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4. oddziałowe przedszkole, hala sportowa, aula widowiskowa, boisko 
ze sztuczną murawą, plac zabaw, nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
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KOMPLEKS SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁADACH

Uroczystość w Kompleksie Szkolno-Przedszkolnym w Ładach

4 października 2018 roku to wyjątkowy 
dzień dla raszyńskiej oświaty, zbiegły się 
w nim bowiem dwie wielkie uroczysto-
ści: 50.lecie szkoły i  otwarcie nowego 
Kompleksu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ładach. Uroczystości rozpoczęła Msza 
Św. w Kościele w Dawidach Bankowych, 
której przewodniczył JE ks. Biskup Rafał 
Markowski. 
 Na drugą część Wójt Andrzej Zaręba 
i Dyrektor Szkoły Irena Uszyńska zapro-
sili do szkoły, gdzie w sali widowiskowej 
nowego kompleksu dyrektorzy, nauczy-
ciele i uczniowie zaprezentowali 50.let-
nią historię szkoły. W programie arty-
stycznym wspaniale śpiewał chór szkolny, 
dzieci tańczyły krakowiaka i poloneza, 
a młodzi dziennikarze relacją filmową 
i wywiadami przypomnieli najważniej-
sze wydarzenia z minionych 50 lat. Wójt 

Andrzej Zaręba podziękował Pani Dyrek-
tor Irenie Uszyńskiej oraz poprzedniemu 
Dyrektorowi Wiesławowi Borsukowi za 
ich pracę na rzecz szkoły i udział w trud-
nym procesie budowania nowej części 
placówki. Do podziękowań Wiesławowi 
Borsukowi dołączyli się nauczyciele 
i uczniowie szkoły. 
 Druga część uroczystości poświę-
cona była otwarciu nowego kompleksu 
szkolnego. Jego poświęcenia dokonał 
JE ks. Biskup Rafał Markowski, a przecię-
cia wstęgi: Jarosław Stawiarski Minister 
Sportu i Turystyki, Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipiera, Mirosław Chmielew-
ski członek zarządu Powiatu Prusz-
kowskiego oraz ks. Dziekan Zdzisław 
Karaś, Wójt Andrzej Zaręba, Zastępca 
Wójta Michał Kucharski oraz pracow-
nicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy, 

Dariusz Marcinkowski Przewodniczący 
Rady Gminy Raszyn oraz gospoda-
rze dyrektorzy szkoły: Irena Uszyńska 
i Wiesław Borsuk. 
 Po filmie prezentującym budowę 
szkoły jej dawna uczennica Marysia Klu-
czyńska odczytała list napisany przez 
dzieci 29.09.2011 roku, w którym pro-
szą Radę Gminy Raszyn o nową szkołę. 
Wójt Andrzej Zaręba wystąpił na scenie 
z wielkim białym misiem ubranym w strój 
szkolny, który od 2011 roku stojąc w jego 
gabinecie przypominał o obietnicy danej 
szkolnej społeczności z Ład. Podzięko-
wania i gratulacje zdominowały kolejną 
część ceremonii, po której wszyscy 
zebrani zwiedzali szkołę, oglądali jej kro-
niki i wpisywali się do jej księgi pamiątko-
wej. To była wspaniała uroczystość. 

Małgorzata Kaiper, zdjęcia Jacek K aiper

Szkołę poświęcił ks. Biskup Rafał Markowski

Podziękowania dla Dyrektora W. Borsuka Taniec ludowy

Polonez w stojach z epoki napoleońskiej

Na ścianie szkoły Mszy Św. przewodniczył JE ks. Biskup Rafał Markowski
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Symboliczne otwarcie szkoły

Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipera

Zwiedzanie szkoły

Chór szkolny

Wójt Andrzej Zaręba przekazuje szkole misia – 
prezent od uczniów w 2011 r.

