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ZWYCZAJE WIELKANOCNE

ZWYCZAJE WIELKANOCNE
Wiosna kalendarzowa już się zaczęła, meteorologiczna w tym roku również, astronomiczna też już zapukała do drzwi. Rozpoczęła się 21 marca zrównaniem dnia z nocą. Tego
dnia żegna się, a raczej „przepędza” zimę, która w wyobrażeniach ludowych przyjmowała
postać kukły ze słomy – MARZANNY (śmietki, śmiercichy), którą, aby nie dokuczała, leżało
ją spalić lub utopić.
Dla chrześcijan wiosna to oczekiwanie
na „niebo na ziemi”, czyli na okres Wielkiego
Postu, przygotowujący nas do Świąt WIEL�
KANOCNYCH. Już dwa tygodnie wcześniej
odprawia się rekolekcje, robi generalne wio�
senne sprzątanie domu i zakupy, tak, aby
godnie przeżyć okres wielkanocny, trwający
od NIEDZIELI PALMOWEJ poprzez WIELKI
TYDZIEŃ, ŚWIĘTA, BIAŁY TYDZIEŃ aż do NIE�
DZIELI BIAŁEJ, zwanej PRZEWODNIĄ.

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ, zwaną regio�
nalnie kwietną lub wierzbną, na Mszy Św.
święci się PALMY, znak odradzającego się
życia i nieśmiertelności duszy. Robione są
z gałązek wierzbowych „obsypanych” białymi
kuleczkami, przybranych gałązkami buksz�
panu, barwinka lub borówki, kolorowymi
wstążkami, ozdobione zasuszonymi trawami,
kwiatami, czasem z karbowanej bibułki.
Wierzono, że palma chroni ludzi, zwierzęta,
domy i pola przed wszelkim złem tego oraz
tamtego świata. Oklepywano nią domowni�
ków i ustawiano w każdej izbie przy krzyżu
lub świętym obrazie. W czasie choroby poły�
kano wierzbowe „kotki”, dodawano je również
do ziarna siewnego. Na Śląsku, zgodnie z XVII
wiecznym zwyczajem, chłopcy w papierowych
czapach ze wstążkami z kolorowej bibułki,
zwani PUCHEROKAMI, chodzili z palemkami,
składali życzenia i zbierali datki. Na krakow�
skiej wsi, na drewnianym wózeczku wożono,
po bocznych nawach kościoła i po przyko�
ścielnym cmentarzu JEZUSKA PALMOWEGO,
drewnianą lub glinianą figurkę na osiołku.
Zwyczaj zaniechano, ponieważ z czasem przy�
brał on formę hałaśliwej zabawy.
WIELKI TYDZIEŃ – zwiastował koniec

Wielkiego Postu, a każdy jego dzień miał inne
znaczenie.

Poniedziałek – kończono wielkie wiosenne
porządki i przygotowywano do rytualnego
pożegnania się najpopularniejszymi w tym
okresie potrawami, czyli z żurem i śledziem.
Wtorek – dekorowano ściany domów
wewnątrz i na zewnątrz; pod powałą wie�
szano pająki ze słomy, wydmuszek i koloro�
wych piórek; na polepie lub podłodze w tzw.
białej izbie wysypywano piasek, często
w różne wzory.
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Wielka środa to czas szykowania kieł�

bas, pieczenia mięsa, gotowania wędzonek
i bigosu, pieczenia chleba i ciasta, ubijania
masła na święcone.

Wielki czwartek: Wielki czwartek. Oby�
czaj uśmiercania Judasza poprzez spalenie,
topienie, wieszanie szczególnie popularny był
w Małopolsce. W Ziemi Sądeckiej ogromną
kukłę ze słomy wieszano na najwyższym
drzewie lub na wieży kościelnej. Następnego
dnia zrzucano ją na ziemię, bito, szarpano,
a następnie podpalano i wrzucano do stawu.
Wieczorem obrzędowo obmywano się lub
kąpano w potoku albo w rzece – zakładano,
że woda zmyje nie tylko bród, ale również
ochroni przed chorobami.
Wielki piątek: jedzono tylko raz na cały
dzień; nie pracowano w polu, jednak „zakli�
nano” urodzaj, tj. siano w ogrodach warzywa
i kwiaty, sadzono rozsadę wczesnej kapu�
sty, obwiązywano pnie drzew owocowych
powrósłami, aby dobrze owocowały; przy�
gotowywano pisanki na świąteczny stół.
Po południu ministranci z kołatkami oznaj�
miali śmierć Pana Jezusa. Odprawiano Drogę
Krzyżową, a w kościołach przez całą noc ado�
rowano Grób Pański. Wieczorem w piątek lub
w sobotę rano urządzano pogrzeb żuru i śle�
dzia – stary zwyczaj służby dworskiej; garnek
z żurem wynoszono z kuchni i zakopywano
w lesie, natomiast drewnianego śledzia wie�
szano na suchym drzewie.
Wielka Sobota to już święto, choć nadal
obowiązuje post. W tym dniu święcono
pokarmy układając je w koszyczkach wyło�
żonych białą serwetą i przybranych zielonymi
gałązkami, wkładano: baranka (symbolizują�
cego Pana Jezusa, wykonanego z ciasta słod�
kiego lub chlebowego, masła lub masy chrza�
nowej, cukru lub czekolady), jajka (symbol
nowego życia), chrzan (na znak, że Zbawiciel
był pojony żółcią z octem), chleb lub babkę
(oznaka sytości), kiełbasę i masło (symbole
dobrobytu) oraz sól i pieprz, jako smak życia.
Wielu miastach nawiedzano Grób Pański
w różnych kościołach, czasem prowadzając
kwestę na cele dobroczynne.
Wielką Niedzielę rozpoczyna rezurek�
cja, Msza Święta od XVIII w odprawiana rano,
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a nie jak wcześniej o północy. Poprzedzała
ją kanonada dzwonów, petard, wystrzałów
ze strzelb, pistoletów a nawet z moździerzy
i armat (z tego zwyczaju pozostały syreny
strażackie). Ta wrzawa miała pobudzić świat
do życia. Po rezurekcji wszyscy domownicy
zasiadali do śniadania wielkanocnego, aby
podzielić się święconym jajkiem i złożyć sobie
nawzajem życzenia. Obowiązkowe menu
wielkanocne to: żurek lub biały barszcz oraz
biała kiełbasa, potrawy z jajek, różne pie�
czone mięsiwa i pasztety podawane z ćwi�
kłą lub chrzanem, surowe warzywa. Ciasta
– to serowe paschy, serniki, baby i babeczki
drożdżowe lub piaskowe, mazurki z różnym
nadzieniem na kruchym, drożdżowym, bisz�
koptowym lub waflowym spodzie. Po połu�
dniu, do kawy czy herbaty, podawano ajer�
koniak, cytrynówkę, białe wino lub domowy
podpiwek. Dekoracje stołu wielkanocnego
w Polsce, takie same w miecie i na wsi,
to biały obrus, baranek – kurczaczek – kolo�
rowe pisanki – rzeżucha lub żytko w doniczce.
Na temat konwencji wielkanocnego stołu
i zasad ich przestrzegania pisałam w Kurie�
rze Raszyńskim (nr 3/2011).
Po śniadaniu w miastach dzieci, w ogródku
lub dziecinnym pokoju szukały zajączka.
Na wsi po śniadaniu chłopcy z muzyką cho�
dzili po „włóczebnym”, „Po dyngusie”. Chodząc
od chałupy do chałupy składali powinszowa�
nia, a do kobiałek lub do wózeczka przystro�
jonego w drewniane koguciki zbierali datki
– pisanki, bułeczki lub pieniążki. Niekiedy
gospodarz częstował ich kieliszkiem wódki.

Poniedziałek Wielkanocny rano,
w całej Polsce obchodzono ŚMIGUS przeży�
wany pod znakiem wody, tak święconej jak
i zwykłej. Obejmował wszystkie stany, bez
różnicy na wiek, przeważnie było to oblewa�
nie wodą dziewcząt przez chłopców. Po połu�
dniu obchodzono EMAUS – na znak spotka�
nia Zmartwychwstałego Pana z Apostołami.
Spacery, w niektórych miastach przybierały
charakter odpustów i jarmarków.
Wtorek po Wielkanocy był poświęcony
wiośnie – chodzono z GAIKIEM, MAIKIEM
lub NOWYM LATKIEM po wsi. Dziewczęta
i chłopcy z pieśnią na ustach nieśli wysoką
zieloną gałąź, przeważnie choiny, ozdobioną

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Niech Święto Wielkiej Nocy i czas Pańskiego Zmartwychwstania napełni nas wszystkich
spokojem i radością, stanie się źródłem naszej siły i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzymy Państwu, aby nastrój tych świąt przybranych wiosenną radością, utrwalił się
w Waszych sercach na długi czas i pozostał także w poświątecznej codzienności.
Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn, wraz z pracownikami Urzędu Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Gminy Raszyn, wraz z Radnymi
Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedli, GOK, GOS, GBP, Świetlica Środowiskowa „Świetlik”
Redakcja Kuriera Raszyńskiego – Małgorzata Kaiper i Zofia Zajdel

wstążkami i kwiatami. Na szczycie tej gałęzi
przywiązywano lalkę, symbolizującą wiosnę.
Młodzież do wózeczka lub kobiałek zbierała
datki – podobnie jak po dyngusie.

Środa , w Krakowie zwana RĘKAWKĄ

– trzeciego dnia po Wielkanocy po południu
mieszkańcy tłumnie śpieszą na Kopiec Kraka
(nazwa „rękawka” pochodzi od sposobu sypania
kopca rękoma, a ziemię przynoszono w rękawach kapot). Na szczycie wzgórza wysypy�
wano swoje dyngusowe – jaja wielkanocne,
chleb i ciasto, jabłka i pierniki. Robiono to nie
dla zabawy, lecz dla biednych, aby i oni mogli
się pożywić. Z czasem, gdy zaczęła znikać reli�
gijna cześć chleba, „rękawka” stała się zabawą.
Na Podlasiu i na Wileńszczyźnie po południu

we środę po Wielkanocy jest zabawa
– na wzgórzu do dzisiaj układa się zebrane
datki i urządza zawody w toczeniu jajek po
pochyłości lub „wojnę” na tłuczenie jajek stu�
kając je o siebie. Zwycięzca zabiera niepotłu�
czone i te, które najdalej się potoczyły.

Czwartek – DZIADY Wiosenne – skoro

tylko słońce błyśnie w każdej chacie kobiety
szykują się w „odwiedziny duszne”. W białe
płótno zawijają resztki święconego i inne
specjały i sznurem ciągną na cmentarne pia�
ski, aby spełnić odwieczny obrzęd. Siedzą
w kucki, rozmawiają głośno ze swymi zmar�
łym o tym, co było, potem zaczynają lamen�
tować. Na koniec wylewają czarkę wódki na
mogiłę i zaczyna się biesiada. Wieczorem

na cmentarz przychodzą prawdziwe dziady
proszalne i z tego, co pozostało też urządzają
sobie ucztę.

