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KURIER
RASZYŃSKI

Niech pamięć o tajemnicy Wielkiej Nocy 
przynosi moim Rodakom trwały pokój; 

niech umacnia nadzieję i rozpala braterską miłość. 
Zmartwychwstały Chrystus niech wszystkim błogosławi!

Orędzie wielkanocne „Urbi et orbi” Ojca Świętego Jana Pawła || 
(Kanonizacja 27.04.2014 r.)
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Umowa ROKU 2014 dla mieszkańców
Sękocina Nowego, Laszczek, Słomina, Wypęd i ul. Wspólnej w Jankach została podpisana

Pod koniec marca poznaliśmy wyko-
nawcę największej inwestycji kana-
lizacyjnej w bieżącym roku dofinan-
sowanej z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej. Podzielono ją na zada-
nia, dzięki czemu możliwe będzie jed-
noczesne prowadzenie budowy w kilku 
miejscach. Każda z prac ma się zakoń-
czyć do 30 września 2014 roku. Prze-
targ cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem, ostatecznie zgłosiło się 8 firm 
z terenu całej Polski, spośród których 
najkorzystniejsze warunki zapropono-
wało Przedsiębiorstwo Instalacyjne 
„PRIM” S.A. z Ełku, które w każ-
dym z zadań oferowało najniższą cenę. 
Miejmy nadzieję, że uda im się wykonać 
prace równie sprawnie jak wcześniej fir-
mie SKANSKA S.A.

Zadanie nr 1 – „Budowa kanalizacji sani-
tarnej we wsi Sękocin Nowy i Laszczki 
– kontrakt W.2.2.7 w ramach projektu pn. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w Gminie Raszyn” firma realizować 
będzie z wynagrodzeniem 2 337 000 zł 
brutto.

Zadanie nr 2 – „Budowa kanalizacji sani-
tarnej we wsi Słomin – kontrakt W.2.3.3 
w ramach projektu pn. Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Raszyn” z wynagrodzeniem ryczałtowym 
brutto za wykonanie przedmiotu zamó-
wienia 2 829 000 zł brutto.

Zadanie nr 3 – „Budowa kanalizacji sani-
tarnej we wsi Wypędy i Janki – kon-
trakt W.2.3.2 w ramach projektu pn. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w Gminie Raszyn” z wynagrodze-
niem ryczałtowym brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia 1 968 000 zł 
brutto.
 W sumie inwestycja będzie koszto-
wać 7 134 000 zł brutto. Warto przypo-
mnieć, że w tym roku wykonane zostały 
już dwa odcinki kanalizacji sanitarnej: 
w ulicy Magnolii w Falentach i na ulicy 
Falenckiej od Źródlanej do Al. Krakow-
skiej za 1 432 656 zł. Ponadto wyłoniono 
wykonawcę sieci powiązanych z trasą S8, 
dzięki którym możliwe będzie w następ-
nych latach wykonanie sieci w pozosta-
łej części Janek oraz w Sękocinie Starym, 
z kwotą za wykonanie 1 607 949 zł. 
 Z powyższych wyliczeń wynika, 
że w bieżącym roku wykonana zostanie 
kanalizacja za kwotę 10 174 514 zł. 
Większość z nich uzyskała dofinanso-
wanie z Funduszu Spójności UE. To nie 

koniec, ponieważ kolejne przetargi są już 
ogłoszone.

Umowa podpisana, 
dokumenty przekazane

9 kwietnia w Urzędzie Gminy Raszyn 
Wójt Andrzej Zaręba podpisał umowę 
z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa 
Instalacyjnego „PRIM” S.A. Stanisławem 
Mrówczyńskim. W spotkaniu uczestni-
czyła Kierownik Jednostki Realizującej 
Projekt Elżbieta Funo oraz Inżynier Kon-
traktu Grzegorz Dybiec. 
 Wykonawca wkrótce wejdzie na plac 
budowy, jak powiedział, jednocześnie 
we wszystkich miejscach. To konieczne, 
ponieważ czasu nie zostało wiele. Przed 
mieszkańcami trudny okres budowy, ale 
możliwość podłączenia się do kolektora 
sanitarnego, z pewnością zrekompensuje 
te niedogodności.                        M. Kaiper

Umowy podpisane © M. Kaiper

Podpisywanie dokumentów © M. Kaiper

KOLEJNA UMOWA PODPISANA!
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ŻYCZENIA I ZWYCZAJE WIELKANOCNE

Raszyńska Wielkanoc
Święta Wielkiej Nocy to najważniejszy punkt w chrześcijańskim kalendarzu litur�
gicznym – czas ustanawiania Kościoła, sakramentów a przede wszystkim zwycię�
stwa Chrystusa nad śmiercią. To również czas bogaty w tradycje zarówno ogól�
nokrajowe, jak i te bliższe sercu choć nie zawsze religijne, lokalne.

Raszyńskie Palmy

Do najbardziej kolorowych tradycji 
raszyńskich należy Wielkanocny Konkurs 
Palm. Co roku przy okazji Niedzieli Pal-
mowej parafianie z Raszyna biorą udział 
w uroczystej procesji prowadzonej przez 
chłopca na osiołku, w trakcie której pre-
zentują przepięknie przystrojone palmy 
wielkanocne. Historia konkursu sięga 
2001 roku. Jego pomysłodawczyniami 
były założycielka Koła Seniora w Raszy-
nie, Urszula Zawilińska oraz Elżbieta 
Kuczara, obecnie dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury. Celem, który im przy-
świecał było wskrzeszenie ludowej tra-
dycji plecenia wielkanocnych palm oraz 
integracja mieszkańców. Przy udziale pro-
boszcza raszyńskiej parafii, ks. Macieja 

Cholewy zorganizowały pierwsze pal-
mowe zawody. Pomysł chwycił i od wielu 
lat cieszy się wielkim zainteresowaniem 
– tak dużym, że kilka lat temu probosz-
czowi parafii w Dawidach Bankowych, 
ks. Grzegorzowi Jaszczykowi, udało się 
przeszczepić go na własny grunt.

Wiosna!
Tradycją staje się też już od pięciu lat 
organizowane w Filii GOK w Falentach 
spotkanie pod tytułem Wiosna, ach to 
Ty! Uczestnicy regularnie dostają dawkę 
dobrze przygotowanej kultury. Jest więc 
koncert, wystawa prac plastycznych, 
a także, jak to miało miejsce w tym roku, 
pokaz recytatorski wierszy autorstwa 
członków Klubu Literackiego. Organi-
zatorzy przykładają bardzo dużą wagę 
do tego, by goście spotkania bawili się 
jak najlepiej.

