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FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA

Mazowsze, jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski, po raz kolejny będzie zna-
czącym beneficjentem programów unijnych w nowej perspektywie 2014-2020. Projekty, na które 
będzie można uzyskać środki definiuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowiec-
kiego. Są one skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw, 
ośrodków innowacyjności, instytucji otoczenia biznesu, ochrony zdrowia, instytucji kultury, nauki 
i edukacji, organizacji pozarządowych i społecznych, związków wyznaniowych, podmiotów wdra-
żających instrumenty finansowe oraz świadczących usługi publiczne na rzecz samorządu. 
 W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym praktycznych aspektów pozy-
skiwania funduszy unijnych z nowej perspektywy, zorganizowałem konsultacje z ekspertami spe-
cjalizującymi się w tej kwestii. Serdecznie na nie Państwa zapraszam.
 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
zaprasza mieszkańców na konsultacje z ekspertami!

2 czerwca 2015 r., godz. 9:30-13:30
2 lipca 2015 r., godz. 9:00-14:30

Sala Galerii – Centrum Kultury Raszyn

Każdy zainteresowany 
otrzymaniem dofinansowania   

na realizację własnych pomysłów     
będzie mógł dowiedzieć się więcej      

na temat funduszy na lata 2014-2020        

Współorganizatorem konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego jest:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie
03-301 Warszawa, ul Jagiellońska 74
tel.: 801 101 101, 22 542 24 38, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
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WYBORY PREZYDENCKIE 2015
24 maja 2015 r. wybraliśmy nowego Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Został nim Andrzej Duda, który uzyskał 51,55% głosów. Jego 
kontrkandydat – Prezydent w mijającej kadencji – Bronisław Komo-
rowski, został poparty przez 48,45%  głosujących.
 To wielkie zwycięstwo, zważywszy, że Bronisław Komorowski jesz-
cze niedawno uważany była za niekwestionowanego faworyta, który 
fotel Prezydenta na kolejną kadencję, powinien był, bez trudności 
uzyskać w I turze. Wyborcy zdecydowali inaczej.

10 MAJ 2015 r. – I TURA WYBORÓW

Pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia. Do drugiej 
tury weszli: Andrzej Duda z wynikiem 34,75% i Bronisław Komorow-
ski z 33,77% poparcia. „Czarnym koniem” I tury wyborów był niewąt-
pliwie Paweł Kukiz, który w Polsce zdobył 20,8% głosów, a w Gminie 
Raszyn – 20,18%. W tej turze frekwencja wyniosła 48,96%.
 W Gminie Raszyn na Andrzeja Dudę zagłosowało 38,73% wyborców, 
na Bronisława Komorowskiego 31,42%.

ANDRZEJ DUDA Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

Druga tura wyborów, która odbyła się 24 maja 2015 r. przyniosła roz-
strzygnięcie. Nowym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został 
Andrzej Duda, którego poparło 51,55% Polaków. Jego kontrkandydat 
Bronisław Komorowski uzyskał 48,45%. W wyborach wzięło udział 
55,34% uprawnionych do głosowania.

Ostateczne wyniki wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Raszyn

W Gminie Raszyn również zwyciężył Andrzej Duda, na którego głoso-
wało 55,12% wyborców. Bronisława Komorowskiego poprało 44,88% 
uprawnionych do głosowania. Jak widać, różnica między kandydatami 
wyniosła ponad 10%, jednoznacznie wskazując na preferencje naszych 
mieszkańców.
 W poszczególnych komisjach obwodowych wyniki kształtowały się 
następująco:

Nr Okręg wyborczy Andrzej DUDA
Ilość głosów % Bronisław KOMOROWSKI 

Ilość głosów %

1 SP. w Sękocinie, Słomin, Wierzbowa 5 354 55,14% 288 44,86 %

2 OSP Falenty, Falenty, Al. Hrabska 2 667 56,24% 519 43,76%

3 SP. w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49 413 50,24% 409 49,76%

4 SP. w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49 367 51,84% 341 48,16%

5 Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A 537 53,54% 466 46,46%

6 Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A 713 60,07% 474 39,93%

7 Przedszkole nr 1, Pruszkowska 21C, Raszyn 405 58,61% 286 41,39%

8 Gimnazjum nr 1 w Raszynie, UE 1, Raszyn 326 44,05% 414 55,95%

9 SP w Raszynie, ul. Szkolna 2, Raszyn 515 51,65% 482 48,35%

10 Świetlica Środowiskowa w Rybiu, Spokojna 23 534 60,68% 346 39,32%

11 Świetlica Środowiskowa w Rybiu, Spokojna 23 478 61,84% 295 38,16%

12 Świetlica Środowiskowa w Rybiu, Spokojna 23 541 55,66% 431 44,34%

13 Dom Rolnika w Jaworowej 221 53,42% 184 46,58%

Razem 6061 55,12% 4935 44,88%

Imponująca była również frekwencja wyborcza z wynikiem 67,21%, 
o ok. 12% wyższym niż w kraju. To wynik świadczący o dużym wyro-
bieniu politycznym oraz wysokim poczuciu odpowiedzialności miesz-
kańców Gminy Raszyn za losy Polski.
 Gmina Raszyn, jako jedyna na terenie Powiatu Pruszkowskiego 
w takim stopniu poparła Andrzeja Dudę.

Małgorzata Kaiper

WYBORY PREZYDENCKIE 2015
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VIII Sesja Rady Gminy Raszyn

Sesja odbyła się 14 maja. Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marcinkowski 
poinformował zebranych o bezskutecznych próbach zorganizowania spotkania z Dyrekto-
rem ZPZLO Ochota p. Krzysztofem Zakrzewskim. Po pierwszym zaproszeniu, w marcu br. 
dyrektor prosił o przełożenie spotkania do czasu, gdy uzyska informację z NFZ o możliwo-
ści zatrudnienia lekarzy specjalistów. Na drugie nie odpowiedział nadawcy pisma (Radzie 
Gminy), natomiast w piśmie skierowanym do Wójta zaproponował spotkanie na początku 
czerwca, nie odnosząc się do zaproponowanego terminu – podczas sesji 14 maja. 

Informacja Wójta Gminy Raszyn
dotycząca stanu służby zdrowia, 
w szczególności w CZR

Swoją wypowiedź Wójt Andrzej Zaręba roz-
począł wyjaśnieniem, że samorząd Gminy 
Raszyn nie może oddziaływać, na  jakość 
usług medycznych, które prowadzi ZPZLO 
Ochota, ponieważ nie jest płatnikiem 
usług, a  jedynie właścicielem obiektu, 
w którym mieszkańcy są leczeni. Akt nota-
rialny, na mocy którego pod koniec 2010 r. 
Gmina Raszyn dostała w darowiźnie nieru-
chomość, nakładał obowiązek utrzymania 
przez 3 lata, jako operatora ZPZLO Ochota. 
Przedłużenie umowy o  kolejne dwa lata 
wynikało z trwającej wówczas przebudowy 
obiektu oraz obietnic składanych przez 
Dyrektora K. Zakrzewskiego Radnym i Wój-
towi i mieszkańcom, że poprawi stan usług 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz uruchomi, po zakończeniu remontu, 
gabinety lekarzy specjalistów. Jak poka-
zał czas żadna z tych obietnic nie została 
dotrzymana. Ze względu na to Gmina pod-
jęła obecnie przygotowania do konkursu 
na  nowego operatora, który rozpocznie 
swoją działalność od stycznia 2016 r. Już teraz 
widać, że operatorzy są zainteresowani kon-
kursem, ponieważ atrakcyjny jest dla nich 
zarówno nowoczesny obiekt Centrum Zdro-
wia Raszyn, jak i 20. tysięczna gmina. Wójt 
zwrócił uwagę na to, że okres przejściowy 
może być trudny, ponieważ zmiana operatora 
wymaga od pacjentów składania od nowa 
deklaracji. Na leczenie przez lekarzy specja-
listów możemy liczyć w raszyńskim ośrodku 
dopiero wówczas, gdy NFZ ogłosi nowe kon-
kursy, ponieważ kontrakty na leczenie spe-
cjalistyczne przypisane są do danego gabi-
netu. Powiedział również, że gmina będzie 

starała się, żeby dotychczasowi pracownicy 
mogli nadal pracować w raszyńskiej lecznicy.
 W  chwili obecnej najważniejsze jest 
takie określenie warunków konkursu, żeby 
udało się wyłonić jak najlepszego i najbar-
dziej wiarygodnego operatora. W tym celu 
prowadzone są rozmowy z firmą, która ma 
przygotować konkurs oraz przeprowadzić 
gminę przez jego procedurę. Ponadto Wójt 
i  jego pracownicy zapoznają się z  dobrze 
prowadzonymi gminnymi ośrodkami zdro-
wia. Do wspólnego odwiedzania placówek 
oraz dalszej współpracy przy tworzeniu kry-
teriów konkursowych, Wójt zaprosił Radnych 
i Sołtysów

Obecna sytuacja 
w Centrum Zdrowia Raszyn  

Na początku kwietnia br. Wójt Andrzej 
Zaręba, ówczesna wice Wójt Marzena 
Lechańska spotkali się w CZR z Sebastianem  
Cielebąkiem w  celu uzyskania informacji 
o organizacji pracy centrum. Z rozmowy wyni-
kało, że ZPZLO Ochota zatrudnia 3 pediatrów: 
1 etat (1587 deklaracji), 0,6 etatu (1177 deklara-
cji) oraz lekarza kontraktowego bez przydzie-
lonych pacjentów. W poradni internistycznej 
zatrudnionych jest 2 lekarzy na pełen etat 
i 3 na część etatu. Poza tym pracuje stomato-
log na 0,6 etatu oraz ginekolog. Z wywiadu 
wynikało, że spośród 60 pacjentów zgła-
szających się dziennie o poradę, uzyskuje 
ją 40, co oznacza, że 20 pacjentów nie jest 
przyjmowanych. 
 Na zakończenie Wójt poinformował Radę, 
że istnieje formalna możliwość powołania 
przez Gminę Raszyn własnej placówki zdro-
wia, jednak z uwagi na brak jakiegokolwiek 
doświadczenia w tym względzie, najpierw 
należy wyczerpać inne możliwości. Stwierdził 

też, że najważniejszy jest wybór jak najlep-
szego operatora i  możliwie bezkolizyjne 
i płynne przejęcie do niego zainteresowanych 
pacjentów.
 Po zakończeniu relacji rozpoczęła się dys-
kusja. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz 
Marcinkowski zaproponował, aby, w  tro-
sce o właściwe traktowanie przez operatora 
naszej własności – ustalono kwoty kaucji 
za sprzęt i budynek, a także wprowadzono 
zapisy o minimum usług, których nie spełnia-
nie przez operatora będzie podstawą do roz-
wiązania umowy. Radny Sławomir Ostrzyżek 
zwrócił uwagę na zapisy w akcie notarialnym 
darowizny, zgodnie z którymi w ośrodku musi 
być realizowana publiczna służba zdrowia. 
Dariusz Marcinkowski złożył wniosek o zwró-
cenie się do Rady Warszawy o interpretację 
zapisów z aktu darowizny. 

Nadzór gminy nad żłobkami, 
klubami dziecięcymi 
oraz opiekunkami dziennymi

Zgodnie z  zapisami ustawy o  samorzą-
dzie gminnym oraz ustawy o  opiece nad 
dziećmi w wieku do lat trzech Radni przyjęli 
uchwałę zobowiązującą Wójta Gminy Raszyn 
do dwukrotnego w ciągu roku kontrolowania 
w/w placówek opieki na dziećmi oraz częst-
szego, jeśliby zaistniała obawa o nieprawidło-
wym funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecię-
cego czy opiekuna dziennego.  

Kolejne działki drogowe 
przekazane gminie

Radni wyrazili zgodę na nieodpłatne prze-
jęcie na rzecz gminy dwóch działek dro-
gowych. Pierwsza z  nich, o  powierzchni 
2 661 m2 znajduje się w Falentach Nowych, 
druga, o powierzchni 3 193 m2 – w Podolszy-
nie Nowym. 