BIAŁA NIEDZIELA – zwana też prze�
wodnią, kończy oktawę wielkanocną. W nie�
których domach sprawuje się w tym dniu
uroczyste śniadanie. Nazwa wywodzi się
od ochrzczonych w Wielką Sobotę, którzy
przez cały tydzień ubrani na biało przycho�
dzili do świątyni. Dawniej chrztu udzielano
w oddzielnych budynkach – baptysteriach,
tylko w Wielką Sobotę. Potem nowoochrz�
czeni przechodzili do świątyni, na spowiedź
powszechną, komunię i bierzmowanie. Sta�
wali się, zatem w jednym dniu pełnopraw�
Zyta Stąpel
nymi członkami kościoła.
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DZIEŃ SOŁTYSA

Obchody Dnia Sołtysa

Organizatorzy spotkania © M. Kaiper

11 marca obchodziliśmy w gminie Raszyn
Dzień Sołtysa. Tego dnia inicjator uroczy�
stości – Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski wraz z Wójtem Andrze�
jem Zarębą zaprosili wszystkich Sołtysów
i Przewodniczących Rad Osiedli na spotkanie,
które odbyło się w Centrum Kultury Raszyn.
Celem uroczystości było okazanie wdzięcz�
ności i szacunku przedstawicielom pierwszej
instancji samorządu, osobom, które podej�
mując bezpośredni kontakt z mieszkańcami,
najlepiej znają ich bolączki i potrzeby. Stąd,
jak podkreślano w kolejnych przemówieniach
spotkania poprowadzonego przez Przewod�
niczącego Rady Gminy Dariusza Marcin�
kowskiego i jego zastępców Annę Matracką
i Sławomira Ostrzyżka, wysoka ranga Sołty�
sów i Przewodniczących Rad Osiedli. Ostat�
nimi czasy ich rola jeszcze bardziej wzro�
sła w związku z udziałem w organizowaniu
procesu wydatkowania funduszy sołeckich.
Co roku, to właśnie oni zwołują zebrania
wspólnoty, pomagają, jako dobrze zoriento�
wani, wybrać zadania, a następnie nadzorują
ich wykonanie, przyczyniając się do lepszego
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Wykonawcy © M. Kaiper

zaspokajania potrzeb i coraz silniejszą inte�
grację środowiska lokalnego.
W swoim podziękowaniu Wójt Andrzej
Zaręba nawiązał do długiej historii funkcji
sołtysa w Polsce, kiedy to, począwszy od śre�
dniowiecza, pełnili oni znaczącą rolę poborcy
podatkowego oraz najniższej instancji sądo�
wej. Z czasem funkcja ulegała ograniczeniu,
aby obecnie powracać, choć raczej w postaci
animatora życia wspólnoty wiejskiej. Trudno
sobie bez ich aktywnego uczestnictwa,
wyobrazić skuteczne działanie samorządu
gminnego. Stąd coraz większe uznanie
dla ich pracy.
W imieniu kół Seniorów podziękowania
złożyły Przewodniczące: Barbar Turek, Halina
Pachulska i Zyta Stąpel, a w imieniu Radnych
– Sławomir Ostrzyżek. Pierwsze, tak uroczy�
ste, obchody w naszej gminie, powiązano
z kończącą się w maju czteroletnią kadencją
obecnych przedstawicieli wsi i osiedli. Z tego
powodu wszyscy Sołtysi i Przewodniczący
Rad Osiedli uhonorowani zostali pamiątko�
wymi albumami i kwiatami. Nie zabrakło
oczywiście urozmaiconej części artystycznej.
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Na początku wysłuchaliśmy koncertu soli�
stek zespołu Seniorki działającego przy Klu�
bie Seniora w Raszynie, pod opieką muzyczną
p. Piotra Piskorza. Maria Izabela Makarska
i Alicja Siewiera zaśpiewały solo i duecie wią�
zankę piosenek, które publiczność nagrodziła
gromkimi oklaskami. Pani Ala Wolska roz�
śmieszała wierszami i nowym monologiem.
Na scenie pojawili się też Panowie: Edmund
Kania i Radny Janusz Hoffman, którzy rozba�
wili publiczność skeczami oraz dowcipami
na temat sołtysów.
Na zakończenie części artystycznej
zebrani wysłuchali recitalu p. Moniki Boras,
której pełne temperamentu piosenki wzbu�
dziły aplauz publiczności. Po części arty�
stycznej uczestnicy spotkania udali się
na poczęstunek.
Już niedługo odbędą się kolejne wybory,
podczas których wyłonimy Sołtysów i Prze�
wodniczących Rad Osiedli. W naszej gminie
to 21 osób. Wiedząc, jak ważną funkcję peł�
nią i jak wiele w gminie od nich zależy, posta�
rajmy się wybrać najlepszych.
Małgorzata Kaiper

RADA GMINY RASZYN

V Sesja Rady Gminy Raszyn
analizą sprawozdań finansowych wybranych
jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn,
w tym kontrolą wykorzystania dotacji z gminy
dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Zmiany w budżecie i WPF

V Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

26 lutego Rada Gminy Raszyn, rozpoczęła obrady od podziękowania za współpracę Mirosławowi Chmielewskiemu, który zrezygnował z funkcji wice wójta Gminy Raszyn, w związku
z objęciem mandatu radnego w starostwie powiatowym w Pruszkowie. Złożyli też życzenia
imieninowe solenizantom: Agnieszce Boczkowskiej, Agacie Kuran-Kalata oraz Mirosławowi
Chmielewskiemu. W dalszej części prace Rady Gminy koncentrowały się na następujących
zagadnieniach:

Przyjęcie „gminnych” kryteriów
rekrutacji dzieci do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
Radni przyjęli uchwałę określającą rodzaj
oraz ilość punktów stosowanych podczas
rekrutacji do gminnych przedszkoli i oddzia�
łów przedszkolnych w szkołach. Kryteria
przyjęte podczas Sesji, uwzględniły obowią�
zek rocznego przygotowania do szkoły dzieci
5 letnich (32 pkt.) oraz prawo dzieci 4 letnich
(16 pkt.) do korzystania z wychowania przed�
szkolnego od 1 wrze�����������������������
śnia 2015 r. ����������
Od 1 wrze�
śnia 2017 r. będzie ono dotyczyło dzieci
3 letnich. Radni postanowili też, że dzieci,
których rodzice rozliczają podatek docho�
dowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszko�
wie, dostaną 4 punkty, dzieci, których oby�
dwoje rodzice pracują – 2 pkt., zaś te, których
rodzeństwo już uczęszcza do placówki – 1 pkt.
Uznano, że taki układ kryteriów będzie mobi�
lizować rodziców do składania rocznych
PIT‑ów w pruszkowskim Urzędzie Skarbo�
wym i tym samym zapewniać wpływ 37% ich
podatku do naszego budżetu.

Najem sal na zajęcia dydaktyczne
ponadprogramowe w szkołach
Rada wyraziła zgodę na bezprzetargowe
wynajmowanie sal lekcyjnych w szkołach
na zajęcia dydaktyczne ponadprogramowe
i kursy na czas oznaczony ponad 3 lat.

Nowa ulica w Słominie
Nazwę Polanki, zaproponowaną przez miesz�
kańców, otrzymała nowa ulica w Słominie,
położona wzdłuż lasu, na przedłużeniu ulicy
Wierzbowej, w kierunki granicy Gminy Raszyn
z Magdalenką.

Uchylenie przystąpień do planów
zagospodarowania przestrzennego
Rada Gminy uchyliła 8 uchwał, na mocy
których w latach 2000 – 2001 przystąpiła
do uchwalania miejscowych planów zago�
spodarowania przestrzennego. Procedowa�
nia tych planów, rozpoczętego pod rządami
ustawy nieaktualnej od 2003 r., nie udało
się zakończyć przez 15 lat i, co gorsza, nic nie
wskazuje, że nastąpi to niebawem. Bezsporne
części planów w minionych latach wy���
łą�
czano, a następnie uchwalano.
Obecnie, szczególnie wobec
uchwalenia nowego studium,
zasadne jest odstąpienie od
procedowania, a następnie
ponowne przystąpienie, ale
już zgodnie z przepisami nowej
ustawy.

Do budżetu na ten rok oraz Wieloletniej Pro�
gnozy Finansowej Rada Gminy wprowadziła
nowe zadanie -„Projekt rozbudowy ulicy Złote
Łany”, które rodzi nadzieję na rozpoczęcie
procedury budowy ulicy stanowiącej ważną
drogę dojazdową do Warszawy.

Sprawozdanie Wójta
z bieżącej działalności
Wójt poinformował radnych o wprowadzenie
e-urzędu, czyli elektronicznego obiegu doku�
mentów, a także podziękował p. Sekretarz
Jolancie Osowieckiej za sprawne wprowadze�
nie systemu. Poinformował również o ogła�
szanych i kolejno rozstrzyganych przetargach
na tegoroczne inwestycje, a także o przyjęciu
rezygnacji z pracy przez wice wójta Mirosława
Chmielewskiego, który nie mógł stanowiska
w Gminie Raszyn łączyć z funkcją radnego
w starostwie pruszkowskim.
Małgorzata Kaiper

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej
Zobowiązanie Komisji Rewizyj�
nej do przygotowywania planu
pracy wynika z ustawy o samo�
rządzie gminnym i musi być
przyjęte uchwałą Rady Gminy.
Poza analizą i ocenią sprawoz�
dania z wykonania budżetu
gminy za 2014 rok wraz ze spo�
rządzeniem wniosku o absolu�
torium dla Wójta Gminy, Komi�
sja zajmie się prowadzeniem
postępowań wyjaśniających
dotyczących rozpatrywania
skarg wpływających do Rady
Gminy, kontrolą inwestycji
gminnych, w szczególności ulic:
Nauczycielskiej i Spółdzielczej,
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TELEFONY w GMINIE

Szanowni Państwo.
Poniżej prezentujemy numery telefonów alarmowych oraz telefony i adresy e-mail do najważniejszych instytucji w Gminie Raszyn. Postaramy się
potarzać te informacje cyklicznie, a także wówczas, gdy pojawi się zmiana. 							
Redakcja

Telefony alarmowe: 112 – ogólny telefon alarmowy
Pogotowie Ratunkowe – 22 999
Straż pożarna – 22 998, Policja – 22 997
Pogotowie Gazowe – 22 992, Pogotowie Energetyczne – 22 991
Instytucja
Komenda Powiatowa
Policji w Pruszkowie
Komisariat Policji
w Raszynie
Centrum Medyczne
w Raszynie
OSP Raszyn

Numer telefonu
22 604 62 13

Strona www, e-mail
www.kpppruszkow.policja. waw.pl
kpppruszkow @policja.waw.pl

22 604 64 11
22 720 01 07
22 720 05 02

www.szpzlo-ochota.pl

22 720 01 08

www.ospraszyn.pl
strazpozarnaraszyn@gmail.com

22 720 25 99

www.facobook.com/ospfalenty

OSP Dawidy
OSP Falenty
Urząd Gminy Raszyn

centrala 22 701 77 77 www.raszyn.pl

22 716 32 60
Telefon alarmowy
22 716 32 55
Tel/fax 22 720 19 08,
720 19 16
wew.: Nadzór: 16
Gminny Ośrodek Sportu
Sekretariat: 12
Księgowość: 18
Recepcja: 17, Fax: 19
EKO RASZYN

www.ekoraszyn.pl
ekoraszyn@ekoraszyn.pl

Adres
05-800 Pruszków
ul. Kraszewskiego 8
05-090 Raszyn
Al. Krakowska 16
05-090 Raszyn
Poniatowskiego 18
05-090 Raszyn
ul. Sportowa 1a
05-090 Dawidy
ul. Warszawska 210
05-090 Falenty
Al. Hrabska 2
05-090 Raszyn
ul. Szkolna 2A
05-090 Raszyn
ul. Unii Europejskiej 3

Godziny otwarcia

Poniedziałek 800 – 1800
wtorek – czwartek 800 – 1600
piątek 800 – 1400
poniedziałek 800 – 1800
wtorek – czwartek 800 – 1600
Piątek 800 – 1400

www.basenraszyn.pl
basen@raszyn.pl

05-090 Raszyn
ul. Sportowa 30

Pływalnia:
codziennie: 600 – 2200
Siłownia:
poniedziałek – piątek: 1100 – 2200
sobota, niedziela: 900 – 2000

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

22 378 14 81
fax: 22 378 14 03

www.gops.raszyn.pl
gops@raszyn.pl

05-090 Raszyn
ul. Unii Europejskiej 3

poniedziałek: 800 – 1800
wtorek – czwartek: 800 – 1600
piątek: 800 – 1400

Gminny Ośrodek
Kultury

22 720 09 87

www.gokraszyn.pl
gok@raszyn.pl

05-090 Raszyn
ul. Poniatowskiego 20

godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – czwartek: 1000 – 1800
piątek: 900 – 1700

GOK Filia
w Falentach

22 720 91 61
512 349 838

05-090 Falenty
Al. Hrabska 2

punkt biblioteczny:
poniedziałek, wtorek, środa,
piątek: 1200 – 1730
czwartek: 1200 – 1900

Gminna Biblioteka
Publiczna

22 720 03 81
22 203 57 19
fax 22 720 27 70

www.facebook.com/bibliotekaraszyn 05-090 Raszyn
ul. Poniatowskiego 20
info@bibliotekaraszyn.pl

Filia w Jaworowej

22 201 06 25

jaworowa@bibliotekaraszyn.pl

05-090 Jaworowa
ul. Warszawska 95

Świetlica Środowiskowa
22 720 27 66
„Świetlik”

www.swietlica-rybie.pl

05-090 Rybie
ul. Spokojna 23

Ognisko Wychowawcze
22 797 44 18
w Jaworowej

www.ognisko-jaworowa.pl

Informacja ZTM

www.ztm.waw.pl
ztm@ztm.waw.pl
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05-090 Jaworowa
ul. Warszawska 95
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 61

poniedziałek, środa, piątek: 1100 – 1900
wtorek, czwartek: 900 – 1600
poniedziałek, środa, czwartek,
piątek: 1300 – 1900
Administracja 800 – 1600
Rozkład zajęć na stronie interne�
towej
poniedziałek – piątek: 1300 – 1900
sobota: 900 – 1500

NOWY UKŁAD DROGOWY

KIEDY RUSZY BUDOWA S7?
Droga ekspresowa S7 z Warszawy (Węzeł Lot�
nisko) do Grójca została ujęta w projekcie Pro�
gramu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014
– 2023, jako ważny odcinek dla całej trasy
polskiego transportu, a w Strategii Rozwoju
Transportu uznano ją za rządowy priorytet.
W listopadzie 2014 r. znalazła się w Kontr�
akcie Terytorialnym dla Mazowsza, a Pre�
mier Ewa Kopacz i Wojewoda Mazowiecki
Jacek Kozłowski potwierdzili szybkie rozpo�
częcie prac: rozstrzygnięcie przetargu wyła�
niającego wykonawcę w pierwszym kwar�
tale 2015 r., a zakończenie budowy w 2019 r.
Obecnie mówi się, że ze wszczęciem postę�
powania GDDKiA musi czekać na przyjęcie
nowego Programu Budowy Dróg Krajowych,
a to przewiduje się w połowie roku. Czy prze�
sunie to całą procedurę? Zobaczymy!

