 22 750 21 48
jarper@jarper.pl

48 664 21 29

almax@toensmeier.pl

29 769 18 00
22 835 40 48
22 216 64 40
22 720 33 97
22 492 43 00
790 600 001; 22 750 21 48
691 583 947
22 729 98 98
22 868 48 20
22 499 60 42
856 629 800
22 357 70 10
22 797 44 88

biuro@mpk.net.pl
biuro@bys.com.pl
biuro@ziemiapolska.pl
leon.szelag@asenizacja.waw.pl
sitapolska@sitapolska.com.pl

22 750 93 14

akobilans@ekobilans.pl

22 789 02 79
22 425 62 23
tel./fax 22 723 84 71
792 833 331
22 894 56 21
22 593 05 55

lekaro@lekaro.pl
zarzad@partner-apelski.pl

biuro@eko-hetman.pl
biuro@puhetman.pl
biuro@aminex.pl
biuro@czyscioch.com.pl
Fax: 223578955

adam.zidka@gmail.com
puk.ekom@gmail.com
warszawa@remondis.pl

W razie problemów z odbiorem odpadów prosimy dzwonić pod numery:
22 701 79 09 lub 22 701 79 79.
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

www.raszyn.pl
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SZANOWNI PAŃSTWO
W związku z przesunięciem terminu wyboru firmy odbierającej odpady komunalne, Gmina Raszyn
wprowadza z dniem 1 lipca 2013 r. system pomostowy. Czekając na rozstrzygnięcie przetargu przez
Krajową Izbę Odwoławczą, ustalamy następujące zasady gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Raszyn.
• Od dnia 22 czerwca do Państwa domów będą dostarczane pojemniki na odpady zmieszane.
•	Każdy z Państwa osobiście musi zdecydować, która z wymienionych niżej firm będzie odbierać
odpady z Waszej posesji.
• Koszt tej usługi opłaci Gmina Raszyn na mocy porozumienia z firmami.
• Zasady odbioru odpadów segregowanych należy ustalić z wybraną firmą.
•	Sytuacja ta będzie trwać do czasu wyłonienia wykonawcy, z którym Gmina Raszyn podpisze
umowę.
Pozostałe zasady nowego systemu wywozu odpadów z terenu Gminy Raszyn, pozostają bez zmian:
•	Wysokość ponoszonych przez Państwa opłat to:
		– 9 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane,
		– 13 zł miesięcznie od osoby za odpady zmieszane.
•	Opłatę za pierwsze dwa miesiące, należy wnosić do 31 sierpnia 2013 r. na konto, które zostanie
podane Państwu w najbliższym czasie lub do kasy w Urzędzie Gminy. Kolejne opłaty powinny
być wnoszone co dwa miesiące.
•	Prosimy o składanie deklaracji przez osoby, które jeszcze tego nie zrobiły.
Bardzo Państwa przepraszamy za powstałe utrudnienia. Liczymy na to, że okres przejściowy
potrwa możliwie krótko i nie spowoduje znaczących problemów.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
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XXXVI Sesja Rady Gminy Raszyn
Obrady majowej Sesji Rady Gminy
Raszyn koncentrowały sie na kilku zasad�
niczych sprawach. Niektóre z nich nie
budziły wątpliwości radnych, inne wywo�
ływały dyskusję. Niewątpliwie najwięk�
sze kontrowersje powstały nad zatwier�
dzaniem nieznacznie zmienionych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odpro�
wadzanie ścieków na terenie naszej gminy.
Istotną kwestią, pozytywnie zaopinio�
waną przez Radę Gminy była też uchwała
w sprawie zlecenia gminie realizacji nie�
których działań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Z akceptacją radnych spo�
tkała się uchwała w sprawie przystąpienia
Gminy Raszyn do projektu w ramach Pro�
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Śro�
dowisko, Priorytet I – Gospodarka wodno
ściekowa, która daje szanse na uzyskanie
dofinansowania środkami z UE budowy
kanalizacji w kolejnych rejonach gminy.
Większość radnych podjęła też, zgodną
z zapisami budżetu na 2013 r., uchwałę
w sprawie emisji obligacji komunalnych
na sfinansowanie niektórych inwestycji.
Jak zwykle obrady zakończyło sprawoz�
danie Wójta Andrzeja Zaręby z bieżącej
działalności, interpelacje i zapytania rad�
nych oraz sołtysów.

Udział gminy
we wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie
ustawa o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Z uwagi na krytykę
dotychczasowych rozwiązań w zakre�
sie polityki rodzinnej państwa, która
doprowadziła do wystąpienia takich
negatywnych zjawisk jak uboga oferta

pracy środowiskowej z rodziną natu�
ralną będącą w kryzysie, ���������������
łatwość �������
umiesz�
czania dziecka poza rodziną i idący za
tym wzrost wskaźnika dzieci odbiera�
nych rodzinie, czyli koncentracja działań
wyłącznie na dziecku a nie na rodzinie,
przyjęto nowe rozwiązania ustawowe,
które powinny w/w zjawiska ograni�
czyć. Nowa ustawa ma na celu dążenie
do utrzymywana dzieci w ich środowi�
sku naturalnym, czyli rodzinie. Uznaje
za konieczne podejmowanie działań pro�
filaktycznych prowadzących do wzmoc�
nienia rodziny, zmniejszenia jej dysfunkcji
do poziomu, który pozwoli dziecku w niej
pozostać. W tym celu zwiększono udział
gminy w nadzorze nad rodziną poprzez
wprowadzenie funkcji asystenta rodziny,
a także zobligowano gminę do częścio�
wego finansowania pieczy zastępczej nad
dziećmi z terenu gminy. Ma to sprzyjać
monitorowaniu sytuacji dzieci odebranych
z domów rodzinnych i przekazanych do
różnych form opieki zastępczej. Pomoc
rodzinie ma następować również poprzez
dalszy rozwój placówek wsparcia dzien�
nego – świetlic, klubów, ognisk wycho�
wawczych, w których specjaliści pomagają
dziecku, ale także współpracują z rodzi�
cami. Zgodnie z nową ustawą gmina
dopłaca do utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej – 10% w pierwszym roku, 20%
w drugim i 30% w trzecim. Resztę kosz�
tów pokrywa powiat. Obecnie w Gmi�
nie Raszyn zatrudniony jest na umowę
zlecenie 1 asystent. Poza tym jest 5 pra�
cowników socjalnych, a zgodnie z ustawą
powinno ich być 11. Na terenie naszej
gminy jest 18 rodzin zastępczych, w któ�
rych przebywa 22 dzieci. Nadzór nad
nimi gmina zleca GOPS-owi. Z pomocy
tej placówki w 2012 r. skorzystało 467
rodzin.

Taryfy za wodę
i odbiór ścieków na okres
od 1.07.13 r. do 30.06.14 r.
Zgodnie z wnioskiem Eko Raszyn,
w stosunku do taryf obowiązujących
w poprzednim roku, koszt dostarczenia
wody i odbioru ścieków z sieci kanali�
zacyjnej oraz opłaty abonamentowe do
domów prywatnych i miejsc użyteczno�
ści publicznej nie uległy zmianie. Wyod�
rębniona została cena wody bezpowrot�
nie zużytej, czyli wykorzystywanej do
podlewania. Eko-Raszyn sprzedawać ją
będzie za 4,68 zł/m3, uzasadniając, że
do podlewania powinna być raczej uży�
wana woda podskórna, a nie głębinowa,
a różnica w cenie pomiędzy wodą pitną
powinna skłaniać użytkowników do się�
gania po wody podskórne. Opłata abo�
namentowa będzie wynosić 4,70 zł. Pod�
wyższona została cena wody zużywanej
przez przedsiębiorstwa: z 2,93 zł/m3 na
3,86 zł/m3 oraz opłaty abonamentowej
z 4 zł na 4,70. Zwiększono opłaty za
odprowadzanie ścieków przez przedsię�
biorstwa z kwoty 4,44 zł/m3 do 5,94 zł/m3
oraz podniesiono cenę odbierania ścieków
z wozów asenizacyjnych z 10,70 zł/m3
na 13 zł/m3. Ta ostatnia podwyżka wywo�
łała największą dyskusję. Radni i sołtysi
twierdzili, że mieszkańcy płacą za wywóz
szamba płaca znacznie drożej niż ci, kt��
ó�
rzy odprowadzają ścieki do kanalizacji.
Podwyżka cen dla szambowozów jeszcze
tę różnicę powiększy. Z kolei przedstawi�
ciele Eko Raszyna tłumaczyli, że dotych�
czasowe ceny, najniższe w okolicy, zachę�
cają do oddawania do naszej oczyszczalni
ścieków z innych terenów powiatu czy
województwa. Po długiej dyskusji Rada
Gminy nie przyjeła uchwały: 5 gło�
sami przeciw, 5 za i 1 wstrzymującym.
Mimo tego zmiany zostaną wprowadzone
od 1 lipca, ponieważ zgodnie z obowią�
zującymi procedurami Eko Raszyn ma
prawo wprowadzić ustalone stawki nawet
przy braku pozytywnej decyzji ze strony
Rady Gminy.

Bieżące inwestycje w gminie

XXXVI Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

Informacje o bieżącej sytuacji, szczegól�
nie w zakresie inwestycji, pojawiały się
w trakcie debaty nad różnymi punktami.
Odpowiadając na pytania radnych Wójt
Andrzej Zaręba wyjaśnił, że w czerwcu
ogłoszone zostaną ponowne przetargi

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868
Sekretarz: Z. Kaiper | Grafika na okładce: E. Kuczara | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Nakład: 6900 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji. Przy publikacji zastrzega sobie prawo do skrótów.
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na rozbudowę SP w Sękocinie i remont
starej części Ośrodka Zdrowia. Wyko�
nawcy, którzy wygrali pierwsze przetargi,
z uwagi na upadłość, musieli zejść z pla�
ców budowy. Obecnie zakończone zostały
inwentaryzacje konieczne do ogłoszenia
kolejnych przetargów. Zaistniała sytuacja
przedłuży wykonanie inwestycji, prze�
nosząc ich zakończenie na przyszły rok.
Z tytułu nie dotrzymania umów gminie
należą się od kontrahentów i firm ubez�
pieczeniowych stosowne odszkodowania.
Pozostałe inwestycje realizowane są bez
przeszkód. Ogłoszono kilka przetargów:
na wykonanie chodnika od Al. Hrabskiej
do ul. Centralnej, na przebudowę Kasz�
tanowej i oświetlenie Rzepichy, na czysz�
czenie i inspekcję kanalizacji deszczowej,
budowę Domu Kultury oraz wyłonie�
nie wykonawcy odbierającego śmiecie.
Budowana jest ul. Okrężna, parking przy
kościele w Raszynie, realizowany jest
wodociąg w Sękocinie Starym, kanalizacja
łącząca ul. Warszawską z ul. Grudzi (obej�
ście HRS). Wybrano dostawcę sprzętu
w związku z realizowanym z udziałem

środków z UE, w naszych szkołach pod�
stawowych programem Siła drzemie w indywidualizacji. Wyłoniono inżyniera kon�
traktu dla inwestycji wykonywanej przez
SKANSKA SA, w związku z ubieganiem
się gminy o dofinansowanie ze środków
UE. Trwają prace na Rowie Opaczewskim,
coraz bardziej zaawansowany jest projekt
kanału Ulgi. Budowa kanalizacji w Dawi�
dach Bankowych, mimo utrudnień wyni�
kających z opadów, cały czas posuwa się
do przodu.

Negocjacje z Strabag
Istotną sprawą w ostatnim czasie są
negocjacje prowadzone z wykonawcą
S8 – Strabag, która działając w syste�
mie projektuj i buduj jest obecnie na eta�
pie krystalizowania projektów. Obydwaj
Wójtowie: A. Zaręba i M. Chmielewski
wielokrotnie spotykali się z wykonawcą
chcąc zapewnić gminie przede wszyst�
kim kanały technologiczne pozwala�
jące na realizację naszych inwestycji
kanalizacyjnych i odwodnieniowych,

zapewnienie wygodnego ruchu lokalnego
pieszego, samochodowego i autobusowego
poprzez poszerzenie i doprojektowanie
fragmentów dróg serwisowych. Mimo,
że rozmowy są trudne, jest duża szansa
na kompromis.

