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Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł
z wizytą w Raszyńskim Centrum Medycznym
„ Judyta ” przy ul. Poniatowskiego 18a
Relacja str. 3

OBCHODY DNI RASZYNA

Dni Raszyna 2016
Data 17 – 19 kwietnia dla Dni Raszyna nie
została ustanowiona przypadkowo. Jest
pamiątką bitwy stoczonej pomiędzy wojskami polsko saskimi pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, a armią austriacką
dowodzoną przez arcyksięcia Ferdynanda
Karola d’Este, która odbyła się w 1809 roku,
na terenie dzisiejszej Gminy Raszyn. Wprawdzie nierozstrzygnięta, zakończyła się konwencją oddającą Austriakom stolicę, ale
na tak korzystnych dla Polaków warunkach, że już trzy miesiące po niej siły polskie
wzmocniły się pięciokrotnie, a kampania,
w której wzięły udział, powiększyła dwukrotnie obszar Księstwa Warszawskiego.
W tym roku Dni Raszyna mały wyjątkowo
bogatą oprawę. Zawdzięczamy to szczególnej uwadze, którą władze Gminy przykładają
do Bitwy pod Raszynem, widząc w niej element budujący dumę mieszkańców z życia

w tak szczególnym miejscu. Rangę obchodów podkreślało wiele imprez, które odnosiły się do wydarzeń historycznych i współczesnych. Poza działaniami tradycyjnymi,
takimi jak odwiedzanie przez władze samorządowe miejsc pamięci w gminie, Msza Św.
upamiętniająca rocznicę Bitwy pod Raszynem
1809, odprawiana w kościele w Raszynie, czy
VII już Bieg Raszyński, pojawiły się wydarzenia nowe. Można do nich z pewnością zaliczyć konkurs fotograficzny „Ziemia Raszyńska
w obiektywie”, Konkurs historyczny pt. ”Wokół
Bitwy Raszyńskiej 1809 roku”, czy Raszyńskie
Igrzyska Lekkoatletyczne o Puchar Wójta
Gminy Raszyn. Nowością jest mural na płocie
Świetlicy Środowiskowej w Rybiu wykonany
przez Raszyńskich Legionistów, czy projekcja mało znanego, a bardzo wartościowego
filmu „Raszyn 1809”. Dla współtworzenia
środowiska patriotycznego w gminie duże

17 KWIETNIA, PRZED POŁUDNIEM
Odbył się VII Ogólnopolski Bieg Raszyński. Tradycyjna już impreza
sportowa, na której starcie z roku na roku staje coraz więcej zawodników z Raszyna i całej Polski. Trasa liczy dziesięć kilometrów i przebiega
ulicami Raszyna i Rybia. Obok kwalifikowanych sportowców startują
amatorzy w różnym wieku. Dla tych pierwszych ważne jest zwycięstwo
w zawodach, dla drugich, pnących się w górę, poprawienie „życiówki”,
a dla innych pokonanie własnej słabości i osiągnięcie mety. Po biegu
zawodnicy i kibice mogli odpocząć w cieniu wielkiego namiotu rozbitego na parkingu Szkoły Podstawowej w Raszynie, posilić się i tam
oczekiwać na dekorację zwycięzców w licznych kategoriach. W tym
roku wszystko dopisało: pogoda, organizacja, nagrody i humory. Relację z VII Biegu Raszyńskiego znajdziecie Państwo na 19 stronie.

znaczenie ma też wyprowadzenie poza mury
szkoły Podstawowej w Raszynie obchodów
Święta Szkoły i włączenie ich we wspólnie
organizowane „Dni Raszyna 2016”. Taka formuła obchodów miała wielu uczestników,
z których każdy mógł znaleźć dla siebie coś
interesującego. W organizacji imprez wzięło
udział wiele osób, ale nie ulega wątpliwości,
że koordynatorem i pomysłodawcą większości
z nich był Dyrektor Centrum Kultury Raszyn
Pan Mariusz Smolicha. Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się jak ważne dla gminy
było powstanie instytucji kultury z prawdziwego zdarzenia. Jak widać pełni ona rolę,
która wykracza poza czysto kulturalny zakres
działań, wpisując się również w konsolidację raszyńskiego środowiska wokół ważnych
dla niego wydarzeń. Poniżej przedstawiam
Państwu sprawozdanie i relację fotograficzną.

Start Biegu 1809 © J. Kaiper

PO POŁUDNIU
W Centrum Kultury Raszyn, Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba,
patron wystawy, wręczył nagrody laureatom konkursu fotograficznego
pod tytułem „Ziemia Raszyńska w Obiektywie”.
WIECZOREM
Również w budynku Centrum Kultury Raszyn odbył się koncert Inaugurujący Dni Raszyna 2016 w wykonaniu kwartetu smyczkowego
Obsession.
18 KWIETNIA RANO
W Centrum Kultury Raszyn dla szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowano konkurs historyczny pod tytułem „Wokół Bitwy Raszyńskiej 1809 roku”.
PO POŁUDNIU
W Szkole Podstawowej w Raszynie zorganizowano Raszyńskie Igrzyska Olimpijskie w wybranych kategoriach lekkoatletycznych o Puchar
Wójta Gminy Raszyn. Koronną dyscypliną był bieg Bitwy Raszyńskiej
1809, którego dystans wynosił 1809 m. Licznie zgromadzona publiczność dopingowała i oklaskiwała zawodników: zwycięzców i pokonanych. W tym roku Puchar Wójta zdobyła Szkoła Podstawowa w Raszynie. Na zakończenie Wójt pan Andrzej Zaręba i dyrektor Szkoły
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Puchar Wójta Gminy Raszyn © J. Kaiper

Podstawowej w Raszynie pan Andrzej Niedbała, wyrazili przekona»»» cd. str. 4
nie, że takie zawody staną się tradycją w naszej Gminie.

MINISTER ZDROWIA W GMINIE RASZYN

Wizyta Ministra Zdrowia dr Konstantego Radziwiłła
w Gminie Raszyn

Od lewej: dr Z. Figat, Minister Zdrowia K. Radziwiłł, Starosta
M. Gołoś, Wójt A. Zaręba, v-ce Wójt M. Kucharski © J. Kaiper

Wójt A. Zaręba, Ministrer Zdrowia dr K. Radziwiłł,
dr Z. Figat © J. Kaiper

Służba zdrowia – wspólny temat © J. Kaiper

W trakcie zwiedzania © J. Kaiper

19 kwietnia br. na zaproszenie Wójta Gminy
Raszyn pana Andrzeja Zaręby, odwiedził
naszą gminę Minister Zdrowia dr Konstanty
Radziwiłł. Oprócz Wójta Gminy Raszyn i jego
zastępcy pana Michała Kucharskiego, Ministra
powitali: Starosta Powiatu Pruszkowskiego
pan Maksym Gołoś, Radna Powiatu Pruszkowskiego pani Katarzyna Klimaszewska, przewodniczący Rady Gminy Raszyn pan Dariusz
Marcinkowski oraz Radna Gminy Raszyn pani
Teresa Nowak. Rolę przewodnika po Centrum
Medycznym Raszyn przyjął na siebie Kierownik Centrum Medycznego „Judyta” w Raszynie
dr Zbigniew Figat.
Minister Konstanty Radziwiłł zapoznał się
z budynkiem naszej placówki zdrowia oraz
organizacją jego pracy. Podczas rozmowy,
która nastąpiła po zwiedzaniu placówki,
Minister wysoko ocenił funkcjonalność i estetykę CMR, jak też działalność operatora NZOZ
„Judyta”. Wyrażona przez niego opinia jest
dla nas podwójnie cenna. Z jednej strony jako
przedstawiciela Rządu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialnego za ochronę zdrowia,
z drugiej, jako lekarza z wieloletnią praktyką.
Potwierdza ona przekonanie o trafnej polityce zdrowotnej prowadzonej przez władze
Gminy Raszyn.
Jacek Kaiper

Rozmowa z dr Zbigniewem Figatem Dyrektorem CM „Judyta” w Raszynie
Jacek Kaiper: Nie tylko w gminie Raszyn,
ale także w całym powiecie pruszkowskim
i dalej nie milkną odgłosy wizyty Ministra
Zdrowia, dr Konstantego Radziwiłła w Centrum Medycznym „Judyta” w Raszynie, przy
ul. Poniatowskiego 18a. Jak Pan – gospodarz –
ocenia to wydarzenie?
Zbigniew Figat: Na pewno to dla nas wielki
zaszczyt, możliwość zaprezentowania naszej
przychodni, poruszenia lokalnych problemów
zdrowotnych widzianych oczami mieszkańców Gminy Raszyn, ale także okazja do porozmawiania o kierunkach rozwoju organizacji
opieki zdrowotnej w całym kraju, możliwości
jej udoskonalenia i tym podobne.
J.K.: Pan Minister był pod wrażeniem przychodni i jej wyposażenia, ale, jak sądzę, najbardziej zaskoczyła go ilość lekarzy specjalistów,
którzy udzielają porad w Centrum Medycznym
„Judyta” w Raszynie.
Z.F.: Też odniosłem takie wrażenie. Z dużym
zainteresowaniem studiował w komputerze terminarz przyjęć lekarzy w ciągu kilku
ostatnich dni. Zauważył, że pomimo faktu,

iż codziennie odbywa się kilkaset porad, nie
odczuwa się tłoku, atmosfery oczekiwania czy
zniecierpliwienia.
J.K.: – No właśnie. Zauważyłem, że na poczekalniach jest raczej niewielu pacjentów.
Z.F.: To zasługa przestrzegania harmonogramu wizyt. Pacjent nie musi przychodzić
wcześniej i czekać, bo wie, że porada zacznie
się dość dokładnie o określonej godzinie.
Ma to duże znaczenie zwłaszcza w sytuacji,
gdy coraz więcej naszych pacjentów zapisuje
się do lekarzy przez Internet. Najwięcej osób
można było zauważyć na rehabilitacji. No, ale
to nic dziwnego. Dziennie wykonujemy ponad
dwieście zabiegów.
J.K.: W jakich specjalnościach są aktualnie
udzielane porady?
Z.F.: z kardiologii, neurologii, okulistyki,
pulmonologii, hipertensjologii, balneologii i medycyny fizykalnej, diabetologii, alergologii, ortopedii, no i oczywiście z interny
i pediatrii. Na miejscu wykonujemy również
USG. Mamy szkołę rodzenia, badamy słuch,

wzrok, robimy badania cytologiczne, spirometryczne – wszystko to nieodpłatnie dla pacjentów Judyty. Systematycznie można zrobić
mammografię i densytometrię. Prowadzimy
też wykłady z promocji zdrowia.
J.K.: Nic dziwnego, że to się Panu Ministrowi
podobało. Ale bardzo ciekawa była również dyskusja w sali konferencyjnej pod koniec wizyty
Ministra.
Z.F.: No cóż. Jesteśmy praktykami, mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie funkcjonowania całej opieki zdrowotnej. Odniosłem
wrażenie, że Pan Minister z zainteresowaniem
wsłuchiwał się w nasz głos. Może będą tego
jakieś pozytywne rezultaty dla pacjentów.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wizyty Pana
Ministra w Centrum Medycznym „Judyta”
w Raszynie. Czujemy się szczególnie wyróżnieni. Dziękujemy. Zapraszamy pacjentów
do korzystania z naszych usług. Znajdziecie nas także na www.judytaraszyn.pl oraz
na Facebooku.
J.K.: Dziękuję za rozmowę.
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WIECZOREM
Na tym samym boisku, na którym rozgrywane były zawody, odbył się
koncert K2 i Buki.
19 KWIECIEŃ RANO
W Szkole Podstawowej w Raszynie odbył się finał konkursu SUPERKLASA 2016 oraz uroczystości Święta Szkoły.