Radny Tadeusz Pawlikowski, który wiele starań 
włożył w rozbudowę szkoły

Wójt A. Zaręba, Dyrektor I. Uszyńska, były Dyrektor W. Borsuk

Marysia Kluczyńska 
odczytuje list dzieci z 2011 roku

Anna Matracka i Dariusz Marcinkowski – Radni 
Gminy  Raszyn
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CENTRUM MEDYCZNE W RASZYNIE

Nowy operator – największe osiągnięcie samorządu 
w upływającej kadencji

Zapewnienie dobrych warunków ochrony zdrowia mieszkańców to jedno z podsta-
wowych zadań własnych gminy. W 2010 roku samorząd Gminy Raszyn rozpoczął 
trudne i kosztowne zadanie mające na celu zapewnienie mieszkańcom godnych 
warunków leczenia.

Przyczyny zmian

Wielu z nas dziś nie pamięta warunków 
panujących w Ośrodku Zdrowia w Raszy-
nie osiem lat temu, ale żeby zrozumieć 
cel prac podjętych przez samorząd gminy 
Raszyn trzeba je przypomnieć przynaj-
mniej w zarysie. 
 W  2010 roku mieszkańcy Gminy 
Raszyn leczyli się w starym, zniszczonym 
budynku należącym do Warszawy. Usługi 
medyczne realizowane od kilkudziesięciu 
lat przez ZOZ Ochota, były powszechnie 

krytykowane. W niewielkiej ilości gabi-
netów pracowało jeszcze mniej leka-
rzy. Żeby być przyjętym trzeba było stać 
w kolejce od świtu, bez względu na porę 
roku czy pogodę. Wiele osób, szczegól-
nie młodszych, rezygnowało z raszyń-
skiej lecznicy znajdując w Warszawie lub 
ościennych gminach lepszą opiekę zdro-
wotną. Problem narastał doprowadzając 
do sytuacji, w której samorząd raszyński 
uznał poprawę warunków ochrony zdro-
wia za zadanie priorytetowe. Począt-
kiem miała być budowa nowego ośrodka 

zdrowia. Warszawa nie chciała u  nas 
inwestować, natomiast postanowiła nie-
ruchomość przekazać Gminie Raszyn. 
Zawarta w  2010 roku umowa darowi-
zny otworzyła drogę do budowy nowego 
obiektu na własnym gruncie. 

Krok pierwszy – budowa Centrum 
Medycznego Raszyn

Projektowanie i budowa nowoczesnego 
Centrum Medycznego Raszyn była jedną 
z pierwszych inwestycji podjętych przez 
Wójta Andrzeja Zarębę. W ciągu 3 lat, 
za 10 milionów zł, powstało obszerne, 
nowoczesne, bogato wyposażone Cen-
trum Medyczne Raszyn. Operator ZOZ 
Ochota, przekształcony w SZPZLO War-
szawa-Ochota za wynajem nowocze-
snego ośrodka płacił symboliczne sto 
złotych miesięcznie. Wydawało się wów-
czas, że diametralna zmiana warunków 
leczenia powinna poprawić jakość opieki 
medycznej.

W nowym Centrum Medycznym – 
po staremu, bez zmian

Niestety, szybko przyszło rozczarowa-
nie. W  nowej, pięknej lecznicy nadal 
panowały stare obyczaje. Mimo nowego 
budynku i doskonałych warunków pracy, 
pod wejściem do nowego Centrum 
Medycznego Raszyn mieszkańcy znów 
stali od świtu w kolejkach. Gabinety leka-
rzy specjalistów, bogato wyposażone 
z gminnego budżetu, stały puste. 
 P r z e c i w k o  t e m u  p r o t e s t o w a l i 
mieszkańcy i  władze samorządowe. 

2011 rok Stary ośrodek zdrowia, fot. A. Pluta 2014 rok Centrum Medyczne Raszyn, fot. Z. Kaiper

2011 rok Recepcja w starym ośrodku, fot. A. Pluta 2012 rok Recepcja w nowym ośrodku, fot. M. Kaiper
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Wielokrotne monity Wójta Andrzeja 
Zaręby i spotkania z władzami SZPZLO 
Warszawa Ochota, publiczne deklaracje 
składane przez opratora podczas sesji 
Rady Gminy Raszyn nie poprawiły sytuacji 
pacjentów. Obietnice okazały się puste. 
Spod przychodni nie zniknęły nocne 
kolejki, wciąż niemożliwe było zapisanie 
się przez telefon, a o lekarzach specjali-
stach nie było co marzyć. W końcu, wszy-
scy zainteresowani leczeniem się w Raszy-
nie uświadomili sobie, że w nowoczesne, 
drogie mury nowej przychodni dotych-
czasowy operator przeniósł swą dawną 
fi lozofi ę i organizację pracy.