Biegiem przez Gminę

Do wiosennych tradycji należy też Bieg 
Raszyński. Przygotowywana od lat 
impreza co roku zbiera coraz większe rze-
sze uczestników. Organizowana od pięciu 
lat przez KS Raszyn oraz Gminny Ośro-
dek Sportu impreza cieszy się rosnącym 
prestiżem wśród wszystkich miłośników 
sportu, nie tylko z naszej Gminy. O laury 
zwycięzców rywalizują zawodnicy z całej 
Polski. Coraz większa jest też grupa 
zawodników z gminy.

 Te i inne zwyczaje na trwałe wchodzą 
w krajobraz gminy, sprzyjając powstawa-
niu lokalnej społeczności oraz aklimaty-
zacji jej nowych członków. We wszystkich 
biorą udział dzieciaki i dorośli, nauczy-
ciele i instruktorzy, rodzice, dziadkowie 
i dzieci. Wspólnie przygotowują palmy, 
ozdoby wielkanocne, uczestniczą w koro-
wodzie Niedzieli Palmowej. W coraz 
większym stopniu, odwołując się do sta-
rych tradycji, są wydarzeniami, dzięki 
którym obrządek związany z obchodami 
Wielkiej Nocy przeżywamy nie tylko pod-
niośle, ale i wspólnie.

Zofia Kaiper

Chłopcy i palmy w procesji w Raszynie © Z. Kaiper Zabawne pisanki z Sękocina © M. Kaiper

Uczniowie kl.VI SP w Sekocinie przygotowują 
palmy wielkanocne © M. Kaiper

Z okazji  Świąt Wielkiej Nocy zdrowia, radości, 
suto zastawionych stołów, wypoczynku 
i wspaniałego nastroju podczas spotkań z najbliższymi, życzą
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba 
wraz ze wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski 
wraz ze wszystkimi Radnymi

Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedli 
i Redakcja Kuriera Raszyńskiego

Wesołego Alleluja!
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RADA GMINY RASZYN

LI Sesja Rady Gminy Raszyn
W trakcie sesji, 27 marca br. gościliśmy Drużynę Ekosękoludków, które nama�
wiały radnych i sołtysów do propagowania razem z nimi hasła „Elektroodpady 
zbierasz – klimat wspierasz”, prosząc o dołączenie się do akcji zbierania zuży�
tego sprzętu AGD.

Wizyta Mistrza Andrzeja Suprona

Kolejnym gościem Sesji, a wcześniej 
Komisji Sportu był  Pan Andrzej Supron, 
polski zapaśnik, mistrz świata i Europy, 
wicemistrz olimpijski, trener i sędzia, 
a obecnie propagator wprowadzania 
wstępnej nauki zapasów do szkół i klu-
bów sportowych. Rozwijając hasło „mata 
w każdej szkole” mistrz wyjaśniał korzyści 
płynące z nauki siłowania, przepychania 
i  zdrowego rywalizowania. Proponował, 
aby do zajęć wf w klasach I-III włączyć 
instruktora zapasów, który będzie uczył 
dzieci pierwszych kroków w tym spor cie. 
Zdaniem Andrzeja Suprona zapasy są 
doskonałą dyscypliną sprzyjającą ogól-
nemu rozwojowi dzieci, wychodzącą 
naprzeciw naturalnej, szczególnie dla 
chłopców, potrzebie siłowania i rywali-
zowania. Propozycja mistrza zapasów 
wzbudziła duże zainteresowanie, radni 
pytali go o wiele szczegółowych kwestii. 
Na razie zajęcia z zapasów prowadzone są 
w Świetliku. Czy pojawią się w szkołach? 
– pokaże przyszłość.  

Fundusze sołeckie – nasz budżet 
obywatelski

Fundusze sołeckie zadomowiły się 
w naszej gminie. Są naszym budżetem 
obywatelskim. I choć ich wydatkowanie, 
zgodne z ustawą o finansach publicznych, 
przysparza wiele kłopotów zarówno soł-
tysom, jak i pracownikom urzędu, prawie 
wszyscy chcą, żeby były. I w tym roku 
Rada Gminy uchwaliła, że późnym latem 
będziemy rozdysponowywać przynależne 
wsiom i osiedlom kwoty, które zostaną 
ujęte w budżecie na 2015 r. Zmieniona 
ustawa ułatwi ich wykorzystanie. W tym 
roku było to ponad 500 tys. złotych. 
To, do czego miasta dopiero się przymie-
rzają, my mamy od 6 lat.

Budżet i Wieloletnia 
Prognoza Finansowa
Zasadniczą zmianą w budżecie było 
zwiększenie dochodów o 1 458 850 zł, 
w związku z dotacją celową z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań 
własnych w zakresie wychowania przed-
szkolnego oraz wpływów z różnych 
dochodów. Ponadto na skutek spłaty 
kwotą 1 956 000 zł części pożyczki 
zaciągniętej na finansowanie projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie Gminy Raszyn 
– FAZA II” zadłużenie gminy na koniec 
2014 r. zmniejszyło się o tożsamą kwotę.  

PROBLEMY SPÓŁKI WODNEJ RASZYN

Rozmowa na ten temat zdominowała nie 
tylko końcową część Sesji, ale też stała 
się zasadniczym tematem Komisji Rol-
nictwa zwołanej przez jej Przewodniczą-
cego Tadeusza Pawlikowskiego, w kilka 
dni po sesji. Powodem, dla którego radni 
zajęli się sprawą było pismo, z dnia 
13.03.2014 r., wysłane przez Związek 
Spółek Wodnych w Piasecznie, a adreso-
wane do Pana Jacka Wiśniewskiego, Prze-
wodniczącego Zarządu Gminnej Spółki 
Wodnej Raszyn, podane do wiadomo-
ści Urzędu Gminy Raszyn. W piśmie 
Kierownik Oddziału Terenowego ZSW 
Pan Jacek Sulej, wzywa Spółkę Wodną 
Raszyn do zapłaty zaległej faktury z dnia 
6.11.2013 r., oświadczając, że w razie jej 
braku Związek Spółek Wodnych wystąpi 
na drogę sądową. Kwota do uregulowa-
nia to 37 969,98 zł, z faktury opiewa-
jącej na kwotę 49 969,98 zł. 12 000 zł 
SW Raszyn zapłaciła, a resztę kwoty, jak 
wyjaśniał p. Sulej, wielokrotnie obiecy-
wała zapłacić. 
 Szczególnej wagi brak zapłaty nabiera 
wobec faktu, że w grudniu 2013 r. 