WIECZOREM
w kościele pod wezwaniem Św. Szczepana i Św. Anny w Raszynie,
odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem księdza prałata Zdzisława Karasia, w której jako koncelebranci udział wzięli ksiądz
prałat Bartłomiej Kapałka oraz ksiądz kanonik Grzegorz Jaszczyk.
W Mszy uczestniczyli: Wójt pan Andrzej Zaręba, radni gminy Raszyn,
sołtysi, pracownicy gminy oraz mieszkańcy. Po Mszy odbył się krótki
koncert złożony z piosenek patriotycznych.
23 KWIETNIA
W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „ŚWIETLIK” W RYBIU
został wyświetlony film „Raszyn 1809” w reżyserii Lucyny Smolińskiej
i Mieczysława Sroki, znanych polskich dokumentalistów. Wyprodukowany w 1977 r. przez Telewizję Polską, nie pojawił się wcześniej
w raszyńskiej rzeczywistości. Wyciągnięty z przepastnych archiwów
TVP przez Małgorzatę Kaiper, kierownika Świetlicy, okazał się bardzo ciekawą prezentacją wydarzeń, które doprowadziły do Bitwy
pod Raszynem, a także skutków walki dla polskiej racji stanu. Fabularyzowana forma, przeplatana obrazami bitwy zaczerpniętymi z ekranizacji „Popiołów” Andrzeja Wajdy, pozwala sądzić, że powinien on zainteresować nie tylko dorosłych, ale też młodzież podczas lekcji historii.

Święto Szkoły © J. Kaiper

W POŁUDNIE
Wójt Andrzej Zaręba, radni, sołtysi i pracownicy Gminy Raszyn złożyli
kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci: na cmentarzu, na grobli
– miejscu najbardziej zaciekłych walk i przy kapliczce upamiętniającej śmierć płk. Cypriana Godebskiego. Co roku na pamiątkę wydarzeń
z 1809 roku mieszkańcy i władze Raszyna składają pod pomnikiem
wieńce i zapalają znicze. Na delegację oczekiwały już przy pomniku
Panie Dyrektor z gminnych przedszkoli oraz dzieci z Przedszkola
pod Topolą, które dotarły tu, jako pierwsze.

PIKNIK PATRIOTYCZNY W FALENTACH
23 kwietnia, z okazji 207 rocznicy Bitwy pod Raszynem, Stowarzyszenie
Projekt Raszyn zorganizowało Piknik Patriotyczny. Jak co roku odbył się
na terenie Pałacu w Falentach, gdzie swój obóz rozbili rekonstruktorzy
wcielający się w żołnierzy napoleońskich. Apel wojska napoleońskiego,
liczne atrakcje dla dzieci, znakomita grochówka to tylko część atrakcji,
które czekały na licznie przybyłych miłośników tej ciekawej imprezy,
w tym Starosty Pruszkowskiego Pana Maksym Gołosia, Wójta Andrzeja
Zaręby i v-ce Wójta Michała Kucharskiego.

Piknik Patriotyczny w Falentach © A. Pluta

XXXI RAJD „SZLAKIEM NASZEJ HISTORII”
Na cmentarzu © J. Kaiper

Delegacja ze SP w Sękocinie © J. Kaiper
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Start Rajdu © A. Pluta

OBCHODY DNI RASZYNA
XXXI RAJD „SZLAKIEM NASZEJ HISTORII”
23 kwietnia ze Szkoły Podstawowej w Raszynie wystartował XXXI Rajd
„Szlakiem Naszej Historii” zorganizowany w przez szkolny SKKT, Centrum Kultury Raszyn oraz Koło Kombatantów. Uroczystego otwarcia
dokonał honorowy patron Rajdu Wójt Andrzej Zaręba. W imprezie
uczestniczyło ponad 350 osób z naszej gminy. Pieszo i na rowerach

przemierzali trasy, których głównymi punktami były historyczne
miejsca Gminy Raszyn, m.in. kościół w Raszynie, pałac w Falentach,
czy Rezerwat Stawy Falenckie. Rajd stanowi część ogromnej imprezy,
która odbywa się również w Magdalence, Michałowicach, Pruszkowie
czy dzielnicy Włochy. W ten sposób w kolejnych pokoleniach utrwalana jest pamięć o ważnych dla narodu wydarzeniach.
Jacek Kaiper

RADA GMINY RASZYN

XXI Sesja Rady Gminy Raszyn
Podczas Sesji Rady Gminy, która odbyła się
14 kwietnia Radni pochylili się nad wieloma,
ważnymi dla mieszkańców sprawami.

Gminny Program
Wspierania Rodziny
Gminny Program Wspierania Rodziny
dla Gminy Raszyn na lata 2016 – 2022 to
dokument, który w oparciu o diagnozę sytuacji rodzin w gminie projektuje skoordynowane działania wszystkich instytucji gminnych wspierających rodziny. Podczas dyskusji
nad Programem Radna Teresa Nowak zaproponowała stworzenie w gminie klubów
dziennego pobytu dla osób starszych wymagających opieki ze względu na stan zdrowia oraz dla małych dzieci w wieku przed
przedszkolnym.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Raszyn
Kolejna uchwała, którą podjęli Radni dotyczyła Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Raszyn. Zasadnicza treść dokumentu dotyczyła poprawy jakości środowiska
poprzez obniżenie zapylenia i zmniejszenia
udziału CO2 w atmosferze. Wójt pan Andrzej
Zaręba stwierdził, że działania Gminy Raszyn
od lat mają charakter proekologiczny, a obecnie wpisuje się w nie przygotowanie do docieplenia Szkoły Podstawowej w Raszynie. Gmina
zabiega o dofinansowanie tej inwestycji.

Sprawozdania Pełnomocnika Wójta
ds. Profilaktyki i Uzależnień
Pani Beata Adamiak, Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i Uzależnień, złożyła przed
Radą Gminy sprawozdania z realizacji
w 2015 r. Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przedstawiła szczegółowe

Obrady XXI Sesji Rady GminyRaszyn © J. Kaiper

działania, które zostały sfinansowane z tzw.
„korkowego”, czyli z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wskazała, że wartość sprzedanego
alkoholu systematycznie spada, a w 2015 r.
była niższa niż kiedykolwiek. Pani Beata Adamiak poinformowała Radnych, że w 2015 r.,
w gminie funkcjonowało 98 niebieskich kart,
zawierających dane osób dotkniętych przemocą. W ciągu roku zamknięto 31 kart, a założono 27. Zdecydowana większość przejawów
agresji wiąże się z nadużywaniem alkoholu
lub narkotyków stąd powiązanie działań każdego z wymienionych programów.

Sprawozdanie Wójta
z bieżącej działalności
W pierwszej części sprawozdania Wójt pan
Andrzej Zaręba poinformował zebranych
o szeregu imprez, które w związku ze Świętami Wielkanocnymi zorganizowano w Centrum Kultury Raszyn i Świetlicy Środowiskowej w Rybiu. Wspomniał o koncercie
zorganizowanym przez Ambasadę Wietnamu
z udziałem najwybitniejszych wietnamskich
artystów, który zaszczycili swoją obecnością
jego ekscelencja ambasador Wietnamu oraz
sekretarz ambasady.

Kolejne informacje dotyczyły bieżących
inwestycji:
•• Ogłoszono przetarg na budowę 8. oddziałowego przedszkola przy ul. Poniatowskiego
w Raszynie, a na przełomie maja i czerwca
powinniśmy również poznać wykonawcę
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ładach.
Z uwagi na wysoki koszt inwestycji gmina
będzie występowała o dofinansowanie.
•• Wyłoniony został wykonawca budowy
przyłączy kanalizacyjnych w Falentach
Dużych, Falentach Nowych w Ładach
i Jankach.
•• Zawarto umowę na budowę kanału
sanitarnego pod Aleją Krakowską w celu
podłączenia do sieci plebanii i pobliskich
nieruchomości.
•• Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miklaszewskiego, oświetlenia ulicy
Hetmańskiej, Willowej i Zacisze, budowę
ul. Malwy w Rybiu i Krańcowej w Raszynie.
Kontynuowana jest budowa ulic Reymonta
i Żeromskiego.
Podobnie jak w latach ubiegłych, Urząd
Gminy już od wczesnej wiosny sukcesywnie realizuje plan tegorocznych inwestycji.
Pozwala to na lepsze wykorzystanie posiadanych środków.
Jacek Kaiper
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WYDARZENIA

Konkurs palm w Raszynie
I w tym roku w Gminie Raszyn odbył się konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Zgodnie
z obyczajem nagrodzone palmy wierni zanieśli do kościoła w Raszynie, w procesji, której przewodniczył ks. Prałat Zdzisław Karaś. Najpiękniejszą palmę niósł Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej
Zaręba. Do konkursu stanęło tak wiele palm, że koniecznością było przydzielenie wielu nagród:
•• W kategorii przedszkola pierwsze miejsce przyznano plamie z Bajkowego Przedszkola
w Raszynie, drugie grupie Kubusia Puchatka Przedszkola w Sękocinie, trzecie zdobyła grupa
Motylki i Złote Rybki z Przedszkola W Stumilowym Lesie, a wyróżnienie dostała palma z grupy
Starszaków Niebieskich z Przedszkola w Falentach.
•• W kategorii szkół podstawowych klas młodszych po pierwsze miejsce sięgnęła szkoła Podstawowa w Ładach (kl. II A), drugie i trzecie Szkoła Podstawowa w Raszynie (kl. I C i II F), a wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa w Sękocinie za kompozycję klas I – III.
•• W kategorii klas starszych: pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa w Ładach (kl. IV A), drugie
Szkoła Podstawowa w Sękocinie (kl. IV – VI).
•• W kategorii Klubów Seniora palma Klubu Seniora Raszyn zajęła pierwsze miejsce, drugie
zdobyła praca Klubu Seniora Rybie.
•• W kategorii prac indywidualnych pierwsze miejsce zdobył Bartłomiej Bartoszewski, drugie
Ola Ostrowska, oboje ze Szkoły Podstawowej w Ładach.
•• Podobnie w kategorii prac indywidualnych grupowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa
w Ładach za pracę Mai Chmielewskiej, Julki i Mai Napierała, Zosi Mazur, Małgosi Błasiak,
Krystiana i Kuby Wilczkowskich, Eryka i Filipa Kowalczyków, Olli i Marcela Lao. Drugie miejsce przypadło uczniom tej samej szkoły: Filipowi Raczkowskiemu, Mateuszowi Walczakowi
Jacek Kaiper
i Konradowi Kabale. 						