Wiadukt nad Baletową
Zimą ubiegłego roku odbyły się, między
innymi w naszej gminie, konsultacje spo�
łeczne dotyczące przebiegu trasy. Choć zaha�
cza jedynie o fragment Dawid Bankowych, jej
oddziaływanie na cały północno-wschodni
fragment miejscowości, wzbudziło duże
zainteresowanie zarówno mieszkańców jak
i władz gminy. Analiza koncepcji stworzonej
przez firmę Jacobs Polska Sp. z o.o., wykazała
kilka punktów spornych. W związku z tym
mieszkańcy wysłali do GDDKiA ok. 1500 pism
z propozycją zmian, cały rok trwała też kore�
spondencja pomiędzy inwestorem a Urzędem
Gminy Raszyn. W efekcie do koncepcji wpro�
wadzono zmiany: projektowany przejazd
przez trasę wiaduktem w ciągu ul. Spornej
z jednoczesnym zamknięciem przejazdu ul.
Baletową, zamieniono na pozostawienie droż�
nej Baletowej i wyniesienie trasy wiaduktem
nad ulicą.
Czy jest to lepsze rozwiązanie – trudno
powiedzieć, ponieważ nadal nie będzie bez�
kolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe.
Nie nastąpi natomiast wydłużenie przejazdu
o prawie pół kilometra w jedną stronę.
Zważywszy na to, że S7 zmniejszy jeszcze
bardziej ruch samochodowy po naszych
drogach, być może dojazd do Puławskiej
nie będzie gorszy niż jest dziś.

Nie będzie więcej
ekranów akustycznych
W koncepcji budowy drogi ekrany akustyczne
osłaniają jedynie budynki znajdujące się
na skrzyżowaniu trasy z Baletową. Nie odnio�
sły skutku protesty wielu mieszkańców

f przebieg izolinii hałasu o poziomie 60 dB dla pory dnia
f przebieg izolinii hałasu o poziomie 50 dB dla pory nocy

i Gminy Raszyn. W odpowiedzi na pismo
wysłane przeze mnie, jako mieszkańca
Dawid Bankowych, 21 lutego 2014 r., rok póź�
niej GDDKiA stwierdziła, że zaprojektowane
ekrany są wystarczającą, zgodnie z przepi�
sami, ochroną przed nadmiernym hałasem.
Z kolei w odpowiedzi na pismo wysłane przez
Gminę Raszyn inwestor stwierdził, że projek�
tuje zgodnie ze stanem faktycznym, a nie
planami zagospodarowania. Odpowiedź jest
o tyle zastanawiająca, że podczas innej dysku�
sji dotyczącej ekranów przy trasie S8, właśnie
plany zagospodarowania miały ewentualnie
chronić przedsiębiorców przed zasłanianiem
ich firm przez ekrany. Trudno nie ulec przeko�
naniu, że GDDKiA kieruje się różną interpre�
tacją przepisów w różnych miejscach. Szkoda
tylko, że przeciwnie do oczekiwań mieszkań�
ców. Cień nadziei daje ostatni akapit pisma:
„Jednocześnie Oddział informuje, że ponowna
analiza hałasu zostanie wykonana na etapie
sporządzania projektu budowlanego tj. pod
kątem docelowych rozwiązań budowlanych.”
Może wówczas projektant oprze się na aktu�
alnych mapach, które zawierają informacje
o nowych domach powstałych w pobliżu trasy.

Trasa bardzo potrzebna
Nie ulega wątpliwości, że dla mieszkańców
naszej Gminy, a szczególnie jej północno�
-wschodnich obszarów, trasa będzie dużym
udogodnieniem. Po pierwsze, blisko usytu�
owany Węzeł Zamienie ułatwi włączenie się
w ruch Południowej obwodnicy Warszawy,
prowadzącej do S8 i A2, po drugie, zmniejszy
jeszcze bardziej tranzyt mieszkańców Pia�
seczna i Lesznowoli przez nasze drogi. Jest
szansa, że będą one obsługiwać jedynie ruch

lokalny. Poza tym, odkorkowując Puławską,
nam ułatwi kontakt z Ursynowem, Mokoto�
wem i Centrum. To bardzo dobra wiadomość,
szczególnie dla tych, którzy pracują w tym
rejonie stolicy.

Dalszy ciąg
Południowej Obwodnicy Warszawy
W projekcie Programu Budowy Dróg Kra�
jowych na lata 2014 – 2023 znajduje się
również dalszy ciąg Południowej Obwodnicy
Warszawy, od istniejącego obecnie Węzła
Puławska do znajdującego się po drugiej
stronie Wisły – Węzła Lubelska. Podobnie jak
dla opisanego wyżej fragmentu S7, wykona�
nie trasy, w tym liczącego 2, 3 km tunelu na
Ursynowie oraz mostu przez Wisłę, ma trwać
do końca 2019 roku. To zaledwie cztery lata.

Diametralna zmiana
dla mieszkańców Gminy Raszyn
Dzięki już powstałym, powstającym lub pla�
nowanym drogom znaczącej zmianie ulegnie
standard życia w Gminie Raszyn. Z obszarów
rozje�������������������������������������
ż������������������������������������
dżanych przez ogromną ilość samocho�
dów, zakorkowanych i głośnych ma szansę
zmieni���������������������������������������
ć��������������������������������������
się w enklawę ciszy i spokoju. Szcze�
gólnie, że samoloty znacznie rzadziej zba�
czają z wyznaczonego (na granicy gminy)
toru.
Wszystko wskazuje na to, że już niedługo,
z uwagi na bliskość stolicy i szeregu dróg
ekspresowych pomagających w dojeździe
w różne rejony kraju, znacznie zwiększy naszą
atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów
prywatnych i firm.
Małgorzata Kaiper
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Dotacje dla organizacji pozarządowych OŚWIADCZENIE
Ustawa o działalności pożytku publicz�
nego i wolontariacie daje gminie podstawy
prawne do dotowania podmiotów nie zali�
czanych do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku,
które podejmują się wykonywać wybrane
zadania z zakresu zadań własnych gminy.
Wybór podmiotów następuje w drodze kon�
kursu. W bieżącym roku ogłoszone zostały
konkursy dofinansowujące działania spor�
towe, rehabilitacyjne oraz związane z edu�
kacją historyczną. Fundusze wspomagające
rozwój sportu trafiły różnych sekcji Klubu

Sportowego Raszyn, Uczniowskiego Klubu
Sportowy „Łady” oraz Uczniowskiego Klubu
Sportowego GOS. W sumie do ich kasy wpły�
nie kwota 811 500 zł. Działaniami rehabilita�
cyjnymi i terapeutycznymi na rzecz osób uza�
leżnionych od alkoholu i ich rodzin zajmie się
Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Absty�
nenckich Klub ARKA wspomagane kwotą
79 000 zł, a Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”
wykona, z dofinansowaniem 12 000 zł, dzia�
łania o chrakterze edukacji historycznej doty�
czące manewrów wojskowych z czasu Bitwy
Małgorzata Kaiper
pod Raszynem. 		

18 kwietnia 2015 r w Pałacu oraz Parku Pałacowym ITP w Falentach z okazji 206 rocznicy
Bitwy pod Raszynem odbędzie się Piknik Rodzinny z Historią . Uroczyste rozpoczęcie godz.
13.00, szczegóły na plakatach.
Organizatorzy: Projekt Raszyn przy wsparciu Wójta Gminy Raszyn, Samorządu oraz
UDSKiOR

Nowy sprzęt dla OSP Falenty
rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolum�
nowy (teleskopowy), obcinacz do pedałów
z pompką ręczną, zestaw klinów i podkładów
do stabilizacji, wspornik progowy, nóż do cię�
cia szyb, pokrowiec zabezpieczający poduszkę
kierowcy, zestaw osłon zabezpieczają�
cych ostre krawędzie. Koszt zakupu narzę�
dzi to 80.100 zł, a złożyły się na to: Gmina
Raszyn (60.000 zł) i WFOŚiGW (20.000 zł).
Nowy sprzęt zapewni naszej jednostce bez�
pieczne i sprawne działanie w zdarzeniach
komunikacyjnych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach, pod
koniec ubiegłego roku zakupiła nowy zestaw
narzędzi hydraulicznych marki Holmatro.
W skład zestawu wchodzą: pompa, nożyce,

Arkadiusz Możdżeń, Prezes OSP Falenty

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż zgodnie z par. 51,
ust 1 Statutu Powiatu Pruszkowskiego, w dniu
29 grudnia 2014 roku, został powołany Klub
Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” przy
Radzie Powiatu Pruszkowskiego. W skład
Klubu weszli następujący radni kadencji
2014-2018: Dariusz Nowak, Maksym Gołoś,
Zdzisław Siepiera, Aurelia Zalewska, Mag�
dalena Beyer, Katarzyna Klimaszewska, Emi�
lia Wróblewska, Mirosław Chmielewski, Ewa
Borodzicz, Magdalena Karpiniak. Klub obec�
nie przygotowuje „wspólny program dla gmin
powiatu pruszkowskiego”, w którym szcze�
gólne miejsce poświęcimy: zrównoważonemu
rozwojowi gmin, ponad gminnej infrastruk�
turze społecznej, powiatowej infrastrukturze
oświaty, kultury i sportu, porządkowi publicz�
nemu i bezpieczeństwie obywateli, nadzorowi
budowlanemu i zagospodarowaniu prze�
strzennemu, ochronie środowiska i przyrody
oraz współpracy z organizacjami pozarządo�
wymi i stowarzyszeniami. Będziemy na bie�
żąco monitorować realizację budżetu, aktyw�
nie uczestniczyć w poszczególnych komisjach
i sesjach. Naszym celem jest przejrzyste dzia�
łanie w imieniu wyborców i na ich rzecz.
W związku z powyższym deklarujemy ścisłą
współpracę z mediami lokalnymi i środkami
masowego przekazu. Będziemy na bieżąco
informować Państwa o naszych najważniej�
szych działaniach.
Katarzyna Klimaszewska Przewodnicząca Klubu „Prawo
i Sprawiedliwość” przy Radzie Powiatu Pruszkowskiego