Wybieramy nowego operatora

W związku z tym, że z końcem 2015 roku 
wygasała umowa z SZPZLO Warszawa-
-Ochota, wiosną tego roku Rada Gminy 
Raszyn podjęła uchwałę o nieprzedłuże-
niu jej na kolejne lata. Zanim jednak tak 
zdecydowano Wójt i Rada Gminy odbyli 
szereg lustracji przychodni gminnych 

prowadzonych przez różnych operato-
rów na terenie Mazowsza. W ich wyniku 
przekonano się, że działania rozmaitych 
fi rm mogą być znacznie lepsze dla miesz-
kańców niż to, co dotąd było udziałem 
pacjentów z  Raszyna. To  doświadcze-
nie przypieczętowało ostateczną decy-
zję o  dokonaniu zmian. Latem 2015 
roku ogłoszono konkurs, do którego 
zgłosiło się 5 firm, w tym SZPZLO War-
szawa-Ochota. Ostatecznie komisja kon-
kursowa wyłoniła obecnego operatora – 
fi rmę JUDYTA Ewa Figat ze Skierniewic.

Judyta w Raszynie

Przez pierwsze dni do poradni zapisało 
się 500 pacjentów. Dziś, po trzech latach 
jest ich 11 000. Nie ma kolejek, pacjenci 
uzyskują porady niemal od ręki. Mogą 
zapisać się osobiście lub telefonicznie. 
 SZPZLO Warszawa-Ochota nie zrezy-
gnowało z świadczenia usług medycznych 
na terenie naszej gminy otwierając swoją 
przychodnię na ul. Pruszkowskiej. 

 

Centrum Medyczne Judyta w  Raszy-
nie przy ul. Poniatowskiego pokazało, 
że można leczyć na wysokim poziomie. 
W pierwszym rzędzie operator zatrud-
nił znacznie więcej lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej. Następnie, nie cze-
kając na kontrakty z  NFZ, na własny 
koszt zatrudnił specjalistów na etatach 
lekarzy pierwszego kontaktu. Dzięki 
takiej polityce pacjenci z Raszyna uzy-
skali dostęp do lekarzy, o jakim wcze-
śniej nawet nie marzyli. Po dwóch latach, 
z uwagi na koszty,  musiał to ograniczyć. 
 Sukces Centrum Medycznego JUDYTA 
w Raszynie to dowód słusznej polityki 
prozdrowotnej Wójta Andrzeja Zaręby 
i Rady Gminy Raszyn dwóch ostatnich 
kadencji.

Dlaczego ten artykuł skoro
wszystko idzie w dobrą stronę

21 października 2018 r. odbędą się wybory 
samorządowe. Dziś jednym z argumen-
tów podnoszonych przez tzw. opozycję 
jest straszenie mieszkańców plotkami 
dotyczącymi Centrum Medycznego 
Raszyn. Nie dajmy się wciągnąć w grę, 
która w imię ambicji politycznych dąży 
do zniszczenia doskonale działającego 
systemu opieki zdrowotnej w  Gminie 
Raszyn. Najbardziej niepokoją informa-
cje, że opozycja chce powrotu dawnego 
operatora.
 Pragnę zapewnić wszystkich pacjentów 
Centrum Medycznego Judyta w Raszynie, 
że władze Gminy Raszyn zrobią wszystko, 
aby jakość i dostępność świadczonych 
usług pozostała na wysokim poziomie. 
Obecnie operator prowadzi z NFZ roz-
mowy o dalszym rozszerzeniu bezpłatnej 
oferty medycznej.