Przewodniczący Zarządu Spółki Wod-
nej Raszyn Pan Jacek Wiśniewski roz-
liczył przed Gminą Raszyn, na podsta-
wie w/w faktury, dotację, którą Spółka 
Wodna Raszyn dostała na wykonanie 
tej pracy. Wójt Andrzej Zaręba nie pozo-
stawił wątpliwości: – Gmina dysponuje 
publicznymi środkami w ramach określonych 
procedur, które przez Spółkę Wodną Raszyn 
zostały złamane. Spółka nie zgłaszała uwag, 
że z którymś z zadań ma problem, a do zada-
nia, o którym mowa, złożyła fakturę na pełną 
kwotę z protokołem należytego wykonania robót. 
(…) Informacje o źle wykonanej pracy pojawiły 
się dopiero po powiadomieniu przez Związek 
Spółek Wodnych o zamiarze wystąpienia na 
drogę sądową. Pan Jacek Wiśniewski osobiście 
podpisał wszystkie odbiory. Gmina Raszyn 
wystąpiła do Spółki Wodnej Raszyn z prośbą 
o wyjaśnienie i zwrot niewykorzystanych środ-
ków wraz z odsetkami.

Wyjaśnienia Przewodniczącego 
Zarządu Spółki Wodnej Raszyn 

Pan Jacek Wiśniewski, proszony o wyja-
śnienie, stwierdził, że w związku z tym, 
że Związek Spółek Wodnych nie zga-
dza się na ugodę, z wykonawcą znajdą się 
w sądzie. Wobec tego nie będzie udzielał 
informacji dotyczących rozliczenia, ponie-
waż jest to sprawa gospodarcza. Oświad-
czył też, że Spółka Wodna Raszyn nie 
zapłaciła faktury, ponieważ ma wątpli-
wości co do wykonania pracy. W dalszej 
części spotkania, zapytany przez Radnego 
Tadeusza Pawlikowskiego, czy w okresie 
od wystawienia faktury do dnia dzisiej-
szego na koncie Spółki Wodnej Raszyn 
znajdują się pieniądze nie wypłacone 
Związkowi Spółek Wodnych w Piasecz-
nie, oświadczył, że nie odpowie na to 
pytanie, z uwagi na spór, który będzie 
rozstrzygał sąd.

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

Odbyła się 1 kwietnia br. i w całości była 
poświęcona rozliczeniom Spółki Wodnej 
Raszyn. Gośćmi spotkania był Kierownik 
Oddziału Terenowego ZSW Pan Jacek 
Sulej oraz Pan Michał Lulis, właściciel 
firmy MKL-BUD, która, w 2012 r. wyko-
nała, objętą umową o dotację, konserwa-
cję rowu odwadniającego R-30 w Jankach 
i nie otrzymała zapłaty. Kwota roszcze-
nia to, jak powiedział właściciel firmy, 
163 000 zł. Z wyjaśnień Jacka Wiśniew-
skiego wynikało, że nie mógł rozliczyć 
dotacji z budżetu gminy i zapłacić wyko-
nawcy, ponieważ pod protokołem odbioru 
pracy nie podpisał się przedstawiciel 

Andrzej Supron na Sesji Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper
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SPÓŁKA WODNA RASZYN

Urzędu Gminy. Jak wyjaśnił wice Wójt 
Mirosław Chmielewski, przedstawi-
ciel gminy miał prawo, a nie obowiązek 
uczestniczyć w odbiorze, a brak jego pod-
pisu nie był przeszkodą przed złożeniem 
przez Spółkę Wodną rozliczenia wykona-
nej pracy. Natomiast, jak powiedział Wójt 
Andrzej Zaręba, faktycznym problemem 
było zlecenie wykonania pracy firmie 
MKL-BUD bez przeprowadzenia wcze-
śniej przetargu. Zgodnie z umową zawartą 
z Gminą Raszyn, Spółka Wodna Raszyn 
była zobowiązana przy tym koszcie inwe-
stycji wyłonić wykonawcę na drodze prze-
targu, czego nie uczyniła. Co więcej nigdy 
nie złożyła rozliczenia z wykonania tego 
zadania. Gmina nie miała zatem żadnych 
podstaw do wypłacenia kwoty, a niewyko-
rzystana dotacja z końcem roku budżeto-
wego przepadła. Gmina Raszyn może ją 
zapłacić tylko wówczas, kiedy zobliguje 
ją do tego sąd.
 Problemy z uzyskaniem zapłaty 
za konserwację Rowu R21 i drenu nr 4 
w Dawidach Bankowych ponownie opi-
sał p. Jacek Sulej. Stwierdził, że Prze-
wodniczący Zarządu Spółki Wodnej 
Raszyn Jacek Wiśniewski w listopadzie 
2013 r. wykonaną pracę i fakturę przyjął. 
W grudniu zapłacił 10 000 zł, w 2014 r. 
2000 zł, po czym  wielokrotnie obiecy-
wał, że brakującą kwotę również zapłaci. 
Do czasu złożenia pisma przesądowego 
nie kwestionował jakości prac, ani wyso-
kości faktury. Uczynił to dopiero pismami 
z dnia 19.03 i 26.03. br. w których kwe-
stionował jakość prac i zażądał korekty 
faktury. 

Dotacje dla Spółki Wodnej Raszyn
większe niż gdziekolwiek

Gmina Raszyn wspiera Spółkę Wodną 
po tężnymi  do tac j ami ,  w i edząc , 
że od stanu melioracji szczegółowych 
zależy bezpieczeństwo naszych domów 
w razie większych opadów. Przez lata 
nie konserwowane rowy i dreny nie były 
w stanie sprostać swoim zadaniom. Gdy 
tylko zmieniła się ustawa prawo wodne, 
w Radni przeznaczyli dla Spółki Wod-
nej Raszyn niemałe środki. W roku 2011 
– ok. 80 000 zł, w 2012 – 500 000 zł, 
a w 2013 – 200 000 zł. W pierwszym 
roku Spółka wykorzystała całą dota-
cję, natomiast w 2012 nie wykorzystała 
400 000 zł  z uwagi na brak przetar-
gów rozpisanych przez Spółkę na zada-
nia, których wykonanie powinno być 
poprzedzone takim postępowaniem. 
Zdaniem Przewodniczącego Zarządu 
Jacka Wiśniewskiego Spółka nie mogła 
ogłosić przetargu mając jedynie umowę 
o dofinansowanie spisaną z Gminą 
Raszyn, a nie pieniądze na swoim koncie 
bankowym. 

Zmiany zasad udzielania dotacji 
Spółce Wodnej  

Z tego względu, po burzliwej dyskusji, 
wbrew stanowisku Wójta Andrzeja Zaręby 
i wice Wójta Mirosława Chmielewskiego, 
część radnych podjęła decyzję o zmianie 
zasad wypłacania dotacji Spółce Wodnej. 
Na stronie internetowej www.swraszyn.pl 
na początku 2013 r. pojawił się tekst pt. 
„Spółce wodnej będzie łatwiej”, w którym 
zastępca przewodniczącego Zarządu SWR 
Pan Jarosław Aranowski informował … 
że nie mając środków na koncie, nie chcąc nara-
żać się na zarzut naruszenia ustawy o zamówie-
niach publicznych, nie mogliśmy ogłosić przetar-
gów na zadania powyżej progów obowiązujących 
w ustawie i w konsekwencji nie wykorzystali-
śmy planowanej dotacji samorządowej. Nowa 
umowa powinna być dużym ułatwieniem i zapo-
biegać takim sytuacjom. Środki będą bowiem 
teraz trafiać na nasze konto w ciągu dwóch 
tygodni po podpisaniu umowy z urzędem, a nie 
po zakończeniu prac i ich odebraniu”. W takim 
trybie dofinansowano Spółkę w 2013 r.