Gmina przystępuje do kolejnych 
planów zagospodarowania  

 Uchwalenie, pod koniec 2014 r., nowego 
s t u d i u m  u wa r u n kowa ń  i   k i e r u n ków 

RADA GMINY RASZYN

VIII Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli © M. Kaiper
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zagospodarowania przestrzennego otworzyło 
drogę do uchwalania planów zagospodaro-
wania bądź dokonywania w nich zmian zgod-
nych z aktualnymi oczekiwaniami właścicieli 
gruntów. Pod obrady Rady Gminy przedło-
żono 10 uchwał o przystąpieniu do planów 
zagospodarowania terenów położonych 
wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy, 
trasy Salomea-Wolica (S8), które ze względu 
na bliskość trasy oraz strefę oddziaływania 
lotniska Okęcie, w studium przeznaczone 
są pod usługi, produkcję, składy, magazyny. 
Przystąpiono też do zmiany części planów 
w Dawidach Bankowych i Falentach w celu 
dopasowania ich do zapisów studium. 
 Przystąpienie obejmuje około 445 ha 
i dotyczy terenów Raszyna 01 (tereny przy 
POW), Wypęd (wokół trasy Salomea – Wolica, 
oraz w rejonie ul. Sokołowskiej i Kwietniowej), 
Janek (w północnej części wsi), Dawid i Jawo-
rowej (od Warszawskiej do granicy z dzielnicą 
Włochy), Dawid Bankowych (tereny HRS) 
oraz Falent (rejon ul. Grudzi oraz ul. Ponia-
towskiego). Szczegółowe informacje można 
uzyskać na stronie www.raszyn.pl –  BIP 
– prawo lokalne lub w Urzędzie Gminy Raszyn 
– Raszyn, Szkolna 2a. Radni przyjęli wszystkie 
uchwały jednogłośnie. Warto dodać, że po ich 
uchwaleniu Gmina Raszyn wzbogaci się 
o tereny o bardzo atrakcyjne dla przyszłych 
inwestorów. Ich zagospodarowanie z pew-
nością przyczyni się do znacznego wzrostu 
dochodów gminnego budżetu.

Sprawozdanie Wójta 
z bieżącej działalności

Wójt poinformował zebranych o  licznych 
uroczystościach, które odbyły się w gminie 
od czasu ostatniej sesji: Obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka, Święto 
Szkoły w  Ładach. Jeśli chodzi o  inwesty-
cje, to zakończyła się budowa ul. Kwiatowej 
w Rybiu, trwają prace na ul. Prusa w Raszy-
nie  1, odbiory kanalizacji w  Podolszynie 
Nowym oraz przeprojektowywanie fragmen-
tów kanalizacji w Słominie, na ul. Sadowej 
oraz Poniatowskiego. Z uwagi na zbyt wyso-
kie ceny nie wyłoniono wykonawcy przykana-
lików w Podolszynie Nowym. Dotychczasowi 
oferenci proponowali ceny trzykrotnie wyższe 
niż uzyskiwane dotychczas. Z tego względu 
przetarg został rozpisany powtórnie.

Sprostowanie informacji 

Na prośbę radnych Wójt odniósł się do infor-
macji zawartych w rozpowszechnianym w gmi-
nie, anonimowym, piśmie, a dotyczących upo-
sażenia, jakie pobiera obecnie p. Marzena 
Lechańska. Powołując się na zgodę p. Lechań-
skiej, na ujawnienie wysokości jej zarobków 
powiedział, że informacje podane przez ano-
nimowych autorów InfoRaszyn są niepraw-
dziwe. Pani Lechańska złożyła wypowiedzenie 
w styczniu br., a zakończyła pracę pod koniec 
kwietnia, po przepracowaniu trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. Nie pobiera żadnej 
odprawy po zakończeniu pracy w Urzędzie 
Gminy Raszyn. Jako Dyrektor GOK, powołany 
na ¼ etatu w celu zrealizowania połączenia 
GOK i CKR – otrzymuje 1500 zł brutto (1000 zł 
netto), a w świetlicy szkolnej, w której zakończy 
pracę z końcem roku szkolnego, jako nauczy-
ciel dyplomowany, również pobiera uposażenie 
1500 zł brutto (1000 zł) netto. Łatwo policzyć, że 
zarobki p. Lechańskiej wynoszą brutto 3000 zł 
(netto 2000 zł) za ¾ etatu w obu instytucjach, 
a nie jak sugeruje redakcja pisma ok. 21 000 zł.
 Wójt Andrzej Zaręba wyjaśnił również 
kwestię nieważności tegorocznych uchwał 
i zarządzeń. Wojewoda stwierdził nieważ-
ność dwóch uchwał. Warto też wiedzieć, 
że w naszej gminie zdarza się to znacznie 
rzadziej niż u naszych sąsiadów. Wojewoda 
stwierdził nieważność jednej z uchwał pla-
nistycznych, ponieważ miała źle określony 
zakres planu. 
 Uchylił również zarządzenie o powoływa-
niu dyrektora Centrum Kultury Raszyn w dro-
dze konkursu, wskazując, że powinno oby-
wać się poprzez powołanie. W związku z tym 
Wójt, po przeprowadzeniu konkursu, powo-
łał na stanowisko Dyrektora CKR p. Mariusza 
Smolichę, który, zdaniem komisji konkurso-
wej, okazał się najlepszym kandydatem na to 
stanowisko. Na zakończenie Wójt powiedział, 
że swojego czasu również tworzył prasę opo-
zycyjną, ale zawsze się pod artykułami podpi-
sywał własnym nazwiskiem.     Małgorzata Kaiper

Co nowego na linii Gmina Raszyn – Starostwo 
Pruszkowskie?
Program wyborczy to dokument stanowiący 
faktyczne zobowiązanie wobec wyborców. 
Ogromne zaufanie, jakim obdarzyliście mnie 
Państwo podczas jesiennych wyborów samo-
rządowych, wybierając radnym w  Radzie 
Powiatu Pruszkowskiego, determinuje moje 
obecne działania. Dlatego, co przyznam nie 
przyszło mi łatwo, zrezygnowałem z funkcji 
wice Wójta Gminy Raszyn, z uwagi na nie-
możność łączenia obydwu stanowisk. Obec-
nie pracuję w Urzędzie Gminy Raszyn, jako 
Pełnomocnik Wójta oraz w starostwie, jako 
nieetatowy członek Zarządu. Udział w robo-
czych spotkaniach Zarządu Starostwa Powia-
towego daje mi wiedzę i wpływ na kształto-
wanie powiatowej polityki inwestycyjnej. 
Uważam to za bardzo istotne, zwłaszcza teraz, 
gdy zgodnie z deklaracjami obecnego Staro-
sty Zdzisława Sipiery, rozpoczyna się czas 
znacznie sprawiedliwszego niż poprzednio 
traktowania gmin. Dla nikogo z nas nie jest 

już tajemnicą, że przez wiele poprzednich lat 
Gmina Raszyn traktowana była po „maco-
szemu” przy milczącej akceptacji naszych 
ówczesnych radnych powiatowych. Teraz, 
nasza silna grupa zyskuje rzeczywisty wpływ 
na to, co się w powiecie pruszkowskim dzieje.
 Wyrazem, już nie obietnic, ale realnych 
działań są tegoroczne inwestycje. W najbliż-
szym czasie zostanie wykonana przebudowa 
Leszczynowej, od Al. Krakowskiej do przepu-
stu. Rozpoczną się prace projektowe dalszej 
części Leszczynowej (do Źródlanej) oraz ul. 
Źródlanej. Powiat, na podstawie wykona-
nego przez gminę Raszyn projektu, przebu-
duje skrzyżowanie i wybuduje sygnalizację 
świetlną: Leszczynowa - Al. Krakowska. Nowe 
nakładki powstaną na fragmentach: War-
szawskiej – w Jaworowej (ze zmianą pochy-
lenia jezdni na szczególnie niebezpiecznych 
odcinkach) i  w  Dawidach (od Terleckiego 
do HRS). 

 Na skutek mojej interwencji powiat, 
po raz pierwszy od kilku lat, sprzątnął więk-
szość naszych dróg powiatowych i odtwo-
rzył pasy. Przed nami kolejny ważny temat: 
budowa nowej koncepcji dróg powiatowych. 
Od dawna o to zabiegamy. Poprzednio bez 
odzewu, teraz zarząd wydał wstępną zgodę 
na aktualizację koncepcji.  
 W projekcie budżetu na 2015 r. poprzed-
nich władz powiatu, na inwestycje w Gminie 
Raszyn, przeznaczono 50 000 zł. W obecnym, 
który stworzyła nowa Rada Powiatu – jest ok. 
1,5 mln. Nie jest to kwota, która zniweluje 
poprzednie niesprawiedliwości, ale jest real-
nym wyrazem innego spojrzenia na potrzeby 
naszej gminy i zobowiązania Powiatu Prusz-
kowskiego do równego traktowania wszyst-
kich gmin. 

Mirosław Chmielewski
Radny Rady Powiatu Pruszkowskiego. 

RADA GMINY RADA POWIATU
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Terminy płatności podatków 
i opłat za wywóz śmieci
Przypominamy:

Drugą ratę podatku od nieruchomości za 2015 r. należy zapłacić do dnia 15 maja br.
Opłaty za wywóz odpadów należy regulować, na podstawie złożonej deklaracji, co dwa miesiące: do 28/29 lutego, 30 kwietnia, 30 czerwca, 
32 sierpnia, 31 października, 31 grudnia. 
Osoby, które nie złożyły deklaracji lub jej aktualizacji mają obowiązek to zrobić. Formularze deklaracji dostępne są:
– W Urzędzie Gminy Raszyn: na stojakach przy wejściu i w pokoju ….
– na stronie internetowej urzędu: www.raszyn.pl 

Podpisaną deklarację należy złożyć w biurze obsługi mieszkańca lub przesłać pocztą na adres: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Raszyn stawki opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą:
– 9 zł za osobę w przypadku, gdy na terenie gospodarstwa domowego prowadzona jest segregacja odpadów
– 13 zł za osobę w przypadku braku segregacji odpadów w gospodarstwie domowym

Gmina Raszyn przejmuje gospodarowanie odpadami wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, w dalszym czasie zagospodarowują odpady na dotychczasowych zasadach.
Terminy wywozu odpadów znajdują się na stronie internetowej urzędu: www.raszyn.pl. 

WYBORY SOŁECKIE

Wybieramy Sołtysów 
i Przewodniczących Zarządów Osiedli
Poprzednie wybory Sołtysów, Przewodniczących 
Zarządów Osiedli oraz członków rad odbyły się cztery 
lata temu. Wkrótce znów spotkamy się, aby wyłonić 
przedstawicieli, którzy będą przez kolejne cztery lata 
reprezentować nasze interesy w raszyńskim samo-
rządzie. Z uwagi na to, że od jakości tej współpracy 
wiele zależy, nie przejdźmy obojętnie obok wyborów. 
Znajdźmy chwilę czasu, która w przyszłości zaowo-
cuje akceptowanymi przez nas zmianami w najbliż-
szym otoczeniu.  
 Nie do przecenienia jest rola sołtysa i Przewodni-
czącego zarządu Osiedla w dzisiejszej rzeczywistości.  
Do ich kompetencji należy reprezentacja sołectwa, 
zwoływanie zebrań wiejskich, upowszechnianie oraz 
udział w realizacji uchwał rady gminy jak również 
dokonywanie poborów podatków rolnych i leśnych 
w zakresie określonym przez radę gminy. Sołtysi oraz 
przewodniczący zarządu zobowiązani są do uczest-
nictwa w sesjach rady gminy oraz komisjach, na któ-
rych dyskutowane są sprawy ich okolicy. 
 Od  kilku lat są również osobami nadzorują-
cymi realizację wydatkowania funduszy sołeckich. 
To nasz, wiejski, fundusz obywatelski, który daje 
realne poczucie dysponowania częścią budżetu 
gminy.  
 Poniżej znajdziecie Państwo informację o termi-
nach zebrań sołeckich. Przyjdźcie na nie, żeby mieć 
swój udział w wyborze najlepszych kandydatów. 
To nasz kolejny, obywatelski obowiązek.