Na kościelnym dziedzińcu © J. Kaiper

Ks. Proboszcz Z. Karaś © J. Kaiper

Msza Święta w intencji pomordowanych na wschodzie

Składanie kwiatów w Kaplicy Katyńskiej © J. Kaiper

W dniu 10 kwietnia kościele pod wezwaniem Świętego Bartłomieja w Rybiu odbyła się Msza Święta
poświęcona pamięci zamordowanych w Katyniu i innych miejscach zbrodni na wschodzie oraz ofiar
katastrofy smoleńskiej. W uroczystości udział wzięli: Wójt gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba wraz
ze swoim zastępcą panem Michałem Kucharskim, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marcinkowski, radni oraz poczty sztandarowe gminnych szkół. Odprawił ją ksiądz prałat Bartłomiej Kapałka.
W kazaniu ksiądz proboszcz, nawiązując do postawy Świętego Piotra, wskazał na słabości
ludzkie oraz na cienką linię pomiędzy wiernością a zdradą. Wójt gminy Raszyn wygłosił krótkie
przemówienie dotyczące dwóch tragedii, które w odstępie siedemdziesięciu lat dotknęły Polskę
na ziemi smoleńskiej. Po mszy przedstawiono kompozycję słowno-muzyczną „Katyń 1940 i Smoleńsk 2010 – pamiętamy” według scenariusza pana Krzysztofa Będkowskiego, złożoną z tekstów
Alicji Pater Grabowskiej, Wiesława Kani, Piero Onifiani, Jana Górec Rosińskiego oraz wyjątków
z pism generała Andersa i Lecha Kaczyńskiego. Następnie przedstawiciele Gminy złożyli wiązanki
kwiatów przed ołtarzem w Kaplicy Katyńskiej. 					
Jacek Kaiper

Wieczór Wietnamski w Centrum Kultury Raszyn
1 kwietnia 2016 w Centrum Kultury Raszyn odbył się koncert poświęcony Trinh Cong So’n, twórcy 600 piosenek popularnych w Wietnamie,
Japonii, a ostatnio w Chinach. Piosenki, dzięki którym zdobył popularność, dotyczyły uczuć i były w wymowie pacyfistyczne, co w czasie wietnamskiej wojny naraziło je na wykluczenie z oficjalnego obiegu w obu częściach podzielonego kraju. Trinh Cong So’n znany jest również jako
poeta i malarz amator. Znakomici artyści zaśpiewali kilkadziesiąt piosenek, których ze wzruszeniem słuchali zaproszeni na uroczystość goście.
Po koncercie uczestnicy zostali ugoszczeni znakomitymi, wietnamskimi specjałami, które przygotowała ambasada Ludowej Republiki Wietnamu
przy współudziale Centrum Kultury Raszyn.
Wieczór zaszczycili swoją obecnością: Jego
Ekscelencja Ambasador Ludowej Republiki Wietnamu pan Pham Kien Ne oraz Sekretarz Ambasady pan Luong Quang Chingh, przyjęci bardzo serdecznie przez Wójta Gminy Raszyn pana
Andrzeja Zarębę. 			
Jacek Kaiper
Występy © J. Kaiper
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Zaproszeni goście © J. Kaiper

OBCHODY DNIA TRZEŹWOŚCI

Dzień Trzeźwości

Maja Borowa

Maja Borowa

Oliwia Lewanowicz

Ernest Gryber

Jakub Wilczkowski

Julia Sosnowska

Michał Kowalski

Konrad Kabala

Szymon Tymiński

Oliwia Lewanowicz

W DNIU 21 MARCA 2016 r., w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy oraz w siedzibie Raszyńskiego
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Klub
ARKA przy ul.Poniatowskiego 20 w Raszynie
obchodzony był po raz kolejny Ogólnopolski
Dzień Trzeźwości. Dzień ten stanowi okazję
do zwrócenia uwagi na problemy spowodowane nadużywaniem alkoholu.

Spotkanie uczniów z Komendantem
Obchody rozpoczęliśmy od spotkania
uczniów raszyńskiego gimnazjum z Komendantem Komisariatu Policji w Raszynie
Panem Maciejem Wicińskim oraz Rzecznikiem Prasowym Komendanta Powiatowego
policji w Pruszkowie Panią Karoliną Kańką.
W dyskusji uczestniczyli członkowie RSRA
Klub ARKA oraz Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Pani Beata Adamiak.
Poruszono wiele ważnych tematów dotyczących współczesnych zagrożeń młodych
ludzi. Czym może się skończyć zażywanie
środków narkotycznych, w tym dopalaczy,
do czego może doprowadzić spożywanie

alkoholu przez młodzież oraz jakie konsekwencje prawne grożą nieletnim za uczestniczenie m. in. w bójce, rozboju czy kradzieży.
Rozmawialiśmy także o codzienności w stowarzyszeniu abstynenckim, celach i zadaniach realizowanych przez ludzi z ARKI.

Akcja Raszyńskiej Policji
Raszyńska Policja aktywnie włączyła się
w obchody Dnia Trzeźwości poprzez przeprowadzenie akcji : „Powstrzymaj pijanego
kierowcę”, która polegała na kontrolowaniu kierujących pojazdami pod kątem jazdy
pod wpływem alkoholu oraz wręczaniu ulotek pasażerom informujących o tym jak rozpoznać, przekonać oraz powstrzymać osobę
pod wpływem alkoholu przed prowadzeniem samochodu. Skontrolowano ponad 200
kierowców.

Konkurs plastyczny
Jednym z głównych punktów tegorocznego
Dnia Trzeźwości, było wręczenie nagród
w konkursie plastycznym „Bezpieczna

Kacper Dobrowolski

Rodzina – Szczęśliwe dzieciństwo”, który był
organizowany wspólnie z Panią Pełnomocnik
Wójta ds. Uzależnień – Beatą Adamiak. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem
wśród uczniów szkół podstawowych naszej
Gminy.
Nagrody w naszej siedzibie otrzymały
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ładach,
podopieczni pani Elżbiety Borsuk. Uczniom
Szkoły Podstawowej w Raszynie nagrody
i wyróżnienia zostały wręczone w dniu obchodów Święta Szkoły ,19 kwietnia 2016r. Było
miło i sympatycznie, a laureaci i goście wydawali się być zadowoleni.
Przez cały dzień można było zapoznać się
z ofertą pomocową Punktu Konsultacyjnego
ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
oraz otrzymać wszelkie informacje o działalności Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich Klub ARKA. Dostępne były
materiały na temat placówek lecznictwa
odwykowego, grup samopomocowych, terapii
i uzależnienia od alkoholu oraz innych form
pomocy przy różnego rodzaju uzależnieniach.
Artur Kozieł
wiceprezes RSRA klub ARKA

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Top Druk Sp. z o.o., sp.k., ul. Nowogrodzka 151a, 18-400 Łomża
Nakład: 7000 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów,
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

RASZYN NA NIEBIESKO!
Dlaczego? Ponieważ 1 kwietnia placówki
edukacyjne z Gminy Raszyn „wzięły w swoje
ręce” obchody ŚWIATOWEGO DNIA WIEDZY
NA TEMAT AUTYZMU, z towarzyszącą mu
akcją solidarności z osobami z autyzmem –
„ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO”. Celem działań było rozbudzanie świadomości społecznej
o autyzmie - specyficznym i nadal tajemniczym zaburzeniu.
Trudności z obszaru autyzmu dotyczą
zwykle kilku sfer funkcjonowania dziecka
lub osoby dorosłej, ujawniając się w komunikacji, relacjach interpersonalnych oraz
rozumieniu emocji własnych i innych. Nierzadko towarzyszy im niski poziom koncentracji uwagi na osobach i czynnościach,
podwyższony próg wrażliwości sensorycznej, pobudzenie ruchowe, labilność emocjonalna, stereotypowe zachowania. autyzm
jest tajemniczy, bo jego etiologia jest wieloczynnikowa, powiązana z biologicznymi
anomaliami w rozwoju mózgu, czynnikami
genetycznymi, infekcjami, przebiegiem ciąży
i porodu. Istnieje silna korelacja z przebiegiem rozwoju poznawczego i z nieprawidłowym myśleniem. Diagnozę autyzmu można
wykonywać za pomocą testów przesiewowych
przed ukończeniem przez dziecko 18 miesiąca
życia. Im więcej o zjawisku wie społeczeństwo, tym większa szansa wczesnej diagnozy
i skutecznej terapii.
Przedszkole „Pod Topolą” pracuje z dziećmi
autystycznymi i od lat propaguje wiedzę
o nich. W tym roku po raz kolejny, z inicjatywny dyrektor pani Hanny Pasterskiej, specjalistów oraz nauczycieli placówki, zorganizowaliśmy obchody ,,światowego dnia wiedzy
na temat autyzmu”. Były one wyjątkowe,
na „miarę świata”. Z dumą możemy stwierdzić, że w gminie Raszyn wszystkie placówki
edukacyjne włączyły się w obchody ,,Światowego dnia wiedzy na temat autyzmu”.
W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą” w Raszynie było
niebiesko: niebieskie były dzieci, pracownicy,
cały budynek świecił na ten kolor. Na pytanie
„Dlaczego jesteś ubrany na niebiesko?” – Adaś
z grupy żółtej odpowiada: „Bo to jest takie
święto autyzmu czyli tych, którzy nie lubią
hałasu”. Inne dzieci zwracały uwagę na charakterystyczne dla autystów dbanie o ład
i porządek, zatykanie uszu czy wyjątkową
zabawę. Przedszkolaki poznawały „Historię Marii, dziewczynki, która lubi mieć plan.”
Dzieci poznając Marię dowiedziały się, w jaki
sposób dziewczynka może porozumiewać się,
jak postrzega świat, z czym ma problemy.
Naszym przedszkolakom nie wystarczyła
8

tylko teoria - samodzielnie próbowały
doświadczać, przenosząc się w świat autyzmu i czując jak nasze zmysły zmieniają
i zniekształcają odbiór rzeczywistości. „Pod
Topolą” powstały także wyjątkowe „niebieskie” prace plastyczne, a korytarz zaświecił
magicznymi, niezwykłymi niebieskimi żarówkami. Nie tylko w budynku przedszkola dużo
się działo. Przedszkolaki odwiedziły Urząd
Gminy Raszyn, Centrum Medyczne Raszyn
oraz Kościół Parafialny, zostawiły tam ulotki,
naklejki oraz zostały uwiecznione na niebieskich zdjęciach z wyjątkowymi gospodarzami
miejsc, które odwiedziły. Każdy przedszkolak
wracał do domu ze specjalną przypinką oraz
bogatszy o wiedzę o autyźmie, z postawą
pełną akceptacji, otwartym sercem oraz jakże
ważną tolerancją i wyrozumiałością!
W ,,Bajkowym Przedszkolu” w Dawidach
wszyscy „zaświecili na niebiesko”, niebieskie
były sale i budynek. Dzieci, podczas zajęć
dydaktycznych w prezentacji multimedialnej
zobaczyły historię chłopca, którego brat ma
autyzm. Poznawały objawy autyzmu i sytuacje doświadczane przez osoby autystyczne
oraz ich najbliższych.
Również w Przedszkolu w Falenatch
dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola
,,zaświecili na niebiesko”. Dzieci poznały opowiadanie Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel pt.:
„Kosmita”, prowadziły rozmowy na temat
postrzegania inności dziecka – autysty.
Z dużym entuzjazmem uczestniczyły w zabawach dramowych i parateatralnych „Jaś i Małgosia i przyjaciel Franio”, z wykorzystaniem
wykonanych samodzielnie kukiełek oraz
w zabawach uczących zmysłowego poznawania świata. Przedszkole realizuje także całoroczny cykl wychowawczy ,,Pomocna dłoń”.
W Przedszkolu w Sękocinie, dzieci z grupy
młodszej słuchały opowiadania pt. „Jestem
inny i co z tego..?” i rozmawiały o historii
chłopca z autyzmem, ucząc się właściwych
postaw wobec innych rówieśników. Starszaki układały historyjkę obrazkową na podstawie zachowań dziewczynki z autyzmem.
Kolor niebieski był wszechobecny: w ubiorze, w pracy plastyczno-technicznej pt.: „Świecimy na niebiesko”. Dzieci uczyły się tolerancji,
akceptacji i życzliwości.
Dzieci i nauczyciele z Przedszkola nr 2
„W stumilowym lesie” również ubrali się
na niebiesko! Przedszkolaki poznały bajkę
pt. „Kosmita”, prezentującą problemy Kacpra – chłopca z autyzmem. Dzieci dowiedziały się, że osoby z autyzmem mają
problemy z mówieniem, postrzeganiem
świata, rozumieniem relacji społecznych,
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Niebieskie przedszkolaki z Lotniczej © arch. przedszk.