Michał Kucharski,  Zastępca Wójta Gminy Raszyn

2011 rok Łazienka, fot. A. Pluta 2012 rok Łazienka, fot. M. Kaiper

2011 rok Rehabilitacja w starym ośrodku zdrowia, fot. A. Pluta Rehabilitacja – sala do ćwiczeń, fot. A. Pluta
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OBCHODY DNIA SENIORA

MARSZ GWIAŹDZISTY, czyli Inauguracja Miesiąca Seniora

1 października, w  Międzynarodowym 
Dniu Seniora, zgodnie z kilkuletnią trady-
cją, Seniorzy,  najaktywniejsi mieszkańcy 
Gminy Raszyn spotkali się przy Parku nad 
Raszynką, aby barwnym, roześmianym 
i pełnym wigoru pochodem przejść na 
Plac Powstańców 1944 r. 
 Tam przywitali ich przedstawiciele 
raszyńskiego samorządu z  Wójtem 

Andrzejem Zarębą oraz Przewodniczą-
cym Rady Gminy Raszyn Dariuszem Mar-
cinkowskim oraz Dyrektor Centrum Kul-
tury Raszyn  Mariusz Smolicha. Słowami, 
podkreślającymi niezwykłą aktywność 
i kreatywność naszych Seniorów, podzię-
kowali za ich ogromny wkład w integrację 
gminnej społeczności, artystyczne działa-
nia i promowanie naszej gminy poza jej 

granicami. Potem odbył się konkurs na 
wiersz i przyśpiewkę, a po nim na scenie 
wystąpiły zespoły artystyczne: Seniorki, 
Barwy Jesieni i  Rybianie, a  na końcu 
samorządowcy. Tę niezwykłą imprezę, 
przygotowaną tradycyjnie przez Cen-
trum Kultury Raszyn,  zakończyła wspa-
niała grochówka. 

Małgorzata Kaiper, zdjęcia A. Pluta

Marsz Seniorów

Samorząd Gminy Raszyn

Seniorki

Barwy Jesieni

Na Placu Powstańców 1944 r.

Wójt A. Zaręba i Dyrektor CKR M.Smolicha podziękowali Seniorom

Rybianie

Wspólna zabawa
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Jubileusz 10. lecia Klubu Seniora Rybie

W sobotę 6 października Klub Seniora 
Rybie świętował swoje 10.lecie. Uroczy-
stość, która odbyła się w Świetliku, była 
wspaniała. Pełna sala Klubowiczów i ich 
gości, moc życzeń, kwiatów, dyplomów. 
Był Wójt Andrzej Zaręba, Przewodni-
czący Rady Gminy Dariusz Marcinkow-
ski, Radni z Rybia i Raszyna i przyjaciele 
z innych Klubów Seniora z Gminy Raszyn 
i okolicznych gmin. Dziękowano trzem 
Przewodniczącym Klubu: Alinie Sondel, 

Halinie Pachulskiej i Jadwidze Senator, 
członkom Zarządów, obecnym i byłym 
członkom Zespołu Rybianie i  instruk-
torom: Edycie Ciechomskiej, Swietła-
nie Żarczyńskiej i Piotrowi Piskorzowi. 
W koncercie dla Klubu wystąpiły zespoły: 
Seniorki, Barwy Jesieni, Magnuszew, 
Złotokłos i Mrokowiacy, a w koncercie 
dedykowanym Klubowi przez Radnych 
z Rybia pięknie zaśpiewała Anna Mro-
zowska. Wieczoru dopełniły wspólne 

śpiewy, tańce przed sceną, a na koniec 
wspaniałe torty. 
 Ten wspaniały program, przygoto-
wany przez Centrum Kultury Raszyn, 
prowadzili Edyta Ciechomska i Dyrektor 
Mariusz Smolicha. Uroczystość trwała 
cztery godziny, ale ani przez chwilę 
nikt się nie nudził.