Zofia Kaiper

I zebranie – godz. 18:30, II zebranie godz. 19:00, 
* Rybie I – I zebranie godz. 19:00, II zebranie godz.19:30

Termin Sołectwo / Osiedle Adres spotkania

1 czerwca
Podolszyn Nowy SP w Ładach, ul. Długa 49
Jaworowa I Dom Rolnika w Jaworowej, Warszawska 95

2 czerwca
Łady SP w Ładach, ul. Długa 49
Jaworowa II Dom Rolnika w Jaworowej, Warszawska 95

3 czerwca
Laszczki Sołtys, Laszczki ul. Leszczynowa 48
Nowe Grocholice Przedszkole nr 1 Pruszkowska 21 c, Raszyn

8 czerwca
Falenty Filia GOK-u w Falentach, Al. Hrabska 2
Dawidy Bankowe SP w Ładach, ul. Długa 49

9 czerwca
Sękocin Nowy SP w Sękocinie, ul. Wierzbowa 5
Falenty Nowe Filia GOK-u w Falentach, Al. Hrabska 2

10 czerwca
Sękocin Stary SP w Sękocinie, ul. Wierzbowa 5
Raszyn I Przedszkole nr 1 Pruszkowska 21 c, Raszyn

11 czerwca
Raszyn II Gimnazjum w Raszynie, ul. UE 3
Wypędy Sołtys, Wypędy, ul. Platynowa 2

12 czerwca
Rybie II Świetlica Środowiskowa, Spokojna 23
Janki Hotel Ajax, Al. Krakowska 63

15 czerwca
Puchały Sołtys, Puchały, Centralna 26
Rybie I* Świetlica Środowiskowa, ul. Spokojna 23

16 czerwca Dawidy OSP Dawidy, Warszawska 201

17 czerwca
Falenty Duże Sołtys, Falenty Duże, Źródlana 31
Rybie III Świetlica Środowiskowa, Spokojna 23

29 czerwca Słomin SP w Sękocinie, ul. Wierzbowa 5
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Dzień Św. Floriana – Święto Strażaków
Jak co roku strażacy z gminnych jednostek 
OSP z Raszyna, Falent i Dawid, wraz z zaprzy-
jaźnioną jednostką OSP Zamienie, uroczy-
ście obchodzili dzień swojego patrona Św. 
Floriana. Tym razem uroczystości odbyły 
się w  piękną słoneczną niedzielę 3 maja. 
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Św. 
w kościele w Dawidach Bankowych, którą 
celebrowali wszyscy proboszczowie z raszyń-
skich parafii. We Mszy wzięli udział strażacy 
z pocztami sztandarowymi, a także przedsta-
wiciele władz samorządowych: wójt Andrzej 
Zaręba, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz 
Marcinkowski, wielu radnych i sołtysów. 
 Po Mszy Świętej uczestnicy uroczysto-
ści udali się do strażnicy OSP w Dawidach, 
gdzie Komendant Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP w Raszynie dh. Krzysz-
tof Makowski złożył meldunek Prezesowi 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Pruszkowie dh. Jackowi Gromkowi. 
Następnie Krzyżem na Straży, stanowiącym 
podziękowanie za działalność na rzecz bez-
pieczeństwa i  ochrony przeciwpożarowej 
zostali odznaczeni: Barbara Owczarz – Sekre-
tarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

OSP RP w Raszynie,  Krzysztof Makowski – 
Komendant Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w  Raszynie, Kazimierz 
Komar – Prezes OSP Raszyn, Krzysztof Maciak 
– Naczelnik OSP Raszyn, Jerzy Giblewski – 
Prezes OSP Dawidy, Jacek Kozerski – Naczel-
nik OSP Dawidy, Arkadiusz Możdżeń – Prezes 
OSP Falenty, Mariusz Więch – Naczelnik OSP 
Falenty. Kolejne wyróżnienie – Krzyżem 250. 
lecia Orderu św. Stanisława, stanowiącym wyraz 
uznania za działania na rzecz społeczeństwa 
i praw człowieka na wszystkich polach aktyw-
ności uzyskali: ks. Kapelan Grzegorz Jaszczyk 
– Proboszcz parafii św. Mateusza w Dawidach 
Bankowych., ks. Prałat Zdzisław Karaś – Pro-
boszcz parafii św. Szczepana w Raszynie., ks. 
Prałat Bartłomiej Kapałka – Proboszcz para-
fii św. Bartłomieja w Rybiu. p. Andrzej Zaręba 
– Wójt Gminy Raszyn. Jako Przedstawiciel 
Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu św. Sta-
nisława w Polsce odznaczył ich dh. Jacek Gro-
mek. Przemówieniami wygłoszonymi przez 
dh. Jacka Gromka, dh. Ks. Grzegorza Jasz-
czyka kapelana Strażaków Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w  Raszynie 
oraz Andrzeja Zarębę Wójta Gminy Raszyn 

zakończyła się oficjalna część uroczystości, 
po której gospodarze zaprosili gości na stra-
żacki poczęstunek. 

Małgorzata Kaiper

Andrzej Nockiewicz
wspomnienie – drużyna nie zapomniała....

Może trochę opóźnione to wspomnienie, ale 
tak trudno nam się pogodzić z tym, że już Go 
nie ma.
 12 marca zmarł nasz kolega, wieloletni 
kapitan drużyny piłkarskiej dzisiejszego 
KS, kiedyś LZS, MLKS Raszyn – ANDRZEJ 
NOCKIEWICZ
 Przez prawie 20 lat był czynnym zawodni-
kiem, potem jeszcze kilkanaście - grał w dru-
żynach raszyńskich weteranów i oldbojów. 
Nie dane mu było doczekać uroczystości przy-
padającej w tym roku pięćdziesiątej rocznicy 
powstania klubu, którego członkiem był do 
końca swojego życia.
 Nie pierwszy z raszyńskich piłkarzy zakoń-
czył swoją ziemską wędrówkę. Dlaczego aku-
rat jemu poświęcamy to wspomnienie? Bo był 
dla nas - w lokalnym wymiarze raszyńskiego 
sportu - kimś, kogo określa się dzisiaj ikoną. 
Wzorem sportowych umiejętności, ambicji. 
Dobrym, koleżeńskim człowiekiem.
 Swoją przygodę ze sportem zaczął w dru-
żynie Pana Kazia – Kazimierza Jedynaka. 
Był jego odkryciem, pewnie i jego pupilem. 
Nieprzeciętny w lokalnej skali talent, odpo-
wiedzialność, ogromne zaufanie i szacunek 

kolegów, trenerów.  Od Andrzeja zaczynało 
się ustalanie składu drużyny, on był jej pod-
stawą, wiele lat. Nie zrobił jakiejś wielkiej 
kariery, może tak naprawdę żadnej? To nie 
ma dzisiaj znaczenia, w warunkach lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych osiągnął 
tyle ile mógł. Nie był w stanie poświęcić piłce 
wystarczająco dużo czasu - praca i obowiązki 
rodzinne były ważniejsze. 
 W naszej drużynie był liderem, dla nas był 
najlepszy, w jego umiejętności, zaangażowa-
nie wierzyliśmy bez zastrzeżeń. Nie mamy 
wątpliwości – w innych warunkach, w innej 
sytuacji życiowej mógłby osiągnąć znacznie 
więcej. Nie udało się. Całą swoją przygodę 
z piłką poświęcił tej jednej drużynie – to był 
jego drużyna, jego klub, nawet wtedy, kiedy 
już przestał grać. Do drużyny Pana Kazia, 
którą tam w niebiosach kompletuje, dołączył 
Kapitan. A my mamy nadzieję nie zapomnieć 
o Nim i o Nich. Nasza stara, klubowa „żura-
wiejka” nie straciła na aktualności:
„Drużyna nie zapomniała, że Kapitana ma,
zasługi jego są znane, przez szereg długich lat....”

Koledzy z drużyny

WAŻNE WYDARZENIA

Przed strażnicą w Dawidach © M. Kaiper

Msza Św. w kościele w Dawidach Bankowych © M. Kaiper 

Andrzej Nockiewicz © arch. rodzinne
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ZDROWIE

Honorowi Dawcy Krwi
Krwiodawstwo  to społeczna akcja, której 
celem jest pozyskiwanie krwi od osób zdro-
wych  na rzecz osób potrzebujących krwi 

lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, 
kliniki oraz instytuty dokonujące skompli-
kowanych operacji, przeszczepów i innych 
zabiegów, do przeprowadzenia których krew 
jest niezbędna. Krew jest pobierana od peł-
noletnich, zdrowych osób, które zadeklarują 
swoją dobrą wolę. Każda osoba, która chociaż 
raz oddała krew lub jej składniki otrzymuje 
tytuł Honorowego Dawcy Krwi. 
 W naszej gminie propagowaniem tego 
niezwykle potrzebnego działania zajmuje się 
Filia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Strażak” przy OSP Falenty. Podczas ostat-
niej akcji, która odbyła się 17 maja 2015 r. 
bank krwi powiększył się o 18 litrów 450 ml 

krwi pełnej. W imieniu Filii, dziękuję wszyst-
kim honorowym dawcom krwi - szlachetnego 
działania na rzecz innych osób potrzebują-
cych krew. 
 Kolejny przyjazd ambulansu na par-
king kościoła św. Szczepana w Raszynie jest 
zaplanowany w  niedziele dn. 09 sierpnia 
2015 r. i  08  listopada 2015 r. w  godzinach 
od 9-14. Wystąpiłem również z prośbą o przy-
jazd ambulansu na Dożynki Gminne w dn. 
30.08.2015 r.

Kierownik Filii Klubu HDK PCK „Strażak” 
przy OSP Falenty 

Jacek Gromek 601 213 055

Programy zdrowotne
Każdego roku gmina Raszyn finansuje szereg programów zdrowotnych skierowanych do dwóch grup wiekowych: dzieci i seniorów. W poni-
żej umieszczonych tabelach znajdują się informację o realizacji zadań w 2014 r. oraz planach na rok bieżący. Zapraszam do lektury.

Profilaktyka zdrowia – wykonanie za 2014

L.p. Nazwa programu Liczba osób 
przebadanych

Cena brutto
za 1 os. Wykonanie 

1 Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka 233 50 zł 11 650 zł

2 Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Raszyn 658 11 zł 7 328 zł

3 Programu profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I, III i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn 646 15,95 zł 10 303,70 zł

4 Wykonanie przesiewowych badań słuchu u dzieci z klas I i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn 
oraz klas III Gimnazjum nr 1 w Raszynie 561 16 zł 8 976 zł

5
Realizacja gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem bro-
dawczaka ludzkiego HPV na lata 2011-2015”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wi-
rusowi brodawczaka ludzkiego- HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt mieszkanek Gminy Raszyn

106 240 zł 20 880 zł (V 2014 r.)

110 230 zł 18 860 zł (X 2014 r.)

RAZEM: 77 997,70 zł 

Środki zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2014 na realizację programów profilaktycznych 130 000 zł (Dz. 851 rozdz. 85121 § 4280- zakup usług zdrowotnych).

Profilaktyka zdrowia – prognoza 2015

L.p. Nazwa programu Liczba osób 
objętych programem

Cena brutto
za 1 os.

Prognoza 
I wariant

Prognoza
II wariant

1 Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji 
z grupy szczególnego ryzyka 300 50 zł 15 000 zł 15 000 zł

2
Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci uczęszczających 
do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych na terenie gminy Raszyn

I wariant – 750 dzieci (dzieci zameldowane na terenie 
Gminy z roczników 2009-2012 uczęszczające do pla-

cówek na terenie Gminy Raszyn) 20 zł

I wariant: 
15 000 zł

II wariant – 1113 dzieci (wszystkie dzieci zameldo-
wane na terenie Gminy z roczników 2009-2012) 

II wariant: 
22 260 zł

3 Programu profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I, III i  VI 
szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn 700 16 zł 11 200 zł  11 200 zł

4
Wykonanie przesiewowych badań słuchu u  dzieci z  klas I  i  VI 
szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn oraz klas III Gimna-
zjum nr 1 w Raszynie

670 16 zł 10 720 zł 10 720 zł

5

Realizacja gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Pro-
gram profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
HPV na lata 2011-2015”, w  tym wykonanie szczepień profilak-
tycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (Typ 
6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt mieszkanek Gminy Raszyn

Rocznik 2002 – 75 dziewczynek, Dawka II – styczeń 2015
230 zł

17 250 zł 17 250 zł 

Dawka III – maj 2015 17 250 zł 17 250 zł

Rocznik 2003 – 106 dziewczynek, Dawka I – wrzesień 2015 230 zł 24 380 zł 24 380 zł

RAZEM: 110 800 zł 118 060 zł

Środki zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2015 na realizację programów profilaktycznych 130 000 zł (Dz. 851 rozdz. 85121 § 4280- zakup usług zdrowotnych).

Autobus przed kościołem
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OBWODNICA RASZYNA

Obwodnica Raszyna
Im bliżej końca robót przy budowie Obwod-
nicy, tym odpowiedź na pytanie: Kiedy 
Aleja Krakowska stanie się główną promenadą 
Raszyna? jest bardziej aktualna. Obwodnica, 
której budowa dwa lata temu odcięła naszą 
gminę od Michałowic staje się coraz bardziej 
przyjazna. Udostępniono do ruchu dwa prze-
jazdy po wiaduktach w ulicach Centralnej 
i Sokołowskiej. Nie są one oddane do użyt-
kowania, w sensie formalnym staną się takie 
w  chwili oddania całej drogi, ale uznano 
ich przejezdność, co oznacza, że bezpiecz-
nie można z nich korzystać. Do końca maja 
na  podobnej zasadzie ma zostać urucho-
miony przejazd nad Obwodnicą przy ulicy 
Pruszkowskiej. Wyłączy on ostatni przejazd 
w poprzek budowanych szos, co umożliwi 
połączenie budowanego odcinka z fragmen-
tem gotowej Obwodnicy łączącej teraz Aleje 
Jerozolimskie z objazdem wokół lotniska.