Niebieskie przedszkolaki ze Spokojnej © arch. przedszk.

Niebieskie przedszkolaki z Dawid © arch. przedszk.

Niebieskie przedszkolaki z Sekocina © arch. przedszk.

Niebieskie przedszkolaki z Falent © arch. przedszk.

Z wizytą u Przewodniczącego RGR D. Marcinkowskiego © J. Kaiper

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

Niebieskie przedszkolaki ze szkolnej © arch. przedszk.

Niebiesko w SP w Raszynie © arch. przedszk.

Niebiesko w Gimnazjum © arch. przedszk.

Niebiesko w SP w Raszynie © arch. przedszk.

Niebiesko na Pruszkowskiej © arch. przedszk.

Z wizytą u Wójta A. Zareby © J. Kaiper

zrozumiały, że nie jest to ani gorsze, ani lepsze
– jest po prostu inne. Piękne ilustracje dzieci
do przeczytanej bajki panie nauczycielki
przedstawiły w formie albumów i wystaw
skierowanych do rodziców. Poznawaniu
autyzmu pomagały tematyczne gazetki. We
wszystkich lokalizacjach przedszkola (ul. Lotnicza, ul. Szkolna, ul. Spokojna) wykonano
pamiątkowe zdjęcia.
W Szkole Podstawowej w Raszynie dzieci
z klasy IIB wysłuchały informacji dotyczących funkcjonowania rówieśników dotkniętych autyzmem oraz sposobów pomocy.
Obejrzały film pt. „Nie jestem niegrzeczny, ja
mam autyzm”, a po filmie dyskutowały, w jaki
sposób społeczność klasowa może pomóc
i ułatwić funkcjonowanie w szkole koledze
z autyzmem. Wykonały także piktogramy
przedstawiające emocje, uczucia, czynności, osoby oraz rzeczy. Oczywiście nie mogło
zabraknąć niebieskiego koloru!
Tego dnia była z nami Szkoła Podstawowa
w Sękocinie wywieszając specjalne plakaty
o autyźmie. W niektórych klasach przeprowadzono zajęcia dydaktyczne, dzięki którym
dzieci pogłębiły wiedzę o autyźmie, zaprezentowano filmy: „A jak Autyzm”, „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”, „Zrozumieć czym jest
Autyzm”, „Autyzm w 51 sekund”, „Tacy jak Wy”.
W Szkole Podstawowej w Ładach odbyły
się liczne pogadanki na temat autyzmu.
Na zebraniu z rodzicami temat ten również
został szczegółowo poruszony - z pewnością
ważne jest, aby także dorośli ,,nie byli zieloni
w sprawie autyzmu”.
W Gimnazjum w Raszynie wielu
nauczycieli, pracowników i uczniów dodało
do ubioru element niebieski. Podczas trzeciej lekcji nadano przez radiowęzeł audycję przybliżającą uczniom tematu autyzmu
i cel obchodzenia „Światowego dnia wiedzy
na temat AUTYZMU”. Na szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty i ulotki mówiące
o historiach osób z autyzmem.
Cieszymy się, że w tym roku przyłączył się
do akcji także Gminny Ośrodek Sportu
w Raszynie, który pokazywał codzienne
życie osób dotkniętych zaburzeniem, oświetlił na niebiesko zewnętrzną ścianę budynku
pływalni, powiesił na budynku pływalni niebieski baner, a w swoich placówkach niebieskie plakaty propagujące akcję.
Bardzo dziękujemy wszystkim i mówimy;
„Do zobaczenia za rok” mając nadzieję,
że odzew będzie równie duży. Bardzo
ważne, żeby powszechna była świadomość,
że autyzm nie znika! jednak zawsze może
dojść do poprawy funkcjonowania osoby
z tego typu trudnościami! Żeby tak się stało,
ważne jest rozpoczęcie działań diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych jak
najwcześniej. Warto wiedzieć więcej, starać

się zrozumieć bardziej i wspierać zwłaszcza,
że w lokalnej społeczności Raszyna też są mali
mieszkańcy posiadający diagnozę autyzmu.
A czy Ty Drogi Czytelniku w przyszłym roku
zaangażujesz się w akcję? Mamy nadzieję,
że TAK!
Karolina Kaniewska, Magdalena Kubiak,
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
„Pod Topolą” w Raszynie

„Pod Topolą
łączymy pokolenia”

11 marca Przedszkole „Pod Topolą” odwiedzili
niecodzienni goście, były to Panie z Klubu
Seniora w Raszynie. Mieliśmy niebywałą przyjemność obejrzeć przygotowane przez Panie
przedstawienie teatralne pt.; „Kot i niesforna
myszka”.

W rolę kota wcieliła się Pani Barbara
Rusnak, mysz zagrała Pani Elżbieta Walędzik,
narratorem była Pani Barbara Turek, a reżyserem Pani Justyna Klasztorna. Nasi podopieczni byli zachwyceni występem. Panie
tworzące Klub Seniora wyraziły chęć dalszej współpracy i zaoferowały cykl przedstawień w naszym przedszkolu. Bardzo się cieszymy, dziękujemy za włożony trud i czekamy
na kolejne spotkania.
J. Paulina Ratajczak, Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”
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INWESTYCJE

Prace przy odwodnieniu Miklaszewskiego
Rozpoczęły się prace przy budowie instalacji odwodnienia ulicy Miklaszewskiego długości
640 m. To kolejny etap budowy systemu kanalizacji deszczowej w tej części gminy. Kolektor
zostanie podłączony do kolektora w Długiej.
Ponadto prace są konieczne teraz ze względu
na planowaną rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ładach, która zacznie się jeszcze w tym
roku. Dla mieszkańców są mniej dokuczliwe
niż zakończona niedawno praca przy budowie odwodnienia w Długiej. Po zakończeniu
prac firma, która jest wykonawcą zamówienia, odtworzy nawierzchnię ulicy.
Budowa odwodnienia ul. Miklaszewskiego © J. Kaiper

Budowa odwodnienia ul. Miklaszewskiego © J. Kaiper

Plac zabaw na Jesiennej

Plac zabaw przy Jesiennej © J. Kaiper

Tu nie tylko są nowe zabawki, ale i plac jest częściowo ogrodzony. Mieszkańcy przeznaczyli
na ten cel znaczną część funduszu sołeckiego.
Już teraz widać, że zabawki są znacznie lepszej
jakości niż zamontowane w poprzednich latach.
Powinny służyć długo. Gdy tylko zrobi się cieplej,
plac zabaw wypełnią dzieci.

Plac zabaw przy Jesiennej © J. Kaiper

Plac zabaw
w Dawidach
Dążenie mieszkańców sołectwa
Dawidy jest coraz bliższe realizacji.
Na gminnym terenie powstaje plac
zabaw z prawdziwego zdarzenia.
Zabawki zostały zakupione z pieniędzy z funduszu sołeckiego, porządnie ustawione
na placu, ale prace przy placu
zabaw dopiero na półmetku.
Niebawem wszystko zostanie posprzątane i ogrodzone.
Będzie pięknie.

Plac zabaw w Dawidach © J. Kaiper

Przepompownia przy ulicy Szlacheckiej
To dalszy ciąg inwestycji, którą gmina Raszyn wykonuje razem z Powiatem Pruszkowskim.
Aby system odwodnienia był skuteczny spływająca kanałami woda, zanim trafi do pobliskiej Raszynki, musi być odpowiednio oczyszczona, a następnie przepompowana. Jej nadmiary trafią do zbiornika retencyjnego.
I te wszystkie urządzenia budowane są
na terenie przy Szlacheckiej w pobliżu
Oleńki. Dzięki nim nie groźne będą
nawet największe opady, które wcześniej zalewały domy przy Długiej, Szlacheckiej, Miklaszewskiego i pomniejszych uliczkach.
Przepompownia przy Szlachckiej © J. Kaiper
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Przepompownia przy Szlachckiej © J. Kaiper

INWESTYCJE

Ulica Krańcowa

Krańcowa od strony ul. Krzywej © J. Kaiper

Na Krańcowej, zaczynającej się przy głównym trakcie – Na Skraju i prowadzącej
do Krzywej, praca wre. Koparki żłobią rów, a fachowcy układają odwodnienie. Fotoreporter nie mógł się przedrzeć pomiędzy wykopem i pracującymi maszynami.
Dotarł tam dopiero wieczorem. Ulica jest, jak mówią, wykorytowana. Do założenia
pozostała kanalizacja sanitarna, przyłącza wodociągowe, wykonanie elektrycznej
instalacji oświetleniowej i ustawienie latarni z sodowymi oprawami. Niedługo
nawierzchnię wypełni szara kostka brukowa, a zjazdy do posesji czerwona... ale
żeby to teraz zobaczyć, potrzebna jest wyobraźnia. W przyszłym numerze zamieszczę bardziej optymistyczne zdjęcia.

Ulica Reymonta

Krańcowa od strony ul. Na Skraju © J. Kaiper

Ulica Żeromskiego
Dzisiaj już można powiedzieć, że ulica Żeromskiego została przebudowana. Odwodnienie w razie deszczu i inne instalacje są gotowe.
Wykończany jest jeszcze ciąg pieszo jezdny od
ulicy Prostej. Całość posypana piaskiem dla
ustabilizowania kostki nie tworzy jeszcze ostatecznego obrazu. Jednak już teraz mieszkańcy
pobliskiego Reymonta mogą zazdrościć.

Choć wykonana została większość prac instalacyjnych, pozbawiona jezdni ulica przypomina krajobraz księżycowy. Jak tu
będzie? Zajrzyjmy do projektu.
Będzie jezdnia o szerokości
5,5 m z szarej kostki, objęta
w obustronne opaski, również
szare. Kolorystykę ulicy ożywią
czerwone podjazdy do posesji. W razie ulewnego deszczu
wody opadowe odprowadzi
kanał deszczowy podłączony
do istniejącej sieci. Mieszkańcy
Ulica Reymonta © J. Kaiper
muszą uzbroić się w cierpliwość i wierzyć, że jeszcze trochę i będzie pięknie.