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy 
Środowisko wej „Świetlik” w Rybiu

Koło Seniora Rybie i jego goście, fot. A. Pluta

Wójt Andrzej Zaręba i Radni z Rybia, fot. A. Pluta

Życzenia dla instruktorów – E. Ciechomskiej, S. Żarczyńskiej, P. Piskorza

Dyplomy dla działaczy Klubu, fot. A. Pluta

Rybianie, fot. A. Pluta

Życzenia dla Przewodniczących, fot. A. Pluta

Życzenia od Rady Gminy Raszyn, fot. A. Pluta

...na ręce Przewodniczącej J. Senator, fot. A. Pluta
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ŚWIETLICA W RYBIU

INAUGURACJA ROKU MUZYCZNEGO ŚWIETLIKA
22 września odbyła się w Świetlicy Śro-
dowiskowej Świetlik w Rybiu, Inaugura-
cja Roku Muzycznego 2018/2019. Na świe-
tlikowej scenie w  sali widowiskowej 
wystąpili uczestnicy zajęć muzycznych 
i ich fani.  
 Zajęcia muzyczne w Świetliku są bar-
dzo różnorodne i dzięki temu popularne. 
Duże znaczenie ma wyposażenie jakie 
posiadamy. Jest to zarówno nagłośnie-
nie sceny sali widowiskowej jak i profe-
sjonalna, wygłuszona sala prób muzycz-
nych, w  której na uczestników czeka 
dobrej jakości sprzęt muzyczny. Zajęcia 
muzyczne, tak jak wszystkie inne w świe-
tlicy, są bezpłatne dla uczestników, fi nan-
sowane z budżetu gminy. Dzięki temu 
korzystanie z nich zależne jest od zdol-
ności i  zamiłowania, a  nie zasobności 
portfela. Warto wspomnieć, że bogate 

wyposażenie muzyczne Świetlika to rów-
nież zasługa mieszkańców Rybia, którzy 
nie szczędzili funduszy sołeckich, jak 
i samorządowców z Rybia, którzy zawsze 
o Świetlicę dbali. Swój niemały wkład 
w finansowanie zajęć i sprzętu ma Peł-
nomocnik Wójta ds. Uzależnień p. Beata 
Adamiak. 
 W  zajęciach muzycznych Świetlika 
uczestniczy wiele różnych grup. Osoby 
starsze rozwijają swoje talenty wokalne 
w  zespole folklorystycznym Rybianie. 
Młodzież i dzieci uczą się gry na gitarze, 
perkusji, pianinie i w zespołach. Pracują 
z nimi wspaniali instruktorzy: Edyta Cie-
chomska i Piotr Piskorz, Marcin Kołdra, 
Dariusz Dynowski, Robert Grzeszczak 
i Sylwester Juszczyński.
 W trakcie sobotniego spotkania widzo-
wie, a wśród nich Radni z Rybia: Dariusz 

Marcinkowski, Ryszard Kowalczyk, Janusz 
Hoffman i Marek Bańburski, wysłuchali 
koncertu Rybian, ubranych w  piękne 
ludowe stroje, gościa specjalnego, Rad-
nej Marii Izabeli Makarskiej oraz mło-
dzieży pracującej w zespołach: CHOM, 
2314, Bored with Life, Nigh t Drunkard, 
oraz dwa programy muzyczne Projekt 
Szkoła i projekt FUSION. 
 Inauguracja Roku Muzycznego Świe-
tlika pokazała, że fenomenem muzyki 
jest jej zdolność łączenia zarówno form 
jak i uczestników. Młodzi słuchali i okla-
skiwali starszych, a starsi słuchali i okla-
skiwali młodych. Nie ma wątpliwości, 
że wszyscy razem są Muzyczną Świetli-
kową Rodziną. 

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy 
Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu 

Rybianie, fot. M. Kaiper

Publiczność, fot. M. Kaiper

Maria Izabela Makarska, fot. M. Kaiper

Bored with Life, fot. M. Kaiper

Projekt FUSION, fot. M. Kaiper

2314 z D. Dynowskim, fot. M. Kaiper

Night Drunkard, fot. M. Kaiper

CHOM, fot. M. Kaiper



KURIER RASZYŃSKI NR 91/2018  |  WWW.RASZYN.PL 9

CENTRUM KULTURY RASZYN

NOWOŚCI W OFERCIE CKR

We wrześniu Centrum Kultury Raszyn zainaugurowało  rok kul-
turalno-edukacyjny 2018/2019. W dniu otwartym goście mogli 
porozmawiać z instruktorami o zajęciach i zapisać się na nie. 
Oprócz zajęć cieszących się od kilku lat popularnością, takich 
jak: plastyka, ceramika, szachy, nauka gry na pianinie, skrzyp-
cach i gitarze, w ofercie CKR pojawiło się wiele nowości. Są to 
między innymi:

WARSZTATY AKTORSKIE (dla młodzieży 12+ i dorosłych).
W programie: podstawy warsztatu teatralnego aktora, praca nad 
tekstem, podstawowe rozgrzewki aktorskie fi zyczne, głosowe 
i artykulacyjne, ćwiczenia partnerskie i wyobraźni.

PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA (7-12 lat)
Zajęcia dla pasjonatów nowych technologii. Poznawanie podsta-
wowego oprogramowania i aplikacji do kodowania wizualnego.  
Robotyka to przyszłość i wspaniała zabawa! 

TELETECHNIKA / ELEKTRONIKA  (7-12 lat)
Rezystor i dioda – od tego zaczyna się magia elektroniki. Zaję-
cia rozwijają wyobraźnię i manualność dzieci, które poznają  
mnóstwo ciekawostek z zakresu elektroniki. Uczą się posługi-
wać lutownicą i sprawdzać co się znajduje pod maską aut zdal-
nie sterowanych.

SLAVICA DANCE CZYLI FITNESS NA LUDOWO
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych łączące elementy tańca ludo-
wego z nowoczesnymi formami fitness, czyli dobra zabawa 
i modelowanie sylwetki. To zaznajamianie z kulturą i  powrót 
do tradycji w sposób nowoczesny.

BALET (dla dzieci od 4 lat)
Na zajęciach dzieci poznają zasady ruchu scenicznego, układy 
i fi gury baletowe, ćwiczą prawidłową postawę ciała, nabywają 
lekkość i grację w poruszaniu się, uczą się kreatywnej pracy 
w grupie i dyscypliny.

KURS TAŃCA  (dla dorosłych)
Oferta stworzona dla par narzeczonych, lecz także dla par chcą-
cych nauczyć się tańczyć do różnego rodzaju muzyki, tak by móc 
pokazać się na parkiecie na każdej imprezie.

LATINO LADIES 
Nauka tańca dla kobiet, solo, w rytmach latynoamerykańskich 
(samba, cha-cha, salsa, jive). Celem zajęć jest poznanie rytmów 
i kroków oraz zdobycie umiejętności poruszania do każdego 
rodzaju muzyki.

KURS ABC FOTOGRAFII
Fotografia jest dla każdego! Naucz się obsługiwać swój apa-
rat, poprawnie naświetlać, kadrować i obrabiać zdjęcia. Poznaj 
sztuczki, pozwalające zrobić dobre zdjęcie nawet w trudnych 

warunkach. Na zajęcia zapraszamy osoby na każdym poziomie 
zaawansowania.

DZIECIĘCY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA (dla dzieci od 6 lat)
Uczestnictwo w zajęciach pozwoli poznać tradycyjne polskie 
i regionalne tańce narodowe oraz przyśpiewki ludowe. Dzieci 
przez zabawę poznają piękno i uczą się szacunku do polskiego 
dziedzictwa narodowego.

ZAPISY  on-line
W Centrum Kultury Raszyn wprowadzony został internetowy 
system zarządzania zajęciami „Strefa Zajęć”, (www.strefaza-
jec.pl). Poza możliwością zapisania uczestnik/rodzic ma wgląd 
do harmonogramu, obecności, płatności i informacji organiza-
cyjnych. Preferowaną forma płatności jest Payu, ale można też 
przelewem. 
 Pełna oferta zajęć edukacyjnych w CKR znajduje się na stronie 
www.ckr.raszyn.pl oraz www.strefazajec.pl, a także na ulotkach. 
Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy!

BILETY on-line
Równolegle do „strefy zajęć” uruchomiliśmy elektroniczny sys-
tem sprzedaży biletów: „Biletyna” (www.biletyna.pl), dzięki 
któremu wszystkie bilety na wydarzenia organizowane w CKR 
można zakupić nie tylko w kasie, ale też nie wychodząc z domu 
i ze znacznym  wyprzedzeniem.