Niezmienne zasady rozliczania 
gminnych dotacji

Te pozostały niezmienne. Jak powiedział 
Wójt Andrzej Zaręba, wszystkie podmioty 
korzystające z dotacji, w razie niewyko-
rzystania powinny ją z końcem roku zwró-
cić do budżetu gminy. W świetle tego, 
poczynania SW Raszyn, która nie zapła-
ciła pieniędzy wykonawcy i nie zwró-
ciła ich do kasy gminy, budzą słuszne 
wątpliwości. W dniu 25.03 br. Gmina 
Raszyn wezwała SW Raszyn do zwrotu 

niewykorzystanych środków w wysokości 
37 969, 98 zł. 

Spółka dotację zwróci!

…oświadczył podczas Sesji Rady Gminy 
Przewodniczący Zarządu P. Jacek 
Wiśniewski.  Z odsetkami  – dodał. 
Nie potwierdził tego w pismach przesła-
nych do Wójta Andrzeja Zaręby w dniach: 
27.03 i 31.03 br. pisząc, że Spółka Wodna 
kwestionuje jakość prac Związku Spółek 
Wodnych i wysokość faktury, a kwotę 
gminnej dotacji uważa za zabezpieczenie 
kwoty pozostałej do zapłaty.
 Kłopoty ze Spółką Wodną wywo-
łały poruszenie wśród większości rad-
nych, szczególnie tych, którzy głosowali 
za zmianą sposobu wypłaty dotacji licząc, 
że rzeczywiście ułatwią wykonywanie 
prac.

Walne Sprawozdawcze Zebranie 
Delegatów Spółki Wodnej Raszyn

W dniu 19 kwietnia podczas Walnego 
Sprawozdawczego Zebrania Delegatów, 
w którym uczestniczyli wszyscy delegaci, 
Zarząd Spółki Wodnej Raszyn nie uzy-
skał absolutorium. Tym samym, zgod-
nie ze Statutem, Przewodniczący Jacek 
Wiśniewski i zastępca Przewodniczącego 
Jarosław Aranowski przestali pełnić swoje 
funkcje. Trzeci członek Zarządu Elżbieta 
Marzec-Szeląg zrezygnowała ze stanowi-
ska kilka miesięcy temu. Za nieudziele-
niem absolutorium głosowało 9 delega-
tów, 3 wstrzymało się od głosu.

M. Kaiper

Od lewej A. Zygmuntowicz, Paweł Iwanicki, Jacek Wiśniewski, Marcin Jończyk © M. Kaiper

Interwencje Gminy Raszyn 
w sprawie ekranów dźwiękochłonnych
W Kurierze Południowym nr 12 z br. uka-
zał się artykuł sponsorowany, podpisany 
przez Członków Stowarzyszenia Miesz-
kańców Gminy Raszyn „Sękocin”, w któ-ńców Gminy Raszyn „Sękocin”, w któ-ców Gminy Raszyn „Sękocin”, w któ-
rym czytamy: „Dziś rządzi Gminą Raszyn 
Wójt, który w sprawie łącznika stara się nie 
zabierać głosu. Po odmowie uznania za stronę 
wydawanej nowej decyzji zrid i oceny oddzia-
ływania na środowisko umywa ręce”.

 Poniżej przytaczam pisma, które Wójt 
Andrzej Zaręba i jego z-ca Mirosław 
Chmielewski przesyłali w ciągu 2012 
i 2013 r. wyrażając opinię o ekranach 
dźwiękochłonnych. Prawdziwość zarzutów 
w artykule oceńcie Państwo sami.

03.12.2012 r. – Urząd Gminy Raszyn 
do GDDKiA (pismo nr IR.152.112.2012IT) 
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Jak się zmienia Gmina Raszyn?
W ciągu ostatnich ponad trzech lat wiele się w gminie Raszyn zmieniło. Choć 
jeszcze jest dużo do zrobienia, warto przypomnieć, co zmieniło się w ostatnich 
latach, szczególnie, że inwestycje, tak szybko wtapiają się w krajobraz, że zapo�
minamy, jak było wcześniej. Dlatego, w kolejnych Kurierach Raszyńskich przy�
pomnimy Państwu jakie zmiany nastąpiły wokół Waszych domów.

Jaworowa

Pierwotnie, na początku XIX w. wieś 
nosiła nazwę Jaworów, pochodzącą od 
drzew – jaworów, bujnie porastających 
te tereny. Z czasem przekształciła się 
w obecną – Jaworowa. Pod koniec 2011 
roku zamieszkiwało ją 769 osób, pod 
koniec 2013 r. – 784 osoby, co wska-
zuje na systematyczny wzrost ilości 
mieszkańców. 
 Radny z Jaworowej – Pan Kazimierz 
Wieczorek, najlepiej wie, jakie inwesty-
cje wykonano w jego wsi od 2011 roku. 
– Najpilniejszym zadaniem dla wielu miesz-
kańców wsi było odprowadzenie nadmiaru wody 
ze stawu, położonego na tyłach Domu Rolnika. 
Nawalne opady w 2010 r. spowodowały takie 
podniesienie poziomu wód, że staw  zalał pobli-
skie posesje. W 2011 r. wykonano przepust pod 

ul. Warszawską odprowadzając nadmiar wody 
do Raszynki i staw wrócił na swoje miejsce. 
 Kolejnymi inwestycjami, o które 
w imieniu mieszkańców zabiegał Radny, 
była kanalizacja i wodociąg w ulicy Pro-
myka i Baśniowej. W tegorocznym budże-
cie są środki na kompleksową budowę 
tych ulic. Warunkiem budowy ulicy Pro-
myka jest wykonanie przez GDDKiA tzw. 
kanału Ulgi, którym do Raszynki zosta-
nie odprowadzony nadmiar wody z POW. 
Zgodnie z porozumieniem Gmina Raszyn 
wykonała projekt, teraz zadanie jest 
w gestii GDDKiA.  
 – Bardzo ważne jest dla naszych mieszkań-
ców poprawienie nawierzchni dróg. W ciągu 
ostatniego czasu został położony asfalt na Per-
łowej i Kolorowej, utwardzono ulicę Laurową. 
Miała też być położona kostka na ul. Fanta-
zyjnej oraz asfalt na Dalekiej, Przechodniej 

i Laurowej, ale trzeba było od tego odstąpić, 
ponieważ w tych ulicach, będzie w 2014 r. 
wymieniana instalacja gazowa. Dopiero po 
tym będzie robiona nawierzchnia. W tym roku 
będzie utwardzona ulica Jaśminowa – mówi 
Radny. – a po niej przyjdzie kolej na następne. 
Wizytówką miejscowości będzie chodnik 
po północnej stronie ulicy Warszawskiej, 
którego projektowanie jest prawie zakoń-
czone. Nada z pewnością miejscowo-
ści splendoru, ale też uczyni ją znacznie 
wygodniejszą i przyjazną.