Ulica Reymonta © J. Kaiper

Żeromskiego © J. Kaiper

Żeromskiego © J. Kaiper

Ulica Malwy
Ta niewielka uliczka odchodząca w bok od 19 Kwietnia i łącząca ją z ulicą Białobrzeską doczekała się przebudowy, a właściwie budowy. Ekipa rozpoczęła prace niedawno, a już instalacje gotowe: odwodnienie, kanalizacja, woda i gaz, przyłącza wodociągowe i sanitarne w granicach działek. Jeszcze tylko hydrant przeciwpożarowy
i można układać nawierzchnię. Zaprojektowano ją z szarej kostki, która będzie harmonizować z czerwonymi
podjazdami i chodnikami. Brakuje tylko malw... ale tego nie ma w projekcie.

Ulica Malwy © J. Kaiper

Ulica Malwy © J. Kaiper

Ulica Malwy © J. Kaiper

stronę redaguje Jacek Kaiper
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CENTRUM KULTURY RASZYN

SACRUM 1050 rocznica Chrztu Polski
7 kwietnia o godzinie 18.00 w Galerii Centrum Kultury Raszyn odbył się
wernisaż wystawy malarstwa artystów, Jerzego Miszalskiego i jego
córki Anny Miszalskiej-Gąsienicy. Uroczystego otwarcia dokonał
Dyrektor Centrum Kultury Raszyn Mariusz Smolicha, gościem był
Wójt Andrzej Zaręba.
Prace ukazują sferę sacrum na wielokulturowym obszarze ziem
Polski. Dominuje kultura chrześcijaństwa rzymskokatolickiego
a wewnątrz niej funkcjonuje również prawosławie, grekokatolicyzm,
judaizm czy muzułmanizm.
Obrazy inspirowane naturą i przyrodą polskiego krajobrazu, z którego „wyrasta” wielka architektura okazałych, murowanych, bądź
skromniejszych, drewnianych obiektów sakralnych. Swoje miejsce
znajduje również „maleńka architektura”, subtelne, ledwie dostrzegalne „osie sacrum”, rozsypane w pejzażu kapliczki i znaki krzyża.
Prace reprezentują solidną, klasyczną szkołę malarstwa pejzażowego,
istotną rolę odgrywa kolor i impastowe pociągnięcia pędzlem wykonane w obecności natury.

Galeria Centrum Kultury Raszyn serdecznie zaprasza na kolejny
wernisaż, który odbędzie się 15 maja, w niedzielę o godzinie 17:30.
Będzie to wystawa malarstwa pt. „Marina” artystki Katarzyny Kordyasz, absolwentki ASP w Warszawie.
Anna Sołtysiak

Boogie Boys

„Z piosenką po Warszawie”

5 kwietnia na scenie Centrum Kultury Raszyn pojawiła się super-sprawna maszyna muzyczna pod nazwą Boogie Boys. Czterech zwariowanych dżentelmenów: Bartek Szopiński – pianino, wokal; Michał
Cholewiński – pianino, Szymon Szopiński – perkusja; Janusz Brzeziński
– kontrabas, przedstawiło niezwykłe show, w którym prezentacje utworów z repertuaru boogie, blues i rytm aud bluesa, wykonane były z niezwykłą energia i wirtuozerią. Grupę nazwano „najlepszym produktem
eksportowym polskiej sceny” co potwierdza fakt, że jako jedyny zespół
spoza Ameryki został finalistą największego bluesowego festiwalu na
świecie „International Blues Challenge – Memphis USA.

„Z piosenką po Warszawie” to
tytuł koncertu w wykonaniu
artystów zespołu Dur – Moll
zaprezentowany 15 kwietnia
w filii Centrum Kultury Raszyn
u w Falentach. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała
z nutą nostalgii najbardziej
popularnych piosenek przed
i powojennych Warszawy.

© Anna Pluta

© Izabela Makarska

Teatrzyk dla dzieci

© Anna Pluta

10 kwietnia najmłodsi widzowie obejrzeli kolejny spektakl teatralny pt. „Krawiec
Niteczka”. Była to barwna opowieść o przygodach głównego
bohatera, który według przepowiedni miał zostać królem.
Spektakl dla najmłodszych
jak zwykle cieszył się dużym
zainteresowaniem.

© Anna Sitkiewicz

Kalendarium MAJ
5 MAJA (CZWARTEK) GODZ. 19:00 – „Zaginiony Świat” – Nieme
Kino – film z 1925 roku.
8 MAJA (NIEDZIELA) GODZ. 13:00 – „Pchła Szachrajka” – teatrzyk
dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Czwarte Miasto z Gdyni.

15 MAJA (NIEDZIELA) GODZ. 18:00 – „Gala Oskarów” – koncert
wokalistów Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy pod kierunkiem
Magdy Ptaszyńskiej.
17 MAJA (WTOREK) GODZ. 18:30 – Wieczór autorski Honoraty
Kaszuby z okazji trzeciego wydania książki pt. „Dzieje Raszyna i Falent”

12 MAJA (CZWARTEK) GODZ. 18:00 – Teatr Parabuch pt. „Dworzec”.
23 MAJA (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 19:00 – „O kobietach – relacje”
14 MAJA (SOBOTA) GODZ. 19:00 – Grupa Słowa i Muzyki - koncert w wykonaniu Studia Piosenki z Falent.
w Falentach - program słowno-muzyczny z okazji 160. rocznicy śmierci
Adama Mickiewicza – filia CKR w Falentach, Al. Hrabska 2.

15 MAJA (NIEDZIELA) GODZ. 17:15 – Wernisaż wystawy malarstwa
Katarzyny Kordyasz pt. „Marina”.
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29 MAJA (NIEDZIELA) GODZ. 15:00 – Piknik z okazji Dnia Dziecka
– Stadion Sportowy w Raszynie im. Kazimierza Jedynaka.
Zapraszamy

CENTRUM KULTURY RASZYN

Konkurs fotograficzny pt. ”Ziemia Raszyńska w obiektywie”
pod Patronatem Wójta Gminy Raszyn

17 kwietnia o godzinie 17.30 w Galerii Centrum Kultury Raszyn odbył się
wernisaż prac konkursu fotograficznego pt. ”Ziemia Raszyńska
w obiektywie” oraz uroczyste rozdanie nagród laureatom.

© Anna Pluta

Jury przyznało trzy wyróżnienia dla trzech autorów: Grażyny Grzegorzewskiej, Michała Miszułowicza i Zbigniewa Piątka. Uroczystego
otwarcia dokonał Dyrektor Centrum Kultury Raszyn Pan Mariusz Smolicha, wyróżnienia wręczył Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba.
Nagrodzone prace wielokrotnie dotyczyły fauny i flory Rezerwatu
Przyrody w Raszynie. Niektóre fotografie ukazują tę przestrzeń w sposób bardzo malarski a nawet „poetycki”. Przedstawiają również ujęcia
architektury Pałacu w Falentach oraz dokumentujące Rekonstrukcję
Bitwy pod Raszynem 1809 r. Wszystkie prace zostały wykonane techniką cyfrową.
Serdecznie zapraszamy miłośników fotografii, amatorów i profesjonalistów do przygotowania prac na kolejną edycję konkursu, która
odbędzie się w następnym roku w ramach Dni Raszyna 2017, szczegóły
wkrótce na stronie:
https://www.facebook.com/centrumkulturyraszyn
Anna Sołtysiak

K2 i Buka

Obsession

18 kwietnia na stadionie Szkoły Sportowej w Raszynie im. Cypriana
Godebskiego w ramach obchodów Dni Raszyna odbył się koncert
popularnych polskich raperów K2 i Buka. Mimo bardzo chłodnego wieczoru temperatura podczas występu wzrastała z minuty na minutę,
a sam występ został entuzjastycznie przyjęty, czego dowodem były
długie kolejki po autografy artystów.

17 kwietnia rozpoczęły się obchody
Dni Raszyna. Z tej
okazji o godz. 18-tej
publiczność zgromadzona w sali widowiskowej Centrum
Ku l t u r y Ra s z y n ,
© Anna Pluta
obejrzała barwne
widowisko w wykonaniu grupy Obsession. To żeńskie wydanie Grupy
MoCarta. Jedyne w swoim rodzaju połączenie muzyki, kobiecości
i dowcipu. Panie Kamila, Agnieszka, Aleksandra i Małgorzata poprzez
swoje obsesyjne obserwacje rzeczywistości obnażają zasady rządzące
światem, zapewniając niezapomnianą rozrywkę. Tak było i w Centrum
Kultury Raszyn gdzie widzowie doceni talent i urodę artystek długo
oklaskując występ.

© Anna Pluta

Konkurs Historyczny
„Wokół Bitwy Raszyńskiej 1809”
W ramach obchodów Dni Raszyna 2016, 18 kwietnia odbył się Konkurs
Historyczny „Wokół Bitwy Raszyńskiej 1809” pod honorowym patronatem Wójta i Rady Gminy Raszyn. Organizatorem Konkursu było
Centrum Kultury Raszyn, a jego celem było pogłębianie i umacnianie
wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w oparciu o poznawanie naszej historii. W konkursie wzięły udział trzyosobowe reprezentacje szkół z naszej gminy i po bardzo emocjonującej rywalizacji
(o zwycięstwie decydowała dogrywka). Puchar Gram Prix (wykonany
przez p. Henrykę Strong) zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej im.
Cypriana Godebskiego w Raszynie (opiekun p. Bożena Resiak), która
wyprzedziła 1 punktem Gimnazjum Nr 1 w Raszynie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (opiekun p. Robert Kwapisz). Trzecie miejsce zajęła
drużyna Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie
(opiekun Magdalena Karpiniak). Czwarte miejsce Szkoła Podstawowa
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach. Jury konkursu w składzie p. Agata Idzikowska (Muzeum Historii Polski) – przewodnicząca,
p. Honorata Kaszuba, p. Krzysztof Będkowski bardzo wysoko oceniło
przygotowanie uczestników konkursu.