Przejezdna trasa, 
nieprzejezdna Mszczonowska

Od pana Mirosława Chmielewskiego nie-
dawno jeszcze wice wójta, a dziś radnego 
powiatowego i Pełnomocnika Wójta, spe-
cjalizującego się w zagadnieniach związa-
nych z  inwestycjami infrastrukturalnymi, 
dowiedzieliśmy się nieformalnie, co spe-
cjalnie zastrzegł, że GDDKiA stara się, aby 
zapewnić przejezdność budowanej obwod-
nicy od Alej Jerozolimskich aż do Trasy Kato-
wickiej w końcu czerwca br.. To dobra wiado-
mość, ale niestety nie ma róży bez kolców. 
Udrożnienie tego fragmentu będzie powią-
zane z wyłączeniem z ruchu ulicy Mszczo-
nowskiej na odcinku od rozwidlenia w Jan-
kach do Węzła Janki Małe. Zamknięcie ulicy 
jest konieczne, aby dokończyć budowę węzła 
Janki Małe oraz powiązać odcinek budowa-
nej trasy z następnym prowadzącym w kie-
runku Alei Krakowskiej. Łagodząc niedogod-
ności z tym związane GDDKiA wyłączenie to, 
zaplanowała w wakacje.
 Nie zmienia się termin oddania drugiego 
odcinka Obwodnicy, łączącego Trasę Kato-
wicką z Aleją Krakowską w rejonie ulicy Sło-
necznej i Obwodnicy w całości. Jak zapewnia 
GDDKiA nastąpi to jesienią tego roku, jeśli 
pogoda będzie dopisywała, jak dotąd. 

Szansa na sukces w sprawie ekarnów

Wielkie inwestycje infrastrukturalne i zwią-
zana z nimi przebudowa dróg niesie z sobą 
jednak jeszcze więcej problemów. Zgodnie 
z do niedawna jeszcze obowiązującą inter-
pretacją przepisów dotyczących ochrony 

przed hałasem, budowle w pobliżu obciążo-
nych dróg powinny odcinać od nich osłony, 
tzw. ekrany dźwiękochłonne. Właścicieli firm 
wzdłuż takich dróg odcinano w ten sposób 
nie tylko od hałasu, lecz również od klientów. 
Nic więc dziwnego, że i w naszej Gminie zna-
lazło się wielu protestujących. Jednak władze 
naszej gminy i na to znalazły sposób. Właści-
cieli firm wzdłuż Al Krakowskiej na odcinku 
od ulicy Słonecznej do Sękocina ucieszy wia-
domość, że nowe plany zagospodarowania 
stanowią obecnie dla RDOŚ wystarczający 
warunek do odstąpienia od planów przewi-
dujących obowiązkowe ekrany, gdzie się da. 
Uchwalenie, najprawdopodobniej pod koniec 
maja planu dla terenu wzdłuż Al. Krakowskiej 
przy obwodnicy, powinno zakończyć wielolet-
nie starcie. 

Uzbrojenie terenów wzdłuż trasy

Władzom Gminy udało się tuż przed zakoń-
czeniem rozmów, dotyczących rozdziału 
obciążeń związanych z budową trasy dosłow-
nie, rzutem na taśmę przekazać wykonawcy 
Obwodnicy obowiązek uzbrojenia i  prze-
zbrojenia ulic w nowe sieci kanalizacyjne, 

wodne i gazowe w rejonach wokół ulicy Msz-
czonowskiej i Alei Krakowskiej. To inwesty-
cje o wartości wielu milionów złotych. Nie-
zależnie od tego, GDDKiA przyjęła na siebie 
ciężar kompleksowej modernizacji Alei Kra-
kowskiej na odcinku: od Janek do Sękocina. 
Wprawdzie nie wiadomo, czy powyższy frag-
ment trasy przejmie Powiat, czy Wojewódz-
two, to i tak Gmina Raszyn zyska estetyczną 
i nowoczesną drogę.
 Podobnie Starostwo przejmie na siebie 
wykonanie sygnalizacji świetlnej, w terminie 
do września br., na skrzyżowaniu Leszczyno-
wej i Alei Krakowskiej, koniecznej ze względu 
na bezpieczeństwo mieszkańców, a warte 
przynajmniej czterysta tysięcy złotych.
 Obiecująco zapowiadają się też działania 
programu: Zintegrowane Inwestycje Teryto-
rialne, które ucieszą coraz liczniejsze grono 
cyklistów, w wykorzystaniu infrastruktury 
Obwodnicy. Planuje się połączenie ciągów 
rowerowych wzdłuż autostrady ze ścieżkami 
wewnątrz Gminy w jeden zintegrowany kom-
pleks umożliwiający w  przyszłości długie 
trasy rowerowe.

Jacek Kaiper

Z wiaduktu w stronę Janek ul. Sokołowska © J. Kaiper

Szosa łącząca Obwodnicę z ul.Mszczonowską © J. Kaiper
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Ulica Kwiatowa w Rybiu
Jeszcze niedawno wrzała tu robota, a cała uliczka i stojące wokół domy tonęły w kurzu. Dziś możemy ocenić, że przed-
siębiorstwo wykonujące prace zdało egzamin. Jezdnia i chodniki są wykonane starannie z szarej kostki brukowej, 

a  krawężniki położone jak 
należy. Ulica została przy-
jęta do użytkowania. Miejmy 
nadzieję, zachowa dzisiejszą 
urodę przez najbliższe lata. 
W każdym razie, odnowiona 
Kwiatowa wygląda pięknie.

Place zabaw realizowane z funduszy sołeckich
Pod koniec marca wyłoniono wykonawcę projektów budowlano-wykonawczych zagospodarowania placów zabaw w trzech miej-
scach. Wykonanie ich stanowi realizację zadań finansowanych z funduszy sołeckich następujących sołectw i osiedli. W pierwszym 
etapie przystąpiono do wykonania projektów, zgodnie z którymi stawiane będą elementy urządzenia placów.
g  DAWIDY – mieszkańcy postanowili rozpocząć zagospodarowywanie należącego do gminy terenu pomiędzy ul. Warszawską 

a Górną. Do rywalizacji o zlecenie przystąpiło 10 firm, spośród których najkorzystniejszą ofertę złożyła ARCHIFORMACJA Pra-
cownia Architektoniczna Marta Wachowiak, ze Środy Wielkopolskiej oferując cenę 1230 zł.

g  JAWOROWA – na terenie Ogniska Wychowawczego rozpocznie się budowa placu zabaw, który będzie służył zarówno dzieciom, 
które uczęszczają do Ogniska, jak też pozostałym, młodym mieszkańcom wsi. I w tym przypadku najkorzystniejszą ofertę, 
wysokości 1230 zł, złożyła Pracownia Architektoniczna ARCHOFIRMACJA

g  RASZYN I – plac zabaw przy Jesiennej. Na tym terenie plac zabaw funkcjonuje od dawna. Z uwagi na jego nie wystarczające 
wyposażenie podczas zebrania sołeckiego ustalono, że cały fundusz sołecki zostanie w 2015 r. wykorzystany na zagospodaro-
wanie placu zabaw. I tu wygrała, z kwotą 1230 zł firma ze Środy Wielkopolskiej.

Projekty powinny zostać wykonane do 15 czerwca 2015 r. 

Plac zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Rybiu
To, co jeszcze niedawno było placem 
zabaw o  powierzchni pokrytej gru-
bym żwirem, jest teraz półmetrowej 
głębokości dołem, z którego sterczą 
tajemnicze niebieskie rury. Na traw-
niku obok stoją urządzenia do zabaw, 
czekając, kiedy znowu trafią we wła-
ściwe miejsca na nowej nawierzchni. 
Czekają maluchy, czekają ich rodzice, 
czekamy i my. Wykonawcy miecie się 
na baczności!

Projektowanie instalacji wewnętrznych 
i nowych przyłączy dla Szkoły Podstawowej w Raszynie
Rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia generalnego remontu Szkoły Podstawowej w Raszynie. W maju na stronie 
gminy znalazło się zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektów wymiany  instalacji wewnętrznych: sanitarnych, wodo-
ciągowych, p.pożarowych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacji i  elektrycznych oraz przyłączy wody, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej. To pierwszy krok do rozpoczęcia kompleksowego remontu  placówki.

Kwiatowa gotowa © J. Kaiper Kwiatowa po remoncie © J. Kaiper

Będzie odwodnienie © J. Kaiper Jak narazie, tylko ubywa © J. Kaiper
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Budowa ulicy Prusa
Dokończono budowę infrastruktury 
podziemnej, odwodnienia i kanaliza-
cji. Kolektor odwadniający trzeba było 
umieścić pod kanalizacją, co było trudne 
technicznie i  pracochłonne. Obecnie 
perspektywę ulicy wytyczają równe linie 
krawężników i począwszy od końca ulicy 
przygotowywany jest podkład pod jezdnię. Mieszkańcy z utęsknieniem wyglądają końca robót.

Co będzie z ulicą Leszczynową?
Po raz pierwszy od dawna w naszej gminie poważnej inwestycji dokonuje Starostwo Powiatowe. Redakcja widzi w tym staranie 
naszych Radnych Powiatowych, a szczególnie pana Mirosława Chmielewskiego specjalisty w tym zakresie. Otóż 11 maja bieżącego 
roku został rozstrzygnięty przetarg na „Przebudowę drogi nr 3117w – ul. Leszczynowa na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Źró-
dlanej”. Zwycięzcą przetargu, który zgromadził najwięcej punktów została firma P.P.U.H. Efekt sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg 

z Warszawy. Podjęła ona zobowiązanie, że za 463 710 zł. w ciągu dwudziestu dni 
od podpisania umowy, wykona wszystkie prace, które wynikają z dokumentacji. 
Pani Marta Ciarka Matysiak odpowiedzialna z ramienia Starostwa za ten projekt 
wyraziła przekonanie, że umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie. Inwe-
stycja w przebudowę ulicy Leszczynowej jest wzorcowa; najpierw Gmina Raszyn 
wykonała kanalizację sanitarną i odwadniającą, a teraz Powiat zajął się resztą, 
czyli nawierzchnią i chodnikami. Oby tak dalej!

Budowa na terenie wsi Podolszyn Nowy gm. Raszyn 
przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od granicy posesji 
do studzienek na ich terenie etap I
Gmina Raszyn ogłosiła przetarg otwarty na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych a dn. 15.04.2015 zamieściła informację o nim w Biule-
tynie Zamówień Publicznych. Przetarg dotyczył wykonania 64 przyłączy kanalizacyjnych, o łącznej długości 131,5 m oraz wykonania prac 
porządkowych przywracających stan poprzedni. Jednak, po otwarciu ofert dn. 29. 04. 2015 roku, okazało się, że oferowana najniższa cena 
przyłącza znacznie odbiega od cen stosowanych w poprzednim roku. Wobec tego przetarg powtórzono i 18.05.2015 w BiP ogłoszono wyniki. 
Zwyciężyło Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko – Raszyn z siedzibą ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie wynikiem 98 punktów, które 
za 150 803 złote podjęło się wykonać prace zgodnie ze specyfikacją, z terminem realizacji zamówienia: do 31 października 2015 r.

Kanalizacja w części Wspólnej 
wzdłuż Al. Krakowskiej
Część ulicy Wspólnej wzdłuż alei Krakowskiej zyskała kanali-
zację i nową nawierzchnię.

Jest jeszcze trochę do zrobienia © J. Kaiper

Teraz Leszczynowa wygląda tak © J. Kaiper

Krawężnki już są © J. Kaiper
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Dobrze widzi się tylko sercem
Pod takim przesłaniem, w niedzielę 26 kwiet-
nia w  kościele św. Mateusza w  Dawidach 
Bankowych odbył się koncert mający pomóc 
w sfinansowaniu leczenia mieszkanki naszej 
gminy, Małgorzaty Czaplickiej, chorującej na 
ostrą białaczkę szpikową i chorobę leśniew-
skiego-crohna. Pani Gosia, pomagająca innym 
od kilkunastu lat, jako pedagog specjalny 
i terapeuta SI, teraz sama potrzebuje pomocy. 
Aby powróciła do zdrowia musi przejść przez 
kosztowną kurację w  niemieckiej klinice 

Prof. Herzoga. Dlatego jej przyjaciele posta-
nowili organizując  koncert – modlitwę, 
poprosić o wsparcie mieszkańców i wiernych 
zgromadzonych wokół parafii w Dawidach 
Bankowych.  
 W koncercie, który poprowadził proboszcz 
parafii Ks. kanonik Grzegorz Jaszczyk, wzięli 
udział: Schola Dziecięca, Schola Liturgiczna, 
organista Paweł Filipczak, Zespół Instrumen-
talny oraz solistka – Dorota Filipczak, artystka 
Filharmonii Narodowej. Przesłanie koncertu 
– modlitwy „Żyć, to znaczy otworzyć całe 
swoje serce drugiemu człowiekowi, oddać 
się bez reszty tym, którzy tego potrzebują, 
dać im radość swoich oczu, ciepło swoich słów, 
pomoc swoich rąk. Jakże wspaniale jest wtedy 
żyć. Dobrze widzi się tylko sercem(…)” wypowie-
dziane przez ks. Grzegorza, najlepiej oddały 
sens i obraz, jakiego doświadczyli uczest-
nicy koncertu. Kolejny koncert odbędzie się 
w czerwcu, w Centrum Kultury Raszyn. 