Małgorzata Kaiper

ul. Kolorowa w Jaworowej © M. Kaiper

– Wójt Andrzej Zaręba pisze: Po anali-
zie dokumentacji studium budowlanego trasy 
szybkiego ruchu S8 otrzymanej w czerwcu 
negatywnie zaopiniowałem rozwiązania 
układu drogowego (nr pisma IR.150.25.2012.MC 
z dnia 26.06.2012 r.) i wnioskowałem o zmiany 
uwzględniające: (…) zrezygnowanie z ekra-
nów dźwiękochłonnych lub zastąpienie ich 
przezroczystymi wzdłuż modernizowanego 
odcinka Al. Mszczonowskiej, w uwagi na istnie-
jące obecnie obiekty usługowo magazynowe oraz 
przeznaczenie przyległych gruntów do trasy.

27.05.2013 – UGR do GDDKiA 
(IR.152.118.2013BM) – Wójt Andrzej Zaręba 
pisze: W nawiązaniu do wcześniejszych, skie-
rowanych do Państwa pism mieszkańców Sęko-
cina Nowego, Sękocina Starego, Słomina w gm. 
Raszyn niniejszym wnioskuję o zmianę układu 
drogowego w zakresie zrezygnowania z ekra-
nów dźwiękochłonnych po obu stronach 
modernizowanej Al. Krakowskiej na odcinku 
od ul. Słonecznej do ul. Sadowej. Przyległy po 
obu stronach drogi krajowej nr 7 teren zgodnie 
z wnioskami do Studium Zagospodarowania 
Gminy Raszyn, z uwagi nie tylko na istniejące 
obiekty usługowo-magazynowe będzie terenem 
przeznaczonym pod handel i usługi.

(Pismo zostało wysłane do wiadomo-
ści STRABAG Sp. z o.o. i Stowarzy-
szenia Mieszkańców Gminy Raszyn 
„SĘKOCIN”)

22.08.2013 r. – UGR do GDDKiA 
(IR 152.233.2013.BM) Wójt Andrzej Zaręba 
pisze: w ślad za wystąpieniem mieszkań-
ców z dnia 03.08.2013 r, 02.07.2013 r., 
27.06.2013 r. (…) wnioskuję o zmianę 
układu drogowego w zakresie zrezygnowania 
z ekranów akustycznych.

04.10.2013 r. – UGR do GDDKiA 
(IR 152.254.2013.BM) z-ca Wójta Mirosław 
Chmielewski pisze: W nawiązaniu do pism 
nr IR.152.118.2013.BM z dnia 27.05.2013 t. 
IR.152.233.2013 z dnia 22.08.2013 oraz wystą-
pienia mieszkańców terenów przyległych do pla-
nowanej budowy w/w drogi ponownie zwra-
cam się z prośbą o zmianę układu drogowego 
w zakresie zrezygnowania z ekranów dźwię-
kochłonnych po obu stronach modernizowa-
nej Al. Krakowskiej.

25.11.2013 r. – UGR – Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Warszawie 
(IR.152.290.2013.BM) z-ca Wójta Miro- Wójta Miro-a Miro-
sław Chmielewski pisze: W nawiązaniu 
do Zawiadomienia Wojewody Mazowiec-
kiego z dnia 25.10.2013 r. Gmina Raszyn 
zwraca się z prośba o zmianę układu drogowego 
w zakresie rezygnacji z ekranów dźwięko-
chłonnych (…) przy modernizowanej w tym 
zadaniu obecnej DK 7. W dalszej części 
pisma czytamy: Budowa ekranów dźwięko-
chłonnych na przedmiotowych odcinkach przy-
czyni się do ograniczenia rozwoju zarówno 

prowadzonej jak i planowanej działalności 
gospodarczej(…). (Pismo wysłane do wia-
domości Stowarzyszenia Mieszkańców 
Gminy Raszyn „SĘKOCIN”)

23.12.2013 r. UGR – Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Warszawie 
IR.152 312.2013.BM – z-ca Wójta Mirosław 
Chmielewski pisze:… Gmina Raszyn zwraca 
się ponownie z prośbą o zmianę układu drogo-
wego w zakresie rezygnacji z ekranów dźwię-
kochłonnych(…) w zakresie modernizowanej 
w tym zadaniu obecnej DK7. (…) Na przed-
miotowym terenie stanowiącym odcinek nowo-
projektowanego łącznika drogi ekspresowej S8 
z DK7 w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin 
Nowy znajdują się działki zabudowane obiek-
tami usługowymi, nielicznymi budynkami 
mieszkalnymi oraz tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe. Brak jest natomiast terenów zabu-
dowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem mieszkańców.

Przytoczone pisma nie budzą wąt�
pliwości, że Gmina Raszyn czynnie 
popiera działania mieszkańców wal�
czących o swoje miejsca pracy. Podawa�
nie nieprawdziwych informacji przez 
Członków Stowarzyszenia, informowa�
nych o poczynaniach Gminy Raszyn, 
każe zadać pytanie – czemu naprawdę 
ten artykuł służy?

Małgorzata Kaiper

ZMIANY W GMINIE
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WIZYTACJA JE KS. KARDYNAŁA KAZIMIERZA NYCZA

Wizyta Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza Nycza w Gminie Raszyn
W dniach 6 i 7 kwietnia br. Jego Emi-
nencja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz 
odwiedził parafię w Raszynie z wizytą 
kanoniczną. Rozpoczęła się w niedzielę, 
Mszą Świętą o godz. 13, podczas której 
Ks. Kardynał wygłosił Słowo Boże, nawią-
zując w nim do Listu, który jako Metro-
polita Warszawski przekazał wiernym na 
Wielki Post. Odnosząc się do ewangelii 
o zmartwychwstaniu Łazarza zadał sze-
reg pytań egzystencjalnych, o sens życia, 
śmierci i zmartwychwstania. Uwypuklił 
ludzkie i boskie oblicze Chrystusa, który 
jako człowiek spóźnił się do przyjaciela, 
ale jak Syn Boży był w stanie przywró-

cić go życiu. – Dla Boga wszystko jest moż-
liwe. Trzeba wierzyć, prosić i pozwolić, aby 
Bóg wybrał czas ukazania swojej mocy i miło-
ści. Takim czasem jest przeżywany właśnie 
Wielki Post. Czas, by przyjść do Pana Jezusa, 
tak jak siostry Łazarza, i prosić o wskrzeszenie 
brata, nie tylko ze śmierci fizycznej, ale także ze 
śmierci duchowej – czytamy w Liście.
 Po zakończeniu Mszy Św. Metropo-
lita Warszawski poświęcił parking przy 
kościele, który powstał staraniem parafii, 
mieszkańców i przede wszystkim samo-ńców i przede wszystkim samo-ców i przede wszystkim samo-
rządu raszyńskiego. We mszy uczest-
niczyli przedstawiciele władz Gminy: 
Wójt Andrzej Zaręba, jego z-cy Marzena 
Lechańska i Mirosław Chmielewski oraz 
v-ce Przewodnicząca Rady Gminy Anna 
Matracka oraz radni i sołtysi.