SZUKAM PRACY

Hydraulik doświadczony
szuka pracy tel . 603 208 403

OBOWIĄZEK USUWANIA CHWASTÓW
Wzywa się właścicieli użytków rolnych do przeprowadzenia zabiegów zapobiegających rozpowszechnianiu się chwastów lub co najmniej
jednokrotnego w ciągu roku ich koszenia. Obowiązek regulują zapisy następujących ustaw:
g	Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz.1205 z późń. zm.) za grunt zdegradowany należy uznać grunt, którego rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczegól�
ności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo w skutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także
wadliwej działalności rolniczej. Tak więc zachwaszczenie może być uznane za degradację gruntu.
g	Na podstawie art. 15 ust. 1 w/w ustawy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne obowiązany jest do przeciwdziałania degradacji
gleb. Ust. 5 tego artykułu przewiduje, że w razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów (poza erozją), w tym
również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
wójt w drodze decyzji może nakazać właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów. W razie
niewykonania decyzji, wójt zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela gruntów.
g	Zgodnie z art. 3 ust. 1 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późń.
zm.) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowią�
zane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym.
W sytuacji niewykonania w/w zabiegów Wójt podejmie działania wynikające z przytoczonego wyżej art. 15 ust. 1 w/w ustawy.
Monika Marszałek, Kierownik Referatu OŚGK Urzędu Gminy w Raszynie
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EKOLOGIA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH w 2015 r.
REJON I i II: Raszyn, Rybie I, Rybie II, Rybie III, Nowe Grocholice
MIESIĄC

I

II

III

IV

V

RODZAJ ODPADU

VI

VII

VIII

IX

X

XI

1
15
29

13
27

10
24

XII

Dzień miesiąca
co drugi wtorek począwszy od 1 kwietnia*

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

(worek niebieski Mieszkańca – trawa, lście, drobne gałęzie,
odbiór odpadów od godz. 6.00)

14
28

12
26

9
23

7
21

4
18

* Uwaga! Odbiór odpadów przypadający na dni świateczne odbędzie się w inny dzień niż wtorek – za 11 listopada w środę 12 listopad

REJON III, IV i V: Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Janki, Jaworowa, Laszczki, Łady, Podolszyn Nowy, Puchały,
Sekocin Las, Sekocin Nowy, Sekocin Stary, Słomin, Wypedy
MIESIĄC

I

II

III

IV

V

RODZAJ ODPADU

VI

VII

VIII

IX

X

XI

8
22

6
20

3
17

XII

Dzień miesiąca
co drugi wtorek począwszy od 8 kwietnia

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

(worek niebieski Mieszkańca – trawa, lście, drobne gałęzie,
odbiór odpadów od godz. 6.00)

7
21

5
19

2
16
30

14
28

11
25

Sprawdzanie umów na opróżnianie i wywóz
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.
1399, z późn. zm.) w brzmieniu „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, (…) są
obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi”.
W związku z powyższym informuję, iż pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn
sukcesywnie będą prowadzić działania polegające na sprawdzeniu posiadania przez właściciela danej nieruchomości w/w dokumentów.
Monika Marszałek, Kierownik Referatu OŚGK Urzędu Gminy w Raszynie

Żyjmy ekologicznie
11 kwietnia w świetlicy Środowiskowej
w Rybiu, w godz. od 10-14.30, odbędzie się
konferencja „Zdrowa gleba i zdrowy ekosys�
tem warunkiem zdrowia ludzi”, zorganizo�
wana przez STOWARZYSZENIE EKOSYSTEM�
-DZIEDZICTWO NATURY. Stowarzyszenie
powstało w 2005 r. w Warszawie, a jego dzia�
łania koncentrują się wokół propagowania
wiedzy i praktyki związanej z przywracaniem
i zachowaniem równowagi ekosystemowej,
upowszechnianiem biologizacji, ochroną
i odtwarzaniem różnorodności biologicznej
oraz edukacją w dziedzinie trwałego i zrów�
noważonego rozwoju rolnictwa. Stowarzy�
szenie od wielu lat organizuje szereg ogól�
nopolskich i regionalnych konferencji z cyklu
Biologizacja rolnictwa, adresowanych do prak�
tyków, pracowników naukowych, przedstawi�
cieli organizacji rolniczych i urzędów.
W efekcie działań SE-DN koncepcja biolo�
gizacji budzi coraz powszechniejsze zaintere�
sowanie zarówno środowisk nauki, samorzą�
dów, jak i samych rolników. Rozwija się Krąg

ZROWA ZIEMIA – ruch społeczno-gospodar�
czy skupiający rolników, przedsiębiorstwa
i instytucje działające na rzecz wdrażania
naturalnych technologii. Dziś Krąg ZDROWA
ZIEMIA liczy około 40 tysięcy użytkowników
probiotechnologii. To wielki kapitał społeczny,
który stanowi o sile polskiej wsi i rolnictwa.
Celem Kręgu jest budowanie trwałych relacji
z użytkownikami naturalnych technologii,
upowszechnianie metod gospodarowania
opartych na naturalnych narzędziach bio�
logicznych, a tym samym upowszechnianie
biologizacji oraz kształtowanie świadomości
ekologicznej i aktywizacja środowisk wiej�
skich na rzecz zdrowego rolnictwa i zrówno�
ważonego rozwoju obszarów wiejskich.
W tym roku po raz pierwszy odbędzie się
konferencja w Gminie Raszyn, zorganizowana
przy współpracy z Polską Izbą Technologii
i Wyrobów Naturalnych, Mazowieckim Regio�
nalnym Centrum Mikroorganizmów oraz Pro�
Biotics Polska Sp. z o.o. Patronat honorowy
objął Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn.

Konferencja ma na celu upowszechnianie
naturalnej probiotechnologii w codziennej
praktyce: w domu, na działce, w ogrodzie,
w sadzie, czy w uprawie warzyw.
Konferencja odbędzie się 11 kwietnia
w godzinach 10:00 – 14:30, w Sali widowi�
skowej w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu,
ul. Spokojna 23.
Osoby zainteresowane udziałem i szcze�
gółową informacją o programie konferencji
proszone są o kontakt z Panią Anną Ślipiec
(tel. 601 91 00 62, anna.slipiec@probiotics.pl)
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy!
Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury
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PSZOK

Gdzie powstanie PSZOK?
PSZOK, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych to obiekt, który powinien
powstać w każdej gminie na mocy zapisów art. 3 ust. 2 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
porządku w gminach. Zgodnie z § 3 ust. 2.10 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku
na Terenie Gminy Raszyn, który stanowi załącznik do Uchwały XXXIV/398/2013 Rady Gminy
Raszyn, do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów można zawozić, własnym
transportem, odpady segregowane, które nie zostały przekazane firmie je odbierającej w terminach określonych harmonogramem. Mieszkańcy nie ponoszą za to dodatkowej opłaty.

Dyskusje nad lokalizacją
Do tego tematu radni podchodzili kilkakrot�
nie, bez ostatecznych konkluzji, ponieważ
żadnego z proponowanych miejsc nie uznali
za jednoznacznie najlepsze. Kolejne rozmowy
w tej sprawie odbyły się 2 lutego br. podczas
posiedzenia Komisji Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Jej uczest�
nicy zapoznali się z proponowanymi loka�
lizacjami, których przydatność określano
za pomocą analizy SWOT. Poniżej przedsta�
wiam rozważane miejsca oraz argumenty
przemawiające za i przeciw.

PSZOK na terenie gminnej
oczyszczalni ścieków w Falentach
Za mocne strony tej lokalizacji uznano wła�
sność terenu, plan zagospodarowania zezwa�
lający na realizację inwestycji, częściowe
ogrodzenie oraz umiejscowienie w pobliżu
geograficznego środka gminy. Słabą stroną
jest ograniczona powierzchnia terenu oraz
brak drogi dojazdowej z nawierzchnią bitu�
miczną. Szanse to: możliwość szybkiego
rozpoczęcia prac projektowych z uwagi
na gotowy plan zagospodarowania oraz szyb�
kiego uruchomienia ze względu na małą ilość
prac budowlanych. Stwierdzono też, że loka�
lizacja PSZOK-u w tym miejscu może przy�
spieszyć decyzję o wybudowaniu połączenia
drogowego między Stadionową w Raszynie
a Drogą Hrabską w Falentach. Za zagrożenia

lokalizacji uznano zbyt małą docelowo ilość
miejsca oraz utrudnienia komunikacyjne, jeśli
drogą do oczyszczalni jeździłaby duża ilość
prywatnych samochodów. Szacowany koszt
uruchomienia punktu to ok. 320 000 zł.

PSZOK na terenie oczyszczalni
ścieków HRS Dawidy
Mocne strony lokalizacji to zgodność z miej�
scowym planem zagospodarowania prze�
strzennego, istniejąca część ogrodzenia
oraz brak w pobliżu zabudowy mieszkanio�
wej. Za słabe strony uznano konieczność
dzierżawienia obiektu, położenie w oddale�
niu od geograficznego centrum gminy oraz
brak bitumicznej drogi dojazdowej. Szanse
wynikają z możliwości szybkiego podjęcia
prac projektowych, a zagrożenia z koniecz�
ności wykupienia terenu lub jego dzierżawy,
konieczności utwardzenia fragmentu ul. Gru�
dzi oraz znacznej odległości od centrum
gminy. Koszt inwestycji oceniono na 450 000
– 650 000 zł.

PSZOK na terenie planowanej
gminnej oczyszczalni w Wypędach
Mocne strony to posiadanie przez gminę
prawa własności do terenu, plan zagospo�
darowania pozwalający na tę inwestycję,
brak bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy
mieszkaniowej. Za słabe strony uznano
położenie w oddali od centrum gminy, brak

PSZOK w Chynowie © M. Kaiper
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drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicz�
nej, brak uzbrojenia i ogrodzenia terenu,
zaplecza socjalno-biurowego oraz położe�
nie w sąsiedztwie kopalni kruszywa. Szansą
jest szybka możliwość podjęcia prac projek�
towych, a zagrożeniem konieczność utwar�
dzenia ul. Zdrojowej w sposób, który umożliwi
korzystanie z niej również kopalni kruszywa,
co powoduje wysokie koszty inwestycji. Oceniono ją na 1 300 000 zł.

PSZOK na terenie Centrum
Handlowego Janki w Jankach
Za mocne strony lokalizacji uznano poło�
żenie w pobliżu geograficznego centrum
gminy, utwardzony teren i dojazd, zaplecze
socjalno biurowe, nieodpłatne udostępnie�
nie, w tym oświetlenie i ochrona. Słabą stronę
stanowi brak własności terenu i konieczność
zmiany planu zagospodarowania, szansą jest
wygodny dojazd, bez konieczności inwesto�
wania, brak bezpośredniego sąsiedztwa zabu�
dowy mieszkaniowej, a zagrożeniem brak
sprecyzowanych warunków udostępnienia,
niewystarczająca powierzchnia, opóźnienie
prac projektowych i uzyskiwania zezwoleń
z uwagi na brak właściwego dla inwestycji
planu zagospodarowania. Koszt inwestycji
oceniono na ok. 350 000 zł.

PSZOK w Pruszkowie
Jako ostatnią analizowano korzystanie z pro�
wadzonego przez MZO Pruszków punktu
PSZOK w Pruszkowie, którego roczny koszt
wynosiłby 1 zł/m-c od 1 mieszkańca, czyli
22 000 zł za miesiąc, a 264 000 zł rocznie.

PSZOKi naszych sąsiadów
10 lutego grupa radnych wybrała się na objazd
PSZOK-ów naszych sąsiadów. W Chynowie
obejrzeli wybudowany niedawno, wzorcowy
PSZOK, w Falentach, przy oczyszczalni, jedną
z proponowanych u nas lokalizacji, a w Prusz�
kowie zapoznali się z punktem segregacji pro�
wadzonym przez MZO Pruszków. Szczególnie
interesująca okazała się wizytacja w Falen�
tach, ponieważ okazało się, że EKO RASZYN
może udostępnić nie tylko teren, ale i dużą
halę, mieszczącą z powodzeniem wiele kon�
tenerów. Problemem jest dziurawa, gruntowa
droga, która wymaga generalnego remontu.
Wyjazdowa komisja z pewnością pomoże roz�
strzygnąć problem, gdzie i jaki PSZOK powi�
nien w naszej gminie powstać.
Małgorzata Kaiper

INWESTYCJE

Budowa nowych ulic w Raszynie i Rybiu
W marcu zostanie rozstrzygnięty przetarg wyłaniający wykonawcę ulicy Kwiatowej
w Rybiu. Zniszczony asfalt i nierówne chodniki zastąpi nawierzchnia z kostki betono�
wej. Poza tym, ulica uzyska nowe odwodnienie. Prace powinny zakończyć się do 31 lipca br.
Na początku marca wyłoniono wykonawcę ulicy Rubinowej w Rybiu. I tym razem
najlepsze warunki zaoferowała firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o., która zobowiązała się wyko�
nać zamówienie do 31 lipca, za kwotę 619 000 zł brutto.
9 marca przedstawiciele „FAL-BRUK-u” zostali wprowadzeni na plac budowy ul. Prusa
w Raszynie. Jak zwykle inspektorom z Referatu
Inwestycji towarzyszył Wójt Andrzej Zaręba. Jest
Wójt Andrzej Zaręba z przedstawicielem wykonawcy
to pierwszy krok do rozpoczęcia inwestycji. Nie�
i mieszkańcami © M. Kaiper
bawem mieszkańcy mogą spodziewać się wejścia
ekipy budowlanej, a wraz z nią niedogodności, jakie niesie za sobą budowa prowa�
dzona w terenie zabudowanym. Należy mieć nadzieję, że zrekompensuje to nowa,
odwodniona nawierzchnia ulicy, która powinna pojawić się do końca czerwca br.