Małgorzata Kaiper

Grupa MoCarta w Raszynie
Jesteśmy na przekór dostojnej powadze sal kon-
certowych, na przekór nużącej codzienności życia 
muzyków, na przekór zaprzysięgłym melomanom 
i na przekór fanom rocka, rapu czy muzyki pop, 
którzy boją się klasyki jak ognia. Traktujemy 
naszą Matkę Muzykę z żartobliwą ironią i jeste-
śmy pewni, że się nie obrazi.

Artur Renion

W piątek, 22 maja w Centrum Kultury Raszyn 
odbył się koncert niezwykle popularnego 
kwartetu smyczkowego, którego formuła 
działania łączy wirtuozerię gry z zabawnym, 
kabaretowym przekazem. Grupa MoCarta, 
która od lat, z  ogromnym powodzeniem, 
koncertuje w Polsce i całym świecie, powstała 
w 1995 roku, stworzona przez czterech absol-
wentów Akademii Muzycznej w Warszawie 
i Łodzi: skrzypków Filipa Jaślara i Michała 
Sikorskiego, altowiolistę Pawła Kowaluka oraz 
wiolonczelistę Bolka Błaszczyka, który w 2000 
r. zastąpił tragicznie zmarłego Artura Reniona. 
W repertuarze zespołu znajdują się również 
utwory klasyczne i  muzyka rozrywkowa.  
Grupa MoCarta szybko zaczęła zdobywać 

prestiżowe nagrody, a między nimi: Grand 
Prix XVIII Biesiad Satyry i Humoru „Złota 
szpilka” 1997, II nagroda Przeglądów Kaba-
retów PaKa 1998 i 2000, „Pingwin z brązu” 
–  nagroda zielonogórskiego środowiska 
kabaretowego, Grand Prix Festiwalu Dobrego 
Humoru w Trójmieście, 2002. Liczni wielbi-
ciele zespołu mogą podziwiać go nie tylko 
podczas koncertów, ale również słuchając 
nagrań płytowych, czy oglądając programy 
telewizyjne.
 Sława Grupy MoCarta dotarła  również do 
Raszyna. Zaproszenia rozeszły się jak przy-
słowiowe świeże bułeczki, a szczęśliwcy, któ-
rym udało się je zdobyć, zaczęli się gromadzić 
długo przez rozpoczęciem koncertu. 
 Tym razem muzycy, w  programie „Ale 
Czad”,  przeprowadzili widzów przez swoje 
liczne podróże: Chiny, gdzie głownie koncer-
towali w małych chińskich miasteczkach poni-
żej 15 milionów mieszkańców, Francję, Kosta-
rykę, Meksyk, Stany Zjednoczone i Czechy. 
Jak zwykle w repertuarze muzykę klasyczną 
przeplatały utwory rozrywkowe okraszane 
inteligentnym żartem, wywołującym salwy 

śmiechu i nieustające brawa. W muzycznej 
wędrówce zespołowi towarzyszyły, z ekranu 
na scenie, takie sławy polskiej sceny jak Wło-
dzimierz Korcz i Zbigniew Wodecki. Nie spo-
sób opisać wszystkie powody, dla których 
z takim entuzjazmem raszyńska publiczność 
przyjęła występ Grupy MoCarta. Trzeba to 
prostu zobaczyć.
 Koncert „Ale Czad” to druga muzyczna 
impreza, którą w CKR zorganizował Dyrek-
tor Mariusz Smolicha. Pierwsza – „Scena 
Dobrej Muzyki” z popularnym bardem – Wojt-
kiem Gęsickim, któremu akompaniował 
Rafał Grząka, odbyła się tydzień wcześniej. 
A następne będą już niedługo. 

Małgorzata Kaiper

KULTURA

Koncert © M. Kaiper

Grupa MoCarta na scenie CKR

D A M  P R A C Ę
Firma Employees poszukuje studentów zainteresowanych dodatkową pracą, jako Operator Inwentaryzacji 
w sklepach i magazynach zajmuje się liczeniem towarów przy użyciu nowoczesnych skanerów (wcześniejsze 

przeszkolenie). Zapisy na: www.employees.pl/inwentaryzacje, Kontakt: 22 241 42 09, biuro@employees.pl 
Pracujesz, kiedy chcesz!

Kalendarium 
CKR

31 maj (niedziela), godz. 15:00 – 19:00
Dzień Dziecka – Stadion KS Raszyn.

7 czerwiec (niedziela), godz. 13:00
Teatrzyk dla dzieci „Foszek czyścioszek”.

7 czerwiec (niedziela), godz. 19:30
Zespół D’arate „Gorące Flamenco z Hisz-
panii”.

14 czerwiec (niedziela), godz. 18:00
Roman Ziemlański „Kolekcjoner Wspo-
mnień”.

20 czerwiec (sobota), godz. 15:00
Obchody 50-lecia Klubu KS Raszyn. Wystąpi 
zespół Euroband 2012 „Piłka leci i nie tylko”.

27 czerwiec (sobota), godz. 19:00
Zespół Czarno-Czarni na swingowo.
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Kolejny sukces „Schola-la-la” z kościoła w Dawidach Bankowych

Schola dziecięca „Schola-la-la” z kościoła p.w. 
Św. Mateusza w Dawidach Bankowych została 
wyróżniona na ogólnopolskim Przeglądzie 
Chrześcijańskie Granie 2015, który odbył się 
11 kwietnia w Dobrym Miejscu w Warszawie. 
Wzięło w nim udział ponad 460 osób uczest-
niczących w 20 zespołach muzycznych i scho-
lach z całej Polski. „Schola-la-la” znalazła się 
w grupie 6 zespołów laureatów otrzymując 
wyróżnienie w kategorii młodzież szkolna 
za  wykonanie utworów „Jesteśmy piękni 
Twoim pięknem Panie” z partią solową Zosi 
Walickiej i „Oto są baranki młode” z solo-
wymi występami Zosi Kacperskiej, Zosi Buły 
i Heleny Sokołowskiej. To już drugie nasze 
wyróżnienie w  tym przeglądzie. Podobne 
otrzymaliśmy w ubiegłym roku, w kolejnym 
liczymy na podiumJ.
 W chórze wystąpiły: Milenka Adynowska, 
Gabrysia i Marcysia Bąk, Marysia Buła, Tosia 
Celejewska, Sara, Noemi i Jonatan Elbanow-
scy, Oliwka Gromek, Basia, Helena i  Jasia 
Kordowskie, Marysia, Małgosia i  Magda 

Kowalskie, Ewa Łachniak, Ola Możdżeń, Basia 
Paszkiewicz, Milenka Pengryn, Ola Wrona, 
Karolina Zaraś i Klaudia Żaba. 
 Śpiew to połowa sukcesu, dlatego też nie 
możemy zapominać o muzykach. Podczas 
występu akompaniowali nam: Julka Ciechom-
ska na bębnie, Paweł Filipczak na organach, 
Piotr Czaplicki, Tomasz Nowak i Onufry Ste-
fański na gitarach oraz trio sióstr: Kasia Wie-
teska – organy, Klara Wieteska – wiolonczela 
i Kinga Wieteska – klarnet.  
 „Schola-la-la” istnieje od 2011. Przygotowa-
nie repertuaru, aranżacja oraz kierownictwo 
muzyczne to domena Pawła Filipczaka i Pio-
tra Czaplickiego. Dyrygentką zespołu jest 
Iwona Kowalska. Po czterech latach działal-
ności grupa liczy już około 40 dzieci. W swoim 
dorobku Schola-la-la posiada profesjonalnie 
wydaną płytę ze swoim repertuarem, która 
jest cegiełką na budowę pięknej świątyni 
pod wezwaniem św. Mateusza. W najbliż-
szych planach mamy kolejny muzyczny prze-
gląd – na zaproszenie jury weźmiemy udział 

w 16 Festiwalu Pieśni Sakralnej, który odbę-
dzie się 29 maja w Grójcu. Trzymajcie kciuki!
 Aby posłuchać pięknego i wzruszającego 
śpiewu naszej scholi zapraszamy na nie-
dzielne Msze Św. o godz. 11.30 do kościoła 
w Dawidach. Więcej informacji o działalno-
ści scholi znajdziecie na naszej stronie w ser-
wisie Facebook, a występy w tym ten z prze-
glądu Chrześcijańskie Granie obejrzeć można 
na: https://www.facebook.com/Scholalala lub 
naszym kanale YouTube.com 

Iwona Kowalska

Wiosna, ach to ty!
1 5  m a j a  w   S a l i  W i d o w i s k o w e j  f i l i i 
GOK-u Falentach odbyło się kolejne spotka-
nie z cyklu „Wiosna, ach to ty”, zorganizowanie 
przez Filię GOK-u w Falentach, Klub Seniora 
„Brzoza”, Radę Osiedla oraz OSP Falenty.  
Imprezie towarzyszył wernisaż autorskiej 
wystawy malarstwa mieszkanki Falent – Wie-
sławy Szuleckiej, która uczestniczy w gru-
pie malarstwa sztalugowego dla dorosłych 
„Paleta duszy” w Falentach. Autorka, miesz-
kanka Gminy Raszyn od 1956 r., po przejściu 
na emeryturę 13 lat temu oddała się pasji 
malowania. W tym czasie spod jej pędzla 
wyszło ok. 400 obrazów, spośród których 
54 zaprezentowała na wystawie. Pani Wie-
sława, która dla znajomych nosi jeszcze kilka 
imion, swoimi pracami wspiera akcje charyta-
tywne takie jak: budowa kościoła w Dawidach 
Bankowych, Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy, a jedno z jej dzieł jest w stałej eks-
pozycji w Domu Kultury w Nadarzynie. Do tej 
pory miała dwie wystawy indywidualne 
i brała udział w ponad 30 zbiorowych. Podczas 
obecnego wernisażu mogliśmy podziwiać trzy 
serie prac: pejzaże znad Biebrzy, ulice w desz-
czu, konie oraz portrety kobiet inspirowane 
malarstwem Tamary Łempickiej. Opiekunem 
wystawy jest Swietłana Żarczyńska. Zachę-
cam miłośników malarstwa do obejrzenia 
wystawy, która dostępna jest w godzinach 
pracy Filii GOK w Falentach. Naprawdę warto!
 W  drugiej części imprezy, licznie zgro-
madzonym widzom, prezentowały się dwa 
zespoły muzyczne z  terenu naszej gminy. 
Pierwszy z nich, SENIORKI, z Klubu Seniora 
w Raszynie, prowadzony przez Piotra Pisko-
rza, zaprezentował wspaniały program „Bo to 
jest wiosna”, w  który niezwykle przypadł 

publiczności do gustu. Mimo, iż organizatorzy 
nie przewidywali bisów, publiczność brawami 
wymusiła ponowne wykonanie piosenki 
z repertuaru Mazowsza – Ptaszek. Po nich, 
zespół folklorystyczny Rybianie, pracujący 
pod opieką artystyczną Swietłany Żarczyń-
skiej, wystąpił z wiązanką piosenek i oberków 
opoczyńskich, podrywając do śpiewu i klaska-
nia zgromadzoną publiczność.
 To była niezwykle udane spotkanie, w któ-
rym, oprócz mieszkańców Falent, przedsta-
wicieli pozostałych Klubów Seniora, uczest-
niczyli: Wójt Andrzej Zaręba, Dyrektor CKR 
Mariusz Smolicha, Dyrektor GOK-u Marzena 
Lechańska oraz wice Przewodniczący Rady 
Gminy Raszyn, a zarazem mieszkaniec Falent 
– Sławomir Ostrzyżek z małżonką. 