 Tego dnia JE Ks. Kardynał Kazimierz 
Nycz spotkał się też ze scholą dziecięcą, 
ministrantami i lektorami, dziecięcą 
grupą Ruchu Opatrzności Bożej, a także 

wspólnotami dorosłych i młodzieży, Radą 
Duszpasterską i Ekonomiczną oraz pra-
cownikami parafii.
 Następny dzień rozpoczął się wizytą 
na cmentarzu i modlitwą za zmarłych, 
po czym Ks. Kardynał odwiedził przed-
szkola i szkoły na terenie gminy, a także 
spotkał się z przedstawicielami samorządu 
oraz pracownikami Urzędu gminy.
 Podczas spotkania w Urzędzie Gminy 
Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Spo-
łecznych, a zarazem Sekretarz Gminy 
Pani Jolanta Osowiecka zaprezentowała 
gminne placówki oświatowe oraz inne 
działania gminy na rzecz najmłodszego 

pokolenia. Kierownik Referatu Inwe-
stycji Pani Elżbieta Musialska opowie-
działa o licznych inwestycjach, które 
gmina wykonała w ostatnim czasie, kła-
dąc szczególny nacisk na udział samo-
rządu w budowaniu parkingów przy 
kościołach. Sołtys Raszyna i radna Pani 
Henryka Koper opowiedziała o wyko-
rzystaniu funduszy sołeckich na budowę 
obelisku upamiętniającego 300-lecie War-lecie War-
szawskiej Pielgrzymki do Częstochowy 
oraz na tablicę ku czci Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszkę.
  JE Ks. Kardynał Kazimierz Nycz 
podziękował za współpracę pomię-
dzy parafią i placówkami oświatowymi 
oraz władzami samorządowymi Gminy 
Raszyn. Dopytywał o tempo przyro-
stu ludności na naszym terenie, zwraca-
jąc uwagę na konieczność dostosowania  
kościołów i domów parafialnych do ilości 

wiernych. Zwrócił się też z prośbą o  przy-
jęcie w 2016 r. grupy młodzieży, która 
z całego świata zjedzie na Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie. Na zakończenie 
zwrócił uwagę, że liczy na współpracę 
w zakresie wykorzystania wiedzy kościoła 
o ludziach, którzy naprawdę potrzebują 
pomocy.
 Następnym etapem wizyty było raszyń-
skie gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa. 
Jej uczniowie zaprezentowali wspaniałą 
inscenizację poświęconą życiu i duszpa-
sterstwu Bł. Jana Pawła II, w związku 
z bliską kanonizacją jego i Jana XXIII.  
Dzieci opowiadały o rodzicach, rodzeń-

stwie, przyjaciołach, nauczycielach i zna-
jomych Karola Wojtyły, kreśląc jego 
drogę do kapłaństwa, pokazując go jak 
osobę bliską, lubianą i podziwianą. Poka-
zały też najważniejsze wydarzenia drogi 
w kapłaństwie, szczególny nacisk kładąc 
na te, które miały znaczenie dla Polski 
i Polaków.
 Przedstawienie zostało bardzo wysoko 
ocenione przez Ks. Kardynała, który 
uznał je za bardzo dobry sposób takiego 
przybliżania młodym ludziom osoby 
papieża, żeby stawał się dla nich kimś bli-
skim i wzorem do naśladowania. Szcze-
gólne podziękowania złożył Dyrektor 
szkoły Pani Annie Bobynko oraz czte-
rem nauczycielkom, które przedstawie-
nie przygotowały. Po przedstawieniu JE 
Ks. Kardynał Kazimierz Nycz spotkał się 
gronem pedagogicznym szkoły.      

M. Kaiper

Podczas Mszy Św. © M. Kaiper

Poświęcenie parkingu przy Kościele w Raszynie © M. Kaiper

Spotkanie w Urzędzie Gminy © M. Kaiper Pracownicy Urzędu Gminy Raszyn © M. Kaiper

Spotkanie w SP w Raszynie © M. Kaiper
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SCHOLA-LA-LA Z DAWID BANKOWYCH

Fenomen dziecięcego śpiewania w parafii w Dawidach Bankowych

Schola-la-la od Boga-ga-ga

Ludziom podczas niedzielnej mszy dzie-
cięcej w kościele św. Mateusza w Dawi-
dach Bankowych coraz trudniej zatrzy-
mać łzy. Ale jak tu nie płakać, słysząc chór 
dziecięcych głosików przejmująco wyśpie-
wujących: „Jam nie godzien Panie tego, 
coś mi dał. Tyś mnie tak biednego umi-
łować chciał”?
 – Odkąd powstała przy naszym kościele 
dziecięco-młodzieżowa schola, msza święta 
z udziałem dzieci w niedzielę o godzinie 11.30 
cieszy się coraz większą popularnością. Mało 
tego – przyjeżdżają rodziny z innych parafii. 
No, bo u nas staram się tworzyć rodzinny kli-
mat – mówi z prostotą, ale nie ukrywając 
radości, ksiądz proboszcz Grzegorz Jasz-
czyk. Jest fajnie, bo po mszy rodzice nie 
wsiadają od razu do samochodów i nie 
spieszą się na świąteczny rosół, ale mają 
czas, żeby się spotkać z innymi rodzicami, 
wymienić informacje, poglądy, ustalić, 
jak pomóc w budowie kościoła, czy też 
zwyczajnie, pobyć ze sobą, a dzieci – aby 
poganiać się po rozległym dziedzińcu albo 
poczęstować przygotowanymi słodyczami.
 Ksiądz Grzegorz Jaszczyk przybył do 
Dawid 5 lat temu z pobliskiego Raszyna. 
– Posyłając mnie tu ksiądz kardynał powie-
dział: „Masz budować wspólnotę, a dopiero 
obok budować kościół” – opowiada, dodając: 
- Jeśli udaje się budować tę wspólnotę od naj-
młodszych, to łatwiej dokonywać dzieł gospo-
darczych, gdy się ma poparcie w tej duchowej 
stronie. Jeśli kościół z ludzi jest silny, to z cegły 
też powstanie. 
 I tak właśnie w parafii Dawidy Ban-
kowe się dzieje. Świątynia, do budowy 
której parafianie wzięli się trzy lata 
temu, już stoi, stan surowy zamknięty, 
na ścianach niespotykana w kraju rzeź-
biona Droga Krzyżowa z naturalnej wiel-
kości figurami. A w środku spotyka się 
na liturgii – rodzinna wspólnota – Całą 
budowę udźwignęła parafia – siedem wio-
sek, 2 tysiące mieszkańców – z dumą dopo-
wiada proboszcz. Mieszkańcy dzielą się 
na dwie grupy – rodzimych i napływo-
wych. Najczęściej są to młode małżeń-
stwa z dziećmi, które poszły po rozum do 