© Anna Pluta

KURIER RASZYŃSKI NR 62 KWIECIEŃ 2016 | WWW.RASZYN.PL

13

SENIORZY

Seniorzy z Klubu Seniora Raszyn świętują Dzień Kobiet
Zarząd Klubu Seniora zorganizował w CKR
uroczyste, świąteczne spotkanie Seniorów
uświetnione obecnością zaproszonych Gości:
Proboszcza ks. Zdzisława Karasia, Wójta Pana
Andrzeja Zaręby z z-cą Panem Michałem
Kucharskim, Przewodniczącego Rady Gminy
Pana Dariusza Marcinkowskiego z z-cą Panią
Anną Matracką, Dyrektora CKR Mariusza
Smolichy. Naczelnym władzom gminy towarzyszyli sympatyzujący z naszym Klubem:
Radni, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów
Osiedli oraz Przedstawicielki zaprzyjaźnionych Klubów Seniora.
Zabranych Gości i Seniorów przywitała
Przewodnicząca Zarządu Klubu Pani Barbara Turek, składając życzenia Paniom –
„Abyśmy były uśmiechnięte w dniu tak ważnego święta, abyśmy mimo biegu lat zawsze
kochały cały świat. Abyśmy duchem młodym
były i z problemów nic sobie nie robiły”. A dla
Panów długi wiersz pełen w treści humoru
i serdeczności.
Następnie życzenia złożyli Pan Wójt ze
swoim zastępcą, Przewodniczący Rady Gminy
i Dyrektor CKR, którzy wręczyli bukiety kwiatów dla Pań na ręce przedstawicielek Zarządu
Klubu Seniora. Życzenia zostały przyjęte
przez Seniorki i Seniorów z dużą radością,

atmosfera na widowni ożywiła się, Seniorzy
poczuli się dowartościowani, jako społeczność
raszyńska. Po życzeniach wystąpiła nasza utalentowana gawędziarka Pani Alina Wolska –
Gryba z żartobliwym monologiem o sprawach
damsko-męskich.
Spotkanie w CKR było pełne niespodzianek. Pierwszą był prezent Dyrektora CKR Pana
Mariusza Smolichy, który zaprosił znanego
satyryka Marka Majewskiego z towarzyszącymi
mu artystami: Renatą Zarębską i Krzysztofem
Jaroszyńskim. Drugą niespodzianką był słodki
poczęstunek. Każda osoba wchodząca na salę
otrzymywała też mały upominek – piękne,
artystyczne karty – pocztówki, wykonane przez
Panie seniorki, które utworzyły przy Klubie Sekcję Robótek Ręcznych i Dekoracji.
W Sekcji doradcą, instruktorem jest nasza
znana, utalentowana florystka Pani Justyna
Klasztorna. Składamy jej i innym Paniom
z Sekcji podziękowania za piękne pocztówki
– każdą z innym wzorem i kolorem, tak ładne,
że można je obsadzić w ramki. Panie z Sekcji
aktualnie przygotowują piękne dekoracje
na wielkanocne stoły. Zarząd Klubu zgłosił
się do Dyrektora CKR Pana Mariusza Smolichy
z propozycją zorganizowania w CKR wystawy
tych arcydzieł.

8 marca w Klubie Seniora w Raszynie © arch. klubu

10 MARZEC – skąd wywodzi się obchodzone oficjalnie od kilku lat w tym dniu
Święto Panów? W tym dniu obchodzone jest
święto kościelne 40 Męczenników, czyli rzymskich żołnierzy chrześcijan, którzy nie chcieli
walczyć z chrześcijanami. Żołnierzy tych wpędzono do lodowatej wody, w której wszyscy
zginęli. Nadmieniam, iż na Cyprze, w kościele
Św. Mikołaja jest namalowany fresk przestawiający 40 Męczenników, a nad każdą postacią artysta namalował 40 koron zesłanych
przez Ducha Św. Przyznam, że nie wiem,
dlaczego w naszym zlaicyzowanym świecie
wybrano datę zamordowania rzymskich żołnierzy na Święto Panów. Czyżby Panowie czuli
się męczennikami?
Teresa Szostak

Sukcesy naszych artystów
11 kwietnia br. Ośrodek Kultury „ARSUS”
i Dom Kultury „Miś” z Dzielnicy Warszawa-Ursus, zorganizowały IV Przegląd Piosenki
Polskiej pod hasłem „Kocham Cię Ojczyzno”. Konkurs, oceniany przez profesjonalne
jury, miał na celu krzewienie polskiej tradycji
i historii w piosence i pieśni, promocję osób
utalentowanych muzycznie i konfrontację
zespołów w duchu życzliwości i radości wspólnego muzykowania. Do udziału zaproszono
amatorskie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, folklorystyczne, chóry, duety oraz
solistów.

Centrum Kultury w Raszynie reprezentowały zespoły: „Barwy Jesieni” pod kierunkiem
Pawła Wiśniewskiego, „Rybianie” i Seniorki”
pod kierunkiem Piotra Piskorza i Swietłany
Żarczyńskiej oraz solistki: Alicja Siewiera,
Grażyna Troniarz oraz Radna Gminy Raszyn
Maria Izabela Makarska, z akompaniamentem i pod opieką muzyczną pana Piotra
Piskorza. Nasi wykonawcy zdobyli następujące nagrody:
•• W kategorii zespoły wokalne – I miejsce
zespół „Seniorki”, a wyróżnienie zespół
„Barwy Jesieni”,

Rybianie © I. Makarska
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Koncert Galowy © P. Piskorz

•• W
 kategorii zespoły folklorystyczne –
II miejsce zespół „Rybianie”
•• W kategorii soliści-wokaliści – I miejsce
Grażyna Troniarz, II miejsce Izabela Makarska, wyróżnienie Alicja Siewiera.
14 kwietnia, podczas Koncertu Laureatów,
wręczono zwycięzcom pamiątkowe puchary
i dyplomy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych Dzielnicy Warszawa-Ursus oraz dyrektorzy Domów Kultury
„Miś” i „Arsus” Dyrektor CKR w Raszynie pan
Mariusz Smolicha z małżonką. Przesłuchania
konkursowe i Koncert Laureatów cieszyły się
wielkim zainteresowaniem.
Duża sala widowiskowa Domu Kultury
„Arsus” wypełniona po brzegi, rozbrzmiewała
pięknym śpiewem i muzyką oraz gromkimi
oklaskami publiczności. Organizatorzy konkursu podkreślili ogromny sukces raszyńskich
zespołów i solistów, znanych z wysokiego
poziomu wokalnego i znakomitego doboru
prezentowanych utworów.
Maria Izabela Makarska, Radna Gminy Raszyn,
solistka zespołu „Seniorki”

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „ŚWIETLIK” w RYBIU

Kwiecień w „Świetliku”
Trzeba przyznać, że w kwietniu nie brakowało w Świetlicy atrakcji. Z uwagi na to, że w dni
powszednie wszystkie sale są zajęte, tylko w sobotę i niedzielę możemy rozszerzyć propozycję programową.

SPOTKANIE WIELKANOCNE

2 kwietnia w Świetlicy odbyło się Spotkanie
Wielkanocne, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy: Wójt Andrzej
Zaręba, radni: Krystyna Górska, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Andrzej Górecki,
Marek Bańburski, Dyrektor CKR Mariusz
Smolicha wraz z małżonką oraz Dyrektor
GOS Katarzyna Klimaszewska. Swoją obecnością zaszczycił nas ks. Proboszcz Bartłomiej
Kapałka i ks. Jacek Maliszewski. W spotkaniu
uczestniczyło również wielu mieszkańców
Rybia, szczególnie seniorzy i rodzice dzieci
uczęszczających do Świetlicy. Burzliwe oklaski zakończyły wspólny występ Zespołu Rybianie i dzieci ze Świetlicy, którzy zaprezentowali
ludowe przedstawienie „Chodzenie po dyngusie”. Rybianie śpiewali, narratorzy opowiadali o wielkanocnych obyczajach, a dzieciaki
mówiły wielkanocne wierszyki i tańczyły
tańce wg. własnej aranżacji. Po występie ugościliśmy wszystkich tradycyjnym wielkanocnym żurkiem, jajkami i wspaniałymi mazurkami. To była bardzo udana impreza.

SENASE KINOWE

Tym razem widzowie obejrzeli polski film
Body/Ciało w reż. Małgorzaty Szumowskiej,
który uzyskał wiele prestiżowych nagród,

Chłopcy kontra Basia

w tym za kreacje aktorskie Janusza Gajosa,
Mai Ostaszewskiej oraz debiutantki Justyny
Suwały.

Teatrzyk „MALUSZEK” dla dzieci

Na kolejne przedstawienie Teatrzyku kukiełkowego „Maluszek” zaprosiliśmy naszych
najmłodszych. Dzieci świetnie się bawiły
oglądając przygody „Kota w butach”. Trzeba
przyznać, że ta publika nigdy nie zawodzi.

IMPRESJE MUZYCZNE

W kwietniowym koncercie wystąpił folkowo-jazzowy zespół „Chłopcy kontra Basia”.
Wspaniałe teksty, stanowiące przetworzenie
wyszukiwanych przez nich legend z różnych
stron świata, muzyczne aranżacje na perkusję
(Mateusz Modrzejewski), kontrabas (Marcin
Nenko) i typowo ludowe, wracające powoli do
łask instrumenty takie jak lira korbowa, kaval
i deduk (Sebastian Wielądek), a na ich tle czysty, dźwięczący głos Basi Waldowskiej – dają
zadziwiający efekt. Wprowadziły nas wszystkich nie tylko w świat muzyki, ale i w niepowtarzalny, czasem mroczny klimat ludowych
opowieści. Sala była pełna, muzycy bisowali.
A potem wszyscy raczyliśmy się świetnym ciastem Pani Ani.

Wielki Turniej Podniebnych Bitew © A. Miszułowicz

NASZA HISTORIA

Z tego cyklu odbyły się dwie imprezy. Pierwsza to projekcja dokumentalno-historycznego
filmu „Raszyn 1809”, w reżyserii L. Smolińskiej
i M. Sroki. Wyprodukowany w 1977 r. przez
TVP, osiągalny był jedynie w przepastnych
archiwach. Obecnie ujrzał światło dzienne
wpisując się w obchody Dni Raszyna 2016.
Drugą imprezą był Finał Wielkiego Turnieju Podniebnych Bitew. Po dwóch spotkaniach zapoznających z grami planszowymi
wyprodukowanymi przez IPN, przyszedł czas
na finałową rozgrywkę. Zawody poprzedziła
prelekcja znawcy tematu, pomysłodawcy
i współorganizatora imprezy dr. Pawła Rokickiego, kierownika Sekcji Wystaw IPN. W turnieju uczestniczyło 12 zawodników i wielu
kibiców. Rozgrywki trwały kilka godzin, aby
w efekcie wyłonić zwycięzców: I miejsce –
Andrzej Dutkiewicz, II miejsce - Ewa Janiec,
III miejsce Janek Dutkiewicz. Atmosfera turnieju była wspaniała, do czego przyczynili się
z pewnością wszyscy organizatorzy i pomocnicy. Szczególne podziękowania składam
dr. Pawłowi Rokickiemu, Jerzemu Zajdlowi
i Tadeuszowi Rokickiemu. Serdecznie dziękuję również Paniom: Joannie Rokickiej i Ewie
Janiec za wspaniałe ciasta, którymi pokrzepiali się zawodnicy w trakcie walki.
Wszystkie informacje o naszych imprezach
znajdziecie Państwo na www.facebook.com/
swietlicarybie

Chodzenie po Dungusie © P. Piskorz

Kalendarium MAJ
7 MAJA (SOBOTA) GODZ. 18:00

SOBOTNIE KINO ŚWIETLIKA – „Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy”.
Wstęp wolny!

22 MAJA (NIEDZIELA) GODZ. 15:30

KINO DLA DZIECI – „SAWA. MAŁY, WIELKI BOHATER” Wstęp wolny!

UROCZYSTA MAJÓWKA dedykowana ks. Bartłomiejowi Kapałce.
Uczestnicy spotykają się na ul. 19 Kwietnia róg Olszowej, po czym
przejdą w procesji do kościoła na Mszę Św., a następnie poczęstunek
w dolnym kościele.
Organizator: Zespół Rybianie.