Wprowadzenie na budowę Prusa © M. Kaiper

Aktualizacja strategii rozwoju Gminy Raszyn wraz z elementami
lokalnego programu rewitalizacji zabytków – Austerii
Strategia rozwoju gminy, jako dokument określający najważniejsze
obszary, cele i kierunki działań, stanowi jeden z kluczowych dokumen�
tów samorządu lokalnego. Z uwagi na to, że obecnie obowiązująca
w Gminie Raszyn strategia, z 2002 r. jest nieaktualna, przystąpiliśmy
do sporządzenie jej nowelizacji, zgodniej z obecnymi uwarunkowa�
niami rozwoju. Liczę na to, że nowa strategia, określając najbardziej
pożądane kierunki działań, będzie stymulowała rozwój gminy. Szcze�
gólnie istotne jest włączenie w jej zakres rewitalizacji kompleksu
Austerii, której w poprzednim dokumencie poświęcono zaledwie
kilka zdań.
Czego oczekuję po nowym opracowaniu? Moim zdaniem najważ�
niejsza zmiana w perspektywach Gminy Raszyn, a szczególnie jej cen�
tralnej części, wynikać będzie ze zmiany układu komunikacyjnego.
Po przeniesieniu ruchu tranzytowego na drogę szybkiego ruchu S8,
Aleja Krakowska i części ul. Mszczonowskiej staną się drogami powia�
towymi, w których modernizacji będziemy mogli mieć znacznie więk�
szy udział. Uważam to za początek wielkich przeobrażeń w centrum
Raszyna, którego główny trakt – Aleja Krakowska zyska szansę na prze�
kształcenie w elegancką podmiejską dzielnicę, wizytówkę gminy. Już
teraz wpisuje się w nią, i wyglądem i funkcją Centrum Kultury Raszyn.
Zrewitalizowany w przyszłości kompleks Austerii powinien nie tylko
cieszyć oko wspaniałą architekturą, ale też służyć mieszkańcom

historyczno-twórczym programem użytkowym. Dla wypoczynku
i rekreacji należy wykorzystać otoczenie stawu Puchalskiego, poło�
żonego za Austerią. Liczę, że w tworzenie strefy przyrodniczo rekre�
acyjnej włączy się Instytut Technologiczno Przyrodniczy - właściciel
rezerwatu Stawy Raszyńskie i kompleksu pałacowego w Falentach.
Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie stworzyć wielofunkcyjny obszar,
z którego chętnie skorzystają nie tylko nasi mieszkańcy, ale też z oko�
licznych gmin i Warszawy. W opisywany projekt wpisują się położone
w pobliżu: basen, boisko i park, które, wzbogacone o halę sportową
– stanowić będą pokaźny kompleks sportowo-rekreacyjny. Ogranicze�
niu ruchu na Al. Krakowskiej i zmiana rangi drogi ułatwi przeprawę
przez nią i połączenie funkcjonalne obydwu części Raszyna. Wokół tak
zaprojektowanego, wielofunkcyjnego centrum gminy, na znacznych
terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wyposażo�
nych w właściwą dla XXI wieku infrastrukturę drogową i instalacyjną,
pojawią się z pewnością kolejne osiedla mieszkaniowe. Można też
liczyć na to, że za planami podjętymi przez samorząd gminy podążą
mieszkańcy, a zwłaszcza właściciele nieruchomości położonych przy
Al. Krakowskiej. To bardzo, moim zdaniem, realna wizja, choć oczywi�
ste jest, że jej realizacja potrwa wiele lat. Obecnie najważniejsze jest,
żeby dostrzeć tę szansę i podjąc konsekwentne działania dla jej reali�
zacji. 				
Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Al. Krakowska © M. Miszułowicz
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6 LATKI W PIERWSZEJ KLASIE

Reforma oświatowa
Ostatnie kilka lat to czas gorącej dyskusji nad
wprowadzanymi przez rząd zmianami w edu�
kacji najmłodszych uczniów. Od 2008 r. trwają
prace nad obniżeniem do 6 lat wieku dzieci
rozpoczynających naukę w klasie pierwszej.
Na skutek powszechnego protestu, przede
wszystkim rodziców, zmiany odkładano
w czasie, aby w końcu we wrześniu 2014 r.
wprowadzić obligatoryjny obowiązek rozpo�
częcia nauki w klasie pierwszej przez dzieci
6 letnie, urodzone w pierwszej połowie
roku 2008. W kolejnym roku przejściowym
2015/2016, w klasach pierwszych spotkają się
dzieci 7 letnie z 2008 r. i wszystkie dzieci 6 let�
nie z roku 2009.
Nowe przepisy postawiły przed szkołami
nowe zadania, ponieważ wraz z obniżeniem
wieku inicjacji szkolnej, zmieniono nie tylko
program nauczania w klasie I, obniżono
do 25 ilość uczniów w klasie, wprowadzono
jeden podręcznik, ale też zmieniono zasady
nauczania, odchodząc od realizacji programu
odgórnie szczegółowo wytyczonego, na rzecz
dostosowania metod nauczania i środków
dydaktycznych, a także tempa realizacji tre�
ści i czasu trwania poszczególnych zajęć edu�
kacyjnych do możliwości dzieci. Jeśli dodamy
do tego przeobrażenie sali lekcyjnej w miej�
sce służące nie tylko nauce, ale też zabawie,
z dywanikiem, na którym dzieci mogą odpo�
czywać, czy zabawkami, trudno się oprzeć
wrażeniu, że po prostu do szkół przeniesiono
oddziały przedszkolne.

Wprowadzanie zmian
w naszej gminie
W Gminie Raszyn, już w 2010 r. wszystkie sze�
ściolatki przeniesiono do oddziałów przed�
szkolnych znajdujących się szkołach podsta�
wowych, zwalniając miejsce w przedszkolach
dla młodszych dzieci. Przez 4 minione lata

stopniowo przystosowywano klasy i zatrud�
niano bądź dokształcano nauczycieli, aby
jak najlepiej sprostać zadaniu wychowania
i kształcenia najmłodszych uczniów. Dzięki
temu obligatoryjne wprowadzenie dużej ilo�
ści dzieci 6 letnich do klas I, w roku szkolnym
2014/2015, nie było zaskoczeniem.
Poniżej prezentuję opinie dyrektorów
naszych gminnych szkół podstawowych
na temat praktycznych aspektów wprowa�
dzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 6 let�
nich. Pytania koncentrowałam na dwóch
kwestiach: w jaki sposób szkoła jest przy�
gotowana do nauki w klasach pierwszych
dzieci 6 letnich oraz jak, zdaniem dyrektorów,
czy osób przez nich wskazanych, z tą sytuacją
radzą sobie dzieci.

Szkoła Podstawowa w Raszynie
W największej, bo liczącej obecnie 958
uczniów, Szkole Podstawowej w Raszy�
nie, w bieżącym roku szkolnym jest 8 klas
pierwszych. W każdym oddziale jest nie
więcej niż 25 uczniów. Nauka prowadzona
jest dwuzmianowo, przy czym nie trwa dłu�
żej niż do 15.30. Dla dzieci, których rodzice
pracują, opiekę zapewnia świetlica czynna
od 7:00 do 17:30. Grupy świetlicowe są jed�
norodne wiekowo. Zdaniem Pani Dyrektor
Anny Bobynko Szkoła jest dobrze przygoto�
wana do nauczania dzieci 6 letnich w klasach
pierwszych. Sale lekcyjne są duże, wyposa�
żone w stoliki, krzesełka i regały o właściwej
wysokości, a także miejsca do rekreacji, gdzie
dzieci mogą bawić się i odpoczywać. Usy�
tuowanie klas w jednym skrzydle Szkoły
pomaga w opiece nad małymi dziećmi. W kla�
sie jest jeden nauczyciel, który może liczyć na
pomoc personelu pomocniczego wówczas,
gdy uczeń w trakcie lekcji musi iść do toa�
lety lub gdy grupa dzieci idzie do stołówki.

Klasa I w SP w Raszynie © M. Kaiper
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W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest
dostosowanie, w części stołówki, wysoko�
ści stołów do potrzeb małych dzieci. Umy�
walki i sanitariaty są odpowiednio dostoso�
wane do wzrostu uczniów. Dzieci, choć pod
baczną opieką nauczycieli, szybko się usa�
modzielniają, uczą topografii szkoły i dba�
nia o bezpieczeństwo swoje i innych. Dyrek�
tor Anna Bobynko uważa, że Szkoła dobrze
spełnia nałożone na nią zadania, ponieważ
dysponuje kadrą stale dokształcających się
nauczycieli oraz środkami finansowymi nie�
zbędnymi do prowadzenia procesu edukacji.
Dzięki współpracy z organem prowadzącym
tj. Gminą Raszyn Szkoła jest stale moderni�
zowana i doposażania w nowoczesny sprzęt
i pomoce dydaktyczne.
Z obserwacji Dyrekcji i nauczycieli Szkoły
wynika, że większość pierwszaków bardzo
dobrze radzi sobie z wymaganiami eduka�
cyjnymi. Dzieci są ambitne, chcą się uczyć
i sprostać oczekiwaniom rodziców i wycho�
wawców. Duża w tym zasługa nauczycieli,
którzy stale doskonalą swój warsztat pracy,
dostosowują metody i formy pracy do potrzeb
uczniów. Na początku roku przeprowadzają
wstępną diagnozę rozwoju dzieci i na jej
podstawie indywidualizują pracę podczas
zajęć. Dla niektórych dzieci organizowane są
dodatkowe zajęcia wyrównawcze bądź rozwi�
jające uzdolnienia. Dla uczniów, którzy mają
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal�
nego z uwagi na niepełnosprawność, Szkoła
organizuje edukację włączającą, gdzie pracę
z dzieckiem wspiera pedagog specjalny. Pani
Dyrektor zauważa, że dobrze iż minął czas,
gdy rodzice musieli zmierzyć się z oceną doj�
rzałości szkolnej dziecka, ponieważ wie, jak
bardzo trudno było im podjąć decyzję.
Obecnie Szkoła musi dostosować pro�
ces dydaktyczno-wychowawczy do specy�
fiki rozwoju dzieci w tym wieku. „Jeśli mimo
wszystko dziecko nie radzi sobie, zdarza się,
że wspólnie z rodzicami podejmujemy decyzję o odroczeniu, nawet w trakcie roku i przeniesieniu dziecka do przedszkola” – mówi Pani
Dyrektor, dodając, że to odosobnione przy�
padki. Jej zdaniem najważniejsze jest, żeby
każde dziecko, w dostępnym sobie zakre�
sie, osiągnęło sukces. Bardzo ceni też współ�
pracę z rodzicami, którzy będąc rzecznikami
dzieci, wiedzą, co im się należy i mają prawo
o to zabiegać. Niezwykle pomocny jest dzien�
nik elektroniczny, który umożliwia rodzicom
bezpośredni, mailowy kontakt ze wszystkimi
nauczycielami oraz dyrekcją. Szkoła stara się
zawsze uwzględniać sugestie, prośby i uwagi
rodziców.

6 LATKI W PIERWSZEJ KLASIE

Klasa I w SP w Ładach © M. Kaiper

Szkoła Podstawowa w Ładach
Ta nieduża jeszcze niedawno placówka,
z roku na rok obsługuje coraz większą ilość
dzieci. W bieżącym jest ich 366. W kolejnym
roku będzie ich jeszcze więcej. Z powodu
zbyt małej ilości pomieszczeń szkoła pra�
cuje w systemie dwuzmianowym. Obec�
nie są trzy klasy pierwsze, dla których prze�
znaczono największe sale lekcyjne. Są tam
dostosowane do wzrostu dzieci ławki, regały
na pomoce szkolne, dywanik, oraz zabawki.
Sale znajdują się w różnych częściach szkoły,
co uniemożliwia wydzielenie odrębnej strefy
dla najmłodszych uczniów. W każdej łazience
jest toaleta i umywalka dostosowane do wzro�
stu 6-latków. Dzieci, które mieszkają na trasie
w GIMBUS-a są dowożone są do szkoły.
Zdaniem Dyrektora szkoły Pana Wiesława
Borsuka, najważniejszą rolę w pomyślnym
rozpoczynaniu przez dzieci wcześniejszej
nauki szkolnej odgrywają nauczyciele. Dzięki
ich doskonałemu przygotowaniu do pracy,
dużej wrażliwości na potrzeby uczniów i ota�
czanie ich opieką większą, niż by to wyni�
kało z zakresu obowiązków, dzieci przeważ�
nie dobrze czują się w szkole i chętnie uczą.
Nauczyciel opiekuje się swoja klasą nie tylko
w czasie lekcji, ale też na przerwie. Poza
wychowawcą przypisanym do klasy, w szkole
zatrudniony jest nauczyciel wspomagający,
obejmujący dodatkową opieką dzieci mające
problemy z przystosowaniem. Z nimi też pra�
cuje pedagog szkolny. Obecnie dzieci 6 let�
nie są w jednej klasie. Dzięki pracy bardzo
dobrego nauczyciela stopniowo zanika róż�
nica między nimi, a dojrzalszymi 7 latkami.
Praktyka pokazuje, że najmłodsi nie tylko
dobrze się uczą, ale też radzą sobie z przysto�
sowaniem się do warunków szkolnych.
Zdaniem Pana Borsuka, decyzję o posy�
łaniu młodszych dzieci do szkoły powinni
podejmować rodzice, ponieważ to oni naj�
lepiej wiedzą, czy dziecko jest już gotowe
do podjęcia obowiązku szkolnego. Mimo
zmniejszanych wymagań, część dzieci nie jest
ani intelektualnie, ani psychicznie dojrzała
do nauki w szkole. Dlatego odgórne narzu�
canie obowiązku szkolnego, niepoparte

badaniem dojrzałości szkolnej, jest, w opinii
Dyrektora szkoły w Ładach, nie najlepszym
pomysłem. Jego obawy rodzi też dawanie
rodzicom możliwości posyłania do oddzia�
łów przedszkolnych w szkołach, coraz młod�
szych dzieci. Obecnie dotyczy to 5 latków,
ale od nowego roku szkolnego już nawet 4 let�
nich dzieci. Są one za małe, aby dobrze radzić
sobie w warunkach szkolnych.

Szkoła Podstawowa w Sękocinie
To pod względem liczby uczniów najmniej�
sza z gminnych placówek. Obecnie, coraz
więcej rodziców stara się umieścić w niej
swoje dziecko. Powodem tego jest wyko�
nana w ubiegłym roku rozbudowa i generalny
remont placówki, dzięki którym szkoła została
przekształcona w bardzo nowoczesny, świet�
nie wyposażony obiekt. Poza tym, dzięki wła�
śnie małej liczbie uczniów, jako jedyna w gmi�
nie, pracuje w systemie jednozmianowym.
Dyrektor szkoły, Pani Magdalena Karpniak,
uważa, że placówka jest bardzo dobrze przy�
gotowana na przyjęcie dzieci 6 letnich w kla�
sach pierwszych. Klasy I-III oraz przedszkolne
znajdują się w wydzielonym skrzydle szkoły,
z odrębną klatką schodową. Sale są nie�
zbyt duże, ale mieszczą się w nich zarówno
stoliki i regały, jak też dywanik i zabawki.
Sale klas pierwszych są wyposażone tak jak
klasy przedszkolne. Wspólne dla wszystkich
uczniów są: świetlica, szatnia, stołówka oraz
wspaniale wyposażony plac zabaw. Wszystkie

dzieci mogą być dowożone do szkoły GIMBU�
SEM. Bardzo pozytywnie ocenia też przygo�
towanie nauczycieli do prowadzenia pracy
z małymi dziećmi, mają oni, jej zdaniem, dużą
wiedzę merytoryczną, są opiekuńczy i wraż�
liwi. W przekonaniu Pani Dyrektor, a także
nauczycielki klasy I i szkolnego pedagoga
dzieci są znacznie gorzej, niż szkoła, przygo�
towane do wcześniejszego rozpoczęcia nauki.
Część sześciolatków napotyka na istotne
trudności w przystosowaniu się do wyma�
gań, które niesie za sobą nauka szkolna. A te,
które dobrze radzą sobie z przyswajaniem
wiedzy, często są niedojrzałe emocjonalnie
i mają, większe niż 7 latki, kłopoty z funkcjo�
nowaniem w grupie, przestrzeganiem zasad
społecznych czy radzeniem w trudnych sytu�
acjach. 6 latki nie potrafią hamować swoich
reakcji, szybko się męczą, mają większą wraż�
liwość na hałas oraz problemy z rozumieniem
poleceń. Wiele z nich ma jeszcze tak dużą
potrzebę zabawy, że nie potrafi się skupić na
nauce. Biorąc to wszystko pod uwagę nauczy�
ciele i pedagog uważają, że istnieje wyraźny
dysonans pomiędzy zaleceniami indywiduali�
zowania pracy z dziećmi w szkole, a nakłada�
niem na wszystkie, niezależnie od poziomu
rozwoju, obowiązku szkolnego.

Podsumowanie
Jak widać wszystkie szkoły w gminie wkła�
dają duży wysiłek, żeby sprostać nałożo�
nym na nie obowiązkom. Baza materialna
wskazuje na niezłe dostosowanie do przy�
jęcia dzieci 6 letnich do klas I. Nauczyciele,
dobrze przygotowani do pracy z młodszymi
dziećmi, indywidualizując pracę pomagają
uczniom wdrożyć się do nowych obowiązków
i osiągnąć sukces. Szkoły wspomagają wła�
dze gminy, dokładając prawie drugie tyle, ile
wynosi subwencja oświatowa. Trudno się jed�
nak oprzeć przekonaniu, że żadna z placówek
nie ma możliwości stworzenia takich warun�
ków, jakie daje małym dzieciom przedszkole.
Małgorzata Kaiper

Klasa I w SP w Sękocinie © M. Kaiper
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PRZEDSZKOLA

Fundacja Leroy Merlin Polska wspomaga Przedszkole
pod Topolą
Leroy Merlin Janki to nie tylko znany market
budowlany. To również firma, której pracow�
nicy angażuj�������������������������������
ą się w działania na rzecz�����
swo�
jej społeczności. Aby zwiększyć ilość działań
lokalnych i wesprzeć potrzebujących powo�
łano fundację Leroy Merlin Polska. Od kilku
lat organizujemy akcj�������������������
ę������������������
«Dzieciaki Sadze�
niaki», bezpłatne warsztaty dla dzieci przed�
szkolnych i uczniów młodszych klas szkoły
podstawowej, podczas których dzieci uczą
się sadzenia roślin i opieki nad nimi.
W lutym 2015 roku grupa wolontariuszy
z Leroy Merlin Janki, ludzie z pasją, wielką
empatią i chęcią czynu, otrzymali grant.
Wykorzystali go wykonując remont sali
w oddziale przedszkola „Pod Topolą” przy

ul. Godebskiego 1 w Raszynie. Zakres prac
był pokaźny: wyremontowali ściany, sufit,
podłogę, wymienili drzwi wraz z oścież�
nicą, a w obu salach zawiesili nowe karnisze
i firanki. Na jednej ze ścian przykleili, ku rado�
ści dzieci, fototapetę z Kubusiem Puchatkiem
i jego przyjaciółmi. Na parapecie zaś poja�
wiły się doniczki z cebulkami, które w krót�
kim czasie dadzą szczypiorek na kanapki.
Na podłodze stanęły kolorowe pufy, a kuchnia
wzbogaciła się o nową��������������������
baterię zlewozmywa�
kową. Stworzyli przytulne miejsce, w tym
przepięknym budynku, przechowującym
w swych murach wielką historię Raszyna.
Praca wolontariuszy bardzo ucieszyła dzieci,
Panią Dyrektor Przedszkola Hannę Pasterską,

Fundatorzy i przedszkolaki © arch. przedszkola

nauczycieli i rodziców. Jak mówi Pani Monika
Ziętara, czują się związani z placówką i będą
ubiegać się o kolejny grant dla niej.
Na podstawie informacji od Pani Moniki Ziętary
Małgorzata Kaiper

„W przedszkolu w Sękocinie, gdzie Sękociński Las
nasze kochane dzieci, miło spędzają czas…”
Przedszkole w Sękocinie z tego właśnie słynie, że:
Jest miejscem, w którym dzieciństwo jest
czasem radosnego oraz swobodnego pozna�
wania świata, gdzie każde dziecko jest trak�
towane indywidualnie i podmiotowo, aby
czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe,
przygotowane do przeżywania życiowych
sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażką.
g

PROCENT DLA STASIA

FAJNEGO CHŁOPTASIA

Cześć!
Jestem Staś, niesforny skarb
moich rodziców.
Jestem też wyjątkowy…
urodziłem się bez rączek.
Dlatego potrzebuję Twojej
pomocy, by żyć tak jak Ty.

PRZEKAŻ
1% PODATKU
Fundacja Zdrowia i Kultury
„Kochaj życie”
KRS: 0000280475
Dopisek: dla Stasia
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Jest iskierką radości dla mieszkańców,
gdzie rozbrzmiewa wokół wesoły, dziecięcy
gwar.
g Położone w „ uroczym zakątku” jest miej�
scem, gdzie nasze dzieci chętnie spędzają
czas.
g Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna
dba o bezpieczeństwo i wysoki poziom edu�
kacyjny wychowanków.
g Pięknie usytuowany ogród przedszkolny
jest dla dzieci miejscem wyzwalania ekspresji
ruchowej na świeżym powietrzu przez cztery
pory roku, a porośnięty drzewami teren let�
nią porą chroni nasze pociechy przed upałem
i negatywnym działaniem słońca.
g Najbliższe otoczenie sprzyja wzbogacaniu
dziecięcej wiedzy, a jego poznawanie wzbu�
dza w naszych przedszkolakach ogromny
zachwyt. Łatwa dostępność do wielu środo�
wisk przyrodniczych: las, łąka, pole, ogród itp.
g Jest miejscem, do którego z wielkim sen�
tymentem wracają nasi absolwenci.
g Panująca rodzinna atmosfera, gdzie
dziecko doświadcza indywidualnego podej�
ścia i traktowania sprzyja procesowi adaptacji,
przez co dzieci czują się bezpiecznie i obda�
rzają swoje panie ogromnym zaufaniem.
g Pyszne domowe posiłki i rozchodzące
się wokół zapachy z kuchni często zwracają
uwagę małych „ łakomczuszków”.
g Pracują tutaj ludzie z „pasją”, którzy nie
szczędzą, na co dzień dzieciom uśmiechu,
utożsamiają się z przedszkolem, odnoszą się
g
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do potrzeb dzieci, nauczyciele w pełni oddani
dzieciom.
g Przyznany naszej placówce certyfikat
„Radosne przedszkole” w pełni oddaje urok
tego miejsca.
Rodzice, Rada Pedagogiczna i mieszkańcy Sękocina

Kubuś Puchatek wita dzieci od progu © arch. przedszkola

Plac zabaw i przedszkole © arch. przedszkola

GIMNAZJUM

POLACY NIE GĘSI...
20 lutego br świętowaliśmy już po raz szósty w naszym Gimnazjum Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku motywem przewodnim była literatura fantastyczna. Uczniowie z okolicznych szkół
mieli okazję, by stanąć w szranki i wykazać się wiedzą z zakresu znajomości biografii i twórczości J.R.R.
Tolkiena. Ponadto odbył się konkurs recytatorski, krasomówczy, literacki i plastyczny.

Konkurs recytatorski

To pole do popisu dla uczniów obdarzonych zdolnościami aktorskimi.
Uczestnicy recytowali wybrany przez siebie fragment książki o tema�
tyce fantastycznej. Oprócz doboru repertuaru, interpretacji, intonacji
oraz wymowy, liczyło się wrażenie artystyczne.
Zwycięzcami konkursu recytatorskiego zostali:
poziom szkoły podstawowej
I MIEJSCE: Ola Kotarska, II MIEJSCE: Frank Schweizer
III MIEJSCE: Julia Perendyk

poziom gimnazjum
I MIEJSCE: Weronika Wągrodzka, II MIEJSCE: Aleksandra Śniecińska
III MIEJSCE: Agnieszka Gajda, Marcin Zgiep

Konkurs poświęcony znajomości treści wybranych lektur
i filmów o tematyce fantastycznej
Uczniowie biorący udział w tym konkursie musieli wykazać się znajo�
mością treści następujących tekstów kultury: Akademia Pana Kleksa”
J. Brzechwy, „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena, „Opowieści
z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” oraz „Władca pierścieni” – ada�
ptacje filmowe.
Laureaci konkursu znajomości treści lektur i filmów o tematyce
fantastycznej:
poziom szkoły podstawowej
I MIEJSCE Patrycja Pyzel, II MIEJSCE Zofia Sobańska, Natalia Zgiep
III MIEJSCE Weronika Binienda

WYRÓŻNIENIA: Wiktor Adamowski, Aurelia Baker, Piotr Idzikowski

poziom gimnazjum

Konkurs krasomówczy

Uczestnicy wygłosili przemówienie na temat: „Dlaczego literatura fan�
tastyczna cieszy się tak dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży?”.
Za kryterium wyboru najlepszego wystąpienia posłużyły następujące
wytyczne: zalety merytoryczne, kompozycja przemówienia, kunszt
oratorski, poprawna wymowa, mowa ciała; pamięciowe opanowanie
tekstu.
Laureatami konkursu krasomówczego zostali:
poziom szkoły podstawowej
I MIEJSCE: Kinga Konarska, II MIEJSCE: Matylda Konarska

poziom gimnazjum
I MIEJSCE: Mateusz Lewandowski, II MIEJSCE: Paulina Kamińska
III MIEJSCE: Maja Klimaszewska

Konkurs plastyczny

I MIEJSCE Filip Bilski

II MIEJSCE Klaudia Zientała, Aleksandra Orzeł,

Mateusz Lewandowski

Konkurs literacki

Zadaniem uczestników było napisanie baśni albo opowiadania fan�
tasy lub science fiction.
Zwycięzcami konkursu literackiego są:
poziom szkoły podstawowej
I MIEJSCE Weronika Binienda, II MIEJSCE Antonina Dośpiał
III MIEJSCE Marta Mańkowska
WYRÓŻNIENIE Artur Króliczek

poziom gimnazjum
I MIEJSCE Sebastian Gałuszka, II MIEJSCE Joanna Gniadek

Uczniowie mieli za zadanie namalować podobiznę ulubionego boha�
tera powieści fantastycznej.
Zwycięzcy konkursu plastycznego:
poziom szkoły podstawowej
I MIEJSCE: Amanda Chrostek, II MIEJSCE: Iga Lepianko

III MIEJSCE Jan Rec

WYRÓŻNIENIE OTRZYMAŁA Anna Świergiel

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział i zapraszamy za rok.
Przewodnicząca zespołu humanistów – Danuta Majewska-Walczuk

III MIEJSCE: Elif Celik

WYRÓŻNIENIA: Zuzanna Posadz, Martyna Brzezińska,

Wiktoria Wołoszyn, Wiktoria Dąbrowska
poziom gimnazjum

I MIEJSCE Julia Rydz, II MIEJSCE Gabriela Choińska
III MIEJSCE Agnieszka Gajda

WYRÓŻNIENIA: Karolina Chałupczak, Urszula Osmólska,
Sylwia Modrzejewska, Anna Świergiel, Aleksandra Madejska
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRZEŹWOŚCI

ZATRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ!!!
Codziennie tysiące kierowców przemierzają
polskie drogi. Wśród tych tysięcy są dziesiątki
nietrzeźwych. Tylko niewielki ułamek elimi�
nuje z ruchu drogowego policja, tylko uła�
mek spośród nich eliminuje się sam, powo�
dując mniej czy bardziej tragiczne w skutkach
kolizje.
Niestety, jest wśród nich ogromna liczba
takich, którym my – postronni obserwatorzy –
udzielamy milczącego przyzwolenia na jazdę
w stanie nietrzeźwości. To nasi znajomi
– współuczestnicy ostatniej biesiady, goście
naszych rodzinnych uroczystości. „Dopro�
wadzeni” do stanu trzeźwości mocną kawą,
dużą ilością wody, poranną jajecznicą – zakła�
mani w naiwnej wierze w zminimalizowanie
wskazań alkomatów – ruszają do domów,
do pracy... Przed siebie. Trzeźwi... prawie.
I statystycznie rzecz ujmując najczęściej
– dojeżdżają. Niestety... dojeżdżają, bo to
daje nadzieję na następny skuteczny, nie�
zupełnie trzeźwy przejazd, i jeszcze jeden...
I uważają, że mają... szczęście. A my w naszych
sumieniach rozgrzeszamy nasz brak sprze�
ciwu, naszą akceptację - No przecież nic się
nie stało. I prolongujemy swoje milczenie…
na następną imprezę.
Akcja „stop nietrzeźwym kierowcom”
nie sugeruje, nie narzuca desperackich prób
ingerencji w sytuacjach krytycznych, kiedy
mamy bezpośrednio do czynienia z nietrzeź�
wymi kierowcami. Owszem, jeżeli nie ryzyku�
jemy własnego zdrowia i życia, nie stwarzamy
zagrożenia dla innych możemy spróbować

radykalnych rozwiązań - zablokować drogę,
odebrać kluczyki. Proponujemy jednak sku�
pienie się na profilaktyce - nie udawajmy,
że nie widzimy krewnych, znajomych siada�
jących za kierownicę po wspólnej imprezie.
Nie bierzmy udziału w naiwnych i niesku�
tecznych próbach przyspieszonego trzeźwie�
nia” – nie dawajmy złudzeń fałszywej przecież
troski o czyjeś bezpieczeństwo.
Bądźmy odpowiedzialni, bez względu
na skutki ochłodzenia czy utraty relacji.
Lepszy były znajomy niż martwy znajomy,

a od wyrzutów sumienia – brak powodów
do ich wystąpienia.
Motywem przewodnim tegorocznego
Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości będzie
hasło – „powstrzymaj pijanego kierowcę”.
W tym roku, Raszyńskie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich Klub ARKA we współ�
pracy z samorządem i władzami Gminy
Raszyn oraz Powiatową Komendą Policji
w Pruszkowie i Komendą Policji w Raszynie,
będzie promować - trzeźwość za kierownicą.
ARKA

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRZEŹWOŚCI
30.03.2015 r.

Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
Klub ARKA oraz
Pełnomocnik Wójta Gminy Raszyn ds. Profilaktyki
Uzależnień zapraszają na

DZIEŃ OTWARTY w JAWOROWEJ
ul. Warszawska 95 od godziny 12.00
- Działania informacyjno-edukacyjne
„Powstrzymaj pijanego kierowcę”
- wręczenie nagród laureatom międzyszkolnego konkursu
plastycznego „Tradycje Wielkanocne w mojej rodzinie”
- poradnictwo : terapeuta, psycholog, pracownik GOPS,
policja, członkowie RSRA Klub ARKA
- seanse filmowe z dyskusją

…nawet najdalszą
podróż zaczyna się od
pierwszego kroku…

Patronat: Wójt Gminy Raszyn
Pan Andrzej Zaręba

ROMANS Z ROMANSEM
W sobotni wieczór, 20 marca, w Sali Wido�
wiskowej w filii GOK-u w Falentach,

Swietłana Żarczyńska, Edmund Kania, Weronika Foryś © M. Kaiper

zgromadzeni na widowni mieszkańcy wysłu�
chali wspaniałego recitalu Swietłany Żar�
czyńskiej, która wprowadziła ich w świat
romansów Aleksandra Wertyńskiego, rosyj�
skiego artysty estradowego, poety i kompo�
zytora. „Bożyszcze Europy”, jak pisano o nim
w latach 20-tych ubiegłego wieku, zasłynął
jako autor i wykonawca własnych roman�
sów, a także kompozycji do wierszy znanych
rosyjskich poetów. Uznawany za najsłyn�
niejszego rosyjskiego barda okresu między�
wojennego, gromadził na koncertach tłumy
widzów, szczególnie pań, uwielbiających jego
urodę i charakterystyczny image. Oszczędna
scenografia i czarno biały strój Pierrota,

tworzyły niepowtarzalną atmosferę dla śpie�
wanych wierszy, które stylizował na cygańskie
romanse.
Swietłana Żarczyńska – której akompanio�
wał Piotr Piskorz, wykonała romanse Wertyń�
skiego z niezwykłym wyczuciem, wspaniale
przybliżając widowni zarówno artystę, jak
i czasy, w których przyszło mu żyć. Dopełnie�
niem pieśni były słowa wprowadzenia do każ�
dej z nich, które prezentowali narratorzy
spotkania: Weronika Foryś i Edmund Kania.
Wszystkim artystom należą się słowa uzna�
nia, których wyrazem były gromkie brawa
publiczności i podziękowania za ten niezwy�
kły koncert. 		
Małgorzata Kaiper

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 | Sekretarz: Z. Kaiper | 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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OBCHODY DNIA KOBIET

Kobiety, Kobiety, Kobiety…

Kwiaty dla Pań © M. Kaiper

Obchody Dnia Kobiet mają ponad 100 lat historii, choć niektórzy za ich pierwowzór uznają
Matronalia, świętowane w starożytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca, w związku
z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Tego dnia mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.

Publicznej, złożył bukiet kwiatów wraz
z życzeniami dla wszystkich Pań.

Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka
Publiczna zaprosili mieszkańców na werni�
saż Ogólnopolskiej wystawy „Kobieta”. VIII
już edycja odbywała się pod hasłem „Kobieta
jest tajemnicą” i z przesłaniem Aleksandra
Fredry zawartym w słowach: „Z kobietą nie ma
żartów – w miłości czy w gniewie, co myśli, nikt
nie zgadnie, co zrobi, nikt nie wie”. Na wystawie
mogliśmy obejrzeć ponad 80 prac wykona�
nych przez 36 uczestników, w przeważającej
części panie.
Na ścianach holu Biblioteki umieszczono
niezwykle różnorodne prace: kobiety młode,
starsze, ubrane, nagie, w kapeluszach i z roz�
wianymi włosami, zatroskane, smutne i rado�
sne, w domu, na dworze, w ogrodzie, nad
morzem, czarnobrewe i niebieskookie, sło�
wem, do wyboru, do koloru.
Wernisaż uświetniły występy. Najpięk�
niejsze piosenki z kobietą w tytule i w treści
zaśpiewały Swietłana Żarczyńska i Ewa Kor�
porowicz. Wykonane przez nie piosenki: „Być
kobietą”, „Bo we mnie jest seks”, „Jej portret”,
„Z kim będzie ci tak źle jak ze mną”, a w duecie
„Seksapil”, pokazywały oblicza kobiety tak
różne, jak rozwieszone wokół widowni obrazy.
Na imprezie nie zabrakło panów, a wśród nich
Edmunda Kani, recytującego tekst Mariana
Załuckiego „Mój dzień kobiet”, Piotra Iwic�
kiego prowadzącego program oraz Wójta
Andrzeja Zaręby, który na ręce Pani Mag�
daleny Golec, Dyrektor Gminnej Biblioteki

Tego samego dnia Dzień Kobiet świętowała
Świetlica Środowiskowa w Rybiu. Uczestni�
czące w niej Panie, każda z pięknym, czer�
wonym goździkiem, wysłuchały „kobiecego”
występu Pani Moniki Boras, która z dużym
talentem i temperamentem, raczyła najzna�
mienitszymi piosenkami o kobietach. Występ
urozmaicił quiz, z którym raszyńskie Panie
poradziły sobie wspaniale.
W imieniu Panów, artystce i wszystkim
przedstawicielkom płci pięknej, złożyli życze�
nia Panowie: Wójt Andrzej Zaręba oraz Kie�
rownik Świetlika Mariusz Smolicha. Słodki
poczęstunek umilił dalszą część spotkania.