głowy i zrezygnowały z życia w wielkim 
mieście – i tych chyba jest już więcej. No 
i co ważne – są to ludzie pełni energii, 
którym chce się działać i zmieniać obli-
cze swojego kawałka ojczyzny. Oni też na 
swoim proboszczu wymuszają inny styl 
duszpasterzowania – otwarty, kreatywny.
 To właśnie przy wspólnej budowie zro-
dził się pomysł scholii. Najpierw – grupka 
dzieciaków stawała na mszy przy ołtarzu 
i śpiewała, co zaintonował młody, choć 
bardzo profesjonalny muzyk – organi-
sta Paweł Filipczak. Ale nie mógł jed-
nocześnie grać na klawiszach, dyrygo-
wać i animować dzieci. I wtedy zjawiła 
się Iwona Kowalska. Prywatnie mama 
czwórki dzieci, zawodowo – menadżerka 
w jednej z dużych korporacji. Warszawę 
rodzina porzuciła 7 lat wcześniej i szybko 
zaaklimatyzowała się w nowym środowi-
sku – w szkole, do której chodzą dzieci 
i w parafialnym kościele. To, że pewnego 
dnia podeszła do organisty i zapropono-
wała swoją pomoc, wynikało – prócz tego, 
że lubi wszystko „ogarniać” logistycznie 
– z jej dbałości o jakość muzyki. - Widzia-
łam, że Paweł stara się dzieci zaangażować, ale 
pomyślałam, że przyda mu się wsparcie. Nie 
znając go, podeszłam i zaproponowałam pomoc 
– potwierdza Iwona Kowalska. Był 2011 
rok. Od tego momentu wszystko poto-
czyło się błyskawicznie. Iwona została 
dyrygentką. Najważniejsze, że same dzieci 
chciały śpiewać, garnęły się do prób, 
odbywających się w domu Kowalskich, 
który może pomieścić i ponad 30 dzie-
ciaków, wśród nich dwójkę dzieci Iwony 
– Marysię i Małgosię. Dla Iwony Kowal-
skiej, jak mówi o sobie – ortodoksyjnej 
katoliczki – ważne było też coś innego: 
stworzyć dzieciom alternatywę, odciągnąć 
od komputerów i myślenia tylko o sobie, 
zaangażować w coś dobrego. Mąż Iwony 
Konrad, z zawodu designer, wymyślił 
dla dziecięcej grupy nazwę „Schola-la-
-la”, zaprojektował logo i znaczki. Dzieci 
poczuły, że one też tworzą wspólnotę. 
Potem do scholii zgłosił się Piotr Cza-
plicki, skromny, nie znany wcześniej męż-
czyzna i zaproponował: „Może się dołą-
czę? Umiem grać na gitarze”. Dołączył 

i szybko się okazało, że gitarzystą jest fan-
tastycznym. Dziś, po trzech latach dzia-
łalności kościelnej scholii, grupa liczy już 
około 40, a może i 50 dzieci, bo przecież 
listy nie ma. Poczynając od najstarszych, 
nastolatków, w których pierwsze skrzypce 
gra solistka Zosia Walicka, na afrykań-
skim bębnie djembe Julia Ciechomska, na 
flecie poprzecznym Kinga Wieteska (jej 
starsze siostry, Kasia i Klara, licealistki, 
uczennice szkoły muzycznej, też wpadają, 
by zagrać na klawiszach i wiolonczeli), po 
7-letnie maluchy. A i rodzice pozazdro-
ścili dzieciom i półtora roku temu założyli 
swoją scholę – uświetniając śpiewem msze 
dla dorosłych. 
 – Dobrze się razem czujemy, chcemy być 
razem, no i stało się coś nieprawdopodobnego. 
Panuje przecież przekonanie, że ludzie są zabie-
gani, nie mają czasu na życie. A my pokazu-
jemy, że wcale nie gonimy w piętkę, nie ścigamy 
się z czasem. Zwłaszcza, że przecież nikt z nas 
nie robi tu nic za pieniądze, tu nie ma eta-
tów. Pokazujemy, że można inaczej żyć – mówi 
Iwona Kowalska.
 Po roku działalności scholii Iwona 
Kowalska zorganizowała w swoim ogro-
dzie rodzinny piknik. Przyjechali rodzice 
z dziećmi, była próba śpiewu na powie-
trzu i naleśniki. Dziś pikniki stały się 
już tradycją. - Energii i zaangażowania było 
sporo, wpadliśmy na pomysł, aby pójść dalej, 
na następny poziom. Chcieliśmy też przyczynić 
się do budowy kościoła – wspomina Iwona 
Kowalska. Tak zrodził się pomysł płyty 
– dzieci nagrały swój kościelny repertuar 
(tu znowu pomógł skromny i nieoce-
niony Piotr Czaplicki, gdy okazało się, że 
w swoim domu urządził niemal profesjo-
nalne studio nagrań). Płyta rozchodzi się 
po parafii niczym muzyka gwiazd, rodzice 
kupują ją jako cegiełkę na budowę.
 Na początku tego roku Paweł Filip-
czak przyniósł ogłoszenie – są przesłu-
chania do festiwalu „Chrześcijańskie 
Granie” w Dobrym Miejscu w Warsza-
wie. „Jedziemy”? To była szansa wyjścia 
z pieśniami i muzyką scholii poza kościół 
w Dawidach. W Warszawie stanęli na sce-
nie wśród 20 zespołów. Wrócili do domu 
z wyróżnieniem i statuetką.
 – Co będzie następnym poziomem? Może 
jednakowe stroje? – pytam Iwonę Kowal-
ską. Jest już po mszy, stoimy w kościele 
razem z proboszczem, organistą, muzy-
kami, wokół biegają dzieci ze scholii. - Nic 
na siłę – odpowiada. – Co się ma wydarzyć, 
to się wydarzy. Zostawiamy to Panu Bogu.