14 MAJA (SOBOTA) GODZ. 15:30

5 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 18:00

8 MAJA (NIEDZIELA) GODZ. 17:00

TEATRZYK „MALUSZEK” – ”O kocie, wężu i żywej wodzie”.
Wstęp wolny!

20 MAJA (PIĄTEK) GODZ. 16:30
Dzieci uczęszczające do Świetlicy zapraszają rodziców na przedstawienie ROBOT BINGO dla mam i tatusiów.

Koncert „Wiosna to My” w wykonaniu Alicji Siewiery, Izabeli Makarskiej
i Piotra Piskorza. Wstęp wolny!

Zapraszamy
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SZKOLNE WYDARZENIA

O tym, że w Szkole w Ładach festiwale lubią
Z ręką na sercu przyznajemy się – lubimy
uczyć w niekonwencjonalny sposób, łącząc
przyjemne z pożytecznym. Już po raz szósty w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Ładach odbył się Festiwal
Humanistyczny pod hasłem „Nie taki język
polski straszny”. Tym razem humaniści spotkali się 19 marca (sobota) 2016 roku. Przybyło
w sumie 130 osób. Uczestnicy podzieleni byli
na trzy kategorie:
▪▪ Klasa IV – 15 uczniów;
▪▪ Klasa V – VI – 47 uczniów;
▪▪ OPEN – 68 osób.
▪▪ Na początek wszyscy pisali test z zakresu
wiedzy o języku. Kolejnym etapem były
przystanki zadaniowe:
▪▪ „Rozmowy w toku o księciu Józefie Poniatowskim” (wyszukiwanie informacji związanych z Patronem szkoły);
▪▪ „ Między nami graczami” ( g ra „ Kto
pozmywa”);
▪▪ „Magia haftu” (a jakże proste haftowanie,
nawet dla mężczyzn);
▪▪ „Pokaż mi to” (zabawa w kalambury);
▪▪ „Quizzeria” (rozwiązywanie quizów online);
▪▪ „Ortograficzne potyczki” (rozwiązywanie
dyktand online);
▪▪ „Myślenie nie boli” (twórcze pisanie);
▪▪ „ www.infomusic.pl” (rozwiązywanie
muzycznych zagadek);
▪▪ „Dobieramy w pary” (łączenie synonimów);
▪▪ „ Le t ’ s ta l k i n En g l i s h ” ( w s z y s t k o
po angielsku).
Uczestnicy Festiwalu świetnie się bawili,
łącząc naukę z zabawą. Organizatorzy
zagwarantowali każdemu bitwę z własnymi
myślami, uśmiech od ucha do ucha oraz grę
wartą świeczki. Koordynatorem imprezy była
pani Iwona Pastuszka.
Miłośnicy spod znaku cyrkla i linijki także
mieli swoje święto. W sobotę, 20 lutego
2016 roku w naszej szkole zorganizowano
dla nich siódmy Międzypowiatowy Maraton Matematyczny pod patronatem Wójta
Gminy Raszyn. Uczestniczyli w nim nie tylko
uczniowie naszej szkoły, ale także z Sękocina
DAM PRACĘ
Zatrudnimy do pakowania
wyborów laboratoryjnych
praca od poniedziałku do piątku
MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o. Raszyn
ul. Gałczyńskiego 8
tel. 22 720 35 12 w. 150
praca na 2 zmiany:
6:00 - 14:00, 14:00 - 22:00
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i Piastowa. Celem Maratonu jest propagowanie zainteresowania matematyką nie tylko
wśród dzieci, ale także ich starszego rodzeństwa i rodziców. Uczniowie klas VI mieli możliwość sprawdzenia umiejętności przed sprawdzianem kończącym szkołę podstawową,
gimnazjaliści – przed egzaminem gimnazjalnym, a maturzyści mogli zbadać poziom swojej wiedzy w kategorii „matura podstawowa”
i „matura rozszerzona”. Dla rodziców zaś była
to nie lada przygoda, kiedy po latach ponownie zasiedli w szkolnych ławkach i rywalizowali ze swoimi dziećmi o lepszy wynik
w zadaniach testowych. W sześciu kategoriach wiekowych uczestniczyło łącznie 117
osób. Głównym koordynatorem imprezy był
pan Piotr Królak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe grawerowane długopisy,
a laureaci nagrody ufundowane przez Wójta.

Konkursów ci u nas dostatek
Drugi semestr dopiero co się rozpoczął, a tu
wysyp prawdziwy konkursów wszelakich
i dla tych, co lubują się w cyferkach i tabliczce
mnożenia, i dla tych, co słowo pisane kochają.
Do konkursów matematycznych uczniów
przygotował pan Piotr Królak, do konkursów
literackich – Iwona Pastuszka.
27 lutego odbył się w Szkole Podstawowej w Raszynie drugi etap (gminny) Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego
„ASIK”. Z naszej szkoły brało w nim udział
10 uczniów, a do trzeciego etapu zakwalifikowali się: Małgorzata Błasiak kl. 5b, Natalia Szafrańska kl. 5c i Michał Petryka kl. 6a.
Na początku marca odbyły się także
gminne eliminacje w 38. Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka”. Pierwsze
miejsce w kategorii klas IV-VI zdobyła Milena
Pengryn z klasy IV a. Milenka reprezentowała
naszą gminę w etapie powiatowym w Pruszkowie, zdobywając wyróżnienie.
W grudniu nasi uczniowie brali udział
w II edycji Międzynarodowego Konkursu „Bajka
i legenda świata w życie nam się wplata”. Jury
nagrodziło m.in. prace dzieci z Ukrainy, Cypru,
Białorusi, Litwy, Rosji. Tym bardziej cieszy
fakt, że wyróżnienie otrzymał uczeń naszej
szkoły Antek Fołtyn z klasy IV b.
4 marca rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs „Hotelowe Bajanie”. Uczestnicy
mieli do napisania 10-stronicowe opowiadanie związane z historią lub legendą, która
miała miejsce na terenie województwa,
w którym znajduje się szkoła. Opowiadanie
powinno być oparte na mało znanej, niepublikowanej czy wręcz zapomnianej historii,
która mogłaby być idealną promocją danego
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regionu. Do Konkursu zgłosiło się 356 szkół,
napłynęły 1784 prace uczniów. W protokole
Jury podkreśliło, że poziom tegorocznej edycji był fascynujący. Fascynujące są również
wyniki:
Pierwsze miejsce zajął
KAMIL PYRKA z klasy Vb
Drugie miejsce zajęła
MILENA PENGRYN z klasy IVa
Trzecie miejsce zajął
KUBA WILCZKOWSKI z klasy Va
Uczniowie ci wygrali dla całej klasy tygodniową wycieczkę do Zakopanego z dofinansowaniem: 60% za I miejsce, 40% za II miejsce i 20 % za III miejsce. Nagrodzonym
uczniom całym sercem gratulujemy i głośno
wołamy: Hip! Hip! Huuuuura!
Iwona Pastuszka

SZKOLNE WYDARZENIA

Koncert życia Fryderyka Chopina
17 i 18 marca 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Raszynie wystawili musical
pt. „Koncert życia Fryderyka Chopina”. Dzieci z klas III – VI w sposób śpiewno-taneczny
przybliżyły koleżankom, kolegom i rodzicom postać i twórczość naszego wielkiego kompozytora. Ośmiu uczniów przygotowanych przez pana Piotra Piskorza w ramach zajęć
CKR: Tina Ha, Alek Kania, Gabrysia Grzegorzewska, Blanka Jaśkiewicz, Marcin Kosieradzki,
Wiktoria Grodzicka, Krzysztof Michalak i Mateusz Barański – zagrało fragmenty utworów
Fryderyka Chopina. Chór szkolny zaśpiewał i zatańczył menueta, poloneza i walczyka. Prezentację multimedialną wzbogacającą występ uczniów przygotowała pani Małgorzata
Kasprzak. Przedstawienie spotkało się z wielkim aplauzem słuchaczy. Ewa Wijatkowska

Misterium Pańskie w Kościele
św. Szczepana w Raszynie

Zwyczaje wielkanocne

Sobotni wieczór 19 marca 2016 roku przeszedł do historii – ci, którzy byli w raszyńskiej świątyni tego dnia o godz. 19.00 przeżywali mękę i śmierć Jezusa Chrystusa,
oglądając Misterium Pańskie przygotowane przez uczestników zimowego wyjazdu
do Wisły. Pomysł, by zorganizować inscenizację zrodził się w czasie parafialnego
rekolekcyjno-narciarskiego zimowiska.
Proboszcz Zdzisław Karaś w drodze powrotnej do Raszyna zaprosił chętnych
do realizacji przedsięwzięcia. Uczestnicy podjęli wyzwanie i dzielnie w Wielkim
Poście przychodzili późnym wieczorem na próby. Znaliśmy się już trochę, gdyż siedem dni w czasie tegorocznych ferii, od rana do wieczora przebywaliśmy w swoim
towarzystwie i wiedzieliśmy, że podołamy. Najbardziej wierzyli w nas główni organizatorzy: Ewa Wijatkowska – reżyser, krawcowa, garderobiana i chórzystka oraz
Zbigniew Książek – scenarzysta, operator światła i efektów specjalnych w jednej
osobie. To oni dźwigali cały ciężar odpowiedzialności. Podziękowania należą się
również operatorowi dźwięku w osobie Marka Bilskiego. Dobrze, że są osoby, które
mobilizują leniwych, zachęcają
do oddania własnego czasu, wyrywają z rytmu spraw doczesnych,
zabiegania o dom, dzieci, pracę.
Dla aktorów dużych był to czas
dobrego przygotowania do Paschy, dla dzieci naoczne przyglądanie się wydarzeniom związanym
z męką Jezusa. Dla wszystkich czas
poznawania siebie nawzajem –
członków tego samego parafialnego kościoła.
Sama gra nie byłaby tak
efektowna, gdyby nie oprawa
muzyczna w wykonaniu raszyńskiego chóru „Effatha” pod batutą
Olivii i akompaniamencie Pawła
Kaczyńskich oraz stylizowanych
kostiumów, których uszycie sfinansował Proboszcz naszej parafii, a które będą na stanie kościoła,
systematycznie wzbogacane.
Dziękujemy wszystkim, którzy
weszli w role i tym, którzy przybyli
na tę uroczystość. Mamy nadzieję,
że zachęcimy innych parafian –
rodziny, dzieci i młodzież do włączenia się w kolejne akcje.

Dnia 21 marca uczniów Szkoły Podstawowej w Raszynie w świąteczny nastrój wprowadził montaż słowno-muzyczny ,,Zwyczaje świąt wielkanocnych na Mazowszu”. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 4a oraz chór
szkolny pod kierunkiem p. Ewy Wijatkowskiej i p. Renaty
Szeląg. Na widowni zasiadły klasy czwarte, piąte i szóste.
Spektakl oprócz walorów artystycznych posiadał
także walory edukacyjne. Czwartoklasiści, ubrani w stroje
ludowe, przybliżyli tradycje i zwyczaje związane z wiosennymi świętami. Przedstawienie urozmaiciły radosne
piosenki i elementy taneczne.
Aktorzy pożegnali publiczność mocnym akcentem,
przypominając o zbliżającym się lanym poniedziałku.
Jak stary obyczaj każe, widzowie zostali pokropieni wodą.
Renata Szeląg

W imieniu wszystkich uczestników
Dorota Książęk
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Czy pisarzom burczy w brzuchu?