W czasach współczesnych inicjatorkami
święta były amerykańskie kobiety. Przyjęty
przez nie w 1908 r. International Women’s Day
stał się wyrazem dążenia kobiet do posiada�
nia praw wyborczych, godziwych warunków
pracy i życia. Już rok później, uczestniczki Mię�
dzynarodowego Kongresu Kobiet w Kopenha�
dze, potwierdziły inicjatywę amerykańskich
koleżanek i powołały Międzynarodowy Dzień
Kobiet. Z czasem, za dzień obchodów, przy�
jęto 8 marca.
W Polsce Święto Kobiet pojawiło się
w PRL-u, jako hucznie obchodzone święto
państwowe. 8 marca panowie obowiązkowo
wręczali paniom kwiaty i upominki, odby�
wały się uroczyste akademie i imprezy. Cen�
tralne obchody Międzynarodowego Dnia
Kobiet zniosła w 1993 r. kobieta – Premier
Hanna Suchocka, uznając je za narzędzie
socjalistycznej propagandy, a nie dowód
szacunku dla kobiet. Pozostały w tradycji
lokalnej, świętowane jako dzień, w którym
panowie obdarowują bliskie sobie panie
kwiatami i drobnymi upominkami. Można
uznać, że spełniwszy swoje bojowe zadanie,
święto zbliżyło się do pierwowzoru – rzym�
skich Martronalii.

Wystawa „Kobieta”
Dzień Kobiet świętowano w wielu miejscach
gminy. 8 marca Wójt Gminy Raszyn, Gminny

Wystawa KOBIETA © M. Kaiper

Impreza w Świetlicy Środowiskowej

Spotkanie
w Klubie Seniora w Raszynie
Dwa dni później, 10 marca, Klub Seniora
w Raszynie świętował Dzień Kobiet i Dzień
Mężczyzn. Uczestnicy spotkania uraczeni
zostali życzeniami, kwiatami i słodkościami
od Zarządu Klubu, z Przewodniczącą Barbarą
Turek na czele oraz od Wójta Andrzeja Zaręby,
aby w dalszej kolejności wysłuchać koncertu
Zespołu Seniorki (w nowych, eleganckich stro�
jach zakupionych dzięki funduszom sołeckim)
oraz solowego i w duecie występu Izabeli
Makarskiej i Alicji Siewiery. Zespołowi oraz
solistkom akompaniował Piotr Piskorz.
Małgorzata Kaiper

Życzenia dla Pań w Świetliku © M. Kaiper Zarząd Klubu Seniora składa życzenia Paniom i Panom © M. Kaiper
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Krzysztof Petek w bibliotece

Krzysztof Petek z dziećmi © Ł. Żywulski

6 marca na zaproszenie biblioteki i Szkoły
Podstawowej w Raszynie gościliśmy Krzysz�
tofa Petka – dziennikarza, reportera, autora
książek sensacyjno-przygodowych, podróż�
nika i instruktora survivalu. Gość spotkał się
w z uczniami klas 2d, 4b i 6c oraz członkami
koła literackiego, by opowiedzieć o swo�
ich książkach i niecodziennych przygodach
z licznych wypraw do Azji, Afryki i Ameryki

Południowej. Zaprezentował uczestnikom
spotkań pokazy slajdów z eskapad na Syberię
i do Peru, wzbogacając opowieści barwnym,
żywiołowym i humorystycznym komenta�
rzem, nie unikając wzmianek o ciemnej stro�
nie takich przedsięwzięć. Zachęcał uczniów
do obcowania z literaturą, czynnego uczest�
nictwa w szkołach i obozach przetrwania,
realizowania pasji zgodnie ze swymi zainte�
resowaniami, odwiedzania ciekawych miejsc
oraz uczenia się języków obcych. Podkreślał,
że język angielski nie jest już językiem obcym,
dlatego warto poznać inne np. hiszpański,
którym na świecie posługują się ludzie z 22
krajów. Spotkanie z Krzysztofem Petkiem było
okazją do poznania niezwykłej osoby, która
nie boi się wyzwań i realizacji marzeń. Ucznio�
wie mieli wiele pytań do gościa; na zakończe�
nie spotkania przekazali autorowi upominki,
otrzymali autografy i mogli nabyć książki. Nie
obyło się bez pamiątkowych zdjęć.
Łukasz Żywulski

Zbiory Migroteki się rozrastają
Biblioteka od lipca 2014 współpracuje w ramach projektu Migroteka 2 z Fundacją Polskie Forum
Migracyjne, zajmującą się problemami integracji cudzoziemców w Polsce. Dzięki działaniom
informacyjnym i edukacyjnym pracujemy wspólnie nad dialogiem ludzi różnych kultur, których
w gminie Raszyn nie brakuje. Jednym z elementów działań jest powstanie minibiblioteczki,
zawierającej blisko 60 książek o migracji i jej socjologicznych, ekonomicznych oraz edukacyj�
nych aspektach. Zachęcamy do skorzystania z nich szczególnie nauczycieli, którzy omawiają
temat wielokulturowości w ramach lekcji; w przygotowywaniu zajęć pomocne będą publika�
cje Każdy inny, wszyscy równi..., Szkoła integracji międzykulturowej: model pracy międzykulturowej
M. Piegat-Kaczmarczyk i Z. Rejmer oraz Wielokulturowość i problemy edukacji pod red. T. Lewo�
wickiego. W zbiorach posiadamy tematyczne książki dla dzieci, m.in. Apetyt na Wietnam: nem,
Apetyt na Maroko: tadżin A. Nowackiej-Devillard, Myślobieg V. Þórsdóttir, Apetyt na Meksyk:
familia, Apetyt na Meksyk: la celebración K. Węgierek i Bajkowa mozaika:
bajki z całego świata A. Kaszubskiej.
W ramach najnowszej darowizny
od PFM księgozbiór wzbogacił się
o opracowania w j. angielskim, m.in.
Exceptional people: how migration shaped our world and will define our future
I. Goldina, Immigration economics
George J. Borjasa, czy Moving matters
: paths of serial migration S. Ossman.
Pełen wykaz tytułów można znaleźć
na stronie www.bibliotekaraszyn.pl
pod odnośnikiem MIGROTEKA 2.
Zainteresowanych tematem wie�
lokulturowości, migracji, integracji
zapraszamy do skorzystania z oferty.
Dagna Kruszewska-Mach
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Warsztaty
pierwszej
pomocy

W trakcie zajęć © K. Zawadzka

23 lutego zaprosiliśmy dzieci i młodzież
do Jaworowej na warsztaty pierwszej pomocy.
Poprowadzili je niezawodni wolontariusze,
motocykliści: ratownik medyczny Przemysław
Malec i Marek Bujakowski. Podczas spotka�
nia dzieci zaznajomiły się z kolejnością dzia�
łań w razie wypadku, oceną stanu poszkodo�
wanego, opieką nad nim do czasu przyjazdu
ratowników, telefonicznymi numerami inter�
wencyjnymi, instrukcją prawidłowej rozmowy
z dyspozytorem. W części praktycznej był czas
na inscenizację zdarzeń oraz zapoznanie się
z wyposażeniem motocykla-karetki. Dzię�
kujemy prowadzącym za profesjonalizm
i świetną atmosferę, a partnerom - Ognisku
Wychowawczemu i Klubowi Arka za wsparcie
organizacyjne.
Zespół GBP w Raszynie

GMINNY OŚRODEK SPORTU

Rozgrywki siatkarskie

W trakcie rozgrywek © R. Ulewicz

Siatkówka na dobre zagościła w kalendarzu
corocznych imprez sportowych organizo�
wanych przez GOS. Ubiegłoroczne turnieje
zarówno kobiecy, jak i męski cieszyły się
dużym zainteresowaniem ze strony drużyn,
których wiele nadesłało zgłoszenia. 8 marca
obchodzony jest Dzień Kobiet, w przededniu
tego święta zorganizowaliśmy Wiosenny Tur�
niej Siatkówki dla pań. Przyjechały 4 drużyny,
spośród 6, które zgłosiły swój akces. Niestety
2 drużyny wyeliminowała grypa, która w tym
okresie roku jest szczególnie dokuczliwa.
Każda z drużyn grała ze sobą jeden mecz.
Na tej podstawie sporządzono tabelę punk�
tową, która rozstrzygnęła o ostatecznym
podziale miejsc. Rywalizacja kobiet prze�
biegała na dobrym poziomie, często „punkt
za punkt”. W meczach było wszystko to,
co w siatkówce najbardziej może się podobać:

Amatorki z Pruszkowa z p. dyrektor Katarzyną Klimaszewską © R. Ulewicz

mocne zagrywki, szybkie ataki oraz efek�
towne bloki. Zwyciężyły siatkarki z Prusz�
kowa, które występowały pod trochę mylącą
nazwą „Amatorki”. Nie przegrały one nie
tylko żadnego meczu, ale nawet setu. Pozo�
stałe drużyny zakończyły turniej z bilansem
1 zwycięstwo 2 porażki, a o kolejności musiały
zadecydować tzw. „małe punkty”. I tak kolejne
miejsca zajęły UKS Sparta Grodzisk Mazo�
wiecki, Fight Łapy z Warszawy, a na końcu
Desperatki również z Warszawy, a dokład�
niej z Białołęki.
Choć siatkówka jest uznawana za naj�
bardziej zespołową konkurencją sportową
na świecie postanowiliśmy przyznać także
wyróżnienie indywidualne. Naszym subiek�
tywnym zdaniem najlepszą zawodniczą tur�
nieju była Karolina Narożnik z pruszkowskiej
ekipy Amatorek.

Puchary oraz medale ufundowane przez
GOS w Raszynie wręczyła uczestniczkom
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszy�
nie Pani Katarzyna Klimaszewska. Mecze
sędziował Pan Adam Nowik były wielokrotny
reprezentant Polski w siatkówce mężczyzn,
a także zawodnik pierwszoligowych pol�
skich klubów. Rolę komisarza zawodów peł�
nił Marek Szablewski, którego wiedza oraz
doświadczenie w temacie siatkarskich tur�
niejów są nieocenione.
Już po zamknięciu tego numeru Kuriera,
bo 21 marca odbędzie się Wiosenny Turniej
Siatkówki mężczyzn. Spodziewamy się 8 dru�
żyn, w tym jednej z Raszyna. Zapraszamy
do kibicowania na hali szkoły podstawowej
oraz gimnazjum w Raszynie.
Rafał Ulewicz
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Wiosna w Stumilowym Lesie

Witamy Panią Wiosnę
Trudno aurę za oknem uznać za prawdziwie wiosenną. Wprawdzie słonko ładnie świeci, ale zima wciąż stara się pozostać
z nami. Mroźne poranki, trawa i drzewa czasem przysypane
śniegiem nie pozwalają listkom i kwiatkom wychylić noski
z zamkniętych pączków. Tylko najodważniejsze: krokusy, przylaszczki czy pierwiosnki cieszą pięknymi kolorami. Kotki baziowe
też są odważne, ale tylko dlatego, że otula je ciepłe futerko.
Z pomocą Pani Wiośnie przychodzą przedszkolaki. Malują,
rysują, wyklejają kwiaty, krzaczki, listki, piszą zaproszenia, prosząc, aby jak najszybciej do nas zawitała. Dzięki ich kolorowym,
wspaniałym pracom wszystkim się raźniej robi na sercu. A Pani
Wiosna – z każdym dniem nabiera sił i wyrzuca Panią Zimę jak
najdalej od nas. Bardzo dzieciom za ich starania dziękuję.
Przedszkolaczek
Wiosna w Przedszkolu pod Topolą

Wiosna w Bajkowym Przedszkolu w Dawidach

Alan Żaboklicki (5lat) grupa Żółta

Ania Kazubska (3,5roku) grupa Zielona

Filip Brzezowski (5lat) grupa Fioletowa

Prace grupy Tygryski

Prace grupy Smerfy

Wiosna w Przedszkolu w Falentach

Topienie Marzanny

Wiosenne żabki. Emilka M.

Wspólna praca grupy Zuchy

Wiosna w Przedszkolu w Sękocinie

Dzieci i Marzanna