KONKURS POLSKIEJ PIEŚNI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ
W związku ze zbliżającymi się obchodami 
100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, zachęcamy do wzięcia 
udziału w drugim konkursie pieśni o  tema-
tyce niepodległościowej. Serdecznie zapra-
szamy solistów, chóry i  grupy muzyczne, 

działające na terenie gminy Raszyn. W tym roku utworzona 
została osobna kategoria – „grupa  wokalna łącząca pokolenia”. 
Konkurs jest więc otwarty również dla dzieci z ich rodzicami 
i  dziadkami. Regulamin i  karty zgłoszeniowe są dostępne 
na stronie ckr.raszyn.pl.
 Na zgłoszenia czekamy do 31 października. Uroczysta gala 
laureatów nastąpi 9 listopada w Centrum Kultury Raszyn.
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DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE W ŁADACH

Piknik edukacyjno kulturalny w Ładach
O  tym, że rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Ładach w Kompleks Szkolno 
Przedszkolny zakończyła się sukcesem 
mogli się przekonać osobiście mieszkańcy 
Gminy Raszyn w sobotę 6 października br. 
zwiedzając obiekt i uczestnicząc w pik-
niku edukacyjno-kulturalnym zorgani-
zowanym przez Centrum Kultury Raszyn.
 Przed budynkiem witał gości kle-
zmerską muzyką zespół Street Whispers, 
w holu wejściowym ustawiono stoiska 
z kawą, lodami i kanapkami, a obok w auli 
odbywało się przedstawienie teatrzyku 
Sonanto. Korytarze i szkolne sale opa-
nowali, ucząc przez zabawę, instruk-
torzy z Centrum Nauki Kopernik, Cen-
trum Nauki Leonardo Da Vinci i Małego 
Inżyniera. Centrum Kopernik odpowia-
dało w hali sportowej na pytanie: Czym 
jest dźwięk dla fizyka, a w jednej z klas 
Skąd  się bierze ciśnienie atmosferyczne. 
Centrum Leonardo Da Vinci przyjechało 

z Planetarium. Czterdziestopięciominu-
towy pokaz astronomiczny miał za zada-
nie zaszczepić wśród dzieci i młodzieży 
chęć poszerzania wiedzy o otaczającym 
nas Wszechświecie. W bibliotece szkol-
nej zaprezentowano kaligrafi ę w ramach, 
której zapoznano dzieci z rozmaitymi 
przyborami do pisania i krojami pisma: 
uncjałą, gotykiem i foundational. 
 Najbogatszy program przedstawiło 
Przedsiębiorstwo Mały Inżynier. Symula-
tor lotów na ruchomej Platformie 5D VR 
z hełmem Oculus Rift przenosił uczest-
ników w świat tak realistyczny, że osoby 
cierpiące na lęk wysokości czuły potrzebę 
zapięcia pasów bezpieczeństwa. Na zaję-
ciach z robotyki – teletechniki pokazy-
wano roboty sterowane podczerwienią, 
pokazy wężyków świetlnych świecących 
w  różnych kolorach zgodnie z  wybra-
nym wzorem. W  laboratorium fizycz-
nym mikroskop laserowy pokazywał 

uczestnikom ile organizmów znajduje się 
w brudnej wodzie, ile prądu w warzywach 
i owocach i jak wykonać oczyszczalnię 
ścieków. Tuż obok uczono jak zbudować 
obwód elektryczny, a eksperyment z uży-
ciem korniszona przekonywał dlaczego 
nie wolno wkładać metalowych przed-
miotów do gniazdka elektrycznego. 
Nie zabrakło pokazów zabawek fizycz-
nych, znanych dorosłym z dzieciństwa 
i zabawek nowoczesnych: kul plazmowych 
czy termometru miłości. Zaprezentowano 
sphero – kulkę sterowaną smartfonem lub 
tabletem, pokonującą specjalny tor prze-
szkód oraz nerwusometr – grę elektryczną 
dla osób o stalowych nerwach. 
 Organizatorzy z CKR twierdzą, że pik-
nik odwiedziło ok 500 osób, być może 
było ich więcej ponieważ niekiedy w kory-
tarzu i przy stołach eksperymentatorów 
było ciasno. Redakcja gratuluje organiza-
torom udanej imprezy.                   Jacek Kaiper

Dyrektor Mariusz Smolicha i Zespół Street Whispers
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