Anita Czupryn, 
dziennikarka „Polska The Times”

Więcej o Scholi można się dowiedzieć 
na Facebooku: www.facebook.com/scholalala

Schola-la-la © Bartek Syta
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Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ładach
Trwają ostatnie prace nad projektem rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ładach. 
Wszystko wskazuje na to, że z pracownia architektoniczna Karpia Consalting 
z Krakowa sprostała wymaganiom zarówno dyrekcji i grona pedagogicznego 
szkoły, którzy opracowali koncepcję użytkową placówki,  jak też inspektorów 
z Urzędu Gminy Raszyn i Wójta Andrzeja Zaręby. W opiniowaniu projektu brał 
również czynny udział Radny Tadeusz Pawlikowski oraz  mieszkaniec Dawid 
Bankowych, architekt Pan Janusz �uchowicz. Wszyscy zainteresowani szczegó��uchowicz. Wszyscy zainteresowani szczegó�. Wszyscy zainteresowani szczegó�
łowo analizowali przesyłane propozycje, wiedząc, że od staranności i przemyśleń 
na etapie projektowania zależy ta inwestycja. Architekci wprowadzili wszystkie 
możliwe poprawki i ostatnia wersja została zaakceptowana.

Szkoła Podstawowa w Ładach 
za kilka lat

Rozbudowa szkoły to bardzo kosz-
towna inwestycja. Ze względu na moż-
liwości finansowe gminnego budżetu 
budowa zostanie podzielona na kilka 
etapów, do czego przystosowano projekt. 
W pierwszym etapie powstanie nowa 
część, na dokupionej działce, z łączni-
kiem do hali sportowej, świetlicy i auli. 
W drugim etapie zostanie wybudowana 
hala sportowa, w trzecim stołówka i aula. 
Czwarty etap to przebudowa starej części, 
piąty budowa boiska, a w szóstym nastąpi 
adaptacja parteru domu mieszkalnego dla 
potrzeb szkoły. 
 Dobudowana część szkoły będzie 
dwupiętrowa. W sumie na poziomie par-
teru będzie miała 4292 m2 powierzchni, 
na pierwszym piętrze – 2448 m2, 
a na drugim piętrze – 1388 m2. Razem  
ponad 8000 m2. W całej placówce będą 
22 klasy, w tym większość z zapleczem, 
4 sale przedszkolne, sala języków obcych, 
sala informatyczna, sala terapii zajęcio-
wej, sala do gimnastyki korekcyjnej. Poza 
tym będzie miejsce na gabinet dyrektora, 
dwa pokoje nauczycielskie, gabinet lekar-
ski, pielęgniarki, logopedy, pedagoga, dużą 
bibliotekę, świetlice, rozległe szatnie, oraz 

bardzo rozbudowaną część sportową 
z dwiema salami gimnastycznymi, zaple-
czem dla nauczycieli wf oraz sanitaria-
tami z natryskami.  Nie zapomniano też 
o auli, która jednocześnie pomieści około 
250 osób. 
 Na terenie wokół szkoły powstanie 
40 miejsc parkingowych, z czego 18 od 
ul. Miklaszewskiego, w związku z umiej-
scowieniem w tej części budynku sal dla 
klas „0”. Od tej strony powstanie też plac 

zabaw dla dzieci przedszkolnych. 
Rozbudowa szkoły w Ładach to duże 
wyzwanie,  zarówno logistyczne, jak 
i finansowe. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że jest to konieczna inwestycja, ponie-
waż  w rejonie szkoły jest coraz większa 
liczba mieszkańców, w tym najmłodszego 
pokolenia. Wysoki poziom nauczania 
w placówce powoduje, że wielu rodzi-
ców, mimo bliskości Warszawy, tu decy-

duje się posyłać swoje dzieci. Zapewnienie 
im jak najlepszych warunków kształcenia 
i wychowania to zadanie, którego realiza-
torem jest organ prowadzący czyli Gmina 
Raszyn. Działka została kupiona, projekt 
prawie zakończony, w kolejnych latach 
inwestycja powinna znaleźć swoje miej-
sce w budżecie gminy. Wówczas to o co 
z takim uporem starali się wszyscy zainte-
resowani rozwojem Szkoły w Ładach sta-
nie się faktem. Powodzenia!        M. Kaiper

ROZBUDOWA SZKOŁY W ŁADACH
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INWESTYCJE

Ostatnia studzienka kanalizacyjna 
na Falenckiej
Budowa kanalizacji w ul. Falenckiej, na odcinku od Źródlanej 
do Al. Krakowskiej dobiega końca. Ostatnia,  wykonana stu-
dzienka dochodzi do arterii. Wykonana sieć ma 1,1 km, a zro-
biono ją tak, że gdyby nie studzienki, prawie nie widać byłoby, 
że powstała. Choć biegnie w terenie prawie nie zabudowanym, 
jej powstanie było konieczne do połączenia z oczyszczalnią 
kanalizacji  w  ul. Wspólnej w Jankach i w Wypędach.

Kolejne przetargi na budowę kanalizacji
Pod koniec marca na stronie Urzędu Gminy Raszyn pojawiła się informacja o kolejnym przetargu na budowę kanalizacji dofi-
nansowanej z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przetarg obejmuje nastę-
pujące  zadania:
Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej we wsi Falenty Nowe w ramach kontraktu W.2.2.4 realizowa-
nego ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” z terminem wykonania do 31 sierp-
nia 2014 r.
Zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Za Olszyną we wsi Łady w ramach kontraktu W.2.2.4 realizowanego ramach 
projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn, z terminem wykonania do 30 września 2014 r.
Zadanie 3 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puchały – kontrakt III”- w ramach projektu pn. Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III”, z terminem wykonania do 30 października 2014 r.
Zadanie 4 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Nowy i Słomin ul. Sadowa – kontrakt IV” – w ramach 
projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III” z terminem wykonania do 30 wrze-
śnia 2014 r. 
Rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić w drugiej połowie maja.

Podest sceniczny dla SP w Raszynie
W ostatnim czasie zostało przeprowadzone postępowanie mające na celu wyłonienie 
dostawcy podestu scenicznego dla Szkoły Podstawowej w Raszynie. Zgłosiło się 5 firm z 
terenu całej Polski. Najkorzystniejszą ofertę, z ceną brutto – 15 610,79 zł złożyła firma 
WAMAT Spółka z o.o., z miejscowości Podleszany z okolic Mielca. Podest powinien być 
dostarczony w ciągu 21 dni od podpisania umowy. 

Budowa Raszyńskiego Centrum Kultury
Po raz kolejny zapraszam Państwa na krótki spacer po jednej z największych 
w tej kadencji inwestycji – Raszyńskim Centrum Kultury. Prace posuwