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WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski 2015 roku
Dnia 25.10.2015 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski. Tego dnia 
zdecydowaliśmy, kto zasiądzie w ławach niższej i wyższej Izby Parlamentu. Wybraliśmy 
w sumie 560 przedstawicieli: 460 posłów do Sejmu RP i 100 senatorów.

Zasady, według których 
wybieraliśmy

Wybory do Sejmu są proporcjonalne, co ozna-
cza, że głos oddany na kandydata przypada 
również liście partyjnej. Natomiast w wybo-
rach do Senatu obowiązują jednomanda-
towe okręgi wyborcze. Bierne prawo wyborcze 
w wyborach do Sejmu przysługuje kandy-
datom, którzy ukończyli 21 rok życia, nato-
miast do Senatu tym, którzy przekroczyli 30, 
przy czym prawo wybierania, czynne prawo 
wyborcze, przysługuje wszystkim, którzy 
ukończyli 18 lat.

Na kogo głosowaliśmy?

W wyborach do Sejmu RP wzięło udział 8 000 
kandydatów, do Senatu RP 425.
 Do wyborów przystąpiło osiem ogólnopol-
skich komitetów wyborczych, które wymieniam 
zgodnie z kolejnością wylosowanych numerów 
list: nr 1 – Prawo i Sprawiedliwość, nr 2 – PO, 
nr 3 – Partia Razem, nr 4 – KORWIN, nr 5 – PSL, 
nr 6 – Zjednoczona Lewica, nr 7 – Kukiz 15, 
nr 8 – Nowoczesna Ryszarda Petru.

Wyniki ogólnopolskie

Ostatecznie rozkład głosów i  mandatów 
przedstawiał się następująco:

A frekwencja wyborcza wyniosła 50,92% 
uprawnionych do głosowania. Ostatecznie 
wybor y do Sejmu RP wygrało Prawo 
i Sprawiedliwość wynikiem 37,58% głosów, 

co zapewniło mu większość sejmową – 235 
foteli poselskich dając tym samym prawo 
do samodzielnego sformowania rządu. 
Na uwagę zasługują dwie nowe partie, to jest 
Kukiz 15 i Nowoczesna Ryszarda Petru, które 
uzyskały mocną pozycję w parlamencie oraz 
klęska lewicy, która po raz pierwszy nie będzie 
miała tu swoich przedstawicieli.

Jak na tle wyników w Polsce wypadł 
Powiat Pruszkowski?

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w prawie 
wszystkich gminach powiatu pruszkowskiego. 
Jedynie w Michałowicach, które poszczycić się 
mogą najwyższą frekwencją (71,82%) wygrało 
PO wynikiem o 0,08% wyższym niż PiS. 

A jak Gmina Raszyn?

W naszej gminie PiS uzyskał zdecydowaną 
przewagę nad konkurentami, wyprzedzając 
PO o prawie 21%. Rozkład głosów przedsta-
wiał się nastepująco:

Jak wypadliśmy na tle innych gmin 
powiatu pruszkowskiego w poje-
dynku PiS kontra PO

W gminach: Raszyn, Piastów, Pruszków, 
Brwinów i Nadarzyn bezapelacyjnie zwyciężył 
PiS, różnicą wielu procent poparcia. W gminie 
Michałowice przewagę 0,08% uzyskało PO.

Wyniki wyborów do Senatu RP

Wybory do Senatu RP odbyły się przy fre-
kwencji wynoszącej 50,91%. 
 Zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość wpro-
wadzając 61 senatorów. 34 miejsca w Senacie 
zdobyła PO, a po jednym PSL i czterech nieza-
leżnych kandydatów.

Jacek Kaiper 
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Miejscowość PiS PO

1 RASZYN 43,39% 22,51%

2 PIASTÓW 38,78% 26,25%

3 PRUSZKÓW 34,52% 27,52%

4 BRWINÓW 33,30% 27,87%

5 NADARZYN 32,14% 25,03%

6 MICHAŁOWICE 31,33% 31,41%
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DROGI W GMINIE – ZŁOTE ŁANY

Złote Łany – tą drogą można jechać!
Drogi ekspresowe czy autostrady stanowią ważny element infrastruktury państwa, umoż-
liwiając szybkie przemieszczanie się z miejsca na miejsce, a także omijanie zatłoczonych 
aglomeracji miejskich. Ich brak hamuje rozwój kraju, ograniczając jego atrakcyjność inwe-
stycyjną dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Południowa Obwodnica Warszawy 
dla miasta i okolic

Południowa Obwodnica Warszawy (POW) 
pełni dla miasta dwojaką rolę: przejmuje ruch 
tranzytowy z zakorkowanych stołecznych ulic 
oraz ułatwia przejazd pomiędzy dzielnicami 
miasta. Podobną funkcję spełnia wobec oko-
licznych gmin, których drogi, dzięki temu, 
znacznie rzadziej rozjeżdżają tiry, a miesz-
kańcy uzyskują lepszy dostęp do stolicy. 
Minus nowo powstałego układu komunika-
cyjnego stanowią rzadko usytuowane wjazdy, 
hałas, a także pocięta sieć dróg lokalnych. 
Te ostatnie mogłyby zastąpić drogi serwi-
sowe wzdłuż tras, ale tylko wówczas, jeśli są 
ciągłe, a nieprzerwane w najmniej oczekiwa-
nym miejscu.

Złote Łany – dobry przykład 

Opisane wyżej problemy dotknęły naszą 
gminę. Uruchomienie POW na odcinku od 
autostrady A2 do Węzła Puławska przyniosło 
wiele dobrych zmian: znacznie przyspieszyło 
komunikację samochodową z miastem, roz-
luźniło ruch na naszych ulicach oraz popra-
wiło wyjazd w inne rejony kraju. 
 Nad trasą, w miejscu wcześniej istnieją-
cych dróg lokalnych, GDDKiA wybudowała 
wiadukty, samorządom pozostawiając zada-
nie wybudowania dojazdów. W przypadku 
Gminy Raszyn dotyczy to ulic: Złote Łany 
w  Dawidach i  Słowikowskiego Raszynie. 
Pierwsze przymiarki do projektowania ulicy 
Złote Łany nastąpiły w 2011 r.. Wykonanie 
zadania rozbiło się o kwestie własnościowe: 

gmina posiada prawo dysponowania paskiem 
o szerokości ok. 4 m, pozostałe grunty pod 
drogą należą do prywatnych właścicieli. 
Próby porozumienia, co do sprzedaży grun-
tów samorządowi nie udawały się, mimo wie-
lokrotnie podejmowanych rozmów.
 Z drugiej strony, po uruchomieniu POW 
i oddaniu do użytkowania wykończonego 
wiaduktu z asfaltową jezdnią, chodnikami 
i ścieżkami rowerowymi, wzmogły się naci-
ski mieszkańców na Urząd Gminy, ponieważ 
droga otworzyła trzeci, niezatłoczony wjazd 
do Warszawy. Wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom, systematycznie poprawiali-
śmy przejazd poprzez wyrównywanie i pokry-
wanie drogi warstwą destruktu. 

Zrid – jedna skuteczna droga

Działało krótko. Pod wpływem dużego ruchu 
nawierzchnia falowała, a  potem powsta-
wały wyrwy. Znalezienie rozwiązania stało 
się palącą koniecznością. Widząc, że poprzez 
negocjacje nie zdołamy przekonać właścicieli 
do przekazania gruntów pod drogę, podjęli-
śmy w  bieżącym roku, decyzję o  wykona-
niu tego w oparciu, o procedurę zrid, której 
zastosowanie przyspiesza proces inwesty-
cyjny. W czerwcu wyłoniliśmy wykonawcę 
projektu drogi, który zobowiązał się go wyko-
nać, a także uzyskać zezwolenie na budowę 
do kwietnia 2017 r. Trudno ostatecznie orzec, 
przed rozpisaniem przetargu na budowę 
i wyceną gruntów, ale z szacunkowych wyli-
czeń wynika, że trzeba się liczyć z całkowitym 
wydatkiem ok. 3 mln złotych.

A tymczasem asfalt

Wiosną bieżącego roku, po rozmowach, które 
przeprowadziłem z wice Prezydentem mia-
sta p. Jackiem Wojciechowiczem, Warszawa 
pokryła grubą warstwą destruktu ulicę Kine-
tyczną, przedłużenie Złotych Łanów, prowa-
dzące do Wirażowej, wykończonej w ramach 
budowy POW. A teraz Gmina Raszyn pokryła 
grubą warstwą asfaltu swoją działkę dro-
gową. Uważam, że tak wykonana droga 
powinna wystarczyć do czasu rozpoczęcia 
właściwej budowy.  Dlatego z przyjemnością 
zapraszam wszystkich dojeżdżających na lot-
nisko lub w inne miejsca Warszawy do korzy-
stania ze Złotych Łanów.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy RaszynTaką drogą daje się jeździć © J. Kaiper
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SESJA RADY GMINY RASZYN

XIV Sesja Rady Gminy Raszyn
29.10.2015 odbyła się XIV Sesja Rady Gminy 
Raszyn pod przewodnictwem Radnego pana 
Dariusza Marcinkowskiego. Ważnym punk-
tem jej programu były sprawy związane 
z porządkiem publicznym na terenie Gminy 
Raszyn. W sesji wzięli udział: Komendant 
Komisariatu Policji w Raszynie Dariusz Kru-
ziewicz oraz zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Pruszkowie Dariusz Nawotnik.

Informacja policji o bezpieczeństwie 
w Gminie Raszyn i dyskusja 
na ten temat

Radni wysłuchali informacji o bieżącej dzia-
łalności policji, po czym rozpoczęli dyskusję, 
która bardziej z początku przypominała listę 
skarg i pretensji niż wymiany zdań. Radny 
S. Ostrzyżek stwierdził, że patrole wlepiają 
mandaty na ulicach, gdzie interwencje nie są 
potrzebne, natomiast w newralgicznych miej-
scach często ich nie ma. Zaproponował wyty-
powanie miejsc niebezpiecznych w gminie 
i otoczenie ich przez policję szczególną troską. 
Radny T. Pawlikowski wskazał na rozjeżdża-
nie ulicy Złote Łany przez ciężarówki i rzadkie, 
nieskuteczne, jego zdaniem, interwencje poli-
cji. Radny A. Górecki zaprezentował całą listę 
pretensji, którą w całości postanowił przeczy-
tać na spotkaniu w węższym gronie, w skład 
którego weszliby członkowie Komisji Bez-
pieczeństwa Rady Gminy Raszyn, Wójt oraz 
obaj komendanci. Zaprezentował pogląd, 
że nieprofesjonalne zachowanie dyżurnych 
policjantów skutkuje brakiem zaufania 

społeczności Raszyna i w  efekcie niezgła-
szanie przez nią drobniejszych przestępstw. 
Wymienił cały szereg takich zdarzeń, zacho-
wując dyskrecję co do osób i adresów. Radna 
A. Wieteska, w odpowiedzi na swoje pytanie 
dowiedziała się, że zgłoszenia na posterunku 
nie są rejestrowane i nie można dojść, który 
policjant zlekceważył informację od miesz-
kańca. Czarny obraz policji, który zaczął ryso-
wać się w trakcie dyskusji, rozjaśniła Radna 
M. Makarska, podając kilka przykładów szyb-
kich i skutecznych interwencji, dzięki czemu 
Radny S. Ostrzyżek mógł pocieszyć komen-
dantów, że Rada widzi dobre i złe przypadki 
w ich pracy. Na koniec Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba przypomniał, że gmina prze-
widziała dotację celową dla policji w wyso-
kości dwóch milionów złotych na budowę 
nowego komisariatu w Raszynie.

Uchwały i sprawozdania

W dalszym ciągu obrad, Radni przyjęli jed-
nogłośnie uchwałę o przystąpieniu Gminy 
Raszyn do współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Pruszkowie w zakresie przebudowy 
drogi powiatowej nr 3121W (Raszyńska, War-
szawska). Wyrazili zgodę na nabycie (30 zł/
m2) działek o powierzchni 2163 m2 stanowią-
cych ulicę Aksamitną. Zaktualizowali zapisy 
nazw ulic, przyjęli dwie uchwały w sprawie 
przystąpienia do planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Dawidach przy War-
szawskiej i Górnej z myślą o budowie remizy 
OSP oraz w Sękocinie Nowym i Laszczkach 

pod drogę wojewódzką nr 721, przyszłą połu-
dniową obwodnicą Gminy. 
 Wójt Andrzej Zaręba odczytał sprawoz-
danie z  analizy oświadczeń majątkowych 
za rok 2014, po czym sprawozdania z bieżą-
cej działalności złożyli Przewodniczący komi-
sji stałych.

Sprawozdanie Wójta 
z bieżącej działalności

Wójt Andrzej Zaręba zaprezentował zebra-
nym stan gminnych inwestycji, ostatnio 
zakończonych i jeszcze trwających. Powie-
dział o największej w bieżącym roku inwesty-
cji drogowej – ul. Topolowej w Rybiu, o pla-
nach wykonania wspólnie ze starostwem 
pruszkowskim odwodnienia ulicy Długiej 
i Szlacheckiej, a także o remoncie chodników 
i zjazdów w ul. Mokrej. Następnie poinformo-
wał o budowie oświetlenia w ulicach: Opac-
kiego, Drodze Hrabskiej, Ułańskiej i Szlachec-
kiej. Przedstawił stan prac nad budową sieci 
kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach 
projektów UE. Wyraził przekonanie, że ostat-
nie prace zostaną ukończone 30 listopada 
br., rozliczenie z Unią nastąpi w grudniu, zaś 
refundacja w pierwszym lub drugim kwartale 
przyszłego roku. Następnie wymienił uroczy-
stości, które odbyły się w gminie: obchody 
Dnia Seniora, ślubowania pierwszoklasistów 
we wszystkich szkołach oraz konferencja pod-
sumowująca zakończenie IV Fazy unijnego 
projektu skanalizowania Gminy Raszyn.

 Jacek Kaiper

XVII Forum Abstynenckie ARKI
17 października br. odbyło się, w  Szkole 
Podstawowej w  Raszynie, kolejne Forum 
Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abs-
tynenckich ARKA, które obchodzi 31. rocz-
nicę swojego powstania. Tradycją stały się 

coroczne spotkania, podczas których, w obec-
ności wielu zaproszonych gości, członkowie 
Stowarzyszenia świętują swoje sukcesy. Tra-
dycją też jest udział wielu gości z  terenu 
naszej gminy oraz członków organizacji abs-
tynenckich z różnych rejonów Polski. 
 W  tym roku samorząd Gminy Raszyn 
reprezentowali Wójt Andrzej Zaręba oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Mar-
cinkowski, jego z-ca Anna Matracka, Radni: 
Barbara Hejczyk i Tadeusz Pawlikowski, pra-
cownicy Urzędu Gminy i gminnych placó-
wek. Obecny był również Proboszcz Parafii 
pw. Świętego Szczepana w Raszynie ks. Pra-
łat Zdzisław Karaś. Współorganizatorem i jed-
nocześnie gościem uroczystości była Beata 
Adamiak – Pełnomocnik Wójta ds. Profilak-
tyki Uzależnień. 

 Gratulowano członkom Stowarzyszenia 
aktywności, wytrwałości i dążenia nie tylko 
do utrwalania zmian we własnym życiu, ale 
również niesienia pomocy tym, którzy dopiero 
na tę drogę wchodzą. Nie ulega bowiem wąt-
pliwości, że bez pomocy wiele osób dotknię-
tych chorobą alkoholową i innymi uzależnie-
niami, nie potrafiłoby zmienić swojego życia. 
Działacze ARKI, swoim przykładem, pokazują, 
że jeśli się bardzo chce, to można wiele zrobić. 
 Forum uświetniły występy chóru szkol-
nego ze SP w Sękocinie, gitarzysty i wokalisty 
ze Świetlicy w Rybiu oraz satyryczny występ 
Aliny Wolskiej-Gryba. 
 A potem był bal, który trwał do późnych 
godzin nocnych.

Jacek KaiperGratulacje dla ARKI © J. Kaiper
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KONFERENCJA

Realizacja IV Fazy – Konferencja podsumowująca projekt
Akces Polski, w 2004 r. do Unii Europejskiej 
wiązał się z podjęciem przez nasz kraj sze-
regu zobowiązań dotyczących podstawo-
wych zmian poziomu infrastruktury drogowej 
oraz uzbrojenia terenów zamieszkiwanych 
w instalacje wodno-kanalizacyjne. Pierwszą 
z nich, czyli  infrastrukturę drogową, uznano 
za warunek konieczny poprawy atrakcyjności 
inwestycyjnej kraju, drugą, za niezbędną dla 
ochrony i poprawy stanu środowiska natu-
ralnego. Realizując zobowiązania akcesyjne, 
zawarte w  Programie Operacyjnym Infra-
struktura i Środowisko na lata 2017-2013, Pol-
ska mogła liczyć na wysoki poziom refundacji 
kosztów podjętych inwestycji  z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu 
Spójności UE.

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Raszyn

Z powyższego programu skorzystała Gmina 
Raszyn. Przystępując do ogłoszonego 
w 2008 r. programu „Gospodarka wodno-ście-
kowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, 
podpisała w 2010 r. pierwszą umowę, która 
dała szansę na uzyskanie ponad 33 mln dofi-
nansowania, stanowiącego ok. 53% kosztów 
przewidywanych inwestycji. Warto przypo-
mnieć, że w momencie rozpoczęcia projektu 
ok. 50% gospodarstw domowych w  gmi-
nie posiadało dostęp do kanalizacji, a 72% 
do wodociągów. 
 Realizacja unijnego projektu kanalizo-
wania i  wodociągowania Gminy Raszyn 
trwa od 2007 r., jako, że w jej zakres włą-
czono modernizację oczyszczalni ścieków 
w Falentach oraz sieć wykonywaną na kilka 
lat przed podpisaniem umowy. Zakres prac 
pierwszej umowy obejmował część Raszyna, 
Rybia, Nowe Grocholice, część Dawid Ban-
kowych, Ład, i  Falent – razem 34,5 km 

kanalizacji sanitarnej i 5,5 km sieci wodo-
ciągowej. Po zakończeniu inwestycji skana-
lizowanie gminy podniosło się do  70,9%, 
a  wodociągowanie –  do  77%, dając moż-
l iwo ś ć  p o d ł ą c ze n i a  8 9 0 0  o d b i o rc o m 
indywidualnym. 
 Wobec oszczędności wynikłych w trakcie 
wykonywania inwestycji, a także trwania, 
prowadzonego przez WFOŚiGW, naboru dal-
szych projektów, Gmina Raszyn kilkakrotnie 
uzyskała dofinansowanie kolejnych projek-
tów, nazwanych Fazami. Ostateczny udziału 
w POLiŚ to 77 km sieci kanalizacyjnej, prawie 
10 km wodociągowej i 38 przepompowni.

Konferencja – realizacja IV Fazy

Obecnie ku zakończeniu zmierza IV Faza pro-
jektu, której poświęcona została Konferencja 
zorganizowana 23 października w CKR przez 
Jednostkę Realizującą Projekt i Urząd Gminy 
Raszyn. W konferencji wzięli udział: Michał 
Czaykowski – p.o. Dyrektora i Jarosław Farul 
– Główny Specjalista, z Wydziału Funduszy 
Europejskich. Podczas jej trwania prelegenci 
przedstawili proces realizacji programu „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Raszyn” szczególnie koncentru-
jąc się na realizacji IV Fazy.  
 W ramach projektu wybudowano 7,82 km 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
i 5 przepompowniami. Prace objęły 5 miejsco-
wości: Jaworową (ul. Baśniowa i Promyka), 
Dawidy i Dawidy Bankowe (ul. Terleckiego, 
Śliska, Lilii Wodnych, Salamonowska, Kwia-
tów Polnych, sięgacz od Miklaszewskiego), 
Janki (Mszczonowska), Podolszyn Nowy, 
Rybie (ul. Relaksu). 
 Całkowity koszt realizacji IV Fazy wyniósł 
7 716 360,75 zł, z czego dofinansowanie z Fun-
duszu Spójności UE wyniosło 4 704 042,14 zł, 
czyli 61%. Skutkiem bezpośrednim jest 

możliwość podłączenia do sieci 815 odbior-
ców indywidualnych i 1565 RLM uzyskanych 
od odbiorców z sektora usług i handlu, któ-
rzy wcześniej musieli korzystać z kosztow-
nych w eksploatacji i niewygodnych, zagra-
żających środowisku naturalnemu – szamb. 
Podłączenie do sieci stanowi zatem o znacz-
nych oszczędnościach w  gospodarstwach 
domowych, ochronie środowiska naturalnego 
oraz, co jest też bardzo ważne, podniesieniu 
atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

Realizacja unijnej dyrektywy

Dużo się obecnie mówi o  konieczności, 
do  końca 2015 r., spełnienia zobowiązań 
akcesyjnych w  zakresie skanalizowania 
i zwodociągowania gmin. W naszej gminie 
do  wykonania pozostały niewielkie frag-
menty instalacji w  części Janek, Sękocina 
Starego i Nowego, gdzie trwają jeszcze prace 
przy budowie trasy S8. Na mocy porozumie-
nia gminy z GDDKiA, w trakcie budowy wyko-GDDKiA, w trakcie budowy wyko-, w trakcie budowy wyko-
nano część sieci, a dla pozostałej stworzono 
warunki poprzez budowę kanałów technolo-
gicznych pod trasą. Projekty dla tych obsza-
rów są gotowe, stąd duża szansa, że w ciągu 
minimum 3 lat, inwestycje zostaną zakoń-
czone. Wówczas pozostanie tylko budowa 
sieci w  nowo zabudowywanych rejonach, 
których w naszej gminie nie brakuje. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Ekologiczni Seniorzy
Konferencję uświetnili Seniorzy, którzy, zarówno zespołowo jak i indy-
widualnie, wzięli udział w zorganizowanym z tej okazji konkursie. 
Jako, że jego celem było promowanie działań proekologicznych, wszy-
scy uczestnicy prezentowali piosenki, wiersze i teksty o tej tematyce. 
Pierwsze miejsce zostało przyznane raszyńskiemu zespołowi „Żniwia-
rze”, drugie „Rybianom”, a trzecie „Seniorkom”. Nagrody indywidualne 
zdobyli kolejno: p. Zyta Stąpel i Edmund Kania, p. Halina Pachulska 
i p. Janina Soboń. Gratulujemy!

M. Kaiper

Wójt A. Zaręba i E. Funo Kierownik JRP © J. Kaiper

Zdobywcy I Miejsca © A. Pluta
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 14 października br. w Centrum Kul-
tury Raszyn, odbyły się uroczyste obchody 
Dnia Edukacji Narodowej, gdzie z dyrekto-
rami, nauczycielami i  pracownikami pla-
cówek oświatowych prowadzonymi przez 
Gminę spotkał się Wójt Gminy Raszyn Pan 
Andrzej Zaręba oraz przedstawiciele samo-
rządu m.in. Sekretarz Gminy Pani Jolanta 
Osowiecka, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Raszyn Pani Anna Matracka oraz Przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Rady Gminy Raszyn Pani Maria 
Izabela Makarska.
 Zaproszonych pedagogów powitano 
podziękowaniami za wszystkie starania, 
jakie wkładają w  wychowanie i  edukację 
dzieci i młodzieży. Podkreślono, że to dzięki 
ich ofiarności i umiłowaniu zawodu nauczy-
ciela, uczniowie mogą pogłębiać wiedzę, 
zainteresowania, szlifować talenty i rozwijać 
umysły. W swojej codziennej pracy pomagają 
uczniom i wychowankom, motywują i zachę-
cają do wytrwałości, budzą wiarę w posiadane 
siły i talent. Wszystkie te zadania są bardzo 
odpowiedzialne, wymagają szczególnych pre-
dyspozycji i systematycznej pracy. Przedsta-
wiciele gminnego samorządu podziękowali 

pedagogom za codzienną, pełną zaangażo-
wania sumienną pracę i złożyli życzenia peł-
nej satysfakcji z efektów działań, pasji i ener-
gii w dążeniu do wytyczonych celów, radości 
i zadowolenia  z sukcesów wychowanków oraz 
wiele zdrowia i osobistego szczęścia.
 Święto Edukacji Narodowej, to także 
tradycyjny dzień podziękowań w  postaci 
nagród i   dlatego podczas środowego 
p o p o ł u d n i a  n i e  z a b ra k ł o  w y róż n i e ń 
w r ę c zo nyc h  p e d a g o g o m  z a  w y b i t n e 
osiągnięcia i zasługi na rzecz podnoszenia 

jakości edukacji w gminie. Wójt Gminy Raszyn 
nagrodził 32 nauczycieli, w tym dyrektorów 
szkół i  przedszkoli, a  także pracowników 
Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu 
Gminy Raszyn. 
 Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni 
goście udali się na słodki poczęstunek, po któ-
rym w ramach cyklu „Scena Form Satyrycz-
nych – Marek Majewski zaprasza” spotkanie 
uświetnił swym występem gość programu 
znany i lubiany satyryk Tadeusz Drozda. 

Jolanta Osowiecka – Sekretarz Gminy Raszyn

Ślubowanie w Gimnazjum nr 1 w Raszynie

„Jesteśmy w szkole niezwykłej. W szkole z tra-
dycją i sukcesami w wielu obszarach jej pracy. 

W gimnazjum, którego patronem jest Wielki 
Polak, mąż stanu, patriota – ksiądz Stefan kar-
dynał Wyszyński. Jego nauce towarzyszyło 
przesłanie niesienia dobra i  pokoju przez 
każdego człowieka”. Tymi słowami pani dyrek-
tor Marzena Lechańska przywitała uczestni-
ków ślubowania klas pierwszych zebranych 
w  sali gimnastycznej gimnazjum. Wśród 
zaproszonych gości, którzy 13 października 
br. przybyli na uroczystość, byli m.in.: pan 
Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn, radni 
Gminy Raszyn na czele z panem Dariuszem 
Marcinkowskim – przewodniczącym Rady 
Gminy, proboszczowie miejscowych parafii, 
dyrektorzy szkół podstawowych, kierownik 
GOPS, przedstawiciele Rady Rodziców. 
 Pani dyrektor Marzena Lechańska zwraca-
jąc się do 154 uczniów klas pierwszych, któ-
rzy zgodnie z tradycją szkoły, składając ślubo-
wanie, stali się oficjalnie częścią gimnazjalnej 
społeczności, odwołała się do wymownego 
i niezwykle symbolicznego dla tej uroczysto-
ści fragmentu swojej ulubionej lektury „Mały 
Książę”. Mówiła: „Oswoić, znaczy stworzyć 
więzy, nawzajem się potrzebować”. Tego-otrzebować”. Tego-
roczne ślubowanie klas pierwszych uświetnił 

program słowno – muzyczny przygotowany 
przez panią Danutę Majewską – Walczuk. 
Pani Lidia Skoneczna – Gola zadbała o oprawę 
plastyczną uroczystości. Biorący w programie 
udział artyści – uczniowie i nauczyciele gim-
nazjum – utwierdzili uczestników uroczysto-
ści w przekonaniu, że na wszystko przychodzi 
odpowiedni czas. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują, dzięki wyjątkowo doskonałej 
deklamacji, Agnieszka Gajda (2G), grze na 
skrzypcach Justyna Charczuk (3D), akompa-
niamencie na fortepianie Zuzanna Bilska (1G) 
oraz śpiewie Paulina Hoffman (3F).
 Wspomnienia towarzyszące zarówno tej 
chwili, jak i wielu wydarzeniom przeżywa-
nym w murach naszej szkoły, znajdą zapew-
nie odzwierciedlenie w pamiątkowych wpi-
sach na kartach, podarowanych przez Radę 
Rodziców, Kronik Klasowych.
 Na zakończenie głos zabrali goście. Życzyli 
oni pierwszoklasistom takiej postawy i takiej 
mądrości, o jaką zabiegał dla każdego Polaka 
patron tego gimnazjum. Mądrości, która 
usprawiedliwiona będzie przez swe czyny.

Katarzyna Sierzputowska

Nagrody dla najlepszych © A.Pluta

Ślubowanie w Gimnazjum © O. Bartosiewicz-Wiśniewska
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Ślubowanie klas pierwszych 2015
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Dzień 13 października 2015 roku w naszej 
Szkole był bardzo ważnym dniem dla naj-
młodszych klas. W tym dniu odbyła się uro-
czystość ślubowania i pasowania dzieci dzie-
więciu klas pierwszych na uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Cypriana Godebskiego 
w  Raszynie. Dyrektor Szkoły pan Andrzej 
Niedbała powitał dzieci, nauczycieli oraz 
rodziców, a następnie dokonał prezentacji 
przybyłych gości, wśród których byli: Wójt 
Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba, dyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Raszynie pani Marzena 
Lechańska, Prezes Banku Spółdzielczego 
w Raszynie pani Anna Nowakowska, dyrek-
tor Przedszkola „W Stumilowym Lesie” pani 
Magdalena Kołakowska, dyrektor Przedszkola 
„Pod  Topolą” pani Hanna Pasterska, pre-
zes Stowarzyszenia „Szkoła na 6” pani Anna 
Bobynko, Przewodnicząca Rady Rodziców 
pani Małgorzata Greliak, Ksiądz Prałat Zdzi-
sław Karaś, Ksiądz Prałat Bartłomiej Kapałka, 
prezes Stowarzyszenia Wietnamczyków pan 
Nguyen Trong Thang.
 Przygotowania do uroczystości trwały 
od początku roku szkolnego angażując wiele 

osób. Uroczyście wystąpił poczet sztandarowy 
z prezentacją szkolnego sztandaru, a następ-
nie chór szkolny pod kierunkiem pani Ewy 
Wijatkowskiej, wraz z  zebranymi gośćmi 
i dziećmi, odśpiewał polski hymn narodowy.
 Po części oficjalnej nadszedł moment 
zaprezentowania umiejętności wokalnych 
i  recytatorskich uczniów klas pierwszych, 
nad którym czuwały jej organizatorki panie: 
Dorota Gidzińska i Daria Dubińska. Pięknie 
zaśpiewane piosenki oraz wzorowo wyrecyto-
wane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu 
wzruszonych rodziców, jak również nie mniej 
przejętych i zaangażowanych w przygotowa-
nie dzieci, wychowawczyń.
 Uczniowie z klasy VI przywitali pierwszo-
klasistów, jako członków braci uczniowskiej. 
Sprawdzili znajomość wiersza Władysława 
Bełza ,,Katechizm polskiego dziecka”, pyta-
jąc – kto ty jesteś ? ”. Następnie, prowadzący 
uroczystość pan Robert Gański, zapowiedział 
najważniejszą część programu - Ślubowanie. 
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed 
pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubo-
wali, że będą dobrymi uczniami i Polakami, 

a swym zachowaniem i nauką będą sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu 
ślubowania, pan Dyrektor i poproszeni przez 
wychowawców goście, dokonali aktu symbo-
licznego pasowania na ucznia, wypowiadając 
zdanie: „Pasuję cię na ucznia Szkoły Podsta-
wowej im. Cypriana Godebskiego w Raszy-
nie «. Ukoronowaniem aktu pasowania było 
wręczenie uczniom pamiątkowych dyplo-
mów sponsorowanych przez Radę Rodziców, 
słodkich upominków zakupionych przez Bank 
Spółdzielczy, długopisów podarowanych 
przez Wójta Gminy Raszyn oraz hula-hop 
wręczonych przez dyrektor GOS w Raszynie 
Katarzynę Klimaszewską. Pierwszaki otrzy-
mały również od Rady Rodziców pamiątkowe 
znaczki - tarcze szkolne z patronem Cypria-
nem Godebskim i pełną nazwą Szkoły. Każda 
klasa otrzymała znaczki w innym kolorze tła. 
Wszyscy uczniowie dumnie prezentowali tar-
cze na swoich piersiach podczas trwania całej 
uroczystości.
 Rodzicom serdecznie gratulujemy wspa-
niałych pociech, a  Pierwszakom życzymy 
wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Rekord udzielania pierwszej pomocy
16 października 2015 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego 
w Sękocinie wzięli udział w biciu rekordu 
udzielania pierwszej pomocy, czyli jednocze-
snym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej przez jak największą ilość osób. 
Tę niezwykłą akcję zorganizowano w ramach 

obchodów Europejskiego Dnia Przywracania 
Czynności Serca, a  jej pomysłodawcą jest 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nasza 
szkoła znalazła się wśród 1041 instytucji, które 
postanowiły stanąć do walki. Już od kilku lat 
uczniowie ćwiczą zasady udzielania pierwszej 
pomocy, w ten sposób realizujemy Program 
Edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”. 
 W piątek, 16X, w samo południe, na głów-
nym holu naszej szkoły uczniowie z klas II – VI 
rozpoczęli ćwiczenia resuscytacji krążeniowo 
– oddechowej na pięciu fantomach. Przez pół 
godziny nieustannie trwało udzielanie pierw-
szej pomocy. Nad bezpieczeństwem dzieci 
czuwały trzy nauczycielki. Całe wydarzenie 
zarejestrowała kamera. Film i zdjęcia zostały 

przekazane do organizatora przedsięwzięcia. 
 Mamy świadomość, że oprócz dobrej 
zabawy i doskonalenia własnych umiejęt-
ności przyczyniliśmy się do czegoś znacznie 
większego. Akcja ma zasięg europejski, wiele 
krajów włącza się z takim samym zaangażo-
waniem. Wspólnie z innymi wpływamy na 
kształtowanie pozytywnych postaw ludzi. 
Każdy z  nas może potrzebować pierwszej 
pomocy, tej najważniejszej, bo często decy-
dującej o życiu danej osoby. Nasi uczniowie 
nie zawahają się w obliczu nieszczęścia, na 
pewno pomogą, bo wiedzą, że tak po prostu 
trzeba postąpić! W imieniu szkolnych orga-
nizatorów dziękuję wszystkim uczestnikom 
i widzom.                 Marta Asman-Milczarek

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Do hymnu! © Agnes Honorowi goście © Agnes Występy © Agnes

Uczestnicy akcji © arch. szkoły



KURIER RASZYŃSKI NR 56 PAŹDZIERNIK 2015  |  WWW.RASZYN.PL8

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W Ładach nauczyciele stanęli na czerwonym dywanie
14 października 2015 roku, podczas tegorocz-
nych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, 
salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach, wypeł-
nili wszyscy nauczyciele, pracownicy admini-
stracji i obsługi, uczniowie, rodzice i zapro-
szeni goście.
Podczas wystąpienia inaugurującego uroczy-
stość wicedyrektor szkoły p. Irena Uszyńska 
serdecznie życzyła wszystkim pracownikom 
placówki wytrwałości w codziennym kształto-
waniu charakterów i postaw młodego pokole-
nia. Odczytała zebranym list Rzecznika Praw 
Dziecka, w którym Marek Michalak podkreślił, 
że: „Szkoła jest miejscem, gdzie młodzi ludzie 
nie tylko zdobywają potrzebne wykształce-
nie, ale także kształtują swoją osobowość, 
realizują pasje i rozwijają talenty”. Rzecznik 
przekazał wszystkim pedagogom „…by trud, 
który wkładają w kształcenie uczniów, był 
doceniany, a ich zawód cieszył się społecznym 
uznaniem i szacunkiem, na które bezwzględ-
nie zasługuje.” Do tych pięknych życzeń trady-
cyjnie już dołączyli wdzięczni za trud wycho-
wania uczniowie. W imieniu ich wszystkich 
głos zabrali najstarsi z klasy VI, a  i trochę 
młodsi z klasy V c, którzy pod kierunkiem p. 
Beaty Haławin i p. Beaty Róg przygotowali 

i zaprezentowali wspaniałą część artystyczną.  
Na tle dekoracji uświetnionej cytatem W. A. 
Warda „ Słaby nauczyciel - demonstruje. 
Dobry nauczyciel- wyjaśnia. Bardzo dobry 
nauczyciel - demonstruje. Genialny nauczy-
ciel - inspiruje” oraz doskonałych portretów 
nauczycieli samodzielnie wykonanych przez 
uczniów, zabrzmiały humorystyczne wiersze 
i piosenki chóru szkolnego pod kierunkiem 
p. Elżbiety Borsuk. Młodzi aktorzy z wprawą 
zaprezentowali publiczności również kilka 
żartobliwych scenek znakomicie obrazują-
cych codzienne życie szkoły. Wszyscy wystę-
pujący zebrali zasłużone, gromkie oklaski od 
wzruszonych pedagogów i gości. Następnie 

przyszedł czas na podziękowania. Każdy 
nauczyciel został zaproszony na czerwony 
dywan, gdzie czekali na niego przedstawiciele 
klasy. Wszyscy wzruszeni słuchali specjalnie 
wybranego wiersza na swoją cześć i odbierali 
kwiaty oraz upominki od uczniów. W ostatniej 
części akademii nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej w Ładach, którzy w poprzednim roku 
szkolnym osiągnęli najbardziej widoczne suk-
cesy w swojej pracy pedagogicznej, otrzymali 
w dowód uznania nagrody Dyrektora. Podob-
nie docenieni zostali pracownicy admini-
stracji i obsługi szkoły. Wyróżnienia wręczał 
obecny na akademii Wójt Gminy Raszyn 
p. Andrzej Zaręba.                  Katarzyna Witanowska

ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SP W SĘKOCINIE

14 października 2015 roku miało miejsce bar-
dzo ważne wydarzenie – 59 dzieci zostało 
przyjętych do grona uczniów Szkoły Pod-
stawowej im.  Włodzimierza Potockiego 
w Sękocinie. Uroczystość uświetnili zapro-
szeni goście: Wójt Gminy Raszyn, pan Andrzej 
Zaręba, przewodniczący Rady Gminy, pan 
Dariusz Marcinkowski, pan Michał Kuchar-
ski, ksiądz Dariusz Bartoszewicz proboszcz 
parafii w  Sękocinie, grono pedagogiczne, 
licznie zgromadzeni rodzice oraz ucznio-
wie klas starszych. W niezwykle podniosłej 
atmosferze pierwszoklasiści ślubowali być 
dobrymi Polakami, godnie reprezentować 
swoją szkołę, a swym zachowaniem i nauką 

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Przyrzeczenie złożyli także rodzice, którzy 
obiecali, iż będą «zawsze pamiętać, że dziecko 
jest unikalnym skarbem, słuchać uważnie, o czym 
mówi, doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze, 
przytulać je często, cieszyć się jego dzieciństwem”. 
Aktu symbolicznego pasowania na ucznia 
dokonali: panie dyrektor, Magdalena Karpi-
niak i Ewa Karasek oraz pan Dariusz Marcin-
kowski. „Pasuję Cię na ucznia” – mówili doty-
kając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką 
ramion dzieci. Później pierwszoklasiści zapre-
zentowali swoje umiejętności wokalne, recy-
tatorskie i  taneczne. Utwory opowiadały 
o obowiązkach ucznia, bezpiecznej zabawie, 

radości uczenia się i  poznawania świata. 
Rodzice z dumą patrzyli na swoje pociechy 
i nagradzali je gromkimi brawami. 
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani 
dyrektor, Magdalena Karpiniak życzyła 
wszystkim uczniom wielu sukcesów w nauce, 
zaś nauczycielom,  pracownikom admini-
stracji i obsługi złożyła życzenia wszelkiej 
pomyślności w pracy zawodowej i życiu oso-
bistym, podziękowała za pasję i entuzjazm. 
Serdeczne życzenia usłyszeliśmy od przedsta-
wicieli Gminy Raszyn i Rady Rodziców, a ich 
uzupełnieniem były wiązanki kwiatów. Przed-
stawiciele samorządu uczniowskiego rzekli: 
dziś chcemy podziękować za wszystko co 
było, jest i będzie, za profesjonalizm, za trud 
zdobywania wiedzy… życzenia szczere, praw-
dziwe z uczniowskich serc płynące i wręczyli 
własnoręcznie wykonane laurki. 
 Pełnoprawni uczniowie klas pierwszych 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje 
szkolne, książki zakupione przez Radę Rodzi-
ców, prezenty od szóstoklasistów i przed-
stawicieli Gminy Raszyn, a potem udali się 
na poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców. Ten dzień na długo pozostanie w ich 
pamięci.               Regina Suwała

Ślubujemy © arch. szkoły 

Program artystyczny © arch. szkoły 

Po ślubowaniu © arch. szkoły 

Goście i uczniowie © arch. szkoły 
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PATRIOTYZM

Szli, by walczyć o Twój dom…
 Jeno odmień czas kaleki,
 zakryj groby płaszczem rzeki,
 zetrzyj z włosów pył bitewny,
 tych lat gniewnych
 czarny pył.

Krzysztof Kamil Baczyński

Wrzesień zapisał się na trwałe w  tradycji 
polskiej jako miesiąc pamięci o tych, którzy 
stracili życie w walce o wolność. Wielu roda-
ków zginęło z rąk niemieckich i sowieckich 
najeźdźców. Naszą powinnością jest dbać 
o to, aby ich ofiara nie pogrążyła się w mro-
kach niepamięci. Dlatego z inicjatywy Gim-
nazjum nr 1 w Raszynie, przy współpracy ze 
Szkołą Podstawową i Centrum Kultury Raszyn 
powstał spektakl poświęcony bohaterom 
II wojny światowej.
 W widowisku „Szli, by walczyć o Twój dom” 
wg ciekawego, oryginalnego scenariusza 
i w znakomitej reżyserii pani Krystyny Smo-
lichy udział wzięli uczniowie i nauczyciele 
obydwu szkół. Oczywiście spektakl nie byłby 
tak pięknym widowiskiem, gdyby nie pomoc 
i wysiłek wielu osób, odpowiedzialnych za 
dekoracje, oprawę muzyczną i oświetlenie.
 Licznie przybyłych gości powitał dyrek-
tor Centrum Kultury Raszyn p. Mariusz Smo-
licha. Następnie dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Raszynie p. A. Niedbała przybliżył krótko 
historię września 1939 r., a p. M. Lechańska 

dyrektorka Gimnazjum Nr 1 wyjaśniła, skąd 
wziął się pomysł na wspólny projekt i  jak 
doszło do jego realizacji.
 Gdy na scenie pojawili się artyści, od pierw-
szych chwil zapanował wyjątkowy nastrój. 
Pan Edmund Kania, będący świadkiem 
historii, we wzruszający sposób opowiadał, 
w wywiadzie udzielanym młodej dzienni-
karce, o doświadczeniach wojennych naszych 
rodaków. Ogromne wrażenie wywarły 
na wszystkich chwytające za serce powstań-
cze i wojskowe piosenki. Wiersze w wykona-
niu młodych, utalentowanych recytatorów 
oraz muzyka stworzyły niepowtarzalny kli-
mat widowiska. W niejednym oku zakręciła 
się łza, gdy p. Krzysztof Wolszczak zaśpiewał 
finałową pieśń „Żeby Polska była Polską”.
 Trzeba zaznaczyć, że w spektaklu „Szli, by 
walczyć o Twój dom” wykorzystano przekaz 

multimedialny, grę świateł, ruch sceniczny. 
Umiejętnie budowane napięcie sprawiało, 
że widzowie oczekiwali z zainteresowaniem, 
co wydarzy się na scenie.
 Sala widowiskowa była wypełniona do 
ostatniego miejsca. Młodych, zdolnych 
artystów oklaskiwało wielu mieszkańców 
Raszyna, wśród których znajdował się Wójt 
Gminy p. Andrzej Zaręba oraz przedstawiciele 
Rady Gminy. Swoich kolegów i koleżanki na 
scenie oklaskiwała licznie zgromadzona mło-
dzież, dla której była to niepowtarzalna lekcja 
historii.
 Mamy nadzieję, że takich wydarzeń, 
będących okazją do spotkań mieszkańców 
Raszyna, będzie więcej, a dalsza współpraca 
Gimnazjum ze Szkołą Podstawową i  CKR 
zaowocuje następnymi, równie udanymi, 
spektaklami.           Marzenna Bryła

Wieczór z historią
8 października br. w  Centrum Kultury 
Raszyn, odbył się Wieczór z historią, poświę-
cony tematyce „Godziny W” na terenie 
Gminy Raszyn.
 Był on klamrą spinającą mocne i bogate 
w  treści upamiętnienie bohaterskiego 
wyczynu Polaków, jakim było Powstanie War-
szawskie w Gminie Raszyn. Projekt poświę-
cony tej tematyce rozpoczął się 1 sierpnia 
powstańczą pieśnią i wierszem, oraz dźwię-
kami strażackich syren i ogniem rac. Na Placu 
przed urzędem, który od tego dnia nosi dumne 
imię Plac Powstańców Warszawy 1944. Następ-
nie 25 września, odbyło się widowisko słowno-
-muzyczne pt. „Szli by walczyć o twój dom” 
w wykonaniu uczniów raszyńskich szkół, ich 
nauczycieli oraz seniorów, a 8 października 
miał miejsce historyczny wieczór pt. „Moje 
wspomnienia z Powstania Warszawskiego”. 
 Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, 
jakie walki o  wolność toczyły się na tere-
nie nam bliskim: w Sękocinie, Magdalence, 

Wolicy, Pęcicach, a także Pruszkowie i oko-
licach. O tym, co to była „Obroża” opowie-
dział nam uczestnik walk, żołnierz Armii 
Krajowej pan Zdzisław Zaborski, Przewod-
niczący Pruszkowskiego Koła Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pan Zdzi-
sław mówił o rozkazach, jakie otrzymał ich 
oddział, o strukturze pułku i o jego zadaniach 
bojowych. Pomimo słusznego wieku żywy 
umysł mówcy sprawił, iż jego prelekcja była 
bardzo interesująca. Z kolei z ust mieszkanki 
Raszyna, pani Janiny Juńczyk, świadka czasów 
okupacji niemieckiej i Powstania Warszaw-
skiego usłyszeliśmy jak doszło do upadku 
Powstania oraz to przejmujące zdanie 
„Z Raszyna patrząc na Warszawę, widać było 
jedną potężną czarną ścianę dymu. Tam była 
Warszawa!” Tak, tam była WARSZAWA. Miasto 
bohaterskie, walczące o wolność, niepodległość 
i honor. Zmiażdżone, bo skazane na zagładę, ale 
nieujarzmione, w swym jestestwie niezwycię-
żone. Dowiedzieliśmy się, że ludność cywilna 

w wyniku barbarzyńskich oraz zbrodniczych roz-
kazów Hitlera i zdradzieckich, perfidnych poczy-
nań Stalina, znalazła się wówczas w bardzo 
dramatycznej sytuacji. Palono domy, a ich mor-
dowano i wyganiano. Dla setek tysięcy miesz-
kańców Warszawy zorganizowano obóz przej-
ściowy w Pruszkowie, gdzie na rampie kolejowej 
widnieje napis: „Tędy przeszła Warszawa”. O tym 
dramacie opowiedziała nam bardzo klarownie 
Pani Małgorzata Bojanowska Dyrektor Muzeum 
Dulag 121, poświęconemu właśnie historii tego 
obozu. Spotkanie było wspaniałą lekcją historii.
 Gośćmi spotkania m. in. byli: Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba i Przewodniczący Rady 
Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski, a także 
młodzi przedstawiciele „Raszyńskich Patriotów” 
i kibice Legii W-wa, inicjatorzy nadania nazwy 
Placowi Powstania Warszawskiego 1944. Wieczór 
z Historią przygotował i prowadził pan Krzysztof 
Będkowski we współpracy z Dyrektorem i pra-
cownikami Centrum Kultury Raszyn. 

Krzysztof Będkowski

Piękny finał © J. Kaiper
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Długa w naprawie
Kończy się naprawa nierówności na ulicy Długiej w Dawidach Bankowych. 
Miejscami maszyny frezują asfalt i na przygotowane w ten sposób miejsce 
kładą nową nawierzchnię, co powinno znacznie poprawić komfort jazdy. 
Droga jest równa za to łaciata.

Topolowa jak nowa
Zakończyła się przebudowa ulicy Topolowej, najbardziej skompliko-
wanej w tym roku inwestycji drogowej w naszej gminie. Wójt Andrzej 
Zaręba i Inspektorzy nadzoru z Referatu Inwestycji Urzędu Gminy doko-

nali odbioru budowlanego. Kanali-
zacja deszczowa i sanitarna okazała 
się w pełni sprawna, całość pokrywa 
szara kostka poprzecinana czerwo-
nymi wjazdami do posesji. Wykonanie przebudowy było szcze-
gólnie trudne, ponieważ kanały deszczowe trzeba było umie-
ścić pod siecią sanitarną, ale szczęśliwie dla wszystkich prace 
dobiegły końca. Warto było pocierpieć. Topolowa dołączyła 
do zmodernizowanych ulic Rybia.

Złote Łany – trzecie wyjście
Niedawno temu z Gminy Raszyn do Warszawy docieraliśmy Puławską 
lub Aleją Krakowską. W godzinach szczytu obie ulice były zakorkowane. 
Wybudowanie POW i S8 na granicy z Michałowicami poprawiło znacznie 
sytuację Raszyna, ale nie zmniejszyło korków na Puławskiej, która jak była 
nieprzejezdna w godzinach szczytu, tak jest. Trzecim wyjściem – wyjaz-
dem okazała się ul. Złote Łany. Jeszcze nie dawno gruntowa, prowadzi 
przez wiadukt nad Południową Obwodnicą Warszawy do ulicy Kinetycz-
nej i dalej do Wirażowej, aż do, z jednej strony lotniska Okęcie, a z drugiej 
na Służewiec. Tak wyznaczona trasa skraca czas dojazdu w obu kierun-
kach z pół godziny do kilku minut. Problemem była nierówna nawierzch-
nia ulic, które zaraz po wyrównaniu ponownie zmieniały się w nieprze-
jezdną tarkę. Na szczęście ta sytuacja jest już za nami: Warszawa ułożyła 
na swoich drogach grubą warstwę destruktu, a Gmina Raszyn – poszła jesz-
cze dalej wylewając równy asfalt. Kierowcy z uznaniem wypowiadają się 
o tych działaniach.  

Ulica Kwietniowa
Na przebudowanej Kwietniowej została do położenia nakładka asfaltowa. Odno-
wienie tej ulicy jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad, która buduje S8, a Gminą Raszyn. Jedni wykonali uzbro-
jenie, drudzy nawierzchnię. Ulica Kwietniowa, pomimo że leży na uboczu, jest bar-
dzo ważna, ponieważ przez odnowioną Platynową łączy się z serwisówką obiegającą 
supermarkety w Jankach i prowadzi do węzła obwodnicy w Jankach Małych.

Remont ul. Długiej © J. Kaiper

Ulica Kwietniowa na finiszu © J. Kaiper

Topolowa, jeszcze jedna piękna ulica © J. Kaiper

Topolowa, porządki przed oddaniem © J. Kaiper

Złote Łany na medal © J. Kaiper

Złote Łany za wiaduktem © J. Kaiper
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Przykanaliki na Miklaszewskiego
Na Miklaszewskiego kończą się uzupełniające prace kanalizacyjne 
– budowa przyłączy do kolejnych, już wybudowanych albo projektowa-
nych domów. Od studzienek w jezdni budowane są odprowadzenia do 
działek, tzw. przykanaliki. Łatwo można policzyć, ile domów stanie naprze-
ciw kościoła, ponieważ jeszcze nie pokryto wycięć w asfalcie. Niedługo 
i one znikną. Może kiedyś chodnik? Pomarzyć dobra rzecz.

Ulica Leśna z przygodami
Prace kanalizacyjne miały być wykonane już dawno temu. Cóż z tego, skoro firma, 
która wygrała przetarg, musiała wstrzymać prace, ponieważ okazało się, że pod jezd-
nią ktoś umieścił przewód wysokiego napięcia, a ktoś inny zapomniał umieścić jego 
przebieg na mapie. Doprowadzenie tego wszystkiego do stanu zgodnego z prawem 
trwało, ale już jest wszystko w porządku, kanalizacja wybudowana. Niedługo ulica 
Leśna zapomni o wykopkach.

Kanalizacja na Miodowej
Na Miodową od ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego dotarła kanalizacja już w zeszłym 
roku. Niestety, brakowało połączenia z siecią, ponieważ właściciele gruntów, przez 
które miało ono przechodzić, wycofali zgodę. Konieczne przeprojektowanie inwestycji 
przedłużyło ją o rok, ale już jest. Miodowa nie jest to długa ulica, ale kilka rodzin tu 
zamieszkałych ma „z głowy” problem ze ściekami. Nawet tak niewielkie inwestycje 
uzupełniające istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej, to kolejny krok w kierunku pokry-
cia nią terenu całej gminy. To ponadto, niezbędny warunek przystąpienia do budowy 

ulicy. Bez wcześniejszego wykonania wszystkich instalacji podziemnych – wykonanie nawierzchni byłoby 
zwykłym marnotrawstwem.

Kanalizacja w Leśnej © J. Kaiper

Miodowa © J. Kaiper

Budowa przykanalików w ulicy Miklaszewskiego © J. Kaiper

Ulica Leszczynowa
Tylko patrzeć, a mieszkańcy przy ulicy Leszczynowej, Jeżynowej i Szybowcowej we wsi 
Laszczki będą mieli kanalizację. Nie czekając na zakończenie inwestycji rozprowa-
dzającej kanalizację pod ulicami, Gmina Raszyn dnia 20.10.2015r. rozpisała przetarg 
na budowę przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od granic posesji do studzienek 
na ich terenie. W naszej Gminie stało się regułą, że przykanaliki buduje się, zanim wyko-
nawca rurociągu odnowi jezdnię. Takie prowadzenie inwestycji nieco przedłuża czas jej 
trwania, za to obniża koszty. Niedawno Leszczynowa przypominała bieżnię w zawodach 
biegu przez płotki, teraz szczyci się równym asfaltem.

strony redaguje Jacek Kaiper

Jeszcze wczoraj było tak… © J. Kaiper
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Październik miesiącem Seniorów
Seniorzy to najaktywniejsza grupa miesz-
kańców naszej gminy. Pierwszy Klub Seniora 
powstał 19 lat temu z inicjatywy czterech Pań: 
Aleksandry Rosłoń, Pelagii Podsiadło, Alicji 
Piskorz oraz Urszuli Zawilińskiej. W kolejnych 
latach do pracy w Klubie zgłaszało się coraz 
z więcej osób. Z czasem zaczęły powstawać 
kolejne Kluby Seniora: w Rybiu, w Falentach 
i ostatnio w Jaworowej. Każdy z Klubów działa 
bardzo aktywnie, odpowiadając nie tylko na 
potrzeby swoich członków, ale też młodszych 
mieszkańców gminy, którzy z ogromną przy-
jemnością uczestniczą w imprezach uświet-
nianych ich występami. A tych jest bardzo 
dużo. Od wielu lat nie było numeru Kuriera 
Raszyńskiego, w  którym nie znalazłby się 
artykuł o sukcesach czy występach Seniorów 
z Gminy Raszyn. Każdym medalem, pucha-
rem czy dyplomem nie tylko potwierdzają 
wysoki poziom swoich działań, ale też rozsła-
wiają w Polsce naszą gminę. Nic, zatem dziw-
nego, że w październiku, który międzynaro-
dowa społeczność uznała Miesiącem Seniora, 
wiele się u nas wydarzyło. Za ofi cjalną inau-ło. Za ofi cjalną inau-Za oficjalną inau-
gurację gminnych obchodów należy uznać 
happening, który odbył się 5 października. 
Jego przebieg opisała w osobnym artykule 

Przewodnicząca Klubu Seniora Rybie Pani 
Halina Pachulska. Kilka dni później, w Cen-
trum Kultury Raszyn, odbyły się centralne 
obchody Święta Seniora, w których wzięli 
udział Wójt Andrzej Zaręba i Przewodniczący 
Rady Gminy Dariusz Marcinkowski. Najbar-
dziej zasłużonym działaczom wręczono 
dyplomy, kwiaty, podziękowania, po czym 
specjalnie uhonorowano pary, które obcho-
dziły 50. lecie pożycia małżeńskiego. 
 10 października w Centrum Kultury Raszyn 
Dzień Seniora został uświetniony występem 
Pani Olgi Wądołowskiej. Pani Olga przy 
akompaniamencie pianina i gitary zasiewała 

piosenki z dawnych lat, m.in. z repertuaru 
Danuty Rinn, Ludmiły Jakubczak, Grażyny 
Łobaszewskiej. 
 Różnorakie imprezy odbyły się również 
lokalnie, w Klubach. Jako pierwsi, 3 paździer-
nika, zorganizowali swoją imprezę członko-
wie Klubu Seniora Rybie. Podobne spotka-
nie zorganizował Klub Seniora w Raszynie, 
który, poza czołowymi przedstawicielami 
raszyńskiego samorządu, uświetnili sąsiedzi 
– Zespół Mrokowianie.
 Wszystkim, którzy przyczernili się do tego-
rocznych obchodów Dni Seniora w naszej 
gminie serdecznie dziękujemy.          CKR

Happening z okazji obchodów Dni Seniora

Tego w naszej gminie jeszcze nie było: dnia 
5.10.2015 r., z inicjatywy Dyrektora CKR, Pana 
Mariusza Smolichy, został zorganizowany 
happening z okazji Dnia Seniora.
 W słoneczne, jesienne popołudnie zrzeszeni 
w Klubach Seniora emeryci z gminy Raszyn zgro-
madzili się w okolicach stadionu, aby w uroczy-
stym pochodzie zamanifestować swoje prawo 
do godnego, wolnego od stresów życia. Ubrani 
w barwne stroje, z kolorowymi balonami, zielo-
nymi gałązkami brzozy i transparentami wzbu-
dzali zaciekawienie przechodniów. Maszerując 

ulicą Poniatowskiego w  kierunku Placu 
Powstańców Warszawy 1944, seniorzy z Rybia 
przy dźwiękach mandoliny śpiewali piosenkę 
o swoim osiedlu i jego mieszkańcach. Słowami 
kolejnej piosenki promowali zdrowy styl życia, 
zachęcając wszystkich emerytów do aktyw-
ności ruchowej. O godz. 16.00 barwny pochód 
dotarł do celu. Uczestników marszu przywitali 
Gospodarze Gminy Raszyn: Wójt Gminy – Pan 
Andrzej Zaręba, Przewodniczący Rady Gminy 
– Pan Dariusz Marcinkowski, Wiceprzewod-
nicząca – Pani Anna Matracka oraz Dyrektor 

CKR – Pan Mariusz Smolicha. Seniorzy z wigo-
rem i humorem zgłosili swoje postulaty, które 
zostały przyjęte przez włodarzy ze zrozumie-
niem i życzliwością. Przewodnicząca Klubu 
Seniora Rybie – Pani Halina Pachulska własną 
poezją wyraziła p r o b l e my  i   o c ze k i wa n i a 
emerytów. 
 Punktem kulminacyjnym były przemówienia 
gospodarzy zawierające życzenia oraz słowa 
uznania dla działalności seniorów. Wszystkie 
Kluby Seniora zostały uhonorowane dyplomami 
i kwiatami złożonymi na ręce przewodniczących. 
Dzięki takiemu wsparciu i sympatii ze strony 
rządzących, seniorzy mogą mieć nadzieję, 
że nie zostaną zepchnięci na margines życia 
społecznego.
 Po części oficjalnej przyszła pora na ucztę 
duchową. Koncert Teresy Kramarskiej przypomi-
nał seniorom klimaty młodości. Z nostalgią słu-
chali znanych piosenek, włączając się do śpiewu, 
gdy serca zabiły „w rytmie cza-cza.” 
 Kolejną niespodzianką była uczta dla ciała 
w postaci pysznej grochówki. Naładowani pozy-
tywną energią seniorzy w dobrych nastrojach, 
z zapałem do dalszej pracy, udali się do swoich 
domów.

Halina Pachulska Przewodnicząca Klubu Seniora Rybie

Seniorzy w CKR © A. Pluta

Wszyscy razem © J. Kaiper
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Raszyńscy Seniorzy sławią Gminę Raszyn

Seniorzy z gminnych Klubów Seniora wielo-
krotnie w ciągu roku uczestniczą w przeglą-
dach, konkursach i koncertach odbywających 
się w różnych regionach kraju. Tegoroczna 
jesień to również czas udziału w  licznych 
imprezach, które prezentuję poniżej.

X Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Biesiadnej „Kozienice 2015”

27.09.15 r. w Kozienickim Domu Kultury, odbył 
się X Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiad-
nej, w którym udział wzięło 483 wykonaw-
ców województw: lubelskiego, łódzkiego 
i mazowieckiego. Przegląd, którego organi-
zatorem było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 
Kozienickiej Sekcja Artystyczna Klub Seniora 

«RELAKS», nieustannie cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem.
 Centrum Kultury w Raszynie reprezen-
towały zespoły: „Barwy Jesieni”, „Rybianie”, 
„Seniorki”, Kabaret Parawan, Studio Piosenki 
z Falent, solistki: Izabela Makarska, Alicja Sie-
wiera i Grażyna Troniarz a także gawędziarka 
Alina Wolska-Gryba. Zespoły i solistki pra-
cują pod kierownictwem instruktorów: 
Piotra Piskorza, Swietłany Żarczyńskiej, 
Joanny Young, Pawła Wiśniewskiego i Ewy 
Korporowicz.
 Raszyńscy  artyści  zachwycili licznie zgro-
madzoną publiczność pięknym śpiewem pio-
senek ludowych i znanych przebojów, a także 
humorem i dowcipem oraz śmiesznymi scen-
kami satyrycznymi. Podobały się również 
piękne i wielobarwne stroje ludowe zespołów 
„Barwy Jesieni” i „Rybianie” a także eleganc-
kie suknie pań z zespołu „Seniorki” i pani Aliny 

Wolskiej-Gryba. Studio Piosenki wystąpiło 
w ciekawej stylizacji „dzieci kwiatów”.Uznanie 
publiczności wyrażało się w gromkich okla-
skach, miłych słowach i podziękowaniach. 
Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i okazałe puchary oraz upominki.

Koncert dla studentów III wieku

Na zaproszenie Stowarzyszenia Bialski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w niedzielę, 
11.10.15  r., zespoły Rybianie i  Seniorki wraz 
z solistkami Izabelą Makarska, Alicją Siewierą 
i Grażyną Troniarz, z akompaniamentem Pio-
tra Piskorza oraz Alina Wolska-Gryba, wystą-
pili w Białej Rawskiej z prawie dwugodzin-
nym koncertem uświetniającym inaugurację 

III roku akademickiego 2015/2016. Rybianie 
w  pięknych i  barwnych strojach opoczyń-
skich zaśpiewali piosenki ludowe, a Seniorki, 
w eleganckich sukniach wieczorowych, pre-
zentowały repertuar rozrywkowy śpiewając 
przeboje Eleni, Haliny Kunickiej oraz zespo-
łów Partita Alibabki, Filipinki, a także Ej prze-
leciał ptaszek z repertuaru Mazowsza. Solistki 
zaśpiewały przebojowe piosenki z repertu-
aru Karin Stanek, Heleny Majdaniec, Haliny 
Kunickiej, Mieczysława Fogga, Zdzisławy 
Sośnickiej, duetu Rominy Power i Al. Bano 
oraz Demisa Roussosa. Monologi w wykona-
niu Aliny Wolskiej-Gryba rozbawiły publicz-
ność. Oklaskom nie było końca. Współpraca 
pomiędzy Centrum Kultury w Raszynie i Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku w Białej Raw-
skiej, nawiązana z inicjatywy pani Justyny 
Klasztornej, będzie owocować kolejnymi pro-
jektami artystycznymi.

XVIII Przegląd Działalności 
Artystycznej Seniorów w Pruszkowie

W Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie 
w dniu 17.10.15 r. odbył się coroczny Przegląd 
Działalności Artystycznej Seniorów. Data 
przeglądu zbiegła się z obchodami 15-lecia 
działalności Zespołu Wokalnego Wrzos, który 
z tej okazji dał jubileuszowy koncert. Celem 
przeglądu było nawiązanie do historii polskiej 
muzyki rozrywkowej opowiedzianej przez 
pryzmat najpopularniejszych i niezapomnia-
nych piosenek z lat 60 -70 tych. W trakcie kon-
certu słuchacze przenieśli się do czasów, kiedy 
na polskich estradach królowały Czerwone 
Gitary, Czerwono-Czarni, Niebiesko-Czarni, 
Trubadurzy, Skaldowie, Alibabki, Filipinki, 

Partita, a także Karin Stanek, Kasia Sobczyk, 
Helena Majdaniec, Piotr Szczepanik, Halina 
Kunicka, Anna Jantar, Irena Jarocka i inni. 
 W  przeglądzie wzięły udział zespoły 
wokalne, zespoły ludowe i soliści. Centrum 
Kultury Raszyn reprezentowali: zespół Barwy 
Jesieni z instruktorami: Joanną Young i Pawłem 
Wiśniewskim, zespół Seniorki i jego solistki: 
Izabela Makarska, Alicja Siewiera i Grażyna 
Troniarz, pod kierownictwem Piotra Pisko-
rza oraz Alina Wolska-Gryba, jak zwykle zna-
komita w monologu Hanki Bielickiej. 
 Raszyńscy artyści są znani i lubiani przez 
pruszkowską publiczność, która gorącymi 
oklaskami wyrażała swoje uznanie, a kamery 
tamtejszej telewizji rejestrowały poszcze-
gólne prezentacje.  

Izabela Makarska, Radna Gminy Raszyn 
i  solistka zespołu „Seniorki”

A.Wolska-Gryba w Pruszkowie © I. Makarska 

G. Troniarz w Białej Rawskiej © I. Makarska 

Barwy Jesieni w Kozienicach © I. Makarska 

Kabaret PARAWAN w Kozienicach © I. Makarska 

Duet I. Makarska, A. Siewiera w Kozienicach © F. Kobiałka

Rybianie w Kozienicach © F. Kobiałka
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Klezmafour
26 września w  Centrum Kultury Raszyn 
mieszkańcy naszej gminy mogli obejrzeć 
finalistę programu „Must Be The Music”. Kle-
zmafour to zespół rozpięty pomiędzy Lubli-
nem, Białymstokiem oraz Warszawą. Właśnie 
z klezmerskiej tradycji tych regionów czerpie 
swoje inspiracje. Pięciu wirtuozów to folkowy 
wehikuł na turbodoładowaniu. Podczas kon-
certu zaprezentowali wiele oryginalnych, 
żywiołowych kompozycji włączając przy oka-
zji publiczność do wspólnej zabawy. Występ 
zespołu był przykładem świetnego, harmonij-
nego zgrania muzyków. „Klezmafour, to coś 
więcej niż tylko powiew świeżości w muzyce 
klezmerskiej, to istny huragan”. Paweł Wiśniewski

Wieczór poetycki pt. Dróżki
2. października 2015 roku w  CKR Raszyn 
odbył się wieczór poetycki Marioli Wie-
wiór pod tytułem Dróżki” z udziałem mło-
dzieży klas piątych i szóstych szkoły pod-
stawowej w  Raszynie. Wystąpili w  nim: 
E. Palecka, M. Jarzębińska, A. Kamińska, 
V. Vasion, Do Hoang Thai, K. Lenard, O. Gre-
liak, N. Adamczyk, W. Adamowski, M. Gier-
czak, J. Staszewska, M. Borzechowski, J. Haber, 
D. Pawlicki, K. Szyszka, R. Król, A. Maciszew-
ska, P. Kuitkowska.  Celem spotkania była inte-
gracja środowiska lokalnego, kształtowanie 
postaw patriotycznych, rozwijanie zaintere-
sowań, wzmocnienie wiary we własne możli-
wości uczniów, którzy tego potrzebują. Sceno-
grafię tworzyły ciekawe rysunki tegorocznej 
maturzystki Wiktorii Wiewiór, np. drzewo, 
martwa natura oraz intrygujące obrazy malo-
wane na płótnie przedstawiające krajobrazy 
i abstrakcje Magdaleny Wiewiór.  Autorka pro-
gramu recytowała wiersze o tematyce filozo-
ficznej, np. „Dróżki”, „Na zakręcie”. 
 Młodzież wykonała piosenkę „Moja ojczy-
zna”, jako wstęp do drugiej części programu 
traktującej o patriotyzmie, pięknie przyrody 
polskiej.  W kolejnej części uczniowie klasy 
6b i 6c przedstawili zróżnicowany repertuar. 
Wiersze były inscenizowane, tworząc atmos-
ferę grozy („Mara”), anielskiego zjednocze-
nia  („Anioły”) lub sielskiego wypoczynku  
na łonie przyrody („Nurek”,” Góry Stołowe”)
i wiele innych.  Piosenka o przyjaźni, czysto-
ści sumienia wprowadziła słuchaczy i widzów 
w refleksyjny nastrój.  Śmiech na sali wywo-
łały wiersze autoironiczne np. „Mariola”, 
„Etaty kobiety” przedstawione przez autorkę. 
Czy  warto przygotowywać tego rodzaju 
przedsięwzięcia? Na to pytanie odpowie-
dzieli uczniowie pisząc w  kronice Klubu 

Literackiego: - Podobało mi się, mam ochotę na 
więcej – Michał; Przedstawienie było bardzo 
fajne, liczę na więcej takich spotkań -Joanna, 
Julia; Dziękuję Pani za wieczór Wiktor, Klaudia, 
Nikola; Dziękuję Pani za szczęście i radość – Ola; 
Dziękujemy najlepszej nauczycielce - Dominik, 
Rafał, Małgosia , Karolina. W Kronice znalazły 
się też serduszka od Marysi, Eweliny, Amelki, 
Vadima, Toniego.  To ja Wam dziękuję, cie-
szę się, że mam honor pracować, uczyć i bawić 
się z Wami, cóż byłby wart świat bez dzieci?. 
Dziękuję za przybycie i słowa uznania licznej 
publiczności: rodzinie, koleżankom i kolegom 
z klubu literackiego, z pracy, na czele z dyrek-
torem Andrzejem Niedbałą, Wójtowi Gminy 
Raszyn Andrzejowi Zarębie, dyrektorowi CKR 
Mariuszowi Smolicha. 

Mariola Wiewiór
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Raszynie

Teatrzyk dla dzieci
11 października br. najmłodsza publicz-
ność miała możliwość po raz drugi obejrzeć 
spektakl teatralny w wykonaniu aktorów 
Teatru Katarynka. Tym razem młodzi widzo-
wie zobaczyli musicalową opowieść o histo-
rii nawiązania przyjaźni małpki Eli i słonika 
Trąbonika. Zaskakujące i zabawne sytuacje, 
wspaniała oprawa muzyczna, ruch sceniczny, 
śpiew, taniec – wszystko to spowodowało, 
że dzieci ani przez moment się nie nudziły. 
Odbywający się podczas spektakli quiz edu-
kacyjny, pozwolił dzieciom sprawdzić swoją 
wiedzę o zwierzętach. Scenariusz i reżyseria 
Jakub Czachor.          Paweł Wiśniewski

Święto Wiosny // 
Święta Wojna
11 października 2015 r. Centrum Kultury 
Raszyn odbył się spektakl „Święto Wiosny // 
Święta Wojna” Młodzieżówki Stowarzyszenia 
Praktyków Kultury. Występ został przygoto-
wany w 2014 roku przez młodych uchodź-
ców z Gruzji, Kirgistanu, Czeczenii i Ukra-
iny, mieszkających w Warszawie i okolicach. 
Organizatorem wydarzenia był Samorząd 
Uczniowski Szkoły Podstawowej w Raszynie. 
Po spektaklu uczniowie naszej szkoły roz-
mawiali z młodymi artystami na temat tego, 
gdzie naprawdę leżą granice? Czy są katego-
rią geograficzną, czy bardziej psychologiczną? 
Na czym polega istota przekraczania gra-
nic? Jak przekroczyć granice istniejące tylko 
w naszych głowach? Młodzi uchodźcy opo-
wiadali o tym, jak żyje im się w Polsce oraz 
jak uczy im się w polskich szkołach. Nie bra-
kowało pytań na temat ich kultury i tradycji. 
Rozmowa przebiegła w przyjaznej atmosfe-
rze. W spektaklu wzięli udział: Lika Kucha-
shvili, Mariami Khalatovi z  Gruzji, Kuban 
Turabajew, Kurman Turanbaj  i Asan Turan-
bajew z Kirgistanu, Maria Reka z Ukrainy oraz 
Ilman Aslambekov, Madina Demilova, Iman 
Demilova, Zalina Demilova, Khava Soldaeva, 
Kheda Soldaeva, Anzor Soldeav i Adam Sol-
daev z Czeczenii. Dramaturgia: Nela Brzezińska 
i Daniel Brzeziński.Oprawa muzyczna: Natalia 
Judzińska. Materiał dramatyczny powstawał 
częściowo w ramach projektu „PODAJ DALEJ 
2014” realizowanego we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Sztuka Nowa. Monika Baran, Opiekun SU   

© Anna Pluta

Mariola Wiewór i publiczność © Anna Pluta
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Opowieści paryskie 
W setną rocznicę urodzin Edith Piaf,  4 paź-
dziernika w Centrum Kultury Raszyn, wystą-
piła Joanna Pawlik i Eric Folly, w koncercie pt. 
„Opowieści paryskie”. 

Na kanwie piosenek: „Padam, Padam”, „C’est 
si bon”, „Mademoiselle”, „Parole, Parole”, 
„Champs - Elysees” i wielu innych, dwójka 
artystów przy akompaniamencie Agnieszki 
Gruczek – piano i  Matusza Wachowiaka 
–  akordeon, zabrała widzów w  sceniczną 
opowieść dwojga ludzi, którzy przypadkiem 
spotykają się na pięknych ulicach Paryża. Eric 
Folly, wokalista, tancerz, aktor, wprowadził 
publiczność w charakterystyczny nastrój pio-
senek francuskich, a interpretacje utworów 
w wykonaniu Joanny Pawlik zachwyciły całą 
widownię, która przez dłuższy czas nie pozwo-
liła artystom zejść ze sceny. Paweł Wiśniewski 

■ Al. Krakowska 29A
■ 05-090 Raszyn
■ tel. (22) 720 06 53
■ www.ckr.raszyn.pl
■ info@ckr.raszyn.pl

■ Filia CKR
Al. Hrabska 2, Falenty
tel. (22) 720 91 61
info@ckr.raszyn.pl

Dołącz do nas 
na facebook.com/
centrumkulturyraszyn
i polub naszą stronę

Publiczność i artyści © Anna Pluta

Portrety Joginów
Piątego listopada w Centrum Kultury Raszyn 
odbył się wernisaż prac światowej sławy 
duńskiego artysty fotografika Sorena Sol-
kaera Starbirda. Prezentowany cykl foto-
grafii pod tytułem Portrety Joginów jest czę-
ścią projektu zatytułowanego Souls (Dusze) 
i był wystawiany w wielu miastach: Nowym 
Jorku, Kopenhadze, Bratysławie, Oxfordzie, 
Mediolanie, Neapolu, Amsterdamie. Przed-
stawia emanujące wewnętrzną siłą portrety 
Joginów z Mont Abu w Indiach podczas ich 
najgłębszego wyciszenia i  relaksacji. For-
malnie są bardzo minimalistyczne. Czarno 
białe twarze dużych rozmiarów, w ujęciu en 

face, patrzą prosto w oczy widza. Oglądający 
może w ten sposób zbliżyć się do własnego 
duchowego świata. Kontemplację niezwy-
kłych wizerunków poprzedziło zapalenie 
lampy oliwnej. W tradycji indyjskiej jest to 
symbol pomyślnego rozpoczęcia wydarze-
nia. Dyrektor Centrum Kultury Raszyn, Pan 
Mariusz Smolicha inaugurował otwarcie. 
Mistrzem Ceremonii był Pan Robert Prochot. 
Nastąpiło wyświetlenie prezentacji o Indiach 
i Mont Abu. W kolejnej części odbyła się cie-
kawa prelekcja reżysera teatralnego Mariu-
sza Orskiego pod tytułem Sztuka bez granic. 
Krótkie przemówienie wygłosiła również Pani 

Halina Paradela, inspiratorka sprowadzenia 
wystawy do Polski i założycielka Uniwersy-
tetu Brahma Kumaris w Polsce. W spotka-
niu uczestniczyli: wójt Gminy Raszyn, Pan 
Andrzej Zaręba, Ambasador Indii w Polsce 
Jego Ekscelencja Ajay Bisaria oraz przedstawi-
ciele społeczności indyjskiej z okolic Raszyna.

Anna Sołtysiak

Ambasador JE A. Bisaria i Wójt A. Zaręba © A. Pluta
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Akademia Twórczego Rozwoju
W  październiku pojawiła się w  gminie 
kolejna propozycja zajęć dla dzieci w wieku 
od 1,5 do 12 lat. Akademia Twórczego Rozwoju 
– BYSTRZAK proponuje dzieciom zajęcia, 
które pomogą w ich rozwoju poprzez dosko-
nalenie czytania, naukę technik zapamięty-
wania i umiejętność kreatywnego notowa-
nia. A wszystko w formie nauki przez zabawę. 

W Bystrzaku dzieci podróżują po świecie, 
poznają strategie edukacyjne, przeprowa-
dzają eksperymenty naukowe. Opracowane 
przez polskich pedagogów programy zajęć 
rozwojowych wykorzystują autorskie pomoce 
dydaktyczne, budząc w dzieciach ciekawość 
otaczającym światem, rozwijając ich twór-
cze myślenie i działanie. Jednym słowem uczą 

dzieci, że świat i nauka są bardzo ciekawe. 
Dzięki temu najmłodsi nie uciekają nawet 
przed najtrudniejszymi wyzwaniami. Wię-
cej informacji uzyskacie Państwo na stronie: 
www.facebook.com/bystrzakraszyn.

M. Kaiper na podstawie informacji  
M. Bartczak-Zubkowicz

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Ks. Biskup Michał Janocha w Świetlicy Środowiskowej
W dniach 18 i 19 października 2015 r. parafię 
św. Bartłomieja w Rybiu wizytował biskup 
pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej ks. 
Michał Janocha. W poniedziałek 19.10.2015. 
o godz. 10.00 ks. biskup w towarzystwie ks. 
proboszcza Bartłomieja Kapałka odwiedził 
Świetlicę Środowiskową „Świetlik” w Rybiu. 
Gości witali: Wójt gminy Raszyn Andrzej 
Zaręba, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz 
Marcinkowski, Radni z Rybia, Przewodniczący 
Zarządów Osiedli Rybia, pracownicy świe-
tlicy, dzieci z  grup «Pszczółki» i  «Skrzaty» 
ze swoimi opiekunami z  fili przedszkola 

«W stumilowym lesie» oraz zespół «Rybia-
nie», który w  każdy poniedziałek w  godz. 
(9.00 - 11.00) ma próbę w budynku świetlicy. 
Ks. biskup Michał Janocha bardzo ciepło 
przywitał wszystkich obecnych, a  szcze-
gólnie dzieci. Po powitaniu przedszko-
laki zatańczyły dla ks. biskupa «kaza-
czoka» i  zaśpiewały piosenkę, a  seniorzy 
z zespołu «Rybianie» dedykowali pieśń reli-
gijną «Alleluja miłość Twa», a także zapre-
zentowali krótki program opoczyński. 
Ks. biskup Michał Janocha bardzo ser-
decznie podziękował za miłe przyjęcie 

i powiedział: «Jestem szczęśliwy, że macie w Rybiu 
taki obiekt, który łączy pokolenia”. 

Alina Sondel

Co nowego w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu?
W październiku Świetlik zaprosił mieszkań-
ców do udziału w kilku ciekawych zajęciach 
i imprezach. Do pierwszych należą Zajęcia 
plastyczne dla dzieci, które odbywają się 
w poniedziałki po południu i soboty przed 
południem. Prowadzą je młode, ale doświad-świad-
czone instruktorki – studentki ASP. Zajęcia 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem, 
a o tym, że są naprawdę ciekawe świadczy 
choćby fakt, że najmłodsi uczestnicy, 
po  2  godzinach wytężonej pracy, wcale 
nie chcą z nich wychodzić. Drugą formą są 
Warsztaty Savoir-Vivru, przeznaczone dla 
starszej nieco publiczności. Podczas dwóch 
październikowych spotkań uczestnicy dowia-ździernikowych spotkań uczestnicy dowia-dziernikowych spotkań uczestnicy dowia-
dywali się: w co się ubierać, a w co nie, jakie 
dodatki są najlepsze, jak należy dopasować 

strój do okazji. W październiku odbyło się 
pierwsze spotkanie Rodzinne Gry Planszowe. 
Kolejne niedługo! W dwie soboty październi-ździerni-dzierni-
kowe Kino Sobotnie z Oskarami w tle ofero-
wało mieszkańcom kolejne produkcje: Motyl 
Still Alice i Teoria Wszystkiego. Ci, którzy przy-
szli nie żałowali wyboru. 
 Pisząc o świetlikowych imprezach koniecz-
nie trzeba wspomnieć o dwóch balach. Pierw-
szy z nich, BAL 40+, to nowy pomysł Radnych 
z Rybia, a szczególnie Marka Bańburskiego, 
który nie tylko pomysł zaprezentował, ale 
też dopilnował, żeby wszystko poszło dosko-
nale. Skierowany do mieszkańców, któ-
rzy dotąd rzadko pojawiali się w Świetlicy, 
okazał się strzałem w przysłowiową dzie-
siątkę. Następny – 28 listopada!  Drugi Bal 

zorganizowało Koło Seniora Rybie, chcąc 
w ten sposób uczcić przypadające w paździer-
niku Święto Seniora. I ta impreza, poprze-
dzona koncertem w wykonaniu Arlety Lemań-ń-
skiej, Joanny Young i Pawła Wiśniewskiego, 
udała się znakomicie. 
 Informacji o kolejnych spotkaniach, zaję-
ciach i  imprezach poszukujcie Państwo 
na stronach: www.swietlica-rybie.pl, www.
facebook.com/swietlicarybie, www.raszyn.
pl, na plakatach umieszczonych w tablicach 
ogłoszeniowych, a osoby, które zapisały się 
do gminnego systemu www.raszyn.pl/urzad-
-gminy/system-smspowiadomień SMS – rów-
nież we własnych telefonach. 
Serdecznie zapraszamy!

M. Kaiper

Uczestnicy spotkania © arch. Świetlicy 

Bal 40+ © M. Kaiper Rodzinne Gry Planszowe © M. Kaiper Zajęcia plastyczne z Agatą © M. Kaiper



KURIER RASZYŃSKI NR 56 PAŹDZIERNIK 2015  |  WWW.RASZYN.PL 17

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem
9 grudnia br. o  godz. 18.00 zapraszamy 
do czytelni biblioteki na spotkanie ze Sławo-
mirem Koprem - pisarzem, autorem książek 
historycznych i biograficznych, publicystą 
i świetnym gawędziarzem. W swoich książ-
kach przedstawia historię głównie poprzez 
fakty mało znane, zapomniane lub pomi-
jane w „oficjalnych” monografiach. Prezen-
tuje ważne i znane, ale także nieco już zapo-
mniane postacie w kontekście ówczesnego 
życia codziennego i obyczajowości. Jest m.in. 
autorem książek: Życie prywatne elit II Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Kobiety w życiu Mickiewicza, 
Życie prywatne i erotyczne w starożytnej Grecji 
i Rzymie, Afery i skandale II RP, Kobiety władzy 
PRL, Wielcy zdrajcy, Miłość w Powstaniu War-
szawskim, Skandaliści PRL, Wielcy szpiedzy PRL, 
Zachłanne na życie. Na spotkaniu istnieje moż-
liwość zakupu książek z autografem.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty koszulkowe z historią w tle
W październiku zorganizowaliśmy po raz pierwszy w bibliotece warsz-
taty malowania na koszulkach. Postawiliśmy na tradycyjną, analogową 

metodę z wykorzystaniem tekturowych szablonów i specjalnych farb 
do tekstyliów. W rolę doświadczonego instruktora wcielił się mieszka-
jący w Raszynie muzyk – Krzysztof „Zygzak” Chojnacki, który nie tylko 
pomagał uczestnikom prawidłowo wycinać szablony i odbijać ja na 
koszulkach, ale dzielił się także swoimi wspomnieniami z lat 80-tych 
ubiegłego wieku – czasach ograniczonego dostępu do materiałów. 
W trakcie warsztatów powstały między innymi koszulki wyrażające 
sympatię do własnej małej ojczyzny: I LOVE RASZYN; gier: MINE-
CRAFT; zespołów: TZN XENNA, THE CLASH, KRACH; anime: AKAME 
GA KILL. To było niesamowite spotkanie z rockowym klimatem w tle. 
Bardzo dziękujemy prowadzącemu i uczestnikom za wesołą atmos-
ferę i pomysłowość. Mimo, że żyjemy w XXI wieku i mamy dostęp 
do ogromnej ilości masowych, gotowych produktów, to 120 minut przy-
gody z ręczną techniką drukarską dało wszystkim wielką satysfakcję. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na www i Facebook-u.

Łukasz Żywulski

27 LISTOPADA (PIĄTEK), GODZ. 18.00
Podsumowanie projektu „Osadzanie pamięci. Budowanie 
poczucia wspólnoty mieszkańców Raszyna”. W programie m.in. 
otwarcie wystawy starych fotografii mieszkańców, prezentacja 
tekstu w kwartalniku Karta, poczęstunek. Czytelnia i hol biblio-
teki, wstęp wolny.

Zapraszamy

4 GRUDNIA (PIĄTEK), GODZ. 10.00
Mikołajkowe spotkanie autorskie z pisarzem Rafałem Witkiem 
dla uczniów SP w Ładach. Czytelnia biblioteki.

9 GRUDNIA (ŚRODA), GODZ. 18.00
Spotkanie autorskie z pisarzem, publicystą Sławomirem 
Koprem. Czytelnia biblioteki, wstęp wolny, możliwość zakupu 
książek z autografem autora.

Kalendarium Biblioteka
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Sekcja podnoszenia ciężarów KS Raszyn
Ciężarowcy z KS Raszyn już nas przyzwycza-
ili, że z różnych zawodów przywożą trofea 
i medale, które licznie wypełniają klubową 
gablotę. Także tym razem podsumowanie 
sezonu 2015 przedstawia się naprawdę impo-
nująco. Zawodnicy osiągali sukcesy nie tylko 
w kategoriach indywidualnych, ale również, 
jako zespół, którego trenerem jest od lat Sła-
womir Ruszczyk. Ten znakomity przed laty 
zawodnik, multimedalista mistrzostw Pol-
ski w podnoszeniu ciężarów, a także wielu 
turniejów międzynarodowych, przekazuje 
swoją wiedzę oraz doświadczenie młodym 
adeptom tego siłowego sportu. I trzeba przy-
znać, że systematyczna praca przynosi efekty, 
a drużyna z roku na rok awansuje w ligowej 
hierarchii. Kiedy rozmawiamy w klubowym 
budynku przy ul. Sportowej w Raszynie, ze 
słów trenera Ruszczyka przebija skromność 
i szacunek dla rywali. Zapytany o sukcesy 
swoich zawodników odpowiedział – Sukces jest 
wynikiem ciężkiej pracy i zaangażowania moich 
podopiecznych. Potrzebna jest oczywiście także 
odrobina szczęścia, bo wystarczy kontuzja i cały 
plan przygotowań legnie w gruzach.
 Warto wspomnieć, że ciężarowcy z Raszyna 
zanotowali znaczny progres na przestrzeni 
ostatnich 12 miesięcy. W tabeli II Ligi awan-
sowali z 7 pozycji na miejsce 2. Stoczyli także 
heroiczny bój w Oławie z miejscowym Tyta-
nem o awans do I Ligi. Do wymarzonej pro-
mocji do wyższej klasy rozgrywkowej zabra-
kło niewiele. Udany start w ostatnim sezonie 
tylko rozbudził apetyty drużyny na kolejne 
starty, tym bardziej, że indywidualnie mamy 
zawodników, którzy zaliczają się do czołówki 
na arenie ogólnopolskiej. Bracia Wiaderni 
w Akademickich Mistrzostwach Polski byli 

w ścisłej czołówce – Łukasz zajął III, a Mariusz 
IV miejsce. Obiecująco wyglądają także zma-
gania juniorów. Wśród nich wyróżnia się 
Krzysztof Gabriel, który na Mistrzostwach 
Mazowsza do lat 18 zajął III miejsce. Oprócz 
wspomnianych braci Wiadernych kadrę 
I zespołu tworzą: Łukasz Oporski, Krystian 
Nowak, Maciej Jarosz oraz Marcin Joński. 
Ich zmiennikami są Kamil Pilarski, Michał 
Bogucki, bracia Krystian i Krzysztof Gabriel, 
Kuba Syta oraz Jacek Golański. 
 Na koniec spotkania zapytałem trenera 
Ruszczyka o plany na przyszłość – Awans do 
wyższej ligi jest stałym celem, niemniej jednak 
ważne jest zachęcenie do uprawiania tej dyscy-
pliny sporu młodych ludzi, aby kolejne roczniki 
kontynuowały osiągnięcia poprzedników. Pod-
noszenie ciężarów jest znakomitym sportem 
ogólnorozwojowym. Zachęcam do udziału w tre-
ningach gimnazjalistów, począwszy już od I klasy. 
Trenujemy w budynkach KS Raszyn przy ul. Spor-
towej 30. Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 
podpisuje się pod tym apelem trenera Rusz-
czyka i zachęca nastolatków do spróbowania 
swoich sił w tej elitarnej dyscyplinie sportu. 
Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy naszych 
sztangistów i mamy nadzieję, że upragniony 
awans stanie się faktem już za rok.
 Warto podkreślić, że autor osiągnięć KS 
Raszyn w sekcji podnoszenia ciężarów, Sławo-
mir Ruszczyk, szkoli raszyńskich zawodników 
już od 12 lat. Przez ten czas barw klubowych 
broniło liczne grono zawodników, których tre-
ner odpowiednio motywował, trenował, słu-
żył im radą oraz dzielił się swoim bogatym 
doświadczeniem. Trener Ruszczyk cieszy się 
dużym autorytetem w środowisku osób zwią-
zanych z podnoszeniem ciężarów, co widać 

na turniejach, w których startuje KS Raszyn. 
Życzmy sobie więcej takich osób działających 
w sporcie, zarówno na szczeblu lokalnym, jak 
i ogólnopolskim. 

Rafał Ulewicz

Spotkanie z paraolimpijczykami
16 września w Szkole Podstawowej im. Wło-
dzimierza Potockiego w  Sękocinie gości-
liśmy paraolimpijskich mistrzów w  szer-śmy paraolimpijskich mistrzów w  szer-szer-
mierce: Arkadiusza Jabłońskiego i Radosława 

Stańczuka, przedstawicieli Fundacji Aka- przedstawicieli Fundacji Aka-
demia Integracji. Przeprowadzili w naszej 
szkole dla wszystkich uczniów zajęcia „Pasja, 
integracja, bezpieczeństwo”. 
 Dwa rodzaje scenariuszy: dla dzieci młod-
szych I-III i dla starszych IV-VI, zawierały pokaz 
walki szermierczej. Nie tylko to było wielką 
gratką, bo chyba jeszcze większą była moż-
liwość sędziowania walczącym mistrzom 
i walka z udziałem dzieci pod czujnym okiem 
paraolimpijczyków. W bardzo interesujący 
sposób opowiedzieli i zilustrowali filmem, 
jak wygląda aktywność sportowa ich samych 
i innych osób, które na skutek tragicznych 
wypadków doznały kalectwa. 

 Najcenniejsze w spotkaniu z przedstawi-
cielami Akademii Integracji były: ich radość 
życia, pasja sportowa oraz bardzo sugestyw-
nie i przekonująco przekazana przestroga 
przed ryzykownymi, niebezpiecznymi zacho-
waniami.  Spotkanie to było naszym pierw-
szym, ale nie ostatnim kontaktem z para-
olimpijczykami. Mistrzowie zarazili nas swoją 
energią, by pomagać innym. Chcemy razem 
z nimi rozwijać wolontariat i swoją postawą 
propagować idee tolerancji i  właściwego 
odnoszenia się do osób niepełnosprawnych. 

Marzena Cybulska

SPORT

Spotkanie z paraolimpijczykami © M. Cybulska

Ciężarowcy z Raszyna © Maks Tytan Oława

K.S. Raszyn © Maks Tytan Oława

Puchar dla Sławka © Maks Tytan Oława
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Zajęcia szachowe w Przedszkolu Pociecha
W  przedszkolu „Pociecha” w  Raszynie od 
września 2015 roku (w  ramach czesnego) 
ruszyły zajęcia szachowe dla dzieci z grupy 
najstarszej „tęczowej”. Prowadzi je wieloletni 
pasjonat gry w szachy, a zarazem instruktor 
oraz sędzia szachowy - Maciej Nurkiewicz. 
Podopieczni pana Macieja są aktualnymi 
medalistami Mistrzostw Polski Juniorów 
i reprezentują Polskę na arenie międzynaro-
dowej. Najważniejsze jednak nie są medale, 
ale umiejętności, które są kształtowane 
u małych dzieci za pomocą gry w szachy. 
 Rozpoczęcie nauki już w  przedszkolu 
wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci.  Gra-
jąc w szachy, przedszkolaki uczą się przestrze-
gania ustalonych zasad i reguł. To świetna 
zabawa, podczas której każdy szachista uczy 

się i kształtuje zarówno wyobraźnię, logiczne 
myślenie, jak i bardzo cenne dla przyszłego 
ucznia - zdyscyplinowanie i konsekwencję 
we własnych działaniach. Szachy przyczyniają 
się również do rozwijania pamięci i uwagi. Ta 
gra strategiczna pomaga w nauce matema-
tyki, rozwiązywaniu problemów, a w przyszło-
ści – nawet w prowadzeniu biznesu. 
 Na uwagę zasługuje fakt, iż gra w szachy 
pomaga także w rewalidacji dzieci niepeł-
nosprawnych. Szachy to nie jest gra tylko dla 
wybitnie zdolnych, może grać w nie każdy, 
nawet dzieci niepełnosprawne umysłowo 
i  to w  tej grupie widać największe efekty. 
Dzięki umiejętności gry w szachy dzieci uczą 
się, jak przegrywać z godnością, a więc kształ-
tują odporność emocjonalną, co jest bardzo 

ważne przy osiąganiu dojrzałości do nauki 
szkolnej. Szachy odgrywają istotną rolę 
w nabywaniu i kształtowaniu wielu umie-
jętności wykorzystywanych przez człowieka 
w ciągu całego życia. 

Iwona Wojciechowska nauczyciel w grupy tęczowej

XV Międzynarodowy Turniej Juniorów im. Michała Szczepana

XV Międzynarodowy Turniej Juniorów im. 
Michała Szczepana o puchar Wójta Gminy 
Raszyn odbył się w  Szkole Podstawowej 
w  Raszynie dnia 03.10.2015 r. Uczestni-
czyli w nim zawodnicy z sekcji pięściarskich 
Polski, Białorusi i  Ukrainy. Organizatorzy, 

Sekcja Bokserska KS Raszyn i Polski Zwią-
zek Bokserski wprowadził przed walkami 
turniejowymi sparingi towarzyskie dla roz-
grzania zawodników biorących udział w Tur-
nieju. Po sparingach, zgodnie ze scenariu-
szem, odbyły się eliminacje Młodzików do 
Mistrzostw Polski z Warszawy i Mazowsza, 
a  o  godzinie 15.00 rozpoczął się Turniej. 
Odbyło się 12 walk Turniejowych, wyłaniają-
cych Mistrza i Wicemistrza Turnieju. Walka 
wieczoru odbyła się pomiędzy Mistrzem 
Polski Młodzików –  Kacprem Niewiadom-
skim naszym klubowym wychowankiem 
KS Raszyn, a Mistrzem Polski Kadetów – Kewi-
nem Gruchała z klubu Taem Gruchała Choj-
nice z rozstrzygnięciem 2:1 dla Mistrza Polski 
Kadetów. 

 Sekcja Bokserska KS Raszyn dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili się do współor-
ganizacji Turnieju Bokserskiego: Polskiemu 
Związkowi Bokserskiemu, władzom samo-
rządowym z wójtem Gminy Raszyn panem 
Andrzejem Zarębą, dyrektorowi Szkoły Pod-
stawowej w Raszynie panu Andrzejowi Nie-
dbała, pani dyrektor GOS Katarzynie Klima-
szewskiej, prezesowi KS Raszyn panu Jackowi 
Wyszomirskiemu oraz sponsorom: Firmie 
Elgrom z  Falent, CartPoland, BioOrganic, 
BokserOrg. Szczególne podziękowania pra-
gniemy skierować do kibiców i sympatyków 
boksu, którzy licznie wypełnili salę sportową 
w Szkole Podstawowej w Raszynie. Zapra-
szamy za rok na kolejny XVI Turniej.

Jacek Gromek, Kierownik Sekcji Bokserskiej KS Raszyn

Prowadzimy „WF z Klasą”
W roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 
I w Raszynie przystąpiło do Ogólnopolskiego 
Projektu „WF z Klasą” prowadzonego przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod honoro-
wym patronatem ministrów sportu, zdrowia 
i edukacji narodowej i otrzymało stosowny 
certyfikat. Celem programu jest wzmoże-
nie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 
poprzez nowoczesne i ciekawe lekcje wycho-
wania fizycznego. Tym razem inauguracja 
projektu odbyła się na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie. W dyskusji nauczyciele wf 
zwrócili uwagę na fakt zniechęcania uczniów 
do aktywności fizycznej poprzez monotonne 
zajęcia w  kilku wybranych dyscyplinach 

sportu, zmianę tego stanu rzeczy, na sensow-
ność utrzymania istniejącego systemu ocen 
i współdziałanie w akcjach sportowych dla 
uczniów poza szkołą. 
6 września na portalu Onet znalazła się 
wzmianka na temat projektu z uwzględnie-
niem roli naszego Gimnazjum i wypowiedź 
pani Olimpii Bartosik Wiśniewskiej, wielo-
krotnej mistrzyni Polski w szachach, o potrze-
bie stworzenia ogólnopolskiego raportu 
o stanie sprzętu sportowego w szkołach oraz 
krótka historia jej sukcesów sportowych. Po 
wydarzeniu, w portalu: http://wiadomosci.
onet.pl/warszawa/rozpoczela-sie-druga-
edycja-programu-wf-z-klasa/1ecy3 znalazła 

się wzmianka o naszej szkole. Szkolnymi koor-
dynatorami udziału w projekcie byli: Krzysztof 
Wolszczak, Adam Paliwoda oraz Adam Sza-
łas. Oto link do założonego przez nich bloga: 
http://blogiceo.nq.pl/gimnazjumraszyn/
Dziękujemy całej społeczności szkolnej 
i osobom wspierającym, za zaangażowanie 
– dziś możemy pochwalić się certyfikatem, 
że w naszym Gimnazjum prowadzimy „WF 
z Klasą”.                   O. Bartosik-Wiśniewska

Szachy dla każdego © I. Wojciechowska

Dekoracja © J. Kaiper



Galeria Młodego artysty
PRZYSZŁA DO NAS PANI JESIEŃ
Moja Babcia śpiewała kiedyś piosenkę, która zawsze pojawia się w mojej głowie, kiedy świat z letniego zmienia się w jesienny. Drzewa powoli 
zmieniają kolory liści: najpierw z zielonych stają się żółtawe, czerwone, zachwycając głębią barw, tak, jakby na koniec starały się jeszcze raz nas 
zachwycić. Owoce na krzewach przybierają barwy czerwieni albo śnieżnej bieli, po to, żeby zimą ptaki łatwiej mogły je znaleźć. Najpiękniejsze 
są barwy dzikiego wina, które mieni się jednocześnie soczystą zielenią, mocną purpurą i głębokim brązem. Teraz pewnie powiecie: Przestań tak 
dużo mówić i powiedz wreszcie, jaka to była piosenka? Nie dziwię się Waszej ciekawości. A piosenka brzmiała tak: Wietrzyku, milutki, kochany, 
postrącaj kasztany. Bo każdy z nich jak malowany, prześliczny, każdy z nich. Zgodzicie się ze mną, że może się przypominać, kiedy spod drzew 
wyłuskujemy lśniące brązem czekolady – okrągłe kulki – kasztany. Wszystkie dary Pani Jesieni są w Waszych pracach. Widać, że Wy też ją lubicie. 

Przedszkolaczek

Bartek Jagiełło 3 lata Kamil Zieliński 3 lata Oliwia Skowrońska 5 lat
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