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DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU

MAMO, TATO SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA 
NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE, DO KTÓREGO 
CHODZIĆ BĘDZIE WASZA POCIECHA!!!

DNI OTWARTE

25 sierpnia 2017 r.

26 sierpnia 2017 r.

CZEKAMY NA PAŃSTWA OD 14:00 DO 18:00

Wójt Andrzej Zaręba oraz Rada Gminy Raszyn serdecznie zapraszają dzieci i dorosłych mieszkańców 
do odwiedzenia nowoczesnego 
8. Oddziałowego Przedszkola przy ul. Poniatowskiego 

© Disney/Pixar
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AUSTERIA – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNO KULTURALNEJ

A jednak klejnot w koronie
227 lat temu ostatni robotnicy zeszli 
z  placu budowy zajazdu w  Raszynie, 
stanowiącego pierwszą stację posto-
jową na drodze z Warszawy do Krakowa. 
Austeria, bo tak zwyczajowo zajazd 
nazwano, była gotowa na przyjęcie pierw-
szych gości. A był to kompleks okazały. 
Składał się z piętrowego budynku głów-
nego, kramów kupieckich, budynku pocz-
towego ze stajnią i wozownią. Położony 
nieopodal zespołu pałacowego w Falen-
tach, a  naprzeciwko kościoła, stano-
wić miał południowo zachodnią stronę 
raszyńskiego rynku.
 Prace projektowe „kompleksu Austerii”, 
a także przebudowy Pałacu w Falentach 
i kościoła parafialnego w Raszynie, wyko-
nał Bogumił Zug, jeden z najznamienit-
szych architektów epoki stanisławowskiej, 
na zlecenie ówczesnego właściciela dóbr 
falencko-raszyńskich, królewskiego ban-
kiera Piotra Teppera. Jak pisał kilka lat 
temu Krzysztof Bąkała (Kurier Raszyński 
nr 5. 2011 r.) „W opinii znawców, zarówno 
rozmach jak i  konsekwencja wykonania, 
stawiają Raszyn w czołówce urbanistyczno-
-architektonicznej realizacji klasycystycz-
nych końca XVIII w. w Polsce. Mamy więc 
w Raszynie perłę, może zakurzoną, ale auten-
tyczną, która jakby na ironię, w sąsiedztwie 

zrujnowanej stolicy, przetrwała wszel-
kie zawieruchy, z wielką bitwą 1809 roku, 
powstaniami narodowymi, wreszcie dwoma 
wojnami światowymi.”

200 lat później

Dziś raszyńska Austeria jest zabytkową 
ruiną. Przez lata eksploatowana i niere-
montowana straciła dawną świetność. 
Tylko piękna, harmonijna bryła, charak-
terystyczna dla klasycystycznych budyn-
ków, przypomina o  dawnej urodzie 
kompleksu.
 Dla mieszkańców i władz samorzą-
dowych gminy to ważny obiekt. Wszy-
scy zdając sobie sprawę z  jego histo-
rycznej wartości, nie mają wątpliwości, 
że konieczna jest jego rewitalizacja. 
Ta jednak w kolejnych latach ustępowała 
bardziej potrzebnym inwestycjom.
 Gdy w 2011 r. ostatni lokatorzy opu-
ścili mieszkania komunalne wygospo-
darowane w austerii, rozpoczęto prace 
zabezpieczające i koncepcyjne. Przepro-
wadzono specjalistyczne ekspertyzy, osu-
szono piwnice i zawilgocone ściany par-
teru, poprawiono dach budynku zajazdu. 
Wszystko, pod czujnym okiem Mazowiec-
kiego Konserwatora Zabytków, którego 

wskazówki warunkowały kolejne prace. 
Poza tym władze samorządowe gło-
wiły się nad przyszłym przeznaczeniem 
budynku i znalezieniem środków na sfi-
nansowanie budowy. Przeprowadzano 
konsultacje społeczne, debaty i apliko-
wano o środki zewnętrzne.

Dofinansowanie 
z Unii Europejskiej

W 2016 r. powstał program funkcjonalno-
-użytkowy, zgodnie z którym w auste-
rii i towarzyszących jej budynkach ma 
powstać Centrum Integracji Społeczno-
-Kulturalnej. Posiadając taki dokument 
gmina wystąpiła do Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych 
o  dofinansowanie inwestycji. Decyzję 
o przyznaniu środków w wysokości ponad 
3,1 mln zł (65% kosztów całej budowy) 
otrzymała pod koniec 2016 r., a umowę 
podpisała w maju br. Pod koniec sierpnia 
wyłoniony został wykonawca, a zakończe-
nie prac przewidziano na połowę 2018 r.
 I w ten sposób wracamy do początku: 
po 227 latach przerwy, robotnicy znów 
zawitają na placu budowy. To niewątpli-
wie historyczna chwila. 

Małgorzata Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

XXXVIII Sesja Rady Gminy Raszyn
W  dniu 6 lipca 2017 roku odbyła się 
XXXVIII Sesja Rady Gminy Raszyn. 
Po stwierdzeniu kworum i  przyjęciu 
porządku obrad, radni przyjęli proto-
koły z poprzednich XXXV i XXXVI sesji. 
Następnie pochylili się nad zmianą 
uchwały z 2007 roku określającą regu-
lamin dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków, z którego wykreślili para-
graf dotyczący odpłatności za wydanie 
Warunków przyłączenia do sieci. Kolejną 
uchwałą wyrazili zgodę na wynajęcie bez 
przetargu miejsca w szkole podstawo-
wej w Raszynie w celu ustawienia tam 
automatów sprzedających napoje. Prze-
jęli, również uchwałą, działkę drogową 
w Dawidach Bankowych i podjęli uchwałę 
w sprawie przekazania środków finanso-
wych dla Komendanta Stołecznego Poli-
cji. Uchwała w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad ich nabywania, 
zbywania i  wykupu poprzedziła dwie 
uchwały budżetowe w  sprawie zmian 
w budżecie Gminy Raszyn na rok 2017 
i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Raszyn na lata 2017 – 2030.

Gość Rady Gminy

Gościem Rady Gminy Raszyn była radna 
powiatu pruszkowskiego pani Kata-
rzyna Klimaszewska. Przedstawiła ona 
inwestycje już wykonane i zaplanowane 
w naszej gminie. A w tej kadencji powiat 
ma się czym w Raszynie pochwalić: jest 
rondo u  zbiegu Falenckiej, Wygody 
i Olszynowej, asfalt na „nowej” Leszczy-
nowej do granic gminy, ulica Źródlana 

wybudowana w  całości oraz zaplano-
wane wykonanie nawierzchni ulic: Sęko-
cińskiej, Hrabskiej i Długiej. Jednocześnie 
radna Klimaszewska prowadzi rozmowy 
z Ursynowem w sprawie pozostawienia 
sygnalizacji świetlnej na ulicy Starzyń-
skiego, która w dużym stopniu rozłado-
wuje poranne korki. Po wysłuchaniu spra-
wozdania radni gminy Raszyn oklaskami 
wyrazili uznanie dla pracy radnych powia-
towych na rzecz Raszyna, ponieważ dotąd 
inwestycje z tego kierunku omijały naszą 
gminę.