Podtopienia
Obfite opady deszczu pokazały braki
w systemie odwodnień. Zdaniem więk�
szości uczestników Sesji, rozwiązanie pro�
blemu należy do Spółki Wodnej Raszyn,
ponieważ główne problemy to niedrożny
system melioracji szczegółowych
i kanałów, szczególnie tych zakrytych.
Dyskutowano również nad możliwością
wykorzystania jednego ze stawów HRS
Dawidy jako zbiornika retencyjnego.
Na zakończenie relacji przekazuję prośbę,
z którą do uczestników sesji zwrócił się
Krzysztof Będkowski, o podawanie poło�
żenia na terenie gminy różnego rodzaju
obiektów sakralnych w związku z tworze�
niem ich dokumentacji.
Małgorzata Kaiper

Sukcesy raszyńskich strażaków
XIII Powiatowe Zawody Sportowo�
-Pożarnicze Jednostek OSP powiatu
pruszkowskiego zostały zorganizowane
przez Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP i Komendę Powiatową
PSP w Pruszkowie. Odbyły się w dn.
15 czerwca 2013 r. na terenie kompleksu
sportowego Zespołu Szkół przy ul. Gomu�
lińskiego 2 w Pruszkowie. Zawody były
rozgrywane w dwóch konkurencjach:
pożarniczy tor przeszkód 7x50 m oraz
ćwiczenia bojowe. W zawodach wzięło
udział 11 drużyn męskich i 2 drużyny
kobiece z jednostek OSP powiatu prusz�
kowskiego: Raszyn, Dawidy, Falenty,
Młochów, Nadarzyn, Brwinów, Żółwin,

Biskupice, Moszna, Piastów, Nowa Wieś.
Nagrodą za strażackie zmagania, odby�
wające się pod nadzorem sędziów
z Komendy Powiatowej OSP Piaseczno,
był puchar Starosty Pruszkowskiego, nato�
miast nagrody rzeczowe ufundowali: Wójt
Gminy Raszyn, Zarząd Oddziału Powiato�
wego Związku OSP RP i Komenda Powia�
towa PSP w Pruszkowie.
Pierwsze miejsce w konkurencjach
drużyn męskich zajęło OSP Falenty, dru�
gie OSP Biskupice, trzecie OSP Dawidy,
czwarte OSP Raszyn, piąte OSP Mło�
chów. Spośród 2 drużyn żeńskich naj�
lepsza okazała się drużyna z OSP
Raszyn przed OSP Biskupice. Wszystkie

Drużyna przed startem © M. Kaiper

drużyny uhonorowano pucharami,
dyplomami i licznymi nagrodami rze�
czowymi. Dodatkowo każda z jednostek
otrzymała nagrody od lokalnych władz
samorządowych.
Dziękuję wszystkim zaangażowa�
nym w celu sprawnego przeprowadzenia
zawodów, druhnom i druhom z poszcze�
gólnych jednostek za cotygodniowe ćwi�
czenia i udział w tych zawodach, co ma
znaczny wpływ na utrzymanie gotowości
bojowej jednostek na wysokim poziomie.
Ze Strażackim Pozdrowieniem
Jacek Gromek Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

Drużyny w komlpecie © J. Kaiper
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Zarząd Powiatu
Uzyskał Absolutorium
W br. absolutorium dla zarządu powiatu
pruszkowskiego za wykonanie budżetu
w 2012 r. nie zostało udzielone jednogło�
śnie. Aż sześciu radnych wstrzymało się.
Jaki by tego powód? W opinii kwestio�
nujących jakość wykonania budżetu nie
rzecz w tym czy dobrze, zgodnie z prze�
pisami, ten budżet był realizowany, ale
jak zmieniano go w czasie roku budże�
towego. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło
realizacji inwestycji, które w opinii wielu
samorządowców powiat realizuje niemal
w symbolicznej ilości. Wiele z zaplano�
wanych ostatecznie w czasie realizacji
budżetu „wypadło”, znacznie obniżając
współczynnik procentowy inwestycji na
tle całego budżetu. Oczywiście nie można
władzy wykonawczej zarzucić niezgod�
ności działania z zapisami prawa, jed�
nak opadająca krzywa inwestycji budzi
negatywne odczucia. W działaniach
zarządu nie widać też nic, co mogłoby
być impulsem do zwiększenia dochodów
i mogłoby przełożyć się na inwestycje.
Gdy rozmawia się z pracownikami sta�
rostwa, najczęstszym zwrotem jest: brak
środków. Stąd nic dziwnego, że pomimo
cięć w budżecie na administrację, ciągle
wytykany jest przerost kadrowy w staro�
stwie (ponad 200 urzędników). W opi�
nii, że zarząd w obecnym składzie z jego
szefową (pani Elżbieta Smolińska ponad
10 lat zasiada na fotelu starosty) wypa�
lił się i brak mu tak potrzebnej do dzia�
łania energii, nie jestem odosobniony.
Mając na uwadze spadające wpływy
(dochody) całego państwa, co przełoży się
na dochody powiatów, przyszłość wygląda

mało optymistycznie. Również Regio�
nalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała
wykonanie budżetu z uwagami odnoszą�
cymi się do procedowania komisji rewi�
zyjnej. Według RIO komisja nie mogła
opierać się wyłącznie na sprawozdaniu,
a mogła jedynie traktować je jako pomoc.
Ostatecznie takie a nie inne głosowanie
radnych było przysłowiową żółtą kartką
dla władzy wykonawczej w powiecie
pruszkowskim.

Irracjonalna decyzja
„Podjęliśmy najbardziej nieracjonalną
decyzję z punktu widzenia ekonomicz�
nego” tak dokładnie brzmi cytat z proto�
kołu XXVII sesji Rady Powiatu, zawiera�
jący moją wypowiedź na temat działania
w kwestii liceum im. Adama Mickiewicza
w Piastowie. Przy niedoborze finansów
w całej oświacie na ostatniej sesji Rady
Powiatu XXVIII, radni musieli uwzględnić
pieniądze na prowadzenie liceum. W ten
sposób przy niedoborze środków wygene�
rowano kolejne zobowiązania dla powiatu
na kwotę około ćwierć miliona. Za rok
będziemy płacić prawdopodobnie cztery
razy więcej.

Radni powiedzieli NIE
Marszałek Województwa Mazowieckiego
pan Adam Struzik, zwrócił się do radnych
Rady Powiatu z wnioskiem o wyrażenie
zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z panem Krzysztofem Rymuzą Dyrek�
torem Szpitala Kolejowego w Prusz�
kowie. Szpital jest jednostką organiza�
cyjną województwa, a radnego można

zwolnić po uzyskaniu opinii właściwej
rady. Dla radnych było jasne, że to efekt
dezaprobaty Rady Powiatu na połączenie
Szpitala Kolejowego ze Szpitalem w Twor�
kach. Radni powiatowi nie zgodzili się
na takie działanie władz województwa.
Jedno ze stanowisk odczytanych na ostat�
niej sesji mówiło wręcz, że pan radny
Rymuza broniąc interesów mieszkańców
powiatu, nie popierając działania Zarządu
Województwa Mazowieckiego, naraził
się na szykany ze strony swojego praco�
dawcy. Radni, przy jednym głosie prze�
ciwnym, odmówili zgody na zwolnienie
bardzo popularnego i szanowanego samo�
rządowca. Istotnym był również fakt,
że Szpital Kolejowy jest prowadzony
wzorcowo, a sam jego szef stawiany jest
za wzór szefa placówki zdrowia.

Czy dostaniemy dotację?
Szef Szpitala Powiatowego wystąpił
do radnych powiatu o zarezerwowanie
w budżecie na lata 2013-2017 kwoty,
która będzie stanowić udział własny przy
realizacji projektu „Wzrost demogra�
ficzny poprzez rozbudowę nowoczesnego
bloku porodowego i systemu współpracy
z rodziną on-line w okresie prokreacyj�
nym”, a dofinansowanego z Mechani�
zmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Oczekiwane dofinansowanie może osią�
gnąć nawet 14 milinów złotych przy
udziale powiatu na poziomie 3,5 miliona
(z budżetu zarezerwowanego na rozbu�
dowę Szpitala). Rada uchwałę przyjęła
jednomyślnie.
Piotr Iwicki – radny Rady Powiatu Pruszkowskiego

Kino Letnie w Raszynie
Trzy razy tego lata, późnym wieczorem, nasz raszyński Rynek zamieni się
w salę projekcyjną. Stanie się tak za sprawą Kina Letniego, na które zapra�
sza Gminny Ośrodek Kultury. Przed laty można było oglądać filmy w tym
miejscu, jednak widzowie narzekali na zbyt małą reklamę, a tym samym
nienajlepszą frekwencję. Wielu doskwierał brak krzeseł. Tym razem obok
wysokiej klasy sprzętu projekcyjnego, na Rynku pojawią się krzesełka,
a jedyne czego nie ma w kontrakcie z firmą realizującą cykl projekcji,
to gwarancji bezdeszczowej pogody. Na cały cykl zaplanowano trzy seanse
adresowane do bardzo szerokiej widowni.
NIETYKALNI to znakomita, inteligentna, refleksyjna komedia, uznana
przez kinomanów za jeden z najlepszych filmów ostatnich lat, aktualnie
zajmuje 3 miejsce w rankingu portalu Filmweb.
Filmu JESTEŚ BOGIEM nie trzeba reklamować. Historia kultowej hip-hopowej Paktofoniki zyskała poklask nie tylko miłośni�
ków tej muzyki, ale jako biografia i dokument budowania rynku muzyki niezależnej w Polsce, stała się wydarzeniem kulturalnym
przy wtórze zachwytów krytyki.
Cykl Kina Letniego zamknie film FIGHTER. Oparty na faktach film, obok świetnych recenzji zdobył również uznanie świata
sportowego za autentyczność i nieprzekłamywanie prawdy.
PIW
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EKOLOGIA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Sukces Przedszkolaków
ze Stumilowego Lasu
Z dyplomem za zajęcie II miejsca w kate�
gorii PRZEDSZKOLA, kompletem wspa�
niałych klocków i innych prezentów
przedstawiciele Przedszkola w Stumi�
lowym Lesie: Pani Dyrektor Magdalena
Kołakowska, nauczycielka grupy Tygry�
sków Pani Monika Potrząsaj oraz trójka
dzieci, które dostarczyły największą ilość
makulatury, opuścili siedzibę Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazo�
wieckiego w Warszawie. Tam właśnie,
w dniu 18 czerwca odbywało się podsu�
mowanie i zakończenie IX Edycji Konkursu
– zbiórka makulatury, przeprowadzonego
na terenie Województwa Mazowieckiego
w okresie od 1.12.12 do 31.03.13 r.

Super hasło © arch. szkoły

i dbałość o higien������������������������
ę�����������������������
. Każda klasa zaprezen�
towała przygotowane przez siebie banery
z hasłami i scenki rodzajowe. Wszystkie
prezentacje zostały nagrodzone gorą�
cymi oklaskami. Dwugodzinne spotka�
nie z okazji szkolnych obchodów Dnia
Ziemi zakończyło się wręczeniem dyplo�
mów wszystkim uczestnikom ekologicz�
nych zabaw i prezentacji.
Katarzyna Witanowska

III Raszyńskie Międzyszkolne
Forum EKOLOGICZNE
w SP w Raszynie
Nagroda dla Przedszkola w Stumilowym Lesie © M. Kaiper

O tym, jak ważną nagrodę uzyskały
nasze przedszkolaki świadczy zasięg
konkursu. W tegorocznej edycji wzięło
udział 39 703 dzieci z 315 placówek
oświatowych zbierając łącznie 1000 ton
makulatury. Warto też dodać, że nagrody
uzyskiwane w tym konkursie stają się
raszyńską tradycją. Dwa lata temu, nie po
raz pierwszy zresztą, podobną uzyskały
dzieci ze SP w Raszynie, a w bieżącym
roku również II miejsce w kategorii Gim�
nazjum (ponad 400 uczniów) uzyskało
nasze Gimnazjum nr 1. Gratulujemy.
Małgorzata Kaiper

Elektroodpady
proste zasady
…pod takim hasłem  22  kwietnia 2013
roku w sali gimnastycznej SP w Ładach
uczniowie i nauczyciele klas 0-III świętowali tegoroczny Dzień Ziemi.
Organizator spotkania p. Iwona
Ignaczak przygotowała w tym dniu dla
młodszych uczniów naszej szkoły Quiz-ekologiczny. Reprezentanci każdej klasy
dopingowani przez swoich kolegów odpo�
wiadali na pytania dotyczące właściwego
użytkowania domowych urządzeń
elektrycznych oraz promocji zdrowia.
Po współzawodnictwie wiedzowym przy�
szedł czas na prezentacje promujące
aktywny tryb życia, zdrowe odżywianie

22 maja r. w Międzynarodowym Dniu
Różnorodności Biologicznej przedstawi�
ciele raszyńskich szkół uczestniczyli w III
Raszyńskim Międzyszkolnym Forum Eko�
logicznym, objętym honorowym patrona�
tem Wójta Gminy Raszyn. Tematem wio�
dącym było zagospodarowanie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Podczas Forum uczniowie prezentowali
podejmowane działania proekologiczne.
Drużyna Ekosękoludków ze SP w Sęko�
cinie, mistrz gospodarowania ZSEE,
z paniami Dyrektor Magdaleną Karpi�
niak i Mirosławą Osińską zapoznała nas
z zadaniami ekologicznymi zrealizowa�
nymi w ciągu roku. Szkoła, od dwóch lat
jest laureatem ogólnopolskiego konkursu
„Każdy Uczeń Wie, co Zrobić z ZSEE”.
W tym roku hasłem przewodnim jest
„Myśl logicznie, żyj ekologicznie”.
W kwietniu br. odbył się marsz promu�
jący ideę zbiórki ZSEE i zużytych bate�
rii. Działania ekologiczne SP w Raszynie,
która jest liderem działań pro-środowi�
skowych, omówiła pani Grażyna Despe�
rak- Kilińska. Na rok szkolny 2012/ 2013
szkoła otrzymała certyfikat Zielonej Flagi
i tym samym została wpisana na świa�
tową listę Eko-szkół. W placówce wyko�
nywany jest program 7 kroków Eko-szkół.
Dwa razy w roku dokonujemy przeglądu
środowiskowego szkoły. Od czterech lat
w szkole działa grupa ekologiczna, która
monitoruje zużycie energii, wody, papieru,
przeprowadza przegląd nawyków energe�
tycznych szkoły. Bardzo dobrze układa się
współpraca z Instytutem Badawczym

Leśnictwa w Sękocinie Starym, stacją
Toyoty Warszawa Okęcie, Instytutem Glo�
balnej Odpowiedzialności. W szkole reali�
zowany jest program: Szklanka mleka dla
każdego ucznia, Owoce w szkole, Nie pal przy
mnie, proszę, Trzymaj formę, Zrozum świat,
program ekologiczny dla przedszkolaków
z oddziałów zerowych. Aktywnie działa
koło ekologiczne klas II i III. Szkoła,
mistrz w zbiórce makulatury, jest laure�
atem wielu edycji konkursu Zbiórka makulatury, które koordynuje szkolny oddział
Ligi Ochrony Przyrody. Realizowane są
akcje szkolne: Sprzątanie Świata, Wiosenne
porządki, Godzina dla Ziemi, Ciepło dla Zwierząt, prowadzona jest zbiórka zużytych
telefonów komórkowych, baterii i aku�
mulatorów, a od tego roku zużytych płyt
CD i DVD.
Proekologiczne działania raszyńskiego
gimnazjum zaprezentowały nauczycielka
pani Anna Zawalska oraz uczennice
klasy II D Paulina Płociennicka i Syl�
wia Kuran. Na lekcjach chemii uczniowie
poznają przyczyny i skutki niekorzyst�
nych działań człowieka oraz sposoby
zapobiegania im. Realizowane są projekty
Edukacja globalna, Alternatywne źródła energii, organizowane akcje Dzień Wody, Dzień
Ziemi, prowadzona jest zbiórka makula�
tury. Uczniowie przygotowują albumy
o ochronie przyrody, parków narodowych
w Polsce. Nam bardzo podobał się wiersz
ekologiczny ucznia klasy I. Uczniowie
wszystkich szkół biorą udział w konkur�
sach wiedzy o ekologii i ochronie środo�
wiska od szczebla szkolnego po ogólno�
polski. Przygotowują plakaty, wystawy,
gazetki ścienne promujące zdrowy styl
życia, odpowiedzialne gospodarowanie
odpadami, w tym ZSEE, ochronę energii
i wody. Pani Grażyna Desperak- Kilińska
przedstawiła uczestnikom forum prezen�
tację multimedialną na temat ZSEE ilu�
strującą przykłady pozytywnego i niewła�
ściwego gospodarowania ZSEE w Polsce
i na świecie. Uczniowie szkół uczestni�
czących w forum przygotowali projekty
ulotek promujących odpowiednie postę�
powanie z ZSEE. W forum uczestniczyło
130 uczniów z opiekunami.
Grażyna Desperak- Kilińska, SP w Raszynie,
koordynator programów Szkoły Stowarzyszone
UNESCO, Szkoły dla Ekorozwoju

III Raszyńskie Międzyszkolne Forum Ekologiczne © arch. szkoły
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SUKCESY Z ŁAD

Uczniowie Szkoły w Ładach – najlepsi z najlepszych
Pozwólcie Państwo przedstawić sobie: oto najlepsi z najlepszych spośród uczniów
Szkoły Podstawowej w Ładach. Pod kierunkiem nauczycieli pracowali ciężko
i wytrwale w całym roku szkolnym 2012/13, który obfitował w różnorodne
konkursy, zawody, projekty i uroczystości.Nie było chyba obszaru, w którym
nie pokazaliśmy wysokiej klasy. Na wszystkich szczeblach współzawodnictwa
zaistnieliśmy w gronie laureatów począwszy od konkursów międzynarodowych
do szkolnych.

Wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty
Zanim jednak przedstawimy młodych
zdolnych, nie można nie wspomnieć
o ostatnim bardzo ważnym wydarzeniu
jakim był sprawdzian wiedzy i umiejęt�
ności uczniów klas szóstych. Sprawdzian
będący podsumowaniem nauki w szkole
podstawowej jest uwieńczeniem sześcio�
letniej pracy uczniów, nauczycieli i rodzi�
ców, a tegoroczne wyniki potwierdziły naj�
wyższy poziom nauczania. Nasza szkoła
osiągnęła średni wynik 28,53 co pla�
suje nas znacznie powyżej średniej gmin�
nej 26,36 i powiatowej 26,79. Wszystkim
naszym tegorocznym absolwentom gratu�
lujemy świetnego wyniku i życzymy dal�
szych sukcesów.

Olimpiady, konkursy
i zawody
W międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny Katarzyna Lubańska została laureatem I stopnia. Oprócz
Kasi doskonałym wynikiem pochwalić się
mogą Bartłomiej Bartoszewski, Michał
Cygan, Michał Petr yka, Zuzanna
Kąkol, Jakub Zwardoń i Aleksandra
Wrona. Może jest wśród nich przyszły
minister finansów?
W Międzynarodowym Konkursie
Języka Angielskiego Oxford Plus laureatkami I stopnia z wyróżnieniem
zostały Zofia Domańska i Weronika
Zawadzka, która powtórzyła swój suk�
ces kolejny rok. Weronika wielkie brawa!
W zacnym gronie Laureatów znaleźli
się Nina Burzyńska, Bartłomiej Bartoszewski i Szymon Nastański ze stratą
zaledwie 1 pkt. Powtórzcie ten wyczyn
za rok!
Na szczeblu ogólnopolskim nasi
uczniowie odnieśli sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Matematycznej Archimedes Plus. Są to Aleksandra Wrona
i Patryk Geszprych – Laureaci I stopnia. Na pewno o nich jeszcze usłyszymy!
W Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym Świetlik zdobyliśmy 5 wyróż�
nień: Antoni Seredyński, Magdalena

8

Bobowska, Katarzyna Lubańska,
Adrianna Majdecka, Paulina Penczonek. Brawo!
Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym Galileo zdobyły
Agnieszka Sędłak i Michalina Fic. Panie
od polskiego są z was dumne !
Maria Kluczyńska została wyróżniona
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Klio. Marysia tak trzymaj!
Mamy także swoich laureatów
w Ogólnopolskim Konkursie – Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, którzy
na etapie gminnym i powiatowym zdo�
byli I miejsce, a w finale uplasowali się
na miejscu III. Ta wspaniała drużyna to:
Adrianna Majdecka, Mikołaj Makowski i Kacper Zacharjasiewicz.
Drużynowymi mistrzami powiatu
w Wojewódzkim Konkursie Policjanci
są wśród nas są Maja Klimaszewska,
Gabriela Kot i Mikołaj Makowski, któ�
rzy w finale tego konkursu zajęli III miej�
sce. Dzięki, dzięki!
W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej Aleksandra Wrona zdo�
była III miejsce. To było trudne, Ola jak
zawsze dała radę!
Na poziomie międzypowiatowym
w Konkursie Matematycznym Asik
chlubę przynieśli nam Jakub Zwardoń
zdobywca I miejsca, Gabriela Kot na
miejscu III oraz wyróżniona Weronika
Zawadzka.

Wyniki sportowe
Chłopcy naszej szkoły zostali Mistrzami
Powiatu w Mini Piłce Nożnej. Niech
drży Lewandowski i Messi!
Młodzi piłkarze powtórzyli swój suk�
ces miesiąc później. Po wygraniu grupy
i zaciętej finałowej walce nasi ucznio�
wie po raz kolejny cieszyli się ze zło�
tych medali i awansowali do zawodów
międzypowiatowych.
Tradycją już jest udział naszych pod�
opiecznych w Mistrzostwach Gminy
w Szachach. Zdobyliśmy I miejsce drużynowo i indywidualnie. Brawo Darek
Janicki.
Mamy doskonałe siatkarki. Dziewczyny zajęły II miejsce w Zawodach
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Powiatowych. Pokazały prawdziwą klasę!
Nie sposób wymienić wszystkie nasze
sukcesy na szczeblu gminnym, w któ�
rych uczniowie biorący udział zajmowali
czołowe miejsca. Warto zwrócić uwagę
na wszechstronność naszych uczniów,
którzy osiągali sukcesy zdobywając naj�
wyższe pozycje w konkursach poloni�
stycznych, przyrodniczych, sportowych,
językowych, interdyscyplinarnych. Byli
to zarówno uczniowie klas 4-6 jak i 0-3.
Nasi najmłodsi uczniowie brali przykład
ze starszych kolegów i pokazali jak się
wygrywa.
Wszystkim laureatom i uczestnikom
serdecznie dziękujemy za wytrwałość
w dążeniu do sukcesu oraz dostarczanie
nam wielu powodów do dumy.

Programy unijne i nie tylko
Z sukcesem realizowaliśmy dwa duże pro�
jekty unijne: Indywidualizacja w Procesie Nauczania dla uczniów klas 1-3
oraz Dziecięca Akademia Przyszłości
dla klas 4-5. Na dodatkowych zajęciach
prowadzonych przez nauczycieli ucznio�
wie doskonale bawiąc się poszerzali swoją
wiedzę.
Bardzo ważnym wydarzeniem było
przyjęcie nas po 3 latach starań do eli�
tarnego grona Ogólnopolskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Przed nami
kolejne lata działań w celu zdobycia Cer�
tyfikatu. Ale jak pokazuje doświadczenie
damy radę.
Szerokim echem rozniosło się wyjąt�
kowe wydarzenie jakim były obchody
250.rocznicy urodzin i 200. rocznicy
śmierci naszego patrona Księcia Józefa
Poniatowskiego. Godnie i z szacun�
kiem dla wielkiego Polaka uczciliśmy te
ważne rocznice. Kulminacyjnym punk�
tem obchodów był jak co roku niezwykle
udany festyn rodzinny.
Wyniki i sukcesy naszych wyjątko�
wych uczniów pokazują, że jesteśmy
godni nosić imię tak zasłużonego Polaka.
Jest coś jeszcze co wyróżnia nas spośród
innych. To miła, przyjazna atmosfera
jaka panuje w naszej szkole. Tworzą
ją uczniowie, nauczyciele i rodzice, a ten
rok pokazał, że wspólnie możemy osią�
gnąć wiele. Dołożymy wszelkich starań,
aby przyszły rok był jeszcze lepszy, bo my
po prostu jesteśmy skazani na sukces.
Przed nami zasłużony wypoczynek.
Życzymy wszystkim wspaniałych, pełnych
miłych wrażeń i bezpiecznych wakacji.
Dyrekcja i Nauczyciele oraz Uczniowie SP w Ładach

EKOSĘKOLUDKI PIERWSZE W POLSCE

Ogólnopolski sukces drużyny Ekosękoludków
ze SP im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie
Dziesięcioosobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej im. W. Potockiego w Sękocinie, pod nazwą Ekosękoludki, w br. szkolnym przystąpiła do V edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego „Drugie życie elektrośmieci”. Konkurs trwał
od 15 listopada do 30 kwietnia. Patronat nad nim sprawuje Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Minister Edukacji Narodowej i Polski Komitet ds. UNESCO. Tematyka tego
konkursu nawiązuje również do misji naszej szkoły przyjętej na lata 2011/2014
„Myśl ekologicznie – zgłębiaj wiedzę na temat naszej planety”.

Debata ekologiczna © arch. szkoły

W dwóch etapach konkursu drużyna reali�
zowała zadania metodą projektu, które
musiała opracować pisemnie, odpowied�
nio udokumentować i zamieścić na stro�
nie internetowej konkursu. Myślą przewodnią naszych działań w ramach V
edycji konkursu „Drugie życie elektrośmieci” stało się hasło „Myśl logicznie,
żyj ekologicznie”. Realizując poszcze�
gólne zadania uświadamialiśmy lokalną
społeczność jak właściwie postępować ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elek�
tronicznym i zużytymi bateriami. W tym
celu przygotowaliśmy plakaty, gazetki,
happeningi, ulotki, grę planszową dla
uczniów. Sporządziliśmy raport z istnie�
jącego systemu zbiórki na terenie Gminy
Raszyn, a także oceniliśmy efektywność
tego systemu. Zorganizowaliśmy debatę
ekologiczną z udziałem przedstawicieli
samorządu lokalnego i rodziców. Wio�
dącym zadaniem było zorganizowanie
kampanii medialnej promującej zbiórkę
ZSEE i zużytych baterii. Planując naszą

Ekosękoludki z Wójtem Gminy Raszyn i jego zastępcą
wywieszają plakat © arch. szkoły

kampanię nie zapomnieliśmy o myśli
przewodniej naszych działań – „Myśl
logicznie, żyj ekologicznie”. Aby kam�
pania odniosła sukces i dotarła do jak
najszerszego grona odbiorców zamieści�
liśmy artykuły: w Kurierze Raszyńskim,
w szkolnej gazetce „W tym sęk”, a także
w gazetce wydanej przez naszą drużynę
– „Myśl logicznie, żyj ekologicznie”.
Treści zawarte w naszych artykułach
zapoznały czytelników z zasadami wła�
ściwego postępowania z ZSEE i zuży�
tymi bateriami. Przygotowaliśmy również

Marsz ekologiczny © arch. szkoły

marsz ekologiczny, w którym uczestniczyli
mieszkańcy naszych miejscowości. Razem
nieśliśmy transparenty zachęcające do
efektywnego włączenia się w organizo�
waną przez nas zbiórkę ZSEE i zużytych
baterii. Chcąc pokazać do czego może
doprowadzić niewłaściwe postępowanie
z ZSEE i zużytymi bateriami nakręcili�
śmy film „Myśl logicznie, żyj ekologicznie”. Chętnych do obejrzenia zapraszamy
pod adres http://youtu.be/Yvb4Ylhqt2A.
Ostatnim zadaniem była organizacja
zbiórki zużytego sprzętu elektryczno –
elektronicznego i zużytych baterii, która
odbyła się 22.04.2013 r. w Dniu Ziemi.
Przekazaliśmy 15 330 kg ZSEE i 307 kg
baterii specjalistycznej firmie, zajmującej
się zbiórką tego rodzaju odpadów. W ten
sposób uczciliśmy Dzień Ziemi.
Nasze nowatorskie pomysły zostały
docenione. Jur y konkursu przyznało
naszej drużynie największą ilość punktów,
co zapewniło nam pierwsze miejsce w Pol�
sce i nagrodę Grand Prix przyznawaną dla
najlepszego zespołu wyłonionego spośród

Nagrody dla Ekosękoludków © arch. szkoły

wszystkich kategorii szkół: podstawo�
wych, gimnazjalnych i ponad gimnazjal�
nych. Dnia 07.06.2013 r. drużyna Eko�
sękoludków ze Szkoły Podstawowej im.
Włodzimierza Potockiego w Sękocinie
uczestniczyła w uroczystej gali wręczenia
nagród przyznanych w V edycji ogólno�
polskiego konkursu ekologicznego „Dru�
gie życie elektrośmieci”. Gala odbyła się
na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Drużyna otrzymała nagrody za I miejsce
w Polsce, nagrodę Grand Prix i nagrodę
za najlepszy film – „Myśl logicznie żyj
ekologicznie”. Nagrodami, które otrzy�
maliśmy są: tablica multimedialna, 2 lap�
topy, 2 projektory, tablet, aparat fotogra�
ficzny, odtwarzacze mp4. Po uroczystej
gali laureaci konkursu zwiedzali Stadion
Narodowy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ�
rzy wspierali nasze działania.
Mirosława Osińska opiekun Ekosękoludków

Ekosękoludki z nagrodami © arch. szkoły

Zwiedzanie Stadionu Narodowego © arch. szkoły
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Zaglądamy do przedszkola
W wielu kolejnych numerach prezentowałam postępy prac
przy budowie przedszkola przy ul. Lotniczej. Dzięki solidnej
pracy ekipy budowlanej w każdym kolejnym miesiącu widoczne
były istotne zmiany. Widząc zamontowane okna, pokryty dach
i rozpoczęte ocieplanie budynku uznałam, że warto zajrzeć już
do wnętrza. To co ujrzałam było imponujące. Dopiero tam, choć
do zakończenia pozostało jeszcze wiele prac, widać jak piękne
będzie przedszkole. Duże sale, wspaniale doświetlone niestan�
dardowymi, półkolistymi lub okrągłymi oknami, takież świetliki
w połaci dachowej, robią doskonałe wrażenie. Jeżeli już teraz
Sala dla dzieci © M. Kaiper
można zobaczyć urodę placówki, to co dopiero, gdy pomieszcze�
nia zostaną wykończone. Zapraszam do obejrzenia, na razie na zdjęciu.

Kanalizacja deszczowa w Grocholickiej
Rozpisany został przetarg na budowę kanalizacji deszczowej
w ul. Grocholickiej w Raszynie, na odcinku od Kanału Opaczew�
skiego, do którego odprowadzane będą wody, do ul. Godebskiego.
Jednocześnie przebudowana zostanie sieć wodociągowa, która
obecnie koliduje z projektowanym przebiegiem instalacji odwod�
nieniowej. Po zakończeniu prac na całej powierzchni ulicy wymie�
niona zostanie podbudowa i odtworzona nawierzchnia asfaltowa.

Budowa ulicy Okrężnej
Kolejna ulica w Rybiu zyska w najbliższym czasie nową nawierzchnię.
Do końca sierpnia FAL-BRUK Sp z o.o. Sp. komandytowa z Warszawy,
ul. Okrężna © M. Kaiper
podjęła się wykonania tej inwestycji za cenę 518 tys. zł. Ulica, o długo�
ści ponad 400 mb, będzie pokryta asfaltem z progami spowalniającymi, a po obydwu jej stronach będą biegły
chodniki. Jak widać na zdjęciach wykonawca nie tylko wszedł na plac budowy, ale wykonał jej duży zakres.
Zawansowanie prac wskazuje, że uda się utrzymać wyznaczony w przetargu termin.

Ponowny przetarg na remont Ośrodka Zdrowia w Raszynie
W kwietniu br. Gmina Raszyn rozwiązała umowę z firmą Fartex Janusza Kiełczykowskiego z Warszawy, która doskonale wywią�
zała się z realizacji I etapu zadania – budowy nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Raszynie. W listopadzie firma rozpoczęła
II etap prac – remont starego budynku. Jak pokazywaliśmy w jednym z poprzednich numerów Kuriera Raszyńskiego firma roz�
poczęła prace polegające na wyburzeniu części ścian. Niestety na tym jej działania zakończyły się, ponieważ ogłosiła upadłość,
a Gmina Raszyn rozwiązała z nią umowę. Po wykonanej inwentaryzacji ogłoszony został kolejny przetarg na wykonanie tej
inwestycji. Zaistniała sytuacja wydłuży nieco termin zakończenia inwestycji. Tym niemiej w przyszłym roku budynek będzie
gotowy. Jak widać i Gminę Raszyn dotyka ogólnie trudna sytuacja gospodarcza kraju przyczyniająca się do upadłości firm, które
z sukcesem działały na rynku. Warto wiedzieć, że Fartex Janusza Kiełczykowskiego powstał w 1996 r. i ma na swoim koncie
bardzo wiele wspaniałych inwestycji.

Parking przy kościele
w Sękocinie Starym
W połowie czerwca wykonawca rozpoczął prace przy budowie
parkingu wokół kościoła w Sękocinie Starym przy Starowiejskiej
25. Inwestycję, za kwotę 128 000 zł wykonuje Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „KRUSZYWOSORT” z Radomia, które pod�
jęło się zakończyć pracę do 31 lipca br. Obecnie rozpoczęto zwoże�
nie na plac budowy materiałów do wykonania nawierzchni.
Rozładowanie towaru © M. Kaiper

Strony redaguje Małgorzata Kaiper
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SKANSKA na Starzyńskiego
Szybko posuwają się do przodu prace przy budowie kanalizacji w Dawidach Bankowych. W początkach czerwca wykonawca rozpoczął prace
w ulicy Starzyńskiego na odcinku od Warszawskiej do Miklaszewskiego,
co spowodowało znaczącą zmianę w organizacji ruchu. W związku
z zamknięciem ulicy autobusy i ruch poza lokalny odbywa się ul. Miklaszewskiego, naprzemiennie na pierwszym jej fragmencie. Warto podkreślić
starania wykonawcy, aby zaistniałe utrudnienia były jak najmniej uciążliwe.
W związku ze zgłoszeniem tego zadania, a także kolejnych realizaStarzyńskiego przy Parlamentarnej © M. Kaiper
cji kanalizacji sanitarnej w Dawidach, Dawidach Bankowych i Ładach,
do dofinansowania w ramach Funduszu Spójności UE objętego Programem Infrastruktura i Środowisko, rozstrzygnięto ostatnio przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Wygrała go, znana nam już z poprzednich
inwestycji, firma SAFAGE S.A, która wykona zadanie za kwotę 104 550 zł.
UWAGA:
Do pawilonów sklepowych na początku ul. Starzyńskiego można bez przeszkód dojechać od ul. Warszawskiej.

Wybrano wykonawcę Domu Kultury
Na stronie Urzędu Gminy pojawiła się informacja o wyłonieniu wykonawcy, który
do 31 sierpnia 2014 r. przekształci straszący obecnie budynek na skrzyżowaniu
Al. Krakowskiej i Sportowej w Centrum Kultury i Dziedzictwa. Wkrótce na plac
budowy wejdzie firma EWBUD Budownictwo Ogólne Alberta Ziółkowskiego
z Brwinowa, która podjęła się wykonać prace za cenę 6 100 063 zł. Jak przewi�
dywał Wójt Andrzej Zaręba cena uzyskana w przetargu jest znacząco niższa od
kosztorysu inwestorskiego. Wizyta
we wnętrzu istniejącego budynku
zdecydowanie przekonuje, że naj�
wyższy czas zmienić jego charakter.

Prace nad rewitalizacją Austerii
Bez podpisu © A. Pluta

Przebudowa
ulicy Kasztanowej
W ostatnim czasie wybrano wykonawcę
ul. Kasztanowej na odcinku od 19-Kwiet�
nia do ul. Rzepichy. Po wybudowaniu
tego fragmentu ulica będzie wyremonto�
wana na całej swej długości. Jej pierw�
szy fragment wykonany został w 2011 r.,
rok później rozprowadzono kanalizację
na odcinku od Rzepichy do 19-Kwiet�
nia, a obecnie ten fragment uzyska nową
nawierzchnię, chodniki, progi spowal�
niające i oświetlenie. Przetarg wygrała
„FAL‑BRUK” Sp. z o.o. Sp. komandytowa
z Warszawy, z ceną za wykonanie zamówie�
nia – 485 000,00 zł brutto i z terminem
realizacji do 31-10-2013 r.

W kwietniu tego roku ruszyły prace Izolowanie fundamentów © K. Bąkała
hydroizolacji czyli zabezpieczenia
przeciwwilgociowego zabytkowego budynku dawnej Austerii. Wyko�
nawcą jest wyłoniona w drodze przetargu Spółka TREBUD IZOLA�
CJE BUDOWLANE z Pruszkowa. Prace prowadzone są pod nadzo�
rem budowlanym oraz archeologicznym. Pomimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych roboty wyraźnie posuwają się do przodu.
Po wykonaniu odcinkowych wykopów wokół budynku stwierdzono
konieczność wykonania dodatkowej opaski betonowej wzmacniającej
dolną część fundamentów, na którą składają się kamienie. Po ukoń�
czeniu prac wzmacniających przystąpiono do oczyszczania muro�
wanego z cegieł fundamentu – opartego właśnie na wspomnianych
kamieniach - osuszaniu go, a następnie odgrzybieniu i neutralizacji
zasolenia specjalistycznymi preparatami. Następnym etapem było
uzupełnienie braków w cegłach oraz naniesienie kilku warstw spe�
cjalistycznych tynków oraz preparatów przeciwwilgociowych. Na
koniec całość została dodatkowo zaizolowana specjalistyczną matą
i zasypana ziemią. Wymienione etapy prac będą powtarzane w kolej�
nych następujących po sobie odcinkowych wykopach. Równolegle
z pracami zewnętrznymi ruszyły też działania wewnątrz budynku.
Z pomieszczeń parteru usunięta została podłoga. Do wysokości 1,2
m skuto tynki ze ścian. W kilku miejscach wykonane zostały odcin�
kowe wykopy. Wilgoć stanowiła największe zagrożenie dla budynku
austerii. Podmoknięte wodami gruntowymi i opadowymi mury piw�
nic i fundamentów przenosiły ją wyżej co powodowało znaczne osła�
bienie konstrukcji nośnej, powstające grzyby negatywnie oddzia�
ływały na zdrowie mieszkańców. Po wykonaniu zabezpieczenia
budynek poddany będzie kolejnym etapom rewitalizacji.
Krzysztof Bąkała
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Przedszkolaki z POCIECHY na deskach
TEATRU KAMIENICA

Dzieci i nauczyciele z Pociechy © arch. przedszkola

W dniu 18 maja 2013 w Teatrze Kamie�
nica odbyła się 2 edycja akcji BajkOLAn�
dia, podczas której na scenie pojawiły
się przedszkolaki z raszyńskiego przed�
szkola „Pociecha”. Pomysłodawczynią
i organizatorką akcji jest aktorka Alek�
sandra Mikołajczyk, która oprócz pracy
zawodowej angażuje się w prowadzenie
zajęć aktorskich z dziećmi. Przedszko�
laki zaprezentowały przedstawienie pt.
„Jaś i Małgosia”. Kolejną atrakcją dla
widzów był pokaz mody Little Bizuu &
Lilou oraz fascynujące eksperymenty che�
miczne z Funiversity, a także loteria fan�
towa, w której każdy los wygrywał. Pod�
czas gali zostali uhonorowani tegoroczni

Rodzinnie „Pod Topolą”
W sobotę 8 czerwca w Przedszkolu
Pod Topolą odbył się piknik rodzinny
dla mieszkańców Raszyna. Gmina i Przed�
szkole połączyły siły zapewnijąc dzieciom
i ich rodzinom szereg atrakcji. Najpierw
odbyły się występy wychowanków Topoli.
Dzieci z radością prezentowały umiejęt�
ności taneczne i wokalne. Można było
również obejrzeć pokazowe zajęcia z judo.
Maluchy chętnie bawiły się w kącikach:
plastycznym, lego, lepienia z masy solnej.
Mogły przejechać się na kucyku, a nawet
na motocyklu. Motocykliści z dumą pre�
zentowali i opowiadali o swoich maszy�
nach. Dzięki uprzejmości Straży i Policji
dzieci mogły obejrzeć „od kuchni” pojazdy
uprzywilejowane, zasiąść za ich kierownicą
i poczuć się jak prawdziwy bohater. Nie
lada atrakcją był pokaz użycia pomp stra�
żackich. Klub Mam zorganizował wyprawę
„w poszukiwaniu kości dinozaurów”. Doro�
śli mieli okazję konsultacji z dietetykiem
oraz dokonania zakupów ekologicznych