Małgorzata Kaiper

KULTURA

Artysta i publiczność © A. Pluta

Podziekowania dla autorki wystawy © A. Pluta Rybianie © A. Pluta Seniorki © A. Pluta
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Lekcje o bezpieczeństwie na drogach w SP w Raszynie
W dniach 13 i 14 maja 2015 r. dla wszystkich 
uczniów w SP w Raszynie zostały przeprowa-
dzone przez p. Dorotę Stalińską bardzo cie-
kawe lekcje na temat zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Akcja zorganizowana 
pod patronatem Fundacji Doroty Stalińskiej 
„Nadzieja”, firmę Skandia S.A. pod hasłem 
„Pozytywne Obroty” oraz częściowo dofi-
nansowana przez Gminę Raszyn ma na celu 
propagowanie noszenia elementów odbla-
skowych. Ogromny dynamizm i ekspresyjna 
postawa aktorki, interaktywne ćwiczenia, 
liczne gadżety sprawiły, że uczniowie uzmy-
słowili sobie jak ważne jest przestrzeganie 
takich zasad jak: 
g Jako pieszy: poruszam się po drodze 
lewą stroną, dbam o to, aby być widocznym 
poprzez noszenie odblasków lub jasnych 
ubrań, przechodzę przez jezdnię tylko w miej-
scu bezpiecznym i z zachowaniem zasad, 

g  Na rowerze jeżdżę prawą stroną ulicy, przy 
skręcaniu zachowuję ostrożność i pokazuję 
ręką, że będę wykonywać manewr, zawsze 
dbam o  to, aby rower miał trzy światła: 
z przodu białe, z tyłu czerwone i jedno odbla-
skowe; bardzo ważny jest też kask i gadżety 
odblaskowe,
g  W samochodzie dzieci jeżdżą na tylnym 
siedzeniu, zawsze pamiętam o  zapinaniu 
pasów, o czym przypominam też dorosłym, 
nie wsiadam do samochodu, jeśli wiem, 
że kierowca pił alkohol. 
 Każdy uczeń otrzymał pakiet z odblaskami 
najwyższej światowej jakości, zapewniają-
cymi widoczność nawet z 1000 m, do osobi-
stego wykorzystania np. na rower, plecak czy 
czapkę.
 Dyrekcja Szkoły przypomina, że za dziecko, 
które jest pieszym lub jeździ rowerem odpo-
wiadają rodzice. Bardzo prosimy o utrwalanie 

z dziećmi zasad bezpiecznego poruszania się 
po drogach, zadbanie o sprawny i bezpieczny 
sprzęt do jazdy oraz wyposażenie każdego 
dziecka w kask. Ponadto pamiętajmy, że jeste-
śmy przykładem dla naszych dzieci i to jak my 
się zachowujemy, jako uczestnicy ruchu, one 
naśladują. Dlatego starajmy się zawsze dawać 
dobry przykład. 

Anna Bobynko Dyrektor Szkoły

Festiwalowa szkoła po raz szósty!
Maraton Matematyczny organizowany w SP 
w  Ładach przez Piotra Królaka cieszy się 
z roku na rok coraz większym powodzeniem. 
Tegoroczny, w lutym br. był już imprezą mię-
dzygminną, nad którą patronat objął wójt 
gminy Raszyn. W Maratonie wzięło udział 
207 uczniów klas IV-VI ze szkół w Raszynie, 
Ładach i Piastowie. 
 Miesiąc później w  Festiwalu Humani-
stycznym wzięło udział 111 uczniów klas IV 
– VI oraz absolwenci i rodzice. Po rozwiąza-
niu testu z zakresu wiedzy o języku uczest-
nicy zaliczali kolejne przystanki zadaniowe: 
„Myślenie nie boli”, „Papierowe fantazje- orgiami”, 

„Między nami graczami”, „Pokaż mi to”, „Quizze-
ria”, „Ortograficzne potyczki”, „Rozmowy w toku 
o księciu Józefie Poniatowskim”, www.infomusic.
pl, „Who is who?” i „Sałatka literowa”. Koordyna-
torem Festiwalu była Iwona Pastuszka. Przy-
gotowania obydwu imprez aktywnie wspierał 
Dyrektor Szkoły, pan Wiesław Borsuk.
 W drugim semestrze odbyło się w Szkole 
Podstawowej w  Ładach wiele konkursów 
matematycznych, a wśród nich: Międzyna-
rodowy Konkurs „Genius Logicus”, Między-
narodowy Konkurs KANGUR EUROPEJSKI, 
Międzynarodowy Konkurs PANGEA, Ogólno-
polski Konkurs „Matematyczne preteksty”, do 

którego finału zakwalifikowało się 6 uczniów, 
Ogólnopolski Konkurs „Archimedes Mate-
matyka Plus”, Ogólnopolski Konkurs „Edi 
Pingwin”, Ogólnopolski Konkurs „Edi Panda”. 
Do powiatowego etapu ASIKA zakwalifi-
kowało się 54 uczniów, przy czym najlepsze 
wyniki uzyskali: Iga Puławska, klasa IV, Bar-
tek Bartoszewski, klasa V, Gabrysia Kot, klasa 
VI.  Wyniki większości konkursów między-
narodowych i ogólnopolskich nie są jeszcze 
znane. Trzymamy za uczniów kciuki, a panu 
Piotrowi Królakowi, matematykowi, gratulu-
jemy ogromnej pracowitości i cierpliwości.

Iwona Pastuszka

Z modą przez wieki – Święto Szkoły w Ładach
Corocznie, 7 maja, w rocznicę urodzin Patrona 
naszej szkoły, księcia Józefa Poniatowskiego, 
obchodzimy święt naszej szkoły. O czasach 
księcia Józefa Poniatowskiego postanowili-
śmy w tym roku opowiedzieć trochę inaczej. 
Na szkolnej uroczystości zorganizowaliśmy 
wyjątkowy pokaz mody strojów z przełomu 
XVIII i XIX wieku. Oglądaliśmy więc uczniów 
klas VI: Maćka Szpaka w kontuszu i żupa-
nie, Gabrysię Kot w sukni i kontusiku, Kubę 
Gielca we fraku i peruce, Izę Kamińską w pięk-
nej sukni w stylu francuskim oraz Wiktora 
Mackiewicza w  mundurze księcia Józefa 

Poniatowskiego. Zaproszone pary z zespołu 
Mazowszanie, w pięknych strojach z epoki, 
brawurowo odtańczyły oberka, mazura i polo-
neza. Całości towarzyszył występ chóru szkol-
nego. A na koniec, jak na prawdziwe przyjęcie 

przystało, był tort urodzinowy dla uczniów 
ufundowany przez Radę Rodziców. Scena-
riusz przygotowała Iwona Pastuszka, o stronę 
muzyczną zadbała Elżbieta Borsuk. 

Iwona Pastuszka

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Spotkanie z Dorotą Stalińską © arch. szkoły

Z modą przez wieki © M. Kaiper



KURIER RASZYŃSKI NR 51 MAJ 2015  |  WWW.RASZYN.PL 15

Święto Szkoły w Sękocinie
20 kwietnia 2015 roku obchodziliśmy Święto 
Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potoc-
kiego w Sękocinie. Hasło przewodnie uroczy-
stości brzmiało doświadczyć historii. Jest to 
nowoczesny sposób upowszechniania wiedzy 
o przeszłości, to „inne” spojrzenie na naukę 
i nauczanie. Jak bowiem opowiedzieć o histo-
rii, aby zaciekawić?  Odpowiedź na to pytanie 
znalazły panie, K. Gaczyńska i G. Sikora, które 
przygotowały scenariusz. Zgodnie z  cere-
moniałem wprowadzono Sztandar Szkoły 
i  wszyscy zaśpiewali hymn państwowy. 
Dawka poezji przedstawiała Patrona Szkoły 
i obrazowała bitwę pod Raszynem. Należy 
tu wspomnieć, że o Włodzimierzu Potockim 
nadmienia Adam Mickiewicz w X księdze 
Pana Tadeusza: 
 Jużci, rzekł Robak, trudno ganić tę ochotę; 
Jedź, weź pieniądze, możesz usztyftować rotę, 
Jak Włodzimierz Potocki, co Francuzów zdziwił 
Dając na skarb milijon;(...) 
 Stanisław Kostka Potocki tak pisał o Wło-
dzimierzu Potockim:
 „Gotował się Włodzimierz Potocki 
do nowych bojów po ostatniej wojnie naszej, 
w  której zwrócił na siebie oczy narodu, 
i stał się celem rycerskich jego nadziei, lecz 

od choroby i zgryzoty nagle do grobu wtrą-
conym został....
 Moja Mała Ojczyzna to temat nowoczesnej 
lekcji historii. A już za chwilę ... zgasły świa-
tła i wyświetlono film pani Marzeny Stań-
czak ukazujący wiedzę uczniów o  historii 
szkoły i Włodzimierzu Potockim. Wypowie-
dzi dzieci zostały uzupełnione przez eksperta, 
w rolę którego wcieliła się pani Ewa Karasek.   
 Następnie delegacja uczniów z  panią 
Dyrektor Magdaleną Karpiniak na czele zło-
żyła kwiaty przy tablicy upamiętniającej 
Patrona Szkoły. Tymczasem na sali przygoto-
wano stanowiska dla drużyn biorących udział 
w quizie: uczniów reprezentujących każdą 
klasę, przedstawicieli Rady Rodziców oraz 
władz samorządowych Gminy Raszyn. Tele-
turniej był podsumowaniem wiedzy zdoby-
tej w trakcie akademii o historii naszej szkoły 
i patronie. Zarówno dorośli, jak i dzieci, bar-
dzo dobrze się bawili. A pani Dyrektor wrę-ę-
czyła uczestnikom dyplomy uznania. 
 Quiz, film oraz lekcja historii – tego dnia 
wszyscy widzowie poznawali przeszłość 
Naszej Małej Ojczyzny poprzez doświadcza-świadcza-
nie jej.  

Regina Suwała, Katarzyna Gaczyńska

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Delegacja gotowa do wyjścia © arch. szkoły

Podczas akademii © M. Kaiper

Quiz wiedzy o Patronie © M. Kaiper

Niech się przenika teatr i plastyka
28 kwietnia w Przedszkolu nr. 2 W Stumilo-
wym Lesie odbył się I Artystyczny Przegląd 
Międzyprzedszkolny „Niech się przenika 
teatr i  plastyka”, podczas którego dzieci 
ze  wszystkich gminnych przedszkoli pre-
zentowały wiersze Ludwika Jerzego Kerna. 
Spośród bardzo bogatego zestawu satyrycz-
nych powiastek tego autora wybrane zostały 
utwory o  zwierzętach. Na scenie, dzieci 
poprzebierane za zwierzątka, bawiły widow-
nię zabawnymi utworami: Żyrafa u fotografa,  
Latający dywan, Był sobie niedźwiedź, Wąsy, 
Na kanapie, Pan Tygrys, Dwa jeże, czy W ogródku. 
Młodzi artyści wspaniale poradzili sobie 
z tym zadaniem, mimo, że satyryczne utwory 

Ludwika Jerzego Kerna są naprawdę wysokich 
lotów. 
 Program poprowadziły rewelacyjne 
aktorki, tancerki, choreografki – Krysia 
– pszczółka i Marta – biedronka, dzięki którym 
przedszkolaki, ich nauczycielki i zaproszeni 
goście, bawili się doskonale. W jury konkursu 
zasiadły: Małgorzata Narożnik, przez wiele 
lat redaktor naczelna „Wychowania w Przed-
szkolu”, a obecnie pełniąca tę funkcję w maga-
zynie „Przedszkolne ABC”, Jolanta Osowiecka 
– sekretarz Gminy Raszyn, Żaneta Zduńska 
– Dyrektor Oddziału BS w Raszynie, Ewa Tka-
czyk – pracownik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Raszynie, Panie Dyrektor wszystkich 

gminnych przedszkoli: Hanna Pasterska, Ewa 
Gac, Jolanta Nowak, Jolanta Kosz i Magdalena 
Kołakowska, Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Alina Wolska-Gryba, Przewodnicząca Rady 
Rodziców – Joanna Bała. Zdjęcia podczas 
imprezy wykonywała Anna Pluta, pracownik 
GOK-u. Jury zadecydowało, że wobec wyrów-
nanego poziomu wszystkich występów, mło-
dzi aktorzy zasługują na  I miejsce.
 Numeracja wprowadzona do tytułu prze-
glądu daje nadzieję, że rozpoczął on kolejną, 
cykliczną imprezę w naszej gminie i obok Festi-
walu Pod Topolą, na trwałe wejdzie do naszego 
kalendarza imprez. Wspaniały pomysł i wspa-
niałe wykonanie. Gratulacje!       Małgorzata Kaiper

Delegacja z Bajkowego Przedszkola Delegacja z Przedszkola Pod Topolą Delegacja z przedszkola w Falentach Delegacja z SękocinaDelegacja gospodarzy
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KONCERTY I UROCZYSTOŚCI

„Polskie drogi” koncert z okazji 3 Maja
3 maja 1791 r. Sejm Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów uchwalił pierwszą w naszym kraju 
i  Europie, a  drugą na świecie po konsty-
tucji amerykańskiej z 1787 r., konstytucję, 
zwaną Konstytucją 3 maja. Uzasadnienie 
jej powstania najlepiej oddają słowa króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego zawarte 
w preambule dokumentu: – (…) Uznając, iż los 
nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonale-
nia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim 
doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu 
naszego wady, (…) dla  dobra powszechnego, 
dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczy-
zny naszej i jej granic z największą stałością ducha 
niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie 
za świętą, za niewzruszoną deklarujemy,(…). 
 Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedy-
nie 14 miesięcy, ponieważ Sejm grodzieński 
aktem z dnia 23 listopada 1793 r. uznał Sejm 
Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie jego 
akty prawne. Polacy jednak pamiętali o tej 
wspaniałej karcie swojej historii i wkrótce 

po odzyskaniu niepodległości, w kwietniu 
1919 r. obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
zostały wznowione. Zdelegalizowane przez 
hitlerowców i sowietów, powróciło, w bar-
dzo uroczystej formie, w  kwietniu 1990 r. 
Od 2007 r. obchodzone jest również na Litwie.
 W  naszej gminie tegoroczne obchody 
Konstytucji 3 Maja uświetnił recital fortepia-
nowy Krzysztofa Herdzina, który odbył się 

w kościele św. Szczepana w Raszynie. Arty-
sta – pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent 
i producent muzyczny, zaprezentował licz-
nie zgromadzonej publiczności kompozycje 
swoje oraz aranżacje utworów Fryderyka Cho-
pina, nawiązując do świetnych kart polskiej 
historii. Publiczność owacyjnie podziękowała 
artyście za wspaniały koncert.   

Małgorzata Kaiper

Nasi artyści godnie reprezentują Gminę Raszyn
13 kwietnia tego roku w  Ośrodku Kultury 
„ARSUS” we współpracy z Domem Kultury 
„Miś” w  Dzielnicy Warszawa-Ursus odbył 
się III Przegląd Piosenki Polskiej „Kocham 
Cię Ojczyzno”.  Przegląd miał charakter kon-
kursu ocenianego przez profesjonalne jury. 
Do udziału w konkursie zaproszono amator-
skie zespoły wokalne, wokalno-instrumen-
talne, chóry, duety oraz solistów z placówek 
kulturalnych województwa mazowieckiego. 
Jego celem było krzewienie polskiej trady-
cji i historii w piosence i pieśni, ukazywanie 
ciągle aktualnych walorów pieśni i piosenek 
polskich, promocja osób utalentowanych 

muzycznie oraz konfrontacja zespołów 
w  duchu życzliwości i  radości wspólnego 
muzykowania.
 Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie repre-
zentowały zespoły: „Rybianie” oraz Seniorki” 
a także solistki: Alicja Siewiera oraz Maria 
Izabela Makarska. Obu zespołom i  solist-
kom akompaniował  pan Piotr Piskorz, zaś 
opiekę wokalną nad zespołem „Rybianie” 
sprawowała Swietłana Żarczyńska, kierownik 
filii GOK w Falentach. Repertuar prezentacji 
konkursowych stanowiły piosenki i pieśni 
polskie. Nasi wykonawcy zdobyli następu-
jące nagrody: w kategorii soliści-wokaliści 

- I miejsce Alicja Siewiera, a wyróżnienie Iza-
bela Makarska, zaś w  kategorii zespoły 
wokalne – II miejsce zespół „Rybianie”. Komi-
sja konkursowa podkreśliła wysoki poziom 
artystyczny wszystkich prezentacji i  trud-ystyczny wszystkich prezentacji i  trud-
ność w  wyborze tych nagrodzonych. Zda-
niem komisji nagrody mają wyrażać uznanie 
dla wykonawców i być zachętą do dalszej, 
wytężonej pracy nad rozwojem talentów 
muzycznych. Jednak, jak podkreślali jurorzy, 
najważniejsze w konkursie jest to, że zespoły 
i soliści ukazują wspaniałe walory polskiej 
tradycji i kultury muzycznej oraz chronią je 
od zapomnienia.
  18 kwietnia br., w  sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury „Arsus”, odbył się Koncert 
Laureatów, na którym nagrodzonym zespo-
łom i solistom wręczono pamiątkowe puchary 
i dyplomy. Wzięli w nim udział:  zespół „Rybia-
nie” oraz Alicja Siewiera. Zarówno przesłu-
chania konkursowe, jak również Koncert 
Laureatów cieszył się wielkim zainteresowa-
niem publiczności. Duża sala widowiskowa 
rozbrzmiewała pięknym śpiewem i muzyką 
oraz gromkimi oklaskami publiczności.

Maria Izabela Makarska, Radna , solistka zespołu „Seniorki”Pierwsza z lewej Alicja Siewiera © P. Wyżykiewicz

Artysta i publiczność © A. Pluta
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W różnorodnej grupie siła
Na początku maja uczniowie klasy Ic 
z Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiącle-
cia w Raszynie mieli okazję wziąć udział 
w warsztatach wielokulturowych „W róż-
norodnej grupie siła”, które poprowadziły 
doświadczone trenerki Marta Piegat-Kacz-
marczyk i Zuzanna Rejmer z Fundacji Pol-
skie Forum Migracyjne. Zajęcia odbyły 
się w ramach prowadzonego przez naszą 
bibliotekę i Ośrodek KARTA projektu „Osa-
dzanie pamięci – budowanie poczucia 
wspólnoty mieszkańców Raszyna”. Uczest-
nicy warsztatów, w  których istotną rolę 
pełnił element grywalizacji, musieli wyka-

zać się umiejętnością pracy w grupie, otwartością na inne kultury, szacunkiem dla 
innych oraz ogólną wiedzą z zakresu kultury, historii, geografii i polityki. Zarówno 
uczniowie, jak i prowadzący spisali się znakomicie! Następne działania w ramach pro-
jektu, np. pokazy krótkometrażowych filmów o tematyce wielokulturowej, spektakl 
polsko-tureckiego teatru cieni oraz spotkanie z naszym gościem – Wietnamczykiem 
Le Thanh Haiem już wkrótce.                 Łukasz Żywulski

Tablety w Filii w Jaworowej
Od końca zeszłego roku odbywają się w Filii 
w  Jaworowej zajęcia z  wykorzystaniem 
tabletów i aplikacji. Na spotkania przycho-
dzą głównie podopieczni Ogniska Wycho-
wawczego, z  grupy młodszej (6,5-9 lat) 
oraz starszej (10-13 lat). Razem odkrywamy 
cyfrowy świat, świetnie się przy tym bawiąc! 
Na naszych ostatnich zajęciach wcieliliśmy 
się w role ilustratorów. Najpierw przeczyta-
liśmy krótką bajkę o trzech świnkach autor-
stwa Natalii Usenko, a  potem, w  trzech 
niezależnych grupach, staraliśmy się zobra-
zować bohaterów opowiadania w aplikacji 
Drawing Desk. Narzędzie to umożliwia nie 

tylko rysowanie, ale i dodawanie rozmaitych elementów graficznych, typu naklejki, czy 
stemple, a także np. przerabianie zdjęć. Powstały naprawdę ciekawe prace. W czasie 
wolnym dzieci mogły spróbować swoich sił w grach logicznych Memolow i Dots. I ani 
się obejrzeliśmy, a już trzeba się było pożegnać... Do zobaczenia następnym razem!

Dagna Mach

Silna grupa gimnazjalistów © Ł. Żywulski

Podczas warsztatów © K. Zawadzka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Kalendarium biblioteka
10 czerwca, godz. 18:00
„Globalno-lokalni Wietnamczycy w Raszynie” spotkanie otwarte na 
temat genezy pojawienia się społeczności wietnamskiej w gminie 
i jej wpływu na zmiany kulturowe, społeczne i ekonomiczne tego 
terenu. Prowadzący – Le Thanh Hai – red. naczelny miesięcznika 
Phuong Dong. Impreza w ramach partnerskiego projektu Biblioteki 
i Fundacji Ośrodka KARTA „Osadzanie pamięci – budowanie poczu-
cia wspólnoty mieszkańców Raszyna”. Wstęp wolny, w programie 
wietnamski poczęstunek. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

26 czerwca, godz. 15:00 (niedziela)
Przedstawienie turecko-polskiego Teatru cieni Ka, pt. „Łódź” 
dla widzów w wieku od lat 6 do 106. Impreza w ramach partner-
skiego projektu Biblioteki i Fundacji Ośrodka KARTA – „Osadzanie 
pamięci – budowanie poczucia wspólnoty mieszkańców Raszyna”. 
Wstęp wolny. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

Zapraszamy
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Turniej w Ładach
26 kwietnia br. odbył się w klubie „Play Kwa-
drat” w Ładach turniej „Bawaria Motors Janki 
Squash Cup IV.2015, PFS kat. B+”. Sponso-
rem głównym była firma „Bawaria Motors 
Janki”. Turniej zgromadził fenomenalnych 
zawodników takich jak: Marcin Karwowski 
– 3 krotny Mistrz Polski, Jarek Terlecki – 2 
krotny Wicemistrz Polski i Wicemistrz Węgier 
oraz Karamatullah Khan, który w 2013 roku 
zajął 1 pozycję w rankingu Polskiej Federacji 
Squasha. Wypada dodać kilka słów o Kara-
matullahu Khanie. Pochodzi z  Pakistanu, 
ze słynnego rodu Khanów, który przez wiele 
lat zdominował squasha na świecie. Jego 
ojciec był na miejscu 7 w rankingu świato-
wym, a w 1976 r. zdobył zespołowe Mistrzo-
stwo Świata. Kuzyn Karamatullaha Khana był 
Mistrzem Świata 10 krotnie i przez 5 lat w tym 

czasie nie przegrał ani jednego meczu! 
 Wracając do turnieju „Bawaria Motors 
Janki Squash Cup IV.2015”, w  finale, który 
dostarczył niebywałych emocji i  wrażeń, 
zmierzyli się Marcin Karwowski i Karamatul-
lah Khan. I miejsce zajął Marcin Karwowski. 
Walkę o III miejsce stoczyli Marcin Ratigow-
ski i  Jarek Terlecki, który wygrał ten emo-
cjonujący pojedynek. Miejsca na podium 
nagrodzone zostały okazałymi pucharami 
oraz ekskluzywnymi torbami Mini. Ponadto 
wśród uczestników turnieju rozlosowany 
został voucher „Weekend z BMW”. W trakcie 
turnieju nie brakowało dosłownie niczego. 
Mistrz kuchni Marcin zaserwował przepyszną 
tajską zupę, a przyjaciółki klubu z „lokalnego 
koła gospodyń wiejskich” uraczyły zawodni-
ków i gości wykwintnymi przystawkami m.in. 
obłędnymi tortelinkami łososiowymi. Dzięki 
tytularnemu sponsorowi turnieju goście 
mogli czerpać także radość z jazdy nowymi 
modelami BMW serii 5, serii 2 Active Tourer 
oraz Mini.
 To już drugi turniej z serii „Bawaria Motors 
Janki Squash Cup” w Ładach. Pierwszy został 
rozegrany w lutym br. Kolejny odbędzie się 
20 czerwca br. Więcej informacji nt. klubu 
oraz serii turniejów „Bawaria Motors Janki 
Squash Cup” na stronie www.playkwadrat.pl 

Zespół „Play Kwadrat”

Chodzimy „z kijami”

25 kwietnia odbył się II Marsz z Kijkami Nor-
dic Walking, na który mieszkańców gminy 
zaprosili: Dyrektor, Rada Pedagogiczna 
i uczniowie Szkoły Podstawowej w Ładach 
oraz Dyrektor GOS. Rano, pod budynkiem pły-
walni spotkała się liczna grupa osób w bardzo 
różnym wieku – od małych dzieci do senio-
rów. Pod opieką instruktora, który pokazał 
jak należy trzymać kije, a także jakie ćwicze-
nia można wykonywać w trakcie chodzenia, 
uczestnicy kilkakrotnie przemierzyli teren 
parku w Raszynie. Na zakończenie mogli posi-
lić się wspaniałymi jabłkami ufundowanymi 
przez organizatorów. 
 Nordic Walking zdobywa coraz większą 
popularność. Nikogo już nie dziwią osoby 
w  różnym wieku, które chodząc z  kijkami 
poprawiają swoje zdrowie i kondycję. I tak 
trzymać!          Małgorzata Kaiper

III Piknik Motocyklowy
W sobotnie popołudnie 16 maja odbył się III 
Piknik Motocyklowy. Na boisku przy stadionie 
GOS im. Kazimierza Jedynaka zjawiło się ok. 
80 motocyklistów, którzy z dumą i satysfakcją 
prezentowali swoje jednoślady. Nie zabrakło 
ścigaczy, zgrabnych chopperów, a także „kre-
densów”, czyli maszyn komfortowych, z sze-
rokim oparciem i dużym bagażnikiem. Na 
Pikniku pojawili się także użytkownicy sku-
terów – jednośladów z silnikiem o niskiej 
pojemności, ale ze względu na swoje gaba-
ryty idealne do poruszania się po zakorkowa-
nych arteriach.
 Organizatorzy przygotowali szereg atrak-
cji: goście pikniku obejrzeli wzorcową akcję 
ratowniczą po zderzeniu motocyklisty i samo-
chodu. Najmłodsi uczestniczyli w konkuren-
cjach sportowych – rzucaniem i turlaniem 
opony. Na boisku treningowym został roze-
grany mecz piłki nożnej, w którym dzieci oraz 
młodzież zmierzyli się z dorosłymi ubranymi 
w kombinezony motocyklistów. Starcie zakoń-
czyło się wygraną tych pierwszych 3:1.

 Głodni i spragnieni mogli posilić się kar-
kówką, kiełbaską z  grilla, które przygoto-
wali bracia Cwyl, a na deser skosztować lody, 
gofry i inne słodkości przy stoisku pana Beho-
unka. Fani motocykli mogli zakupić koszulki 
z nadrukiem tematycznie związane z pik-
nikiem. Swoją obecność, nie tylko podczas 
pokazu akcji ratowniczej, zaznaczyli strażacy 
z OSP Raszyn, którzy prezentowali sprzęt, 
jakim posługują się w swojej ciężkiej pracy.
 Darek Dynowski wykonał na gitarze kilka 
solówek przy akompaniamencie dzieci grają-
cych na perkusji. Wcześniej wystąpił rockowy 
zespół młodzieżowy Spellback. Na koniec 
muzycznej uczty zaprezentowała się gwiazda 
wieczoru – Lonstar – zespół, który jest ikoną 
muzyki country w Polsce, a na świecie zdobył 
liczne nagrody i wyróżnienia muzyczne. Naj-
cenniejsze z samej ojczyzny contry – Stanów 
Zjednoczonych na festiwalu w Nashville.
 Inicjatorem III Pikniku Motocyklowego jest 
Marek Bujakowski. Dzięki jego pomysłowi, 
zaangażowaniu oraz energii, jakie włożył 

w organizację było możliwe stworzenie z pik-
niku wydarzenia, które z roku na rok zdobywa 
coraz szersze uznanie. Głównym organizato-
rem pikniku była Pełnomocnika Wójta Gminy 
Raszyn Pani Beaty Adamiak, a medale dla 
uczestników konkurencji sportowych ufun-
dował Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 
z dyrektor Katarzyną Klimaszewską na czele. 
Plakaty oraz banery promujące piknik wydru-
kowała firma Dorel Dorota Kuderska. Dzię-
kując za tegoroczną udaną imprezę moto-
cyklową, już zapraszamy na kolejną, która 
odbędzie się w 2016 roku. 

Rafał Ulewicz

Turniej IV 2015 © arch. klubu

Imponujące jednoślady © M.Kaiper

Chodzimy z kijami © M. Kaiper

SPORT
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Ogólnopolska Konferencja Sportowa „Łączy nas sport, nie narkotyki”
24.04. br. w Centrum Kultury Raszyn odbyła 
się Ogólnopolska Konferencja Sportowa pn. 
„Łączy nas sport, nie narkotyki”, pod patro-
natem Wójta Gminy Raszyn. Kampania spo-
łeczna skierowana do dzieci i młodzież z całej 
Polski, ma na celu sportową aktywizację mło-
dych i pokazanie im, że sport jest doskonałą 
formą spędzania wolnego czasu. Przekazuje 
jak ważne są: wytrwałość, szlachetna rywali-
zacja, umiejętność organizacji czasu, radze-
nie sobie ze stresem, przestrzeganie zasad 
„Fair Play”. Organizatorami Konferencji byli: 
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie z dyrek-
tor Panią Katarzyną Klimaszewską oraz auto-
rzy Kampanii Społecznej „Łączy nas sport, nie 
narkotyki” - Panowie Piotr Bąkowski i Łukasz 
Makarewicz oraz Pełnomocnik Pani Renata 
Nastańska. W konferencji wzięło udział wielu 
znamienitych Gości, a wśród nich: Andrzej 
Zaręba – wójt Gminy Raszyn, Dariusz Mar-
cinkowski – Przewodniczący Rady Gminy 
Raszyn, Radni: Ireneusz Koper, Maria Iza-
bela Makarska, Elżbieta Funo – Kierownik 
JRP, Łukasz Orzana – Specjalista ds. funduszy 

unijnych, Krzysztof Rymuza – wice Staro-
sta Powiatu Pruszkowskiego, Ryszard Mali-
nowski – Kierownik zespołu pozyskiwania 
środków zewnętrznych w powiecie prusz-
kowskim, Dorota Nowak – Komenda Policji 
Powiatowej, Mariusz Jarmołkowicz – Komisa-
riat Policji Raszyn, Honorata Kalicińska V-ce 
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkow-
skiego, Piotr Obłoza – Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Piaseczno, Szymon Kowa-
lewski – Przewodniczący Rady Sportu Miasta 
i Gminy Piaseczno oraz Prezes KS Grawitacja, 
Jan Adam Dąbek, Krzysztof Grabka – Wójt 
Gminy Michałowice i Rafał Skorek – kierow-
nik hali sportowej w Lesznowoli.
 W części warsztatowej wygłosili prezen-
tacje: Piotr Bąkowski – Prezes Runda Zero 
Promotion i Federeacji UFR, Łukasz Maka-
rewicz – V-ce Prezes Fundacji Sport Active, 
Artur Oszczapiński – Prezes Fundacji „Sport 
Active”, Artur Świercz – Radny Powiatu Prusz-
kowskiego – niepełnosprawny szermierz, 
Artur Sokołowski – trener biznesu, motywa-
tor sportowy, Mariusz Frankowski – Dyrektor 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Fundu-
szy Unijnych, Natalia Wrona – Międzynaro-
dowa Mistrzyni w jeździectwie – nie osobi-
ście, Adam Nowik – były siatkarz, z Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej, Sławomir Ruszczyk 
– Mistrz Polski, Europy w podnoszeniu cięża-
rów, Maja Klimaszewska – Mistrzyni Polski 
i Europy w tańcu sportowym, Wiktoria Wie-
czorek – Mistrzyni Polski w tańcu HipHop, 
Mateusz Kluś – Mistrz Polski w  Karate, 
Ryszard Eggink – Mistrz Polski Juniorów 
w szachach, Judyta Niepogoda – Mistrzyni 
Świata w Muay Thai. Modereatorkami części 
warsztatowej Konferencji były Panie: Kata-
rzyna Klimaszewska – dyrektor GOS w Raszy-
nie oraz Renata Nastańska Pełnomocnik ds. 
Komunikacji Ogólnopolskiej Kampanii „Łączy 
nas sport, nie narkotyki”. Uczestnikami kon-
ferencji byli uczniowie szkół z Gminy Raszyn 
i ich nauczyciele. Na zakończenie wystąpił 
zespół hiphopowy Drużyna Mistrzów, której 
utwory stanowią inspirację oraz motywację 
do treningów dla wielu polskich sportowców 
– mistrzów świata i olimpijskich.     Rafał Ulewicz

„SUPER DZIEWCZYNY Z SP ŁADY”
– sportowe podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

IZA KAMIŃSKA, MILENA MAŁASZEK, NATALIA KABALA, GABRIELA KOT, ZUZIA KĄKOL, 
NATALIA ZIEMBA, NATALIA KAMIŃSKA, GABRIELA NOWIK, WERONIKA SNOCHOWSKA, 
WERONIKA BINIENDA i MAGDA SZCZYTOWSKA.

Na co dzień bardzo dobre uczennice, 
uśmiechnięte, pomocne, zorganizowane i co 
jest rzadkością w dzisiejszych czasach super 
wysportowane!! W tym roku szkolnym grupa 
dziewcząt z Ład odniosła znaczące sukcesy 
w grach zespołowych, w siatkówce, koszy-
kówce i piłce ręcznej. Dziewczynki po uda-
nych eliminacjach gminnych brały udział 
w rozgrywkach powiatowych. 
 W listopadzie 2014 w Nowej Wsi odbyły się 
powiatowe zawody piłki koszykowej. Zwycię-
żyła drużyna z Pruszkowa, przed Nową Wsią 
i Ładami. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
żyła Iza Kamińska, która swoją grą wzbudziła 
zainteresowanie trenerów tamtejszej sekcji 
koszykarskiej.
 W  grudniu rozpoczęły się przygotowa-
nia do zawodów piłki siatkowej. Pierwsza 
czwórka, czyli Gabrysia Nowik, Iza Kamiń-
ska, Milena Małaszek i Natalia Ziemba były 
nie do pokonania. W rozgrywkach powiato-
wych drużyna z Ład nie miała sobie równych, 
pewnie wywalczyła złoto. Swoją wysoką 
formę potwierdziła, wygrywając 5 marca 
2015 Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora 

Gimnazjum w Nadarzynie. 
 16 marca 2015 r. w Międzyborowie zostały 
zorganizowane zawody rejonowe. W naszej 
grupie rozlosowane zostały zespoły z Między-
borowa i Żyrardowa. Z Żyrardowem powalczy-
łyśmy i udało się, z Międzyborowem nie było 
szans. Miejscowe dziewczyny, trenujące 
od kilu lat siatkówkę były bezkonkurencyjne, 
pięknie rozgrywały każdą piłkę, zasłużenie 
wygrywając cały turniej. Wychodząc z grupy 
z drugiego miejsca walczyłyśmy z Błoniem 
o brązowy medal. 3 miejsce w rejonie war-
szawskim,  południowo-zachodnim, to praw-
dziwy sukces z uwagi na to, że nie jesteśmy 
szkołą nastawioną tylko na siatkówkę, lecz 
realizujemy całościowy program wychowa-
nia fizycznego.
 18 marca 2015, zaledwie dwa dni po zawo-
dach piłki siatkowej, w  Michałowicach, 

rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu 
w piłce ręcznej. Na starcie stanęło 6 zespo-
łów, z podziałem na dwie grupy. W naszej gru-
pie były Michałowice i Płochocin. Na szcze-
gólną pochwałę zasłużyła Milena Małaszek, 
która zarówno w meczu z Michałowicami jak 
i w meczu z Płochocinem w ostatnich 5 sekun-
dach strzeliła bramki, ustalając kolejno naszą 
wygraną 5:4, jak i  remis 2:2. Wychodząc 
z grupy z drugiego miejsca mogłyśmy już 
tylko walczyć o brąz, co okazało się najłatwiej-
szym pojedynkiem. Jako nauczyciel wychowa-
nia fizycznego chciałabym serdecznie moim 
uczennicom podziękować i życzyć dalszych 
sukcesów sportowych.

Magdalena Gużkowska-Nurkiewicz

Rozgrywki Koszykówka Siatkówka Piłka ręczna Piłka nożna
gminne 1 miejsce 1 miejsce 1 miejsce 2 miejsce
powiatowe 3 miejsce 1 miejsce 3 miejsce
rejonowe 3 miejsce

SPORT

Super dziewczyny z Ład © arch. szkoły



SP w Ładach – Książę Józef PoniatowsKi

SP w RaSzynie – CypRian GodebSki

SP w sęKocinie

Lubimy historię Raszyna
Jak mówią mądrzy ludzie człowiek bez historii jest jak drzewo bez korzeni. Słabe, łatwo się przewraca, źle rośnie 
i daje małe owoce. Dlatego rodzice, nauczyciele i wychowawcy dzieci uczą je od najmłodszych lat skąd są, kim byli 
ich przodkowie, na jakiej ziemi żyją. Rodzice opowiadają dzieciom o ich pradziadkach, dziadkach i innych krewnych, 
tworząc w ten sposób historię rodziny, a nauczyciele i wychowawcy wprowadzają uczniów najpierw w historię 
najbliższego otoczenia, a potem prezentują historię Polski i świata. 
 W naszych szkołach historia zajmuje bardzo ważne miejsce, bo na ziemi raszyńskiej, co krok ją spotykamy. 
Wydarzenia Bitwy pod Raszynem, a zwłaszcza jej bohaterowie: Książę Józef Poniatowski, Cyprian Godebski i Wacław 
Potocki, patroni naszych szkół, bardzo często pojawiają się w pracach dzieci. Dziś prezentujemy Wam, mili czytelnicy, 
portrety dwóch pierwszych, które wykonali uczniowie ze SP w Raszynie i SP w Ładach, zaś ze SP w Sękocinie – rysunki 
pokazujące piękno naszej ziemi. Prace są wspaniałe. Warto je wszystkie dokładnie obejrzeć.             Przedszkolaczek

Jan Idzikowski kl.4D

Kamil Smoter klasa kl. 4D

Kamil Pyrka kl. 4a

Miłosz Kot kl. 4D

Patrycja Płuciennik kl. 1A Karolina Staszewska kl. 2E Zuzanna Tkacz kl. 1GKajetan Szymczyk kl. 5D

AMELIA BYSZUK kl. 2B

IGA MOCHOCKA kl.1B

JULIA GĘBAL kl.3 nagroda KAROLINA JABŁOŃSKA kl.2A nagroda