Sprawozdanie Wójta

Ostatnim ważnym głosem tej sesji było 
sprawozdanie Wójta. Pan Andrzej Zaręba 
przedstawił poprzedni miesiąc jako 
obfitujący w  różne wydarzenia w  tym 
gminne referendum, które wprawdzie 
utrudniło, ale nie zakłóciło biegu spraw 

mieszkańców realizowanych przez insty-
tucje gminne. Inwestycje postępują zgod-
nie z przewidywaniami:
 – w  Sękocinie kanalizacja wkracza 
w kolejne ulice, pozostawiając za sobą 
jezdnie utwardzone tymczasowo tłucz-
niem. Prace przebiegają sprawnie, obej-
mując niewielkie fragmenty ulicy Sęko-
cińskiej, której nawierzchnia zostanie 
położona przez Starostwo Pruszkowskie.
 – Dobiega końca wyposażanie przed-
szkola w Raszynie, niedługo się zaczną 
sukcesywne odbiory powykonawcze.
 – Hala Widowiskowo Sportowa wybu-
dowana już pod dach, obok powstaje 
duży parking z porządnym odwodnie-
niem. Niebawem będą montowane sta-
lowe słupy tworzące konstrukcję dachu. 
Budowniczowie nie przewidują opóźnień.
 – Szkoła podstawowa w Ładach cały czas 
w budowie. Główny gmach już stoi, teraz 
czas na budowę auli – sali widowiskowej 
pełniącej funkcje środowiskowe oraz 
szkolnej hali sportowej. Boisko szkolne 
zyskuje już odwodnienie.
 – Inne inwestycje również przebiegają 
zgodnie z planem, a terminy ich zakoń-
czenia są niezagrożone.

Pan Andrzej Zaręba przedstawił rów-
nież ostatnią zdobycz naszej gminy, dal-
szy los dotacji na odbudowę Austerii. 
W wyniku rozpisanego konkursu na kon-
cepcję odbudowy Austerii wpłynęła jedna 
praca przewidująca odbudowę w dwóch 
etapach, z których każdy zamyka pewną 
całość. Środków finansowych przeznaczo-
nych w tym celu z budżetu gminy i dota-
cji wystarczy w przyszłym roku na etap 
pierwszy. Jest więc nadzieja, że niedługo 
Austeria przestanie straszyć ruiną, a sta-
nie się wizytówką gminy.              Jacek Kaiper
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GMINNE SPRAWY

XXXIX Sesja Rady Gminy Raszyn

W  dniu 26 lipca 2017 roku odbyła się 
XXXIX Sesja Rady Gminy Raszyn zwo-
łana na wniosek Wójta Gminy Raszyn 
pana Andrzeja Zaręby w celu podjęcia 
uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn 
na lata 2016-2023 – Integracja Spo-
łeczna i Terytorialna”. Był to jedyny punkt 
porządku obrad na tej sesji.
 Wójt krótko uzasadnił czemu uchwała 
z  marca bieżącego roku o  tej samej 
nazwie traci moc i czemu należy ją  popra-
wić. Odbyła się krótka dyskusja, po czym 
przewodniczący Rady Gminy Raszyn pan 
Dariusz Marcinkowski ogłosił głosowanie. 

Zebrani byli jednomyślni. Przegłosowali 
uchwałę w nowym kształcie.
 Przed zakończeniem obrad przedys-
kutowano sposoby wydatkowania fun-
duszy sołeckich. Wypowiadali się sołtysi, 
przewodniczący osiedli, radni i Wójt pan 
Andrzej Zaręba. Starły się dwa poglądy; 
pierwszy, jak zgodnie z prawem wydat-
kować fundusze na imprezy i turystykę, 
drugi, jak wykorzystać te pieniądze 
na trwałe nabytki w sołectwach, które 
służyć będą mieszkańcom w przyszłości. 
Jak się zdaje w tej sprawie wszyscy pozo-
stali przy swoich racjach.

Jacek Kaiper

REFERENDUM – 
nieważne
Referendum w sprawie odwołania Wójta 
i Rady Gminy Raszyn, które odbyło się 
25 czerwca br. okazało się nieważne 
z powodu zbyt małej frekwencji. Do urn 
referendalnych poszło 1299 mieszkańców, 
co wobec 16 576 uprawnionych do głoso-
wania stanowi zaledwie 7,84%. Za odwo-
łaniem Wójta opowiedziało się 1198 osób, 
a za odwołaniem Rady Gminy – 1197.
 Powyższe wyniki świadczą o zupełnym 
fiasku inicjatywy Komitetu Referendal-
nego. Większość mieszkańców nie uczest-
nicząc w referendum,  negatywnie oceniła 
powody, dla których je zwołano. Zdziwie-
nie może rodzić fakt, że pod wnioskiem 
referendalnym podpisało się 1740 osób, 
a w referendum wzięło udział o 563 mniej. 

Małgorzata Kaiper

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż z  dniem 
30.09.2017r. kończy się okres, na jaki 
zostały przyznane Państwu świadcze-
nia w  ramach rządowego programu 
„Rodzina 500+”, na podstawie wniosków 
składanych w okresie od 01.04.2016 r. 
do 31.08.2017 r. Z dniem 01.10.2017 r. roz-
pocznie się nowy okres świadczeniowy 
2017/2018, który potrwa od 01.10.2017 r. 
do 30.09.2018 r. W związku z powyższym 
zapraszamy Państwa zainteresowanych 
pobieraniem świadczenia 500+ do skła-
dania wniosków w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Raszynie przy 
ul. Unii Europejskiej 3 pok. nr 1.

Kiedy wniosek, kiedy wypłata

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny 
i   prawidłowo wypełniony wniosek 
o świadczenie wychowawcze na kolejny 
okres w  terminie od 1 sierpnia 2017  r. 
do 31 sierpnia 2017r., przyznanie i wypłata 
świadczenia wychowawczego za paź-

dziernik nastąpi do 31 października 2017 r. 
Złożenie wniosku we wrześniu spowo-
duje, że ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego i jego wypłata za paź-
dziernik i  listopad nastąpi do 30 listo-
pada. W przypadku gdy wniosek zosta-
nie złożony w październiku, przyznanie 
i wypłata świadczenia wychowawczego 
za październik, listopad i  grudzień 
nastąpi do 31 grudnia. Gdy wniosek 
zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 
do 31 stycznia następnego roku, ustale-
nie prawa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących od miesiąca złożenia wniosku, 
następuje do ostatniego dnia lutego 
następnego roku.

Uwaga

Należy więc pamiętać, że wskutek złoże-
nia wniosku później niż w październiku, 
prawo do świadczenia wychowawczego 
zostanie ustalone od miesiąca złożenia 

wniosku, bez wyrównania za wcześniej-
sze miesiące w ramach obowiązującego 
okresu zasiłkowego.
 Wypełniony wniosek można złożyć 
osobiście albo listownie za pośrednic-
twem Poczty Polskiej lub przez Internet. 
W tym ostatnim przypadku rodziny mają 
do wyboru aż 4 kanały online. Wśród 
nich: ministerialny Portal Informacyjno-
-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE 
ZUS oraz bankowość elektroniczną.
 Wszelkie informacje dotyczące rzą-
dowego programu „Rodzina 500+” są 
dostępne na stronie internetowej www.
gops.raszyn.pl w zakładce „500+”, pod nr 
tel 22 102 99 10, 22 102 99 11, infolinia 22 
701 77 00, 22 701 79 79 lub na stronie Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej www.mpips.gov.pl. 

Elwira Rogowska Kierownik GOPS



KURIER RASZYŃSKI NR 77 LIPIEC 2017  |  WWW.RASZYN.PL6

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868  |  Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

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.

Wieści z OSP

W dniu 24.06.2017r na boisku Zespołu 
Szkół przy ul. J. Gomulińskiego 2 
w Pruszkowie odbyły się kolejne zawody 
sportowo-pożarnicze jednostek OSP 
z powiatu pruszkowskiego. Brało w nich 
udział łącznie 18 drużyn w ilości 280 stra-
żaków. W dwóch konkurencjach: szta-
feta i bojówka jednostki OSP z Gminy 
Raszyn ponownie powtórzyły scena-
riusz z ubiegłych lat zajmując trzy czo-
łowe miejsca. W  roku 2017 drużyny 
męskie z OSP Falenty zajęło po raz piąty 

w kolejności I miejsce z łączną punktacją 
108,35 punktów, OSP Dawidy II miejsce – 
114,50 punktów, OSP Raszyn III miejsce – 
120,36 punktów.
 N i e z a w o d n a  d r u ż y n a  ż e ń s k a 
z OSP Raszyn zajęła I miejsce z łączną 
punktacją 121,01 punktów, którego to 
wyniku mogą pozazdrościć pozostałe 
drużyny męskie, ponieważ czwarte miej-
sce było z wynikiem 125,10 punktów.
 G r a t u l u j ę  u z y s k a n i a  b a r d z o 
dobrych wyników, co potwierdza duże 

zaangażowanie druhen i druhów w dzia-
łaniach na rzecz utrzymania gotowo-
ści bojowej jednostek OSP na wysokim 
poziomie, z  zapewnieniem realizacji 
zadań bezpieczeństwa nie tylko na tere-
nie Gminy Raszyn, ale i całego Powiatu 
Pruszkowskiego.

Ze Strażackim Pozdrowieniem dh. Jacek Gromek 
Prezes Zarządu OGZ OSP RP w Raszynie 

i OPZ OSP RP w Pruszkowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Miasta przyjazne dla biznesu 2017.
Ranking „Forbesa”

Od wielu lat redakcja Forbes'a tworzy ranking miast przyja-
znych dla biznesu, opracowywany na podstawie kluczowego 
kryterium – wskaźnika przyrostu liczby firm na 1000 mieszkań-
ców. W tegorocznym rankingu „Forbesa” gmina Raszyn znala-
zła się na 4 miejscu w kategorii gmin i miejscowości poniżej 50 
tys. mieszkańców. W 2016 r na 24 349 mieszkańców w gminie 
zarejestrowały się 103 nowe firmy (82 w 2015 r.). Jak twierdzą 
znawcy tematu w wynikach widoczny jest mechanizm przycią-
gania przedsiębiorców  przez  miejscowości położone na obrze-
żach wielkich aglomeeracji. Ich atrakcyjne położenie wspoma-
gają niższe koszty prowadzenia działalności, niższe podatki 
lokalne oraz przyjazna infrastruktura. Coraz lepsza infrastruk-
tura Raszyna oraz nowe plany zagospodarowania otwierające 
duże tereny dla inwestycji komercyjnych, z pewnością w kolej-
nych latach jeszcze przyspieszą ten proces. 

Małgorzata Kaiper
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INWESTYCJE

Wielofunkcyjna hala sportowa z prawdziwego zdarzenia
Trwają intensywne prace przy budowie 
hali widowiskowo sportowej. Wznie-
siono ściany, hala już wyższa nie będzie. 
W środku montowane są trybuny i stropy 
nad pomieszczeniami treningowymi 
i  pomocniczymi. Zgodnie z  grafikiem 
dach nad boiskiem będzie konstruowany 
od połowy sierpnia do połowy września. 
Stalowa konstrukcja nośna (słupy i belki) 
już przyjechała i jest montowana.
 W  hali będą się odbywały zawody 
sportowe w  takich dyscyplinach jak: 
piłka halowa, siatkówka, koszykówka, 
unihokej, boks, ciężary, karate, judo, 

taekwondo, akrobatyka i taniec o randze 
lokalnej, powiatowej, wojewódzkiej, kra-
jowej i międzynarodowej. Jednocześnie 

będzie ona służyć prężnie rozwijają-
cym się sekcjom i klubom sportowym 
z gminy Raszyn.
 Przewiduje się zajęcia rekreacyjne jak 
na przykład: maraton fitness czy maraton 
zumby, zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia 
dla mam z  maluchami, tak aby każda 
grupa wiekowa znalazła coś dla siebie. 
Jak widać wielu mieszkańców, w różnym 
wieku, czeka na otwarcie obiektu.

Miejsce na boisko Ⓒ J. Kaiper

Panorama murawy stadionu z halą w tle Ⓒ J. Kaiper

Rusztowania pod dach Ⓒ J. Kaiper

Tu będzie wejście Ⓒ J. KaiperUkładanie trybun Ⓒ J. Kaiper

Wybrano wykonawcę
ul. Wypoczynkowej
w Rybiu

Spośród trzech wykonawców, którzy zgło-
sili gotowość wykonania ulicy Wypo-
czynkowej w Rybiu wybrano, w związku 
z najkorzystniejszą ofertą, Zakład Usług 
Terenowych Budowlanych i Porządko-
wych „MARGOT”. Firma zobowiązała się 
wykonać prace za 386 850 zł. Zadanie 
dotyczy przede wszystkim wykonania 
kanalizacji deszczowej oraz przebudowy 
linii napowietrznej niskiego napięcia. 

Złote Łany – 
procedura trwa
Pod koniec czerwca Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie obwieściło, że na wniosek 
Wójta Gminy Raszyn wszczęte zostało 
postepowanie w sprawie wydania decy-
zji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej rozbudowy ulicy 
Złote Łany w  Dawidach. W  obwiesz-
czeniu podano numery działek, które 
w całości lub części planowane są do obję-
cia inwestycję oraz części działek, z któ-
rych korzystanie będzie ograniczone. 
Z dokładną informacją można zapoznać 
się w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w  Pruszkowie, ul. Drzy-
mały 30, w pokoju 104, tel. 22 738 15 62.
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PRZEDSZKOLE NR 3 PRZY PONIATOWSKIEGO W RASZYNIE

Przedszkole na miarę XXI wieku
W Raszynie gmina wybudowała super nowoczesne przed-
szkole. Krzątają się jeszcze ekipy sprzątające, a firmy zaopa-
trzeniowe wypełniają sale meblami. Dopiero teraz widać 
przestrzeń, kolory i światło. Na zewnątrz ustawiono zabawki 
ogrodowe i posiano trawę. Gminna komisja jako pierwsza 
z wójtem Andrzejem Zarębą na czele odbiera wykonane 
prace. Jest bezwzględna, nic nie daruje.
     Problem braku miejsc w oddziałach przedszkolnych dla naj-
młodszych mieszkańców gminy Raszyn zostanie ostatecznie 
rozwiązany już we wrześniu, wraz z uroczystym otwarciem 
nowego przedszkola.

Największe wrażenie wywiera wielki 
hol doskonale doświetlony przez okna 
dachowe. Korytarz na piętrze ma formę 
galerii zabezpieczonej wysoką, prze-
szkloną balustradą.

Dyrektor Ewa Gac



KURIER RASZYŃSKI NR 77 LIPIEC 2017  |  WWW.RASZYN.PL 9

PRZEDSZKOLE NR 3 PRZY PONIATOWSKIEGO W RASZYNIE

Kolorowe sale zajęć, doskonale 
doświetlone przez wielkie okna 
i zaopatrzone w sanitariaty 
i pomieszczenia pomocnicze, 
czekają na mebelki i zabawki.

Teren wokół przedszkola został 
wykorzystany jako plac zabaw. Jest 
tu wiele zabawek umieszczonych 
na bezpiecznej nawierzchni z poli-
uretanu, wokół których posiana 
jest trawa. Przedszkolaki na pewno 
nie będą się nudzić.

Kolejne komisje odbierają budy-
nek: komisja gminna, sanepid, 
Straż Pożarna, pozostał PINBud.
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INWESTYCJE

strony „INWESTYCJE” redaguje Jacek Kaiper

Ulica Szkolna
Po położeniu na jezdni pierwszej warstwy asfaltu 
i postawieniu stylowych latarni, wykonawcy udostępnili 
do ruchu spory odcinek ulicy Szkolnej przed Urzędem 
Gminy. Obecnie intensywne prace ziemne przy układa-
niu kanalizacji sanitarnej i deszczowej trwają wzdłuż 
ogrodzenia szkoły podstawowej, od ulicy Unii Euro-
pejskiej do Alei Krakowskiej. Wykonawcy spieszą się, 
bo za miesiąc koniec wakacji.

Kanalizacja w Sękocinie Starym
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Sękocinie Starym w budowie. 
Firma KANWOOD dokłada wszelkich starań aby 4162 mb rur kanali-
zacji sanitarnej i 1419 deszczowej ułożyć zgodnie z projektem do dnia 
30 kwietnia 2018 roku. Prace te wykonywane są w ramach V fazy 
projektu realizowanego przez naszą gminę z udziałem funduszy 
z Unii Europejskiej. Rurociągi wkopano już pod ulice: Starowiejską, 
Olchową, Podleśną, Lee Marvina, Wiklinową i Lazurową. Kanalizo-
wana jest ulica Sękocińska. Zgodnie z zawartą umową, nawierzch-
nię na tej ulicy położy Starostwo Powiatowe. Na asfalt trzeba jeszcze 
trochę poczekać. Na razie ziemia nad rurami jest zagęszczana, a na 
nawierzchnie wysypywany jest tłuczeń. Roboty przebiegają spraw-
nie, a utrudnienia są mniejsze niż przewidywano.

Prace w toku © J. Kaiper 

Ulica Lazurowa © J. Kaiper Ulica Olchowa i Wiklinowa © J. Kaiper 

Stylowe latarnie © J. Kaiper 

Ulica Lee Marvina © J. Kaiper 

Ulica Sękocińska © J. Kaiper Ulica Starowiejska © J. Kaiper 

Ulica Podleśna © J. Kaiper 

Układanie kanalizacji © J. Kaiper 



KURIER RASZYŃSKI NR 77 LIPIEC 2017  |  WWW.RASZYN.PL 11

INWESTYCJE

Szkoła podstawowa 
w Ładach
Najpoważniejszą inwestycją w dziejach Gminy 
Raszyn jest szkoła podstawowa w Ładach zapro-
jektowana dla siedmiuset uczniów uczęszcza-
jących na jedną zmianę. W kompleksie budo-
wane jest również czteroodziałowe przedszkole 
dla setki dzieci, wielka hala sportowa oraz aula 
na użytek szkolny i  imprez środowiskowych. 
Przewidziano przebudowę boiska polegającą 
na wymianie płyty głównej, powiększeniu jej, 
zdrenowaniu i otoczeniu bieżnią.
     Budynek szkoły i przedszkola już stoi. Stropy są 
docieplane i  zakładane warstwy izolacyjne. 
Wewnątrz ekipy układają instalacje elektryczne 
i  wodnokanalizacyjne, na podwylewki ukła-
dana jest papa. Tylko patrzeć jak wejdą ekipy 
z tynkowaniem.
     Aula pnie się w górę, a wraz z nią stołówka 
z zapleczem kuchennym. Szkolna hala spor-
towa powstaje również, może trochę wol-
niej, ale zgodnie z grafikiem. Cały teren otoczy 
nowe ogrodzenie, fragment od ulicy Długiej już 
w budowie.

Aula z góry © J. Kaiper 

Nowe ogrodzenie © J. Kaiper 

Szkoła od Miklaszewskiego © J. Kaiper 

Hala sportowa w górę © J. Kaiper 

Ocieplanie dachu © J. Kaiper 

Podłogi i instalacje w salach przedszkolnych © J. Kaiper 

Remont boiska © J. Kaiper 

Start auli © J. Kaiper 

Uszczelnianie dachu © J. Kaiper 

Zanim powstaną chodniki © J. Kaiper Widok od Długiej © J. Kaiper 
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SUKCESY SENIORÓW

Seniorzy – uczestnicy gminnych imprez
Zespoły wokalne seniorów z naszej gminy 
zdobywają wiele nagród na przeglądach 
i  konkursach. Ich popularność dawno 
przekroczyła granice Raszyna, ale bardzo 
chętnie występują na imprezach organi-
zowanych w naszej gminie. 3 czerwca, 
Rybianie i Seniorki zaprezentowali ciekawe 

programy podczas Festynu Rodzin-
nego w Świetlicy Środowiskowej „Świe-
tlik” w Rybiu, a zaraz potem wystąpili 
na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym 
przez sołectwa w Falentach we współ-
pracy z Centrum Kultury Raszyn i jego 
filią w  Falentach oraz OSP Falenty. 

Dwa tygodnie później, 18 czerwca, uczest-
nicy pikniku organizowanego przez sołec-
twa z  Jaworowej, wysłuchali występu 
zespołu «Barwy Jesieni». Jak widać, 
na raszyńskich seniorów zawsze można 
liczyć. 

Małgorzata Kaiper

Znakomite wyniki raszyńskich seniorów w prestiżowym konkursie
W dniach od 22 do 26 maja 2017 r. w Wol-
skim Centrum Kultury w  Warszawie 
odbywał się XXXVII Przegląd Amator-
skich Zespołów Artystycznych. Przegląd 
miał charakter konkursu i odbywał się 
w kategoriach: chóry, zespoły wokalne, 
zespoły folklorystyczne i  musicalowe, 
zespoły teatralne i kabaretowe, zespoły 
taneczne, soliści-wokaliści oraz duety. 
W  przeglądzie wzięły udział zespoły 
dziecięce, młodzieżowe oraz seniorzy. 
Celem przeglądu było zaprezentowanie 
dorobku artystycznego zespołów i soli-
stów poprzez udział w  różnorodnych 
prezentacjach scenicznych, prezenta-
cja umiejętności wokalnych, tanecznych 
i aktorskich.
 Przegląd cieszy się wysoką renomą 
w amatorskim ruchu artystycznym i gro-
madzi wielu znakomitych wykonawców. 
 Centrum Kultury w  Raszynie oraz 
Kluby Seniora z Raszyna i Rybia repre-
zentowali: zespoły „Seniorki” i „Rybia-
nie” oraz solistki: Izabela Makarska, Ali-
cja Siewiera i Grażyna Troniarz działający 

pod kierunkiem Edyty Ciechomskiej 
i z akompaniamentem Piotra Piskorza, 
zespół „Barwy Jesieni” – pod kierun-
kiem i z akompaniamentem Fryderyka 
Babińskiego.
 Prezentacje konkursowe oceniało 
profesjonalne jury w  składzie: Teresa 
Siewierska – aktorka estradowa, Joanna 
Stefańska-Matraszek – śpiewaczka, peda-
gog, Janusz Tylman – kompozytor, piani-
sta, Sebastian Borkowski – tancerz i Bar-
bara Tarasiuk – prowadzenie. Kryteriami 
oceny jury było: dobór repertuaru, kul-
tura słowa, interpretacja utworu i ogólny 
wyraz artystyczny.
 Raszyńscy artyści zajęli następujące 
miejsca. W kategorii zespołów wokal-
nych – I miejsce zajął zespół „Seniorki”, 
w kategoria folklorystycznej: II miejsce 
zespół „Rybianie”, a III miejsce zespół 
„Barwy Jesieni”, zaś w kategorii solistów 
wokalnych II miejsce zajęła Grażyna Tro-
niarz, a wyróżnienie Izabela Makarska.
 Ogłoszenie wyników konkursu oraz 
Koncert Laureatów odbyły się w  dniu 

18 czerwca 2017 r. w Amfiteatrze w parku 
im. Józefa Sowińskiego w  Warszawie. 
W Koncercie Laureatów wystąpił zespół 
„Seniorki” prezentując piękne piosenki, 
które przyniosły mu tak wielki sukces. 
Nagrodzone zespoły i solistki otrzymały 
okazałe, pamiątkowe puchary, statuetki 
i dyplomy potwierdzające zdobyte miej-
sca. Ciepła, słoneczna pogoda oraz piękna 
przyroda parku sprzyjały występom, 
a licznie przybyła publiczność szczelnie 
wypełniła wielki amfiteatr gorąco okla-
skując wykonawców. Dźwięki muzyki 
i śpiewu rozbrzmiewały w całym parku 
przyciągając kolejnych słuchaczy. 

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

Seniorki podczas Koncertu Rodzinnego w ŚwietlikuSeniorki w Falentach
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Obchody 73 rocznicy Powstania Warszawskiego w Raszynie
Uroczystości związane z rocznicą Powstania Warszawskiego stały się w Raszynie tra-
dycją podyktowaną sercem. Nie ma w nich pompy ani zadęcia. Wypowiadane słowa 
są autentyczne, a uczucia stojące za nimi, szczere.

Godzina W

Pomimo wielu lat fałszowania histo-
rii, zohydzania narodowych wydarzeń 
i bohaterów, prawda się przebiła właśnie 
dzięki nim, dziś starcom, a wtedy dziew-
czynom i chłopakom. To oni wykonali 
gigantyczną pracę, aby pokolenia, które 
po nich nastąpiły nauczyć, jak i dlaczego 
walczyli przez 63 krwawe dni w nierównej 
walce z niemieckim okupantem, w imię 
haseł: Bóg, Honor, Ojczyzna. Od  nich 
dostaliśmy legat, by to samo przeka-
zać młodszym, szczególnie tym, którzy 
powstańców już nie poznają. Takie jest 
nasze zadanie. – mówił Andrzej Zaręba 
w swoim głębokim i mądrym przemó-
wieniu, zwracając się do setki osób przy-
byłych na plac Powstańców Warszawy 
1944 w Raszynie, na wspólne uczczenie 

godziny W, przy dźwięku strażackich 
syren. Oczekując na ten podniosły i wzru-
szający moment, publiczność zgroma-
dzona na raszyńskim rynku,  wysłuchała 
wspaniałego koncertu powstańczych 
piosenek w  wykonaniu Orkiestry OSP 
z Nadarzyna.

Kwatery powstańców

Na cmentarzu, dokąd następnie udała 
się delegacja samorządowców, nie było 
już przemówień. W ciszy składano wią-
zanki na kwaterach powstańców, grobach 
rodzinnych i zbiorowej mogile żołnierzy 
węgierskich zamordowanych za pomoc 
Powstaniu.

Msza w kościele parafialnym

Zaraz potem w kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Szczepana odprawiono 
uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną  
przez Księdza Prałata Zdzisława Kara-
sia i Księdza Stanisława Kicmana. Kaza-
nie wygłosił Ksiądz Stanisław Kicman 
o walce dobra ze złem, która się wyda-
rzyła w Powstaniu. Wspominał swoich 
rówieśników, sytuacje tragiczne, cytował 
piękną poezję.

Wieczorny Koncert

O zmroku odbył się, koncert pt „Raszy-
niacy śpiewają piosenki powstańcze” 
w reżyserii pani Krystyny Smolichy, pod-
czas którego poezje powstańczą recyto-
wała Agnieszka Gajda, śpiewali soliści: 
Edyta Ciechomska, Joanna Grygo, Maja 
Klimaszewska i  Krzysztof Wolszczak 
oraz zespoły: Barwy Jesieni, Rybianie 
i Seniorki. Dodatkową oprawę stanowił 
akompaniament: Katarzyny Magdziak 
na skrzypcach, a Piotra Piskorza i Fryde-
ryka Babińskiego na fortepianie. Kierow-
nictwo muzyczne nad koncertem sprawo-
wał  Piotr Piskorz.
 Mimo że tym roku wystąpili prawie 
sami amatorzy, to poziom programu był 
wyższy niż w  poprzednim roku, kiedy 
śpiewanie piosenek powstańczych pro-
wadzili zawodowcy.  Publiczność dopisała 
nadzwyczajnie: wszystkie miejsca sie-
dzące były zajęte, a sporo osób słuchało 
koncertu stojąc. Było jej znacznie więcej 
niż w roku poprzednim. Piosenki i wier-
sze przeplecione były przejmującymi 
materiałami wyświetlanymi na ekranie 
pochodzącymi z filmów: Miasto Ruin, 
Listy z Barykad i Powstanie Warszawskie. 
Na zakończenie, przy Obozowej Piosence 
wolontariusze roznieśli wśród publiczno-
ści zapalone znicze.
 Raszyńskie uroczystości obchodów 
73 rocznicy Powstania Warszawskiego 
w Raszynie przygotowało Centrum Kul-
tury Raszyn.               Jacek Kaiper

Ważne przemówienie A. Zaręby Ⓒ J. Kaiper

Kwiaty dla powstańców Ⓒ J. Kaiper

O Węgrach pamiętamy Ⓒ J. Kaiper

Ksiądz Stanisław Kicman Ⓒ J. Kaiper

Wydarzenie biało czerwone Ⓒ A. Pluta

Publiczność dopisała Ⓒ A. Pluta
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Wakacje w Świetliku
Tradycyjnie Świetlica Środowiskowa 
„Świetlik” w Rybiu prowadzi w lecie akcję 
letnią. Od pierwszego do ostatniego dnia 
wakacji zaprasza dzieci na wspólne i bar-
dzo ciekawe spędzanie czasu wolnego. 
Każdy tydzień obfituje w szereg atrakcji: 
obowiązkową wycieczkę autokarem, dwu-
krotne wizyty na basenie oraz inne atrak-
cje na terenie Świetlika i w najbliższej 
okolicy. Dzieci były też w kinie, w cukierni 
p. Bałów, w oczyszczalni ścieków w Falen-
tach, na Lotnisku Chopina, wspólnie 
rysowały i  bawiły się na placu zabaw 
i na boisku. Ich zadowolone, wypoczęte 
buzie najlepiej świadczą o tym, że jest im 
tu dobrze. Zobaczcie Państwo sami.

 

A wychowawczynie: p. Magda Kodym i p. 
Justyna Paczkowska, niezwykle pomocna 
p. Wanda Kowalska oraz ja, kierownik 
placówki, bardzo dziękujemy Urzędowi 
Gminy za dofinansowanie zakupu biletów 
i sprzętu sportowego oraz udostepnienie 
GIMBUSA, a pani Beacie Adamiak za sfi-
nansowanie z tzw. „korkowego” zakupu 
pozostałych biletów i autokaru, bez któ-
rego trudno byłoby takiej gromadce 
dojechać w  odległe niekiedy miejsca. 
Bez nich wakacje Świetlików nie byłyby 
tak ciekawe.

Małgorzata Kaiper, Kierownik „ Świetlika”

Czasem trzeba poczekać w kolejce Ⓒ J. Paczkowska

W Parku Linowym w Powsinie Ⓒ M. Kodym

Na Lotnisku Ⓒ M. Kodym

Drużyna obowiązkowo w kaskach Ⓒ M. Kodym

Na bocianim gnieździe Ⓒ M. Kodym

To trasa dla najodważniejszych Ⓒ J. Paczkowska W Oczyszczalni w Falentach Ⓒ J. Paczkowska
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SZKOLNE SPRAWY

Akcja UNICEF „Po pierwsze dziecko”
W  maju 2017 r. Szkoła Podstawowa 
w Raszynie przystąpiła do realizacji akcji 
UNICEF „Po pierwsze dziecko”. Cele pro-
jektu były następujące: przekazanie 
dzieciom wiedzy, na czym polega pro-
blem uchodźctwa w dzisiejszym świecie; 
uwrażliwienie uczniów na sytuację ich 
rówieśników, żyjących na terenach obję-
tych konfliktami zbrojnymi oraz kształ-
towanie postawy otwartości i tolerancji.

 W akcji uczestniczyli uczniowie z klas 
drugiego etapu edukacyjnego: kl. IV F, V B 
i VI D. W trakcie zajęć uczestnicy opowie-
dzieli o swoich pierwszych skojarzeniach 
z tematem uchodźctwa i odpowiedzieli 
na pytania: Kto to jest uchodźca?, Co powo-
duje, że ludzie zostają uchodźcami? W dal-
szej części zaprezentowałam materiał 
filmowy, przedstawiający życie dzieci 
uchodźców, po czym nastąpiła dyskusja 
na temat sytuacji uchodźców.
 Uczniowie zweryfikowali swoje pier-
wotne skojarzenia na temat uchodźców 
z tym, co usłyszeli i zobaczyli w filmie. 
Odpowiedzieli na pytania: Czy coś ich 

zaskoczyło?, Czy tak wyobrażali sobie życie 
uchodźcy?
 W oparciu o samodzielnie przygoto-
wany materiał merytoryczny, jak i infor-
macje zaproponowane przez UNICEF, 
przekazałam uczniom podstawowe 
informacje na temat sytuacji uchodźców 
we współczesnym świecie. Uczestnicy 
zajęć zapoznali się z definicją uchodźcy. 
Omówiliśmy różnice między uchodźcą 
a migrantem ekonomicznym. Uczniowie 
dowiedzieli się, z jakich regionów świata 
pochodzi najwięcej uchodźców, w jakich 
warunkach żyją w ośrodku, a w jakich 
w obozie dla uchodźców? W dalszej czę-
ści zajęć klasy wskazywały przykłady 
Polaków – uchodźców, z różnych epok 
historycznych.      
 Podczas zajęć uczniowie dowie-
dzieli się, że bycie uchodźcą nie jest łatwe. 
Dyskutowaliśmy o tym, co mogą zrobić 
mieszkańcy krajów, do których uchodźcy 
uciekają, by ułatwić im rozpoczęcie życia 
w nowym otoczeniu. Uczestnicy wiedzą, 
że to wojna jest główną przyczyną podję-
cia decyzji o opuszczeniu swojego kraju, 
pozostawieniu rodziny i dobytku całego 
życia. Ucieczka z kraju, gdzie trwa wojna 
to ostateczność, ale to też jedyne rozwią-
zanie, które daje szansę na przeżycie.
 Rozmawialiśmy o tym, że od 70 lat UNI-
CEF pomaga w zapewnieniu rodzinom 
podstawowej opieki medycznej, zagwa-
rantowaniu dostępu do wody, pożywie-
nia i bezpiecznego schronienia. Obecnie 
ludziom przebywającym w obozach dla 
uchodźców w Jordanii, Syrii, Iraku, Turcji.

Wniosek koordynatorki akcji

Jestem zaniepokojona faktem, że kilka 
tysięcy dzieci uchodźców zaginęło po 
przybyciu do Europy. Dlatego wnioskuję, 
żeby w trakcie przeprowadzania proce-
dury uchodźczej, na granicy wszystkich 
państw, odciski palców pobierać od każ-
dego człowieka, bez względu na wiek (nie 
tylko od osób, które ukończyły 14 lat). 

Grażyna Desperak- Kilińska, 
pedagog, koordynatorka akcji

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – OJCIEC WSZYSTKICH NARODÓW
Ogólnopolski konkurs multimedialny

To już VIII edycja konkursu multime-
dialnego o  Janie Pawle II. Tegoroczny 
temat brzmi: „Święty Jan Paweł  II – 
Ojciec wszystkich narodów”. Jego celem 
jest przybliżenie dzieciom postaci 
Papieża-Polaka i Jego nauczania. Hono-
rowy patronat nad konkursem objął 
Biskup Diecezji Płockiej – Piotr Libera, 
Mazowiecki Kurator Oświaty, Insty-
tut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, 
Urząd Gminy Siemiątkowo, Parafia św. 
Katarzyny w Gradzanowie.
 Finał konkursu odbył się 18 maja 
2017 roku – w  dniu urodzin Papieża - 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Łaszewie (powiat żuromiński). Ucznio-
wie szkół podstawowych wojewódz-
twa mazowieckiego musieli wykazać się 
umiejętnością prezentacji swojej pracy. 
Podczas konkursu panowała serdeczna 
atmosfera, członkowie komisji byli życz-
liwi i pogodni, a mimo to finalistom towa-
rzyszył stres. U niektórych nastąpiła pełna 
mobilizacja i osiągnęli cel.
 Julia Krzewina, uczennica klasy V 
Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza 
Potockiego w Sękocinie, zajęła II miej-
sce w  województwie mazowieckim. 
GRATULUJEMY! 

Joanna SmykLaureaci Ⓒ W. Krzewina
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AKCJA LETNIA W SP W RASZYNIE

Lato w Szkole Podstawowej w Raszynie
26 czerwca 2017  r. w  całej Polsce roz-
poczęły się długo oczekiwane przez 
uczniów wakacje. Część z  nich sko-
rzystała ze sprawdzonej formy wypo-
czynku, którą jest oferta „Lato w Szkole”.

 Podobnie jak miało to miejsce w latach 
ubiegłych, akcja była możliwa dzięki 
wsparciu Gminy Raszyn. W pierwszym 
tygodniu zorganizowano osiem grup, 
natomiast w drugim siedem (tj. dzieci 
z dwóch szkół podstawowych: Raszyna 
oraz Ład). Ze względu na konieczność 
przeprowadzenia remontów w  tych 
dwóch placówkach dzieci wypoczywały 
wspólnie, korzystając z budynku Gimna-
zjum przy ul. Unii Europejskiej, stołówki 
oraz placu zabaw w Szkole Podstawowej 
im. C. Godebskiego w Raszynie.

 Uczestnicy takiej formy wypoczynku 
przebywali pod opieką wychowaw-
ców od godz. 7:00 do 16:30. Oprócz 
zajęć zorganizowanych na miejscu np. 
plastycznych, sportowych, rekreacyj-
nych korzystali oni z różnych aktywno-
ści poza budynkiem takich, jak: plac 
zabaw, boisko, basen. Dzieci zwiedziły 
Izbę Edukacji Leśnej w Sękocinie, gdzie 
oprócz obejrzenia filmu przyrodniczego 
wzięły udział w zajęciach terenowych, 

a na koniec spotkały się przy ognisku. 
Odwiedziły też gospodarstwo agrotury-
styczne „Gongolina”, gdzie obserwowały 
zachowanie zwierząt hodowlanych, doty-
kały je i karmiły, co wywoływało w nich 
mnóstwo niezapomnianych przeżyć, 
a pod okiem instruktorów i opiekunów 
wykonywały ozdoby z siana. Miały także 
okazję spotkać okazy egzotyczne pod-
czas wycieczki do warszawskiego Ogrodu 
Zoologicznego. 

 Ponadto uczestnicy akcji „Lato w Szkole” 
odwiedzili salę zabaw „Eldorado” i „Tęcza”, 
zwiedzili Muzeum Motoryzacji w Otrębu-
sach, a w pobliskim kinie Janki obejrzeli 
film pt. „Minionki”. Do szkoły zawitali 
również artyści, którzy zaprezentowali 
występy cyrkowe oraz teatralne. Sło-
wem każdy znalazł coś dla siebie. Dużym 
powodzeniem cieszyły się również kon-
kursy, zawody oraz gry sportowe czy prze-
jażdżki na kucykach, które dostarczyły 
uczestnikom dreszczyku emocji i obudziły 
ducha rywalizacji.

 Akcja cieszyła się zainteresowaniem, 
pozwoliła zainspirować dzieci do odkry-
wania nowych i ciekawych miejsc w pobli-
skiej okolicy. Uczestnicy mieli okazję 
nawiązać nowe znajomości poprzez przy-
gotowane atrakcje. Priorytetem dla opie-
kunów było oprócz zapewnienia bezpie-
czeństwa wszystkim dzieciom, zadbanie 
o to, aby każdy uczestnik akcji czuł się 
swobodnie, mógł rozwijać swoje umie-
jętności prospołeczne i interpersonalne. 

Grażyna Dąbek
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KLĄTWA PRZEZNACZENIA: 
relacja ze spotkania autorskiego

21 czerwca w czytelni biblioteki odbyło się 
spotkanie z  warszawsko-raszyńskim 
duetem pisarskim: Moniką Magoską-
-Suchar i Sylwią Dubielecką, autorkami 
„Klątwy przeznaczenia”. Panie energe-
tyzująco opowiadały o tym, jak dzieliły 
się pracą nad tekstem (trwającą, z prze-
rwami, kilkanaście lat!), o  wzajem-
nych inspiracjach oraz mistrzach, m.in. 
Andrzeju Sapkowskim, a także o kuli-
sach machiny wydawniczo-promocyjnej. 
Choć od oficjalnej premiery powieści 
(8 marca) minęły zaledwie cztery mie-
siące, już teraz mogą mówić o pierwszych 
sukcesach: świadczą o tym nie tylko liczba 
sprzedanych egzemplarzy (ponad 600 
sztuk, co dla debiutanta jest liczbą nie-
małą), ale też udana współpraca z kilku-
dziesięcioma blogerami oraz pozytywne 
oceny czytelników na portalu dla biblio-
filów lubimyczytac.pl. Książka opowiada 
o Arienne, młodej czarodziejce, szukają-
cej schronienia przed grożącym jej nie-
bezpieczeństwem. Uzbrojona jedynie 
w magiczne umiejętności oraz kobiecą 
intuicję i  spryt, przybywa do Czarnej 
Twierdzy, siedziby Związku – bractwa rzą-
dzonego twardą męską ręką, gdzie nie ma 
miejsca dla inteligentnych, uzdolnionych 
kobiet, takich jak ona. Zmuszona znosić 
liczne upokorzenia ze strony Związkow-
ców Arienne wchodzi pod protektorat 

jednego z najsilniejszych i najgroźniej-
szych z nich. Nie spodziewa się jednak, 
że za sprawą intrygującego, czarnowło-
sego mężczyzny cały jej plan się skom-
plikuje, zaś Los wyznaczy im wspólną 
misję. Powieść, którą można opisać jako 
udane połączenie powieści przygodo-
wej z  elementami romansu i  fantasy, 
spodoba się nie tylko wielbicielom fan-
tastyki. Jak mówią fani, “Klątwę prze-
znaczenia” czyta się jednym tchem. Być 
może to zasługa także nietypowej narra-
cji, na przemian pierwszo- i trzecioosobo-
wej oraz klasycznego, angielskiego czar-
nego humoru. W powieści nie brak też 
mrocznych, brutalnych zdarzeń, a i język 
bywa dosadny, stąd rekomendujemy 
książkę nastoletnim i dorosłym czytelni-
kom. Jakie są dalsze plany debiutantek? 
Chciałyby, żeby książka została przetłu-
maczona na inne języki, a może i sfilmo-
wana. W najbliższym czasie chcą jednak 
zawalczyć o wydanie kontynuacji – żeby 
się to udało, muszą sprzedać ponad 1000 
egzemplarzy. Nie mamy wątpliwości, 
że się to uda! Jeśli chcecie Państwo dołą-
czyć do fanklubu „Klątwy przeznacze-
nia”, zapraszamy na prowadzone przez 
Monikę Magoską-Suchar i Sylwię Dubie-
lecką strony na Facebooku i Instagramie. 
Więcej informacji o autorkach na stronie 
www.bibliotekaraszyn.pl.

BIBLIOTECZNA
EDUKACJA
W czerwcu zakończyliśmy cykl eduka-
cyjny w  roku szkolno-przedszkolnym 
2016/2017. Na kolejne lekcje biblio-
teczne i warsztaty zapraszamy od wrze-
śnia! Przypominamy, że zapisy na zajęcia 
biblioteczne przyjmujemy mejlowo, tele-
fonicznie i osobiście w godzinach pracy 
biblioteki.

Podczas spotkania Ⓒ D. Mach

Wypisywanie dedykacji Ⓒ D. Mach
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MOTYLE W BIBLIOTECE
Na przełomie czerwca i lipca można było 
oglądać w  holu biblioteki stadia roz-
woju motyli z  gatunku rusałka pawik 
(Inachis io). Akwarium z owadami przy-
ciągało wzrok odwiedzających, niektó-
rzy uczestniczyli też w  wypuszczaniu 
ich na wolność. Rusałkę pawika spotkać 
można w całej Polsce, często (i błędnie) 
nazywa się go paziem królowej. Jak opo-
wiada Oktawia Majewska, pasjonatka 
przyrody, zajmująca się hobbystycznie 
właśnie hodowlą motyli, motyl ten wystę-
puje u nas najczęściej w dwóch pokoleniach 
(tzn. rodzi się dwa razy w roku), przy czym 
postać dorosła – imago – z drugiego pokole-
nia zimuje często na strychach, czy w piw-
nicach. Jest dość łatwy w hodowli; jedyne 
czego potrzebuje to dużo świeżych pokrzyw. 
Nie lubi też narażania go na ekstremalne 
warunki – to motyl dostosowany do naszych 
warunków klimatycznych. Na początku 
w akwarium znajdowały się gąsienice 
pochodzące od dwóch różnych samiczek 
motyli, z jajeczek złożonych w okołoty-
godniowym odstępie, co oznaczało, że 
kolejne etapy rozwoju motyli przebiegały 
niejednocześnie. Z niezwykle żarłocznych 
gąsienic, karmionych dwa razy dzien-
nie świeżymi liśćmi pokrzywy, powstały 
poczwarki (następowało to ok. 19-22 
czerwca i ok. 26-29 czerwca), a następnie, 
po tygodniu (ok. 26-30 czerwca i 1-6 lipca) 
zaczęły się wykluwać imago, czyli motyle 

w dorosłej postaci. 6 lipca kilkadziesiąt 
rusałek zostało wypuszczonych na wol-
ność, przy udziale dzieci z przedszkola 
Pociecha, czytelników i  bibliotekarzy. 
Nagranie tego wydarzenia można obej-
rzeć na bibliotecznym kanale YouTube. 
Motyle w bibliotece pojawiły się właśnie 
dzięki Oktawii Majewskiej – ciekawskiej 

pasjonatce nie tylko przyrody, ale i che-
mii, fizyki, astronomii… (lista otwarta). 
Na co dzień odkrywa świat z tymi, któ-
rych ciekawość przerasta jej oczekiwa-
nia, czyli dziećmi (własnymi, wychowan-
kami falenckiego DOBREgo Przedszkola 
oraz innymi, z którymi dane jest jej się 
spotkać). W wolnych chwilach prowadzi 
bloga: 
http://mojemiejscefalenty.blogspot.com 
Dziękujemy!

Motyle z opiekunką Oktawią Majewską Ⓒ M. Kłos

Niektóre wcale nie chciały odlecieć Ⓒ M. KłosTABLETOWE 
WYZWANIE 
WAKACYJNE
Do końca sierpnia dzieci w wieku szkol-
nym mogą wziąć udział w  zabawie 
z naszymi tabletami. Wystarczy przyjść 
do biblioteki, poprosić dyżurnego biblio-
tekarza o kartę zadań, a następnie rozwią-
zać siedem ćwiczeń. Są one powiązane 
z odpowiednimi aplikacjami, zainstalo-
wanymi na naszych iPadach, znajdują-
cymi się w folderze „Wyzwanie”. Są to: Ele-
ments 4D, Quiver, Detektyw Pozytywka, 
Fabryka robotów, Ogród zwierząt, MoMA 
ArtLAB, Układ słoneczny. Instrukcja, wraz 
z dodatkowymi materiałami (potrzeb-
nymi do niektórych zadań), leży na sto-
liku z tabletami. Kto podoła wszystkim 
wyzwaniom, dostanie od nas biblioteczne 
gadżety. Zapraszamy!

Fantastyczny stwór wykonany 
przez jednego z uczestników 
w aplikacji OGRÓD ZWIERZĄT.
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Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Sportu

Rok szkolny 2016/2017 był okresem 
ciężkiej pracy dla pływalni Gminnego 
Ośrodka Sportu w Raszynie. Zajęcia dla 
szkół podstawowych z  terenu Gminy 
Raszyn oraz okolicznych miejscowości, 
zajęcia grupowe nauki i doskonalenia 
pływania, zajęcia komercyjne, jak zdrowa 
sylwetka, czy aqua aerobik, zajęcia indy-
widualnej nauki pływania oraz dla naj-
młodszych prowadzone przez Akademię 
Ruchu, czy wreszcie treningi sekcji pły-
wackiej. Te wszystkie zadania były sys-
tematycznie realizowane przez GOS lub 
podmioty zewnętrzne, które mają pod-
pisane umowy z raszyńskim ośrodkiem 
sportu. Trwająca niewiele ponad dwa 
tygodnie przerwa technologiczna umożli-
wiła naprawę wyeksploatowa-
nych urządzeń basenowych, 
aby obiekt mógł służyć Klien-
tom w czasie wakacji i przez 
kolejny rok szkolny. 

Wakacje na basenie

Z myślą o dzieci i młodzieży 
Gminy Raszyn przygotowa-
liśmy ofertę Lato z GOS 2017 
skierowaną specjalnie do nich. 
Wolny czas, którego w waka-
cje jest więcej warto spożyt-
kować na aktywne zajęcia 
na basenie, czy boiskach, któ-
rymi zarządza GOS w Raszy-
nie. Bilet wstępu na pływalnię 
dla uczniów szkół podstawo-
wych, średnich oraz uczelni 
(w  trybie dziennym) kosz-
tuje 6 zł za godzinę od ponie-
działku do  piątku w  godzi-
nach od 6 do 16. Boiska Orlik 
oraz Wronik w  Raszynie są 

do  dyspozycji Klientów bez dodatko-
wych opłat, a o ich bezpieczeństwo dbają 
animatorzy GOS. Godzina korzystania 
z siłowni kosztuje 8 zł dla uczniów szkół, 
a warunkiem jest zgodnie z regulaminem 
siłowni ukończony 13 rok życia. Oferta 
obowiązuje do 31 sierpnia 2017 r.

Wakacje na plaży

Dla chcących spędzić czas na świe-
żym powietrzu przygotowaliśmy rów-
nież plażę, która znajduje się na terenie 
Parku Jordanowskiego za pływalnią GOS. 
Do dyspozycji Gości są leżaki oraz para-
sole w otoczeniu sztucznych palm, które 
w  zestawieniu ze złocistym piaskiem 

pozwalają poczuć wakacyjny klimat. 
Przez cały lipiec oraz sierpień nasze 
obiekty, ze szczególnym uwzględnie-
niem pływalni, są wykorzystywane przez 
uczestników akcji „lato w mieście”, którą 
organizują gminne szkoły oraz inne jed-
nostki oświatowe, jak świetlica Świetlik 
w Rybiu, Ognisko Wychowawcze w Jawo-
rowej, czy Centrum Kultury Raszyn.

Przygotowania do roku szkolnego

Gminny Ośrodek Sportu w  Raszynie 
pragnie także poinformować wszyst-
kich chętnych, że rekrutacja na zajęcia 
grupowej nauki i doskonalenia pływa-
nia dla dzieci i młodzieży rozpocznie się 
7 sierpnia i potrwa do 20 sierpnia 2017 r. 
Zapisy będą przyjmowane drogą elek-
troniczną na adres rulewicz@raszyn.pl 
oraz w  recepcji GOS przy ul. Sporto-
wej 30 na przygotowanych formularzach. 
Warunkiem przystąpienia do rekruta-
cji jest rok urodzenia – nie później niż 
2012. Szczegółowe informacje zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej 
www.basenraszyn.pl. 
 Zapraszamy serdecznie do korzy-
stania z naszych usług. Do zobaczenia 
na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu 
w Raszynie! 

Rafał Ulewicz

SPORT



 Wakacje to czas szczególny, podczas którego dzieci odpoczywają. Po intensywnym wysiłku podejmowanym podczas nauki, 
po rannym wstawaniu, które czasem nie pozwalało się porządnie wyspać, po pełnym dyscyplinie roku szkolnym, podczas którego 
musiały często robić to, na co nie miały ochoty. 
 To nie oznacza, że w wakacje dzieci nic nie robią. Robią i to wiele. Ale z reguły to, co jest dla nich ciekawe, co lubią, co im sprawia 
przyjemność. I uczą się, ale zupełnie inaczej niż w szkole. Uczą się poznając nowe miejsca, uczą się tworząc ciekawe prace. 
 W Świetliku, w wakacje wypoczywa spora grupka dzieci. Jednym z zajęć organizowanych przez panią Magdę i panią Justynę 
było wspólne rysowanie. Na dużej sali, na dużych arkuszach papieru, dzieci rysowały swoje ZOO. Przyjemnie patrzeć jak to robią. 

Galeria Młodego artysty
WAKACYJNE RYSOWANIE