12

ambasadorowie akcji: Otylia Jędrzejczak,
Anna Głogowska, Bartek Jędrzejak oraz
Zuzanna Wachowiak z Bizuu. Celem
akcji jest uwrażliwienie przedszkolaków
na potrzeby innych, a także nauka nie�
sienia bezinteresownej pomocy chorym
dzieciom. Dochód ze sprzedaży biletów
i zebrane podczas akcji środki zostaną
przeznaczone na zakup niezbędnych ortez
dla 2,5 letniej Jagódki Labus chorującej na
wrodzoną sztywność stawów – artrogry�
pozę. Dziękujemy Pociechom i ich rodzi�
com za zaangażowanie i aktywny udział
w akcji. Do zobaczenia za rok.
Iwona Wojciechowska – nauczyciel przedszkola Pociecha

i edukacyjnych. Dla wszystkich chętnych
do skosztowania była grochówka, wata
cukrowa, słodycze. Chcący��������������
wesprzeć Sto�
warzyszenie „Skrzydła Topoli” za symbo�
liczną kwotę mogli spróbować pieczywa
ze smalcem i ogórkiem, kiełbaskę grillo�
waną, czy ciasta, które upiekły Mamy pod�
opiecznych naszego Przedszkola.
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Ogólnopolski konkurs
muzyczno-plastyczny
„Lutosławski Dzieciom”
W ramach obchodów Roku Luto�
sławskiego, Niepubliczne Przedszkole
Muzyczne Zebra z Raszyna zorganizo�
wało Ogólnopolski Konkurs Muzyczno
– Plastyczny „Lutosławski Dzieciom”,
którego celem było zainteresowanie naj�
młodszych twórczością wspaniałego pol�
skiego kompozytora i dyrygenta Witolda
Lutosławskiego. Dzieci z całego kraju
przesłały swoje prace. III miejsce przypa�
dło Amelii Dymek z Przedszkola Nr 2
W Stumilowym Lesie z Raszyna.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczest�
nikom raz jeszcze gratulujemy – dzięki
zaangażowaniu małych artystów i ich
nauczycieli - naszym i waszym wspól�
nym wysiłkiem daliśmy swój niezaprze�
czalny wkład w popularyzację twórczości
Witolda Lutosławskiego w związku z 100
rocznicą urodzin kompozytora. M.Kaiper

III MIEJSCE – AMELIA DYMEK

Zorganizowano zwiedzanie przedszkola
dla nowoprzyjętych dzieci. Te i wiele
innych atrakcji umiliło mieszkańcom
sobotnie popołudnie.
Paulina Sępek, logopeda w Przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 Pod Topolą w Raszynie

Rodzinnie pod Topolą © A. Pluta

GMINNE IMPREZY

„Czy to w tańcu, czy w piosence, jaka bajka teraz będzie?”
Pod takim hasłem przedszkolaki z naszej
gminy i ich goście – z Michałowic i Łodzi,
świętowały VIII już Międzyprzedszkolny
Festiwal Piosenki i Tańca „Muzyczna
Wiosna pod Topolą”. W tym roku szyki
zakłóciła nieco deszczowa aura, która
zmusiła do przeniesienia imprezy z wiel�
kiego ogrodu, do obszernej, ale już nie
tak, auli w budynku placówki. Z uwagi na
to w festiwalu uczestniczyli jedynie przed�
stawiciele z zaprzyjaźnionych placówek.
W skład jury weszli: Wicewójt Marzena
Lechańska, dyrektor GOK-u Elżbieta
Kuczara, Prezes Spółki Wodnej Raszyn
Jacek Wiśniewski i panie Dyrektor gmin�
nych przedszkoli: Magdalena Kołakowska,
Ewa Gac, Jolanta Nowak, Jolanta Kosz,
a także kadra z przedszkola w pobliskich
Michałowic i dalekiej Łodzi. W rolę kon�
feransjera wspaniale wcieliła się Hanna
Pasterska, dyrektor placówki organizują�
cej imprezę.
Każdego roku Muzyczna Wiosna pod
Topolą odbywa się pod innym hasłem.
W tym roku kolejne grupy piosenką,
tańcem czy inscenizacją prezentowały
znane dzieciom bajki: przedszkolaki

z Sękocina śpiewały o Kopciuszku, tańczyły
w rytm walczyka i zachwyciły zebranych
Muzyczną opowieścią o Czerwonym Kapturku.
Zuchy, Krasnale i Starszaki z Falent śpie�
wały piosenkę Bajeczki, tańczyły ze wstąż�
kami, prezentowały znaną piosenkę My
jesteśmy krasnoludki, aby na końcu występu
brawurowo zatańczyć: kankana, triumf
torreadora i sycylijskie zaułki. Gdy na
scenę weszli mali sąsiedzi z Michało�
wic, zaroiło się na niej od zwierząt, które
występują w wierszu ZOO Jana Brzechwy.
Po nich przyszedł czas na występy kolej�
nych gości: dzieci z przedszkola Miej�
skiego nr 125 w Łodzi. Dzięki nim obej�
rzeliśmy cztery bajki: Czerwony Kapturek,
Kopciuszek, Alicja w krainie czarów i Kot
w butach. Po nich podziwialiśmy występy
Maleństw i Królików z przedszkola
w „Stumilowym Lesie”, które wystawiły
dwie bajki: Królewnę Śnieżkę i Małą Syrenkę.
Krasnale, Smerfy i Tygryski z Bajkowego
Przedszkola w Dawidach tańczyły taniec
Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków i taniec
Smerfów oraz pokazały inscenizację zna�
nego wiersza Brzechwy Żuraw i czapla.
Na zakończenie, gospodarze: grupa

Wspaniałe nagrody zachęcały do występów © M. Kaiper

Zielona, Fioletowa i Niebieska wprowa�
dziły nas w świat Calineczki, Madagaskaru
i Alicji w krainie czarów, a grupa starsza
pokazała zabawę Uciekaj myszko do dziury.
Po każdym występie artyści otrzy�
mywali huczne oklaski, najwyższe
oceny jury, a także wspaniałe dyplomy
i nagrody. Reakcje młodej, ale jakże
wytrawnej publiczności, najlepiej pokazy�
wały, że tegoroczna „Muzyczna Wiosna
pod Topolą” była kolejną bardzo udaną
imprezą.
Małgorzata Kaiper

PIKNIK RODZINNY, co roku ten sam, a jednak był inny…

Piknik rodzinny to zawsze swietna zabawa

W Przedszkolu nr 2 „W Stumilowym
Lesie” Piknik Rodzinny zawsze oznacza
dobrą zabawę. Tak było również 21 maja
podczas imprezy pod hasłem „W Stumilowym Lesie bez względu na mody
rosną przyjaciele piękna i przyrody”.
W przedszkolnym ogrodzie, na sce�
nie zamienionej w piękny, kolorowy las,
dzieci zaprezentowały wierszyki, piosenki,
tańce i układy choreograficzne, oklaski�
wane gromkimi brawami. Po przymuso�
wej ewakuacji do budynku przedszkola,
wymuszonej przez wiosenny deszcz,
gdzie oglądaliśmy występy oraz pokazy
karate przygotowane przez instruktora
Jacka Chałupkę, szybko wróciliśmy na
teren wokół przedszkola. Tam próbo�
waliśmy przysmaków z grilla, wypieków

i słodkości wykonanych przez rodziców,
babcie, członków rodziny i uczestniczyli�
śmy w zabawach poprowadzonych przez
animatorów: Ewkę Konewkę i jej towa�
rzysza Klauna Kluskę. Na Pikniku gościli
przedstawiciele lokalnego samorządu:
Wójt Andrzej Zaręba i jego zastępcy:
p. Marzena Lechańska i p. Mirosław
Chmielewski, ksiądz prałat Bartłomiej
Kapałka – Proboszcz Parafii w Rybiu.
p.o. sekretarza Gminy – p. Michał
Kucharski, zastępca przewodniczącego
Rady Gminy – p. Anna Matracka, dyrek�
torzy gminnych placówek: GOS – p. Kata�
rzyna Klimaszewska, GOK – p. Elżbieta
Kuczara, Pełnomocnik Wójta ds. uza�
leżnień – p. Beata Adamiak, redaktor
Kuriera Raszyńskiego – p. Małgorzata
Kaiper. Wspaniałej rodzinnej atmosfery
dopełniały konkursy dla całych rodzin,
wspólne śpiewy oraz zabawy integracyjne:
malowanie na płótnie Stumilowego Lasu
czy budowanie Chatki Puchatka. Można
było rysować, malować, oklejać, skrę�
cać, biegać, skakać, słuchać i przyglądać
się… Sporą atrakcją były wielkie, bańki
mydlane o tęczowych barwach. Podzi�
wialiśmy też grę aktorską, scenografię,
kostiumy i rekwizyty w spektaklu Nie ma

tego złego zaprezentowanym przez Teatr
Rodziców „3T”. Tym bardziej dzięku�
jemy, że na przygotowanie przedstawienia
rodzice dzieci z grupy „Puchatki” poświę�
cili dużo cennego czasu.
Piknik zapewne nie byłby tak
udany, gdyby nie sponsorzy, którym
wszyscy serdecznie dziękujemy. Poma�
gali nam: Urząd Gminy Raszyn, gdzie
podziękowania składamy na ręce Wójta
Pana Andrzeja Zaręby, Parafia p.w. św.
Bartłomieja w Rybiu, Pełnomocnik
Wójta Gminy Raszyn ds. profilaktyki,
Bank Spółdzielczy w Raszynie, Zarząd
Osiedla Rybie, Deweloper Apis Invest,
Osiedle Wieniawskiego w Piastowie,
Dixi‑Car S.A., GOS w Raszynie, GPK
„Eko‑Raszyn” Sp. z o.o., OSP w Raszynie,
Cukiernia Pana Mariana Tkaczyka, Jacek
Soboń – firma SOB-MAX , Firma Mary�
wilska Sp. z o.o., MARPOL – Zbigniew
Chołast, Artur Rozwadowski – Przed�
siębiorstwo Turystyczne „Dom Rybaka”
oraz rodzice, rodziny i sympatycy Przed�
szkola, którzy dostarczyli na Piknik grille,
wypieki, słodkości i inne pyszności, jak
też wsparli nas w inny sposób.
Magdalena Kołakowska Dyrektor Przedszkola nr 2
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie
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INFORMACJE

Raszyn w iBookstore
Miło nam poinformować Państwa, że
ukazała się pierwsza publikacja multime�
dialna przedstawiająca w niezwykle inte�
resujący sposób piękno naszej gminy.
Publikacja pt. „Raszyn jest piękny”
została przygotowana, w coraz bardziej
popularnej ostatnio formie książki elek�
tronicznej (e-booka), przez firmę LiK
Media Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie,
która zajmuję się miedzy innymi two�
rzeniem tego rodzaju multimediów. Jest
to album zawierający fotografie z cieka�
wych i atrakcyjnych miejsc naszej małej
Ojczyzny. Autorkami zdjęć są miesz�
kanki Raszyna – Grażyna Grzegorzewska
oraz Anna Pluta pracująca w raszyńskim
Gminnym Ośrodku Kultury. Fotografie
w albumie pogrupowane są tematycznie
w interaktywne galerie multimedialne.
Oprócz tego e-book zawiera również
inne interaktywne elementy pozwalające
na uzyskanie różnych efektów specjal�
nych - niemożliwych do uzyskania w wer�
sji papierowej a wzbogacających formę

książki elektronicznej - jak np. porówna�
nie widoku współczesnego Raszyna z tym
z roku 1928.
Film promujący, pierwszego mul�
timedialnego e-booka o Raszynie,
dostępny jest pod adresem http://vimeo.
com/62861596, natomiast pod adresem
http://vimeo.com/64378197 znajdziecie
Państwo krótki przewodnik jak poruszać
się po tej niezwykle ciekawej publikacji.
Album „Raszyn jest piękny” mogą
pobrać wszyscy posiadacze iPadów za
darmo z Apple iBookstore ze strony
https://itunes.apple.com/pl/book/
raszyn-jest-piekny/id626865165.

Programy zdrowotne
realizowane
przez Gminę Raszyn

Dot.: budowy odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie Gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków”
i powiązania z drogą Krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniami). Etap 1 cz. 1 – odc. węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II
– odc. węzeł „Janki Małe.
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W tym roku, podobnie jak w ubiegłym,
50 dzieci wyjedzie na organizowane przez
Gminę Raszyn kolonie letnie, podczas
których poza wypoczynkiem wakacyj�
nym, przeprowadzony zostanie rozsze�
rzony program profilaktyczny. Tym razem
odbędą się one w Białce Tatrzańskiej.
Koszt pobytu, na 12 dniowym turnusie,
od 17 do 28 sierpnia, jednego uczestnika
to 673 zł, przy czym rodzice płacą jedynie
100 zł. W trakcie pobytu, tak jak w ubie�
głym roku na dzieci czekają wspaniałe
atrakcje. To kolejne z działań podejmo�
wanych przez Pełnomocnika Wójta ds.
uzależnień, p. Beatę Adamiak.
M.Kaiper

KOMUNIKAT

Zgodnie z informacją Wykonawcy
robót tj. firmą Strabag Sp. z o.o.
Budownictwo Infrastruktur y od dn.
12.06.2013 r. w/w fir ma zaczyna
monitoring budynków zlokalizowa�
nych w pobliżu budowanej drogi.
W związku z powyższym z w/w dniem
rozpoczyna się ich inwentaryzacja. Przez
inwentaryzację należy rozumieć opis
i fotografię stanu technicznego budynku
czy budowli. Inwentar yzacja ma na
celu stwierdzenie stanu technicznego
budynków, jego monitorowanie podczas
prac budowlanych oraz po zakończeniu
zadania inwestycyjnego. Do wykona�
nia robót polegających na nwentaryzacji

Kolonie letnie
z programem
profilaktycznym
w Białce Tatrzańskiej

wytypowanych budynków narażonych
na potencjalne oddziaływanie budowy
została wybrana firma spółka Mentor Consulting z siedziba w Toruniu.
Odpowiedzialnym za wykonie prac jest�
Pan Tadeusz Jakubowski, posiada�
jący stosowne upoważnienie. W związku
z powyższym proszę o udostępnienie
nieruchomości w celu przeprowadzenia
monitoringu.
Harmonogram prac:
I etap: od 12.06.2013 r. do 15.06.2013 r.
inwentaryzacja nieruchomości położo�
nych wzdłuż budowanej drogi na odcinku
od granicy z gm. Michałowice (ul. Prusz�
kowska) do węzła Sokołowska.
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Jednym z zadań własnych gminy jest tworze�
nie właściwych warunków ochrony zdrowia.
W tym celu, tak jak w latach ubiegłych, gmina
finansuje programy zdrowotne realizowane
w jej imieniu przez wyspecjalizowane instytu�
cje lub placówki. Zgodnie z założeniami tego
programu objęte są nim różne grupy miesz�
kańców, a profilaktyka dotyczy różnego typu
schorzeń. W największym stopniu beneficjen�
tem są najmłodsi mieszkańcy gminy, do któ�
rych skierowana jest większość programów.
W czerwcu rozpisane zostały konkursy na:
Szczepienie przeciwko wirusowi brodaw�
czaka ludzkiego HPV dziewcząt, mieszkanek
Gminy Raszyn, które urodziły się w 2001 r.
Program realizowany będzie do wiosny 2014 r.
Realizacja w 2013 roku programu profilak�
tyki wad postawy dla uczniów klas I, III i VI
szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn.
Program ma objąć 695 dzieci.
Realizacja w 2013 roku przesiewowych
badań słuchu u dzieci z klas I i VI szkół pod�
stawowych z terenu Gminy Raszyn oraz klas
III Gimnazjum nr 1 w Raszynie. Program ma
objąć 663 uczniów.
Kolejny program dotyczy profilaktyki
próchnicy zębów u dzieci uczęszczających do
przedszkoli na terenie Gminy Raszyn i obej�
muje 762 dzieci.
Wśród rozpisanych konkursów znajduje
się również realizacja szczepień ochron�
nych przeciwko grypie dla 300 mieszkańców
Gminy Raszyn, którzy ukończyli 65 rok życia.
M. Kaiper

GIMNAZJUM

„I śmiech niekiedy może być nauką”

czyli o nauce przez zabawę w gimnazjum.
Śmiech to antidotum na wiele niedoskonałości tego świata. Wiedział o tym twórca
oświeceniowy Ignacy Krasicki, ale też są tego świadomi i stosują tę zasadę nauczyciele
z raszyńskiego gimnazjum.
Mogli się o tym ostatnio przekonać ucznio�
wie tej szkoły, kiedy w Dzień Dziecka Par�
lament Uczniowski pod opieką pań Edyty
Barzowskiej i Anety Dąbrowskiej zorgani�
zował imprezę pod hasłem Ale cyrk! W tym
dniu można było obejrzeć umiejętności cyr�
kowe gimnazjalistów: taniec z prawdziwym
wężem, taniec nowoczesny i Bollywood, hoop
dance, tresurę psów, żonglerkę oraz występy
laureatów Nadarzyńskiego Przeglądu Małych
Form Teatralnych. Uczniowie przedstawili
sztukę Krzysztofa Jaworskiego Szeherezada,
czyli disco-polo live w obsadzie: Gabrysia
Frydel i Karolina Ostrowska IIIa, Ania Win�
terot IIIg i Mateusz Resiak IIIb.
Dramat, chociaż zabawny, opo�
wiada o tym, jak pod wpływem
presji grupy można stoczyć
się na kulturalne dno. W dru�
gim przedstawieniu, etiudzie
teatralnej On i Ona, w główne
role wcielili się, mistrzowska
jak zawsze Kasia Krawczyk
z IIe oraz Łukasz Ignatowski
z IIIe. Również nauczyciele
przygotowali�������������
uczniom nie�
spodzianki. Pierwszą z nich
był skecz o Mieszku I i czeskiej księżniczce Dobrawie,
który zaaranżowała i zagrała
powołana naprędce grupka
kabaretowa DEK (Danuta
Majewska-Walczuk, Emanuel
Jaroszewski, Krzysztof Wolszczak). Drugą
atrakcją, która totalnie zaskoczyła uczniów,
był taniec nauczycieli wykonany w rytm
utworu disco-polo „Jesteś szalona”. Przebój
brawurowo zaśpiewała pani Edyta Pengryn,
układ taneczny ułożyła i zatańczyła, wraz
z 6 osobową grupą kolegów, nauczycielka
wf, pani Lidia Adamowska. Po owacjach na
stojąco zatańczyliśmy raz jeszcze na tzw. bis.
Filmik z tego występu krąży już podobno
po Internecie. Czy stał się już hitem? Tego
nie wiem, ale cieszę się, że mogliśmy wpra�
wić naszych uczniów w dobry humor i poka�
zać, że pomimo wieku czy tzw. pozycji spo�
łecznej można mieć dystans do siebie, bawić
się życiem, czerpać z niego ogromną radość
i dzielić się nią z innymi.
Z kolei piątek 07.06 br. to był w naszej
szkole kolejny dzień dobrej zabawy. A to
wszystko za sprawą świętowanego w gim�
nazjum Dnia Różnorodności Kulturowej
– Euroazjum. Jeżeli ktoś chciałby zwiedzić

niemal cały świat w ciągu trzech godzin,
musiał przybyć wówczas do naszej szkoły.
Przebrani za przybyszów niemal z całego
świata uczniowie i nauczyciele z ogromną
przyjemnością oglądali prezentacje poświę�
cone różnym krajom oraz delektowali się
potrawami z rozmaitych regionów kuli ziem�
skiej. To już tradycyjna impreza w naszej
szkole. Od 2004 r., kiedy Polska weszła
do UE, organizujemy w gimnazjum pikniki
europejskie. Ich forma i charakter ciągle ewo�
luują. Przed paroma laty zasadzono np. klon
upamiętniający wejście Polski do UE, a jesz�
cze innym razem wszyscy uczniowie ubrali się

w barwy biało – czerwone. W roku ubiegłym
Euroazjum przybrało formę weekendowego
pikniku rodzinnego. Rozstawione na holu
szkoły stoiska z potrawami i drobiazgami
z różnych regionów Europy i Azji tłumnie
przyciągały mieszkańców Raszyna. Duch
różnorodności kulturowej był wówczas silniej
wszechobecny za sprawą rozpoczynającego się
EURO 2012. Nowością tegorocznego Euro�
azjum były prezentacje dotyczące państw
spoza obszaru Europy i Azji (np. Zjednoczone
Emiraty Arabskie, USA, Meksyk, RPA). Poza
najważniejszymi informacjami o danym
kraju składały się nań również przysmaki
kulinarne z danego regionu: zupa z Połu�
dniowej Afryki przygotowana przez klasę
Ic, pyszne i egzotyczne potrawy ze Zjedno�
czonych Emiratów Arabskich spreparowane
przez uczniów i rodziców z klasy IIIf, wspa�
niałe sałatki z Grecji zrobione przez uczniów
klasy IIIe i wiele, wiele innych. Niektóre klasy
wykonywały utwory muzyczne kojarzone

z danym krajem. Na szczególną uwagę zasłu�
gują chłopcy z klasy IIId wykonujący po
włosku piosenki Al Bano i Rominy Power
Felicita. Olbrzymie wrażenie na wszyst�
kich obecnych zrobiła prezentacja klasy IIIf.
Chłopcy w białych szatach, niczym szejkowie
prosto z Dubaju, a dziewczyny w oriental�
nych nakryciach głowy i błyszczących prze�
paskach na biodrach wykonując taniec brzucha przenieśli wszystkich zebranych na Bliski
Wschód. Konferansjerzy Kasia Krawczyk
i Piotr Bryła sprawnie czuwali nad porząd�
kiem uroczystości i efektownie podsumowy�
wali występy poszczególnych klas.
Zwieńczeniem wszystkich występów była
uroczysta parada ulicami Raszyna. Nasz
pochód wzbudził duże zainteresowanie
wśród mieszkańców a zwłaszcza wśród tych
najmłodszych. Dzieci z sąsia�
dującego z naszą szkołą Przed�
szkola Nr 2 w Stumilowym
Lesie z wielkim zainteresowa�
niem i uśmiechem na twarzy
śledziły kolorowy pochód swo�
ich starszych kolegów. Gimna�
zjaliści częstowali przechod�
niów egzotycznymi potrawami,
przyjaźnie pozdrawiali jadą�
cych kierowców. Dzięki zaan�
gażowaniu policji, bezpiecz�
nie przeszliśmy ulicami Raszyna
i wróciliśmy do szkoły, gdzie
jury, w skład którego weszli:
pani wójt Marzena Lechańska,
pan Tadeusz Zdrojewski – prze�
wodniczący Rady Rodziców,
pani Monika Wychowaniec,
s. Alberta, pan Dariusz Smoliński ogłosiło
wyniki:
I miejsce: KLASA II F (Meksyk)- wycho�
wawczyni p. Jadwiga Suchecka;
II miejsce: KLASA III A (Czechy)- wycho�
wawczyni p. Jolanta Zawadzka;
III mi ejs ce: K L A S A I B ( Maroko )
– w ychowawczyni p. Małgorzat a
Matuszewska oraz KLASA II B (Francja)
– wychowawczyni p. Małgorzata Sobieska.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Dzięku�
jemy uczniom, rodzicom, nauczycielom i tym
wszystkim, którzy zaangażowali się w organi�
zację Euroazjum. Takie imprezy utrzymane
w duchu zabawy i radości uczą tolerancji
i poszanowania innych sposobów życia. Kul�
turowa mozaika jest bowiem wielką warto�
ścią: czyni świat piękniejszym, wzbogaca
go a naszą wyobraźnię, zachwyca i inspiruje
do niezwykłych rzeczy.
Danuta Majewska-Walczuk
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GMINNE IMPREZY

XXXIII Przegląd Amatorskich
Zespołów Artystycznych

I. Makarska i A. Siewiera ©

W XXXIII Przeglądzie Ama�
torskich Zespołów Arty�
stycznych, któr y odbył się
w Ośrodku Kultury na Woli
wzięło udział 77 zespołów,
a na scenie zaprezentowało
się ogółem 1249 wokalistów.
Gminny Ośrodek Kultur y
w Raszynie reprezentowały:
„Barwy Jesieni”, „Rybianie”,
„Seniorki” oraz solistki Iza�
bela Makarska i Alicja Sie�
wiera. Profesjonalizm i wysoki
poziom naszych wykonawców
przyniósł im liczne nagrody.
Zespół „Rybianie” zajął II
miejsce w kategorii zespołów
folklorystycznych za wykona�
nie wiązanki utworów góral�
skich w ciekawej aranżacji
i w nietypowych r ytmach.

W kategorii zespołów wokal�
nych II miejsce zajął zespół
„Seniorki”, który zaprezento�
wał utwory „Polskie kwiaty”
i „Pieśń o Ojczyźnie” oraz pio�
senki „Tango Notturno” i „To
świt, to zmrok”. Podkreślić
należy, że tekst do muzyki
Giuseppe Verdiego z opery
„Nabucco” - „Pieśń o Ojczyź�
nie” napisała Izabela Makar�
ska. Jury wyraziło uznanie dla
prężnej pracy GOK-u w Raszy�
nie oraz instruktora muzyki
Piotra Piskorza. Koncert
Galowy i wręczenie nagród
odbyło się w Parku Sowiń�
skiego w najbliższą sobotę
15 czerwca o godz. 16-tej.
Izabela Makarska

Dziękujemy za koncert
na Raszyńskim Rynku
Szanowni Państwo,
W imieniu młodzieży chciałbym podziękować wszystkim któ�
rzy przyczynili się do organizacji koncertu Vienia na Raszyń�
skim Rynku. Młodzież bawiła się wyśmienicie. Po koncercie
Vienio z każdym wymienił kilka zdań i wraz z kolegami z któ�
rymi przyjechał chętnie ze wszystkimi robili sobie zdjęcia. Naj�
większe podziękowania należą się pani Sołtys Elżbiecie Sze�
ląg, gdyby od razu nie poparła mojego pomysłu, zapewne nie
doszłoby do jego realizacji. Determinacja pani Eli zwyciężyła
i mieliśmy na EKO Pikniku wspaniały koncert! Miejmy nadzieję,
że w Gminie Raszyn to
nie koniec takiego typu
projektów dla mło�
dzieży. Ufamy, że dobre
inicjatywy będą popie�
rane i będzie udawało
się doprowadzać do ich
realizacji.

Vienio © A. Pluta
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Marek Obłuski
Członek Zarządu Osiedla
Rybie III
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Kardynał Stefan Wyszyński „Mocarz ducha”.
Wystawa o Prymasie Tysiąclecia
„Mocarzem ducha” określił
księdza kardynała Stefana
Wyszyńskiego ksiądz biskup
Józef Zawitkowski. Anna
Rastawiecka, współredak�
torka albumu biograficznego
pt. „ Droga życia”, wydanego
z okazji setnej rocznicy uro�
dzin prymasa stwierdziła, iż
„dał nam propozycję nowej
jakości życia, nowego patrze�
nia na człowieka”. Redak�
torka albumu Iwona Czar�
cińska gościła w raszyńskim
Gimnazjum 2007 roku pod�
czas spotkania inaugurującego
cykl przygotowań do nadania
szkole imienia Prymasa Tysiąc�
lecia. Opowiadała wówczas
o swojej współpracy z księ�
dzem prymasem, jego niezwy�
kłej postawie miłości, „patrze�
nia sercem” wyrażającej się
miedzy innymi w umiejętności
słuchania, mądrości, dialogu,

życzliwości wobec innych
oraz serdeczności i natural�
ności. I taki ksiądz prymas
spogląda na nas z fotogra�
fii eksponowanych na wysta�
wie, która prezentowana była
od 28 maja (święto Patrona)
w naszym Gimnazjum, a póź�
niej – w kościele św. Szczepana
w Raszynie oraz w kościele św.
Bartłomieja w Rybiu.
Wy s t a w ę z r e a l i z o w a ł
Gminny Ośrodek Kultur y
w Raszynie razem z Siostrami
Opatrzności Bożej, dzięki
uprzejmości Instytutu Pry�
masowskiego Stefana Kardy�
nała Wyszyńskiego w War�
szawie. Instytut wyraził zgodę
na wykorzystanie materiałów
ze wspomnianego wydania.
Wystawę serca sponsorował
Piotr Iwicki, radny powiatu
pruszkowskiego.
Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK

Dobre Granie na Rybiu
Scena Dobrej Muzyki to cykl
alternatywnych koncertów,
odbywający się w Świetliku
w każdą ostatnią sobotę mie�
siąca. To ciekawa propozy�
cja muzyczną dla wszystkich
zainteresowanych różnorodną,
niebanalną i niszową muzyką
i najlepszymi twórcami. Scena
to pomysł autorski, stworzony
przez Pawła Wiśniewskiego.
Dobrym duchem i mózgiem
przedsięwzięcia jest Mariusz
Smolicha, za zaplecze tech�
niczne odpowiada Grzegorz
Grzeszczak. – Organizacja
nie była prosta, nigdy nie jest tak,
że wszystko przychodzi łatwo, ale
udaje się, a na widownię przychodzi coraz więcej osób – mówi
Wiśniewski. – Naszym celem
było stworzenie sceny, na której
wystąpić będą mogli doświadczeni
muzycy niszowi. I rzeczywiście:
Scena Dobrej Muzyki oferuje
całą gamę repertuaru muzycz�
nego, od kabaretu, przez
poezję śpiewaną, aż do muzyki
country czy bigbitu. W pierw�
szym sezonie wystąpili tacy
muzycy jak gwiazda pol�
skiego country, Michał Lon�
star, Mateusz Rulski-Bożek

tworzący w klimatach poezji
śpiewanej czy Jacek Gurty
z Gut Music, autor literac�
kiej piosenki publicystycznej.
Scena Dobrej Muzyki gościła
również zespół Kamienie
wraz z repertuarem na cześć
Tadeusza Nalepy. – Cała
akcja to uzupełnienie wydarzeń
kulturalnych w gminie. To okazja do konfrontacji warsztatowej
dla naszych lokalnych artystów
i rozwoju scenicznego młodzieży.
Większość koncertów supportowana jest przez naszych – uzu�
pełnia Grzegorz Grzeszczak.
Całe przedsięwzięcie okazuje
bardzo trafione. – Mimo założenia, że, że Scena będzie wydarzeniem kameralnym, bardzo cieszy mnie, że z każdym kolejnym
koncertem zbieramy coraz większą
widownię – mówi Wiśniewski.
– Na ostatnim koncercie udało
nam się zebrać około 50 osób!
29 czerwca odbędzie się
ostatni w tym sezonie kon�
cert poświęcony Karin Sta�
nek oraz szalonym latom pol�
skiego bigbitu. W imieniu
twórców i własnym serdecznie
zapraszamy!
Zofia Kaiper

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteczny kanał na
Od pewnego czasu na popularnym serwisie z filmami video
„YouTube” funkcjonuje kanał Gminnej Biblioteki Publicznej
w Raszynie. Został założony z myślą o udostępnianiu tam fil�
mów dokumentujących pracę biblioteki, realizowane projekty,
relacje z wydarzeń oraz inne ciekawe inicjatywy czytelnicze
w naszym regionie. Dotychczas opublikowaliśmy dwa filmy
promocyjne projektów realizowanych przez naszą bibliotekę
w ramach udziału w Programie Rozwoju Bibliotek. Pierwszy

z nich mówi o Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej, a drugi
o mobilnej bibliotece „Bibliomobil. Raszynoteka na czterech
kółkach”. Mamy nadzieję, że kolejny kanał komunikacji obok
strony internetowej i Facebook’a, który proponujemy naszym
mieszkańcom i sympatykom, wpłynie dodatnio na wymianę
informacji o wydarzeniach i ofercie naszej biblioteki. Aby obej�
rzeć filmy wystarczy wpisać na stronie www.youtube.com hasło
„Biblioteka w Raszynie”. 				
GBP

Spotkanie autorskie z Katarzyną Majgier

10 czerwca 2013 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Raszynie odbyło się spotka�
nie autorskie z Katarzyną Majgier, laure�
atką Nagrody Literackiej im. K. Maku�
szyńskiego w 2007 r., pisarką książek dla
dzieci i młodzieży, między innymi „Trzy�
nastka na karku”, „Amelka”, „Marzy�
cielki”, „Gdybym była czekoladą”. W spo�
tkaniu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum

nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie,
którzy pojawili się w bibliotece dzięki sta�
raniom nauczyciela-bibliotekarza Lud�
miły Jaworskiej-Pieszko. Katarzyna Maj�
gier w trakcie swojej wizyty opowiadała
o takich zagadnieniach jak ruch wydawni�
czy oraz rola autora i redaktora w całym
procesie wydawniczym książki. Nie zabra�
kło informacji o tym jak powstaje książka

oraz jakie trudności czekają na autorów
i wydawców literatury dla dzieci i mło�
dzieży. Autorka opowiadała o swoich
zainteresowaniach, domowej biblioteczce
i codziennej pracy. Z widowni bardzo czę�
sto padały pytania odnoszące się do pracy
zawodowej Katarzyny Majgier, doty�
czące między innymi ulubionego autora,
hobby, znajomości języków obcych. Przy
tego typu spotkaniach nie zabrakło także
pytań o życie prywatne, szybkość czytania,
a nawet kolor włosów. Uczniowie uczest�
niczący w spotkaniu dzielili się swoimi
spostrzeżeniami na temat swoich ulubio�
nych książek oraz tytułów, które chcieliby
w przyszłości przeczytać. Autorka w trak�
cie dyskusji polecała książki, którymi
gimnazjaliści mogliby być zainteresowani.
Na zakończenie chętni uczniowie otrzy�
mali autografy z dedykacją.
GBP

Podziękowania za motomobilizację Wolontariuszy

17 maja 2013 po południu spotkaliśmy
się na dziedzińcu Domu Rolnika w Jawo�
rowej na edukacyjnym pikniku motocyklo�
wym zorganizowanym przy współudziale
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
“Klub Arka”, Gminnej Biblioteki Publicz�
nej (Filii w Jaworowej), Pełnomocnika
Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień oraz
Ogniska Wychowawczego w Jaworo�
wej. Publiczność i pogoda dopisały, lecz
piknik nie udałby się bez udziału fanta�
stycznych wolontariuszy i ich maszyn.
Pomagali nam i inspirowali do następ�
nych działań: Marek Bujakowski (Honda
CBR F3), Grzegorz Chądzyński (MZ ETZ
150), Stanisław Derewońko (motorower

Pasjonaci motoryzacji © Marek Bujakowski

Romet Polo), Jerzy Kryszkiewicz (Kawa�
saki VN2000), Marcin Liżewski (Suzuki
Bandit 600), Marek Łuczak (Jawa 250),
Andrzej Marczak (Suzuki GSX650F),
Łukasz Mrukiewicz (Harley Davidson),
Marcin Pierściński (Yamaha Fazer), Sta�
nisław Piwowar (Honda Shadow), Kamil
Szymański (Suzuki Bandit), Mieczysław
Trzpil (Falcon), Ryszard Tur (skuter Piag�
gio X9), Artur Winterot (Suzuki DL650),
Paweł Worach (Suzuki V-Strom), Mar�
cin Żemojda (Honda CB750 SevenFifty)
oraz duet mistrzów grillowania - Krzysz�
tof i Jacek z Raszyńskiego Stowarzysze�
nia Rodzin Abstynenckich “Klub Arka”,
a także czuwający nad oprawą muzyczną

Przed paradą © Łukasz Żywulski

i dokumentujący fotograficznie całość
Łukasz Żywulski. Relacja zdjęciowa
z imprezy na stronie www.bibliotekara�
szyn.pl w zakładce „Ogłoszenia Filii” oraz
w profilu Facebook biblioteki. Wszyst�
kim Wolontariuszom, którzy na motocy�
klowej majówce podzielili się z młodymi
i dorosłymi mieszkańcami swoim cza�
sem, pasją i wiedzą, a podczas uroczy�
stej parady ulicami Jaworowej i Raszyna
– fantazją i humorem, a także Gospoda�
rzom budynku za udostępnienie miejsca
na piknik i wszelką pomoc SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY:)!
Krystyna Zawadzka (bibliotekarz Filii),
Magdalena Golec (dyrektor biblioteki)

Tak zaczyna się pasja © Marek Bujakowski
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DZIEŃ DZIECKA

Święto beztroskiej zabawy
Wielkie wesołe miasteczko, osiem stanowisk euro-bungie, niezliczone stoiska
i stragany oraz wiele atrakcji w formie artystycznych warsztatów, to wszystko
przyciągnęło w pierwszą niedzielę czerwca niezliczone tłumy. Nic dziwnego,
bo o atrakcje dla naszych milusińskich w gminie Raszyn dbamy nie szczędząc
wysiłku i środków.

Zabawy na scenie i obok © A. Pluta

Wzorem ubiegłego roku, tradycyjny
festyn z okazji Dnia Dziecka odbył się
na naszym raszyńskim Rynku. Organi�
zatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Rada
Gminy Raszyn, Urząd Gminy wraz spra�
wującym patronat nad festynem Wójtem
Andrzejem Zarębą zdecydowali, że for�
muła, która tak spodobała się mieszkań�
com dwanaście miesięcy temu jest opty�
malna. Festyn skupiając się w jednym
miejscu, na znakomicie przygotowanej
od strony infrastruktury przestrzeni, dał
możliwość wszystkim, zarówno tym naj�
młodszym jak i młodzieży, cieszyć się licz�
nymi atrakcjami. Festyn był też okazją do
zaprezentowania się placówek edukacyj�
nych z terenu naszej gminy, dzięki czemu
zarówno przedszkolaki jak i uczniowie
szkół mogli pochwalić się nie tylko pory�
wającymi programami artystycznymi,
ale również indywidualnymi talentami.
Gromkie brawa od kolegów i licznie przy�
byłych rodziców były najlepszą nagrodą

dla wszystkich. Ta prowadzona przez sze�
fową Gminnego Ośrodka Kultury panią
Elżbietę Kuczarę część, przeistoczyła się
ostatecznie w wielki festiwal naszych mło�
dych talentów.
Kolejną, ponadgodzinną część pro�
gramu przygotowali mieszkający nie tylko
w naszej gminie Wietnamczycy. To już
tradycja, że Związek Wietnamczyków
w Polsce reprezentowany od strony orga�
nizacyjnej przez koło w Raszynie, chętnie
włącza się we wszelkie działania zarówno
artystyczne jak i sportowe. Tradycyjny
taniec lwów, znany nam już z zabawy kar�
nawałowej w raszyńskiej szkole, zachwy�
cił setki osób zgromadzonych przed sceną.
Podobnie wielkie brawa otrzymały pokazy
sportów walki. Owacyjnie przyjęto pokazy
z rozbijaniem ceglanych dachówek, czy
drewnianych drągów. Pokazy, podobnie jak
wokalne popisy przedstawicieli nacji, która
na stałe wpisała się w krajobraz naszej
gminy, zakończyła owacja publiczności.

Wystepy dzieci zachwyciły rodziców © A. Pluta
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Organizatorzy © A. Pluta

Podobnie gromkie brawa dostali mło�
dzi artyści z naszej gminy, doskonalący
swoje umiejętności pod skrzydłami Gmin�
nego Ośrodka Kultury. Wielkim powo�
dzeniem cieszyły się zajęcia plastyczne,
zwłaszcza konkurs na malowanie sym�
patycznego dinozaurka, logo warszaw�
skiego parku zabaw Dogiloo. Nic dziw�
nego, fajne nagrody: całodobowe karnety
i sympatyczne pluszaki były silnym
magnesem i motywatorem. Ostatnim
estradowym akcentem festynu był reci�
tal Renaty Dąbkowskiej, wokalistki która
przed laty z zespołem Sixteen reprezen�
towała nasz kraj na festiwalu Eurowizji.
W miarę upływu czasu, gdy w jej repertu�
arze zaczęły pojawiać się przeboje znane
z radiowych playlist, publiczność z coraz
to większym entuzjazmem przyjmowała
kolejne hity. Gdy artystka kończyła swój
występ, dobiegała końca cała sympa�
tyczna impreza.
Kiedy rok temu zastanawialiśmy się,
czy Rynek jest dobrym miejscem na takie
festyny, podjęliśmy ryzyko. Opłacało się,
bo dziś trudno wyobrazić sobie zabawę
z okazji Dnia Dziecka w innym miejscu.
Przez całą imprezę przewinęło sie około
dwóch tysięcy uczestników i mimo takiej
frekwencji, Rynek wraz z pobliskim tra�
wiastym placem, nigdy nie wydawał się
być zbyt małym. W ostatecznym sukce�
sie imprezy mieli współudział wszyscy,
którzy przyczynili się do jej zaistnienia.
Od władz gminy z Wójtem i Radnymi na
czele, świetlicę środowiskową „Świetlik”
i pełnomocnikiem wójta ds. profilaktyki
uzależnień, poprzez sponsorów (Bank
Spółdzielczy w Raszynie, EKO-Raszyn,
Hetman, Elgrom, Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Raszynie, Fun Park
Digiloo) po pracowników Urzędu Gminy
i wielu bezimiennych mieszkańców, któ�
rzy cały czas pomagali nam przy organi�
zacji festynu. No bo czego nie robi się
dla dzieci?
Piotr Iwicki, pracownik GOK-u

Pokazy sztuk walki © A. Pluta

SPORT

Relacja z Mini Ligi Mistrzów Raszyn 2013
26 maja 2013 roku przeszedł już do histo�
rii raszyńskich wydarzeń sportowych.
Tego dnia na boisku Wronik przy Szkole
Podstawowej im. Cypriana Godebskiego
w Raszynie zjawiło się 16 ekip, z których
każda przyjechała w jednym celu – zdo�
być główne trofeum. Wśród uczestników
nie mogło zabraknąć naszych gminnych
reprezentantów, klubów – KS Raszyn
oraz UKS Łady. Pierwszy z nich znalazł
się ostatecznie w najlepszej „4” turnieju,
drugi zakończył swoją przygodę na fazie
grupowej.
Formuła Mini Ligi Mistrzów Raszyn
2013 bazowała na organizowanej od
przeszło 20 lat Lidze Mistrzów UEFA.
Zaproszone drużyny, z Warszawy oraz
aglomeracji warszawskiej, losowały pomię�
dzy sobą jeden z 14 najlepszych klubów
zakończonego sezonu Ligi Mistrzów, któ�
rego barw broniły na czas turnieju. Kluby
gminne, jako jedyne miały przydzieloną
drużynę. KS Raszyn wcielił się w Arse�
nal Londyn, gdzie na co dzień gra Woj�
ciech Szczęsny, natomiast królewski klub
z Madrytu Real, reprezentował UKS Łady.

zawodnika zdobył Jakub Gałęzowski,
który broni barw UKS Ursus. Najskutecz�
niejszym napastnikiem z 11 trafieniami
został Kuba Kruszewski z NOSiR Nowy
Dwór Mazowiecki. Najlepszym golkipe�
rem w pełni zasłużenie został wybrany
Maciek Frydrych z SP Polonez Warszawa.
Emocjom sportowym towarzyszyły
także inne atrakcje, jak możliwość zagra�
nia na konsolach Play Station 3 w specjal�
nie przygotowanym namiocie, dla dzieci
i młodzieży zorganizowano cztery stano�
wiska popularnego Eurobungee. Po fazie
grupowej odbył się pokazowy mecz fut�
bolu amerykańskiego drużyny Crusaders
Warszawa. Wszyscy byli ciekawi, jakie są
zasady tej najpopularniejszej dyscypliny
sportowej za oceanem. Obsługa spikerska
zawodów została powierzona Dariuszowi
Ślęzakowi znanemu jako DJ Ucho. Swoim
barwnym i ciekawym komentarzem wzbu�
dzał zainteresowanie wśród zgromadzo�
nych widzów.
Organizacja Mini Ligi Mistrzów Raszyn
2013 nie byłaby możliwa bez wsparcia
władz gminy Raszyn z Wójtem Gminy

W 4 grupach r ywalizowały po 4
zespoły, które rozegrały ze sobą po jed�
nym spotkaniu. Do fazy ćwierćfinało�
wej wchodziły po dwa zespoły z grupy.
Następnie, kto przegrywał odpadał z tur�
nieju. Z par półfinałowych zostali wyło�
nieni finaliści – drużyny Juventusu Turyn
oraz Manchesteru United. O 3. miejsce
zagrali Arsenal Londyn i AC Milan. Zwy�
cięzcą, podobnie jak w zeszłym roku pod�
czas Mini Euro, została ekipa Świtu Nowy
Dwór Mazowiecki, która reprezentowała
barwy Juventusu. Srebrne krążki powę�
drowały na szyje zawodników i trenera
SP Polonez, którzy przybrali barwy „Czer�
wonych diabłów” z Manchesteru. Dziel�
nie spisali się chłopcy KS Raszyn, którzy
w walce o 3 miejsce ulegli UKS Ursus.
Trenerem KSu rocznika 2002 jest Michał
Wójcik.
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie
nagrodził zawodników w trzech katego�
riach indywidualnych. Miano najlepszego

– panem Andrzejem Zarębą na czele oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn
– pana Dariusza Marcinkowskiego Ser�
deczne podziękowania, Gminny Ośrodek
Sportu w Raszynie pragnie złożyć także
sponsorom: firmie Espes pana Tomasza
Sierakowskiego, firmie Interchemall pani
Aleksandry Sierakowskiej, firmie Deko�
rator – pana Marcina Malewicza, firmie
Budomat Prus – pana Dariusza Kossaka,
firmie Elgrom – pana Jacka Gromka,
Eko-Raszyn – pana Krzysztofa Kowala,
Sanitom – pana Tomasza Jeromina, Wit�
kowski – pana Piotra Witkowskiego, Rejo�
nowej Spółdzielni w Raszynie – pana
Janusza Okulskiego, Bankowi Spó��
ł�
dzielczemu w Raszynie i pani Grażynie
Wodzińskiej, panu Kazimierzowi Pałczyń�
skiemu właścicielowi firmy przewozowej,
oraz Honda Power Equipment i przedsta�
wicielom firmy – panom Pawłowi Porucz�
nikowi oraz Pawłowi Cudnemu.
Rafał Ulewicz

Piłkarki raszyńskiego
Gimnazjum
wywalczyły II miejsce
na Mazowszu
Z okazałym pucharem, dyplomem i meda�
lami za zajęcie II miejsca w XV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej powróciła z Płocka, drużyna piłki
nożnej dziewcząt. Drużyna grała w skła�
dzie: Marta Adamczyk – kapitan (3b),
Adrianna Niewiadomska – bramkarz (1c),
Agata Chojnacka (3b), Sylwia Usnarska
(3e), Weronika Sochacz (2e), Adrianna
Szwed (3g), Patrycja Majchrzak (2d),
Monika Adamczyk (1e), Kinga Zaraś
(2d), Anna Poziomecka (1e).
Oficjalne wyniki końcowe: I Radom,
II Raszyn, III Trojanów, IV Nowa
Wieś, V Gielniów, VI Płock, VII Płońsk,
VIII Drobin, IX Ząbki.
Wielkie Gratulacje dla naszych dziew�
cząt za wspaniały sportowy sukces oraz
godne reprezentowanie Gimnazjum Nr 1
i Gminy Raszyn! Więcej na www.gimna�
zjum.raszyn.pl. – zapraszamy do odwie�
dzenia naszej strony internetowej.
Koszty przejazdu, zakwaterowania
i wyżywienia drużyny pokryła Gmina
Raszyn.
Opiekun: Olimpia Bartosik-Wiśniewska.

W dniu 14 czerwca zwycięska drużyna
wraz z opiekunką, Olimpią Bartosik
Wiśniewską, została zaproszona na spo�
tkanie z Wójtem Andrzejem Zarębą
i Dyrektorem GOS‑u Katarzyną Klima�
szewską. Młode adeptki piłki nożnej opo�
wiedziały o swoim sukcesie, zaprezento�
wały dyplom i puchar, a także otrzymały
gratulacje i upominki.
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RASZYNIACZEK
DZIEŃ DOBRY!
Dzisiaj przedstawiam Wam urocze portrety Księcia Józefa Poniatowskiego, dowódcy Bitwy pod Raszynem z Austriakami z 1809
roku. W tym roku mija 250. rocznica urodzin i 200. rocznica śmierci.
W związku z tym, zorganizowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Ładach,
noszącą imię księcia, konkursy dla dzieci i młodzieży pod patronatem
Starosty Powiatu Pruszkowskiego pani Elżbiety Smolińskiej i Wójta
Gminy Raszyn pana Andrzeja Zaręby. Wręczanie nagród laureatom,
połączone z wystawą prac, odbyło się podczas uroczystości w SP
w Ładach w dniu 19 maja tego roku.
Prace, dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej w Raszynie można
także obejrzeć w holu biblioteki. Gratuluję laureatom, dziękuję wszystkim placówkom edukacyjnym za twórcze uczestnictwo.
Życzę słonecznych wakacji, których wrażeniami – mam nadzieję
– podzielicie się ze mną, jak każdego roku.
Pozdrawiam wakacyjnie, Raszyniaczek.

I miejsce - Katarzyna Szymańska

II miejsce - Luiza Olkowska

III miejsce - Aleksandra Ryczywolska

uczennica kl. 3 D z Gimnazjum Nr 1 w Raszynie

uczennica kl. 3 D z Gimnazjum Nr 1 w Raszynie

uczennica kl. 3 D z Gimnazjum Nr 1 w Raszynie

II miejsce (w kat. szkoła podstawowa kl. IV – VI)
Marcin Zgiep kl. V E
Szkoła Podstawowa w Raszynie

„O Józefie Poniatowskim”
Pod Warszawą, tu w Raszynie
Wielka bitwa się toczyła
I dla nas Polaków
Sukcesem się zakończyła.
Książę Józef Poniatowski
Wódz wojsk Księstwa Warszawskiego
Dzielnie odpierał ataki
Wojska austriackiego.

I miejsce (w kat. w kat. SP kl. I - III)
Laura Chmielewska; kl. II D,
Szkoła Podstawowa w Raszynie

II miejsce (w kat. w kat. SP kl. I - III)
Zofia Goyke; kl. V, Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Brwinowie

III miejsce(w kat. w kat. SP kl. I - III)
Michał Pakulski; kl. III,
Szkoła Podstawowa w Sękocinie

III miejsce (w kategorii szkoła podstawowa kl. IV – VI)
Katarzyna Lubańska kl. VI
Szkoła Podstawowa w Ładach

„NASZ PATRON”
Związał ans ze sobą historia jednej bitwy,
Nad brzegiem Utraty, przy krzyku rybitwy,
Stawiłeś czoło inwazji austriackiej potęgi,
Na raszyńskiej ziemi spuściłeś zaborcom cięgi.
Grobla falencka była świadkiem Twojego męstwa,

Był wielkim patriotą
Osoba ojczyźnie oddaną
Wspierał męstwem swych żołnierzy
Licząc na wygraną.

Pieszo, z karabinem w ręku i fajeczką w zębach,

Józef Poniatowski
Do historii wpisany
Jako wielki wódz Polaków
W walce z Austriakami.

Walka o niepodległość Polski przywiodła Cię do nas,

Choć to już dwieście lat
Minęło od jego śmierci
To jest
I pozostanie w naszej pamięci.

Zobowiązuje nas do patriotyzmu rozumienia,

wśród wybuchów armatnich, w gęstych dymu kłębach,
osobiście poprowadziłeś żołnierzy do zwycięstwa.

Dlatego obraliśmy Ciebie na naszej szkoły patrona.
Książę jesteśmy dumni z Twojego imienia –

Do ciężkiej pracy, nauki i rozwoju wszechstronnego,
Bo jesteśmy uczniami szkoły im. Józefa Poniatowskiego.

Dziś go wspominamy
Kwiaty pod pomnik składamy,
Dumni jesteśmy z Poniatowskiego
I wzorujemy się na postawie jego.
II miejsce (w kat. w kat. SP kl. I - III)
Milena Pengryn; kl. I A,
Szkoła Podstawowa w Ładach

nagroda specjalna (w kat. grafika
III miejsce (w kat. grafika komputerowa)
komputerowa) Adrianna Majdecka;
Bartek Mizerski ; kl. IV B,
Szkoła Podstawowa w Ładach

I miejsce (w kat. gimnazjum)
Antoni Kutyło, kl. I
Zespół Szkół Ogólnokształcących
z Brwinowa

kl. VI B, Szkoła Podstawowa w Ładach

I miejsce (w kat. szkoła podstawowa kl. IV – VI)
Olga Kutyło kl. IV C
Zespół Szkół Ogólnokształcących
z Brwinowa

Spacer mostem Poniatowskiego

Pomnik jeźdźca

Szliśmy raz „Poniatowskim”Mostem w Warszawie nad Wisłą,
Spytałem: Skąd ta nazwa?”
Bo mi do głowy przyszło –
Brzmi znajomo nazwisko,
Król Staś przecież takie nosił.
A ktoś mi powiedział:
„Ten się na króla nie prosił.
Był wodzem i patriotą,
Sam pierwszy w wir bitwy stawał.
Z żołnierzami spał w polu
I nigdy się nie poddawał.
Cenił go Napoleon
I drżeli przed nim Moskale…”
Idę przejęty, słucham
I w pewnej chwili – na wale
Ujrzałem postać na koniu,
I wierzcie mi – jestem szczery –
Do Wisły prosto się rzucił,
Jak Książę w nurty Elstery…

Przed pałacem prezydenta
Stoi pomnik. Kto pamięta,
Kim jest tego jeźdźca postać?
I dlaczego mógł tu zostać
Chociaż prezydentem nie był?
Jaką drogę tutaj przebył?
Czy był rzymskim wodzem może?
Kto odpowie? Kto pomoże?
Wszak to Książę Józef – „Pepi”
Poznajcie go wszyscy lepiej,
Bo to ktoś nietuzinkowy –
To bohater narodowy,
Który nigdy się nie korzył.
W końcu życie swoje złożył
Ojczyźnie swojej w ofierze
Ginąc od ran w Elsterze
Choćbyś był z najdalszej wioski
Wiedz kto to był Poniatowski!

III miejsce (w kat. szkoła podstawowa kl. IV – VI)
Emil Straszewicz kl. V A; SP w Ładach
III miejsce - Melania Krul i Oliwia
Jezierska grupa III „TYGRYSKI”
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

I miejsce - Anastazja Matysiak 5 lat
grupa PUCHATEK, Przedszkole
w Sękocinie

II miejsce (w kat. grafika komputerowa)
Katarzyna Lubańska; kl. VI B, SP w Ładach

I miejsce (w kat. grafika komputerowa)
Krzysztof Wierzbicki; kl. IV B, SP w Ładach

I miejsce - Natalia Ziemba

kl. IV A Szkoła Podstawowa w Ładach

II miejsce - Wiktoria Żuchowska
Przedszkole Nr 2 „W Stumilowym Lesie”

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