Jest pisarzy jak gwiazdek na niebie i nie znam wszystkich ich tajemnic twórczych… pisał kilka lat temu
popularny i lubiany autor dla dzieci i młodzieży - Paweł Beręsewicz. W związku z Międzynarodowym Dniem Pisarzy (3 marca) postanowiliśmy cały miesiąc odkrywać pisarskie tajemnice.
Książki są fundamentalnym zasobem każdej biblioteki. Za sprawą ich magicznej mocy możemy
poznawać niesamowite historie bohaterów, przenosić się w czasie, zdobywać wiedzę, kształtować osobowość i wyobraźnię. Marzeniem miłośnika literatury jest spotkanie z ulubionym
pisarzem , otrzymanie upragnionego autografu. Mimo, iż autorzy dużo podróżują, nie do każdego czytelnika są w stanie dotrzeć osobiście. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych i w oparciu o książkę „Czy pisarzom burczy w brzuchu?” zorganizowaliśmy zabawę w pisarzy
i uczestników spotkania autorskiego. Mieliśmy przyjemność gościć uczniów wszystkich klas
pierwszych Szkoły Podstawowej w Raszynie i kilkanaście grup przedszkolnych z naszej gminy.
W rolę pisarza wcielił się bibliotekarz, dzieci zamieniły się w uważnych uczestników spotkania
autorskiego. Zastanowiliśmy się, jak wygląda życie pisarza od podszewki, dociekaliśmy, czy
pisanie można odziedziczyć po rodzicach, z którą książką autor jest najbardziej związany, czy
zawsze marzył, by być pisarzem i skąd się biorą pomysły. Dowiedzieliśmy się, czy pisarze wyróżniają się czymś szczególnym, czy po ubiorze
i wyglądzie zewnętrznym jesteśmy w stanie
ich rozpoznać. Prześledziliśmy wizerunki znanych pisarzy od starożytności przez średniowiecze, nowożytność po czasy współczesne.
Polecamy świetną książkę Pawła Beręsewicza i zapraszamy do udziału w organizowanych przez bibliotekę spotkaniach autorskich!
Podczas lekcji bibliotecznej © M.K+éos

Łukasz Żywulski

Książka dla seniora
W naszej bibliotece pojawił się ostatnio nowy dział, zawierający książki ze specjalnie powiększonym drukiem. Dział ten, zwany „DUŻE LITERY”, znajduje się tuż obok nowości bibliotecznych
eksponowanych w wypożyczalni dla dorosłych. Nieduża jeszcze kolekcja, licząca kilkadziesiąt
tytułów, składa się w dużej części z książek drukowanych na zamówienie, a ich format, czcionka
i światło między wierszami są zdecydowanie większe niż w standardowych wydawnictwach.
W kwietniu udało się zakupić kolejnych trzydzieści pozycji, są to m.in. polskie powieści obyczajowe, popularne romanse, kryminały i literatura popularnonaukowa. „DUŻE LITERY” są przeznaczone głównie dla osób z dysfunkcjami wzroku. Pełen wykaz nowości z tego działu znajduje się
na stronie www.bibliotekaraszyn.pl w zakładce Zbiory/Polecamy - nowości miesiąca. Pozostałe
pozycje łatwo odnajdziemy w katalogu online, po wpisaniu w słowa-klucze hasła „Duże litery”.
Zespół GBP

Kalendarium Biblioteka
15 KWIETNIA – 31 MAJA

Wystawa z okazji 207 rocznicy bitwy pod
Raszynem „Książę Józef Poniatowski w grafice
XIX wieku” – reprodukcje ze zbiorów Cyfrowej
Biblioteki Narodowej POLONA.
Hol biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

6 MAJA (PIĄTEK), GODZ. 18:00

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską.
Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.
WSTĘP WOLNY

9 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

Warsztaty z tabletami, godz. 16:00 (dzieci
7-10 lat) „Ożywiamy rysunkowego ludzika”,

18

godz. 17:00 (11-13 lat) „Spacerujemy
po kosmosie”. Czytelnia, ul. Poniatowskiego 20.
Zapisy: 22 720 03 81
lub dagna.mach@bibliotekaraszyn.pl

10 MAJA (WTOREK), GODZ. 17:00

Warsztaty rękodzieła dla pań (koralikowe).
Filia w Jaworowej, ul. Warszawska 95.
Szczegóły: 513 618 775 (po godz. 13:30)

11 MAJA (ŚRODA)
Warsztaty z tabletami, godz. 16:00 (dzieci
5-7 lat) „Książka multimedialna”, godz. 18:00
(od 13 lat) „Zabawa z fotografią”. Czytelnia,
ul. Poniatowskiego 20, zapisy 22 720 03 81 lub
dagna.mach@bibliotekaraszyn.pl.
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12 MAJA (CZWARTEK), GODZ. 17:00

Finał akcji wspierającej naukę samodzielnego
czytania „Czytam sobie w bibliotece”, rozdanie
dyplomów i upominków najaktywniejszym
uczestnikom.
Filia w Jaworowej, ul. Warszawska 95.

13 MAJA (PIĄTEK), GODZ. 18:00

Warsztaty malowania koszulek, vol. 2.
Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.
Zapisy i szczegóły:
lukasz.zywulski@bibliotekaraszyn.pl

Zapraszamy

SPORT

VII Bieg Raszyński
Bieg Raszyński co roku przyciąga amatorów biegania z całej Polski. W tym roku startowali mieszkańcy Warszawy, Wrocławia, Włocławka, Mińska
Mazowieckiego, Jeleniej Góry, a nawet Sopotu.
Najmłodsi biegacze mieli 16 lat, a najstarsi 84. Rozgrzewkę poprowadził patron główny imprezy
firma GRAVITAN. Trasa biegu wiodła uliczkami
Raszyna i Rybia. Bieg Raszyński wystartował spod
Urzędu Gminy Raszyn , a finiszował na ul. Unii
Europejskiej. Do pokonania były 3 pętle po 3,33km.
W kategorii OPEN zwyciężył Jakub Nowak,
który przekroczył linię mety z czasem 30:37.
Na zbliżającym się Orlen Warsaw Maraton będzie
walczył o wyjazd na Olimpiadę w Rio. Drugi uplasował się Andrzej Skarżyński z czasem 32:14,
a na trzecim miejscu, po raz pierwszy w historii
Biegu Raszyńskiego stanęła kobieta Katarzyna
Kowalska, która osiągnęła czas 33:06. Zawodniczka
reprezentująca klub LKS Vectra Włocławek ma już
zapewniony start na Olimpiadzie w Rio. Był to dla
organizatorów ogromny zaszczyt gościć na Biegu
Raszyńskim tak utytułowanych zawodników
z całej Polski.
Wśród mieszkanek Gminy Raszyn zwyciężyła
Natalia Markiewicz (49:37), drugie miejsce zajęła
Monika Kosson (53:40), a trzecie miejsce zajęła
Adrianna Niewiadomska (54:07). Wśród Panów
z Gminy Raszyn na pierwszym miejscu stanął
Sebastian Grzejszczyk (37:47), na drugim Marcin Wegrzyn (39:52), a na trzecim Adam Kamiński (39:53). W specjalnie stworzonej kategorii
dla mieszkańców Gminy Raszyn dla amatorów
Nordic Walking, najszybciej przekroczyli metę
z kijakmi: Robert Gański, Stanisław Troniarz
i Cezary Brzoski.

Silna ekipa Nordic Walking © J. Kaiper

Na starcie © arch. biegu

Biegną całe rodziny © J. Kaiper

Wesoła drużyna dopingowała najlepiej © arch. biegu

Najstarszy zawodnik © J. Kaiper

Najlepsi © J. Kaiper

Na podium © J. Kaiper Wójt A. Zaręba i v-ce Przewodniczący RGR S. Ostrzyżek © J. Kaiper

Ceremonia wręczania nagród zorganizowana była pod namiotem usytuowanym na
parkingu przy Szkole Podstawowej w Raszynie. Wśród wręczających nagrody zwycięzcom
byli: Dyrektor Biegu Raszyńskiego Janusz Górka, Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, jego
z-ca Michał Kucharski, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marcinkowski, jego z-ca Anna
Matracka, Dyrektor GOS Katarzyna Klimaszewska oraz sponsorzy. Zwycięzcy otrzymywali
nagrody pieniężne, vouchery i karnety od lokalnych sponsorów. Specjalne nagrody zostały
przyznane dwójce maluszków, które dzielnie towarzyszyły w wózkach swoim rodzicom.
W konkursie dla kibiców zwyciężyła niepokonana od kilku lat ,,Wesoła Ekipa” zgarniając
1000 zł, na drugim miejscu stanęli „Piłkarze” zdobywając 500 zł. Piękna pogoda, super
atmosfera, wspaniała organizacja, atrakcyjne nagrody – to wszystko było wizytówką naszej
udanej imprezy.
Organizatorami imprezy byli Klub Sportowy Raszyn i Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie.
Bieg nie odbyłby się bez wsparcia Urzędu Gminy Raszyn, raszyńskich władz oraz sponsorów.
Organizatorzy dziękują Dyrektorom Szkoły Podstawowej w Raszynie, oraz Gimnazjum nr 1
w Raszynie za udostępnienie placówek na potrzeby organizacji biegu. Przekazujemy też
podziękowania Policji i Straży Pożarnej w Raszynie za zabezpieczenie trasy. Dziękujemy
wszystkim wolontariuszom oraz wszystkim którzy pomogli przy organizacji naszego biegu.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejną ósmą edycję Biegu Raszyńskiego.
Marzena Zientara Koordynator ds marketingu i zapisów
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Galeria Młodego Artysty
NAPRAWDĘ MAMY WIOSNĘ
Gdyby nie dzieci, być może zaganiani dorośli, nie zorientowaliby się, że już mamy
wiosnę. Łatwo zauważyć, że dzień jest coraz dłuższy, że nie trzeba już się tak ciepło
ubierać, że można botki zamienić na półbuty czy adidasy. Znacznie trudniej spostrzec,
że to nie jedyne objawy wiosny. Na szczęście w odkrywaniu zmian pomagają dzieci.
One widzą, że na niebie pojawiają się czerwononogie i czerwonodziobe bociany i inne niż
zimą ptaki. Fascynują je żółte kwiaty forsycji, które wyrastają jeszcze przed zieloniutkimi
listkami, uwielbiają przyglądać się różnokolorowym kwiatkom wychylającym się
z grządek w ogródku. I wszystkie swoje spostrzeżenia przenoszą na papier. Zobaczcie
Państwo jak wspaniale je ilustrują.
Przedszkolaczek

B. Maur

BAJKOWE PRZEDSZKOLE W DAWIDACH

M. Dąbrowski

Z. Tryfon

O. Kuchczyńska

A. Zimoń

J. Piwowarski

G. Laskowski

gr. Króliki

SĘKOCIN

PRZEDSZKOLE
W STUMILOWYM LESIE
A. Wodzyńska

B. Siewiera

H. Gąbal

D. Zalewski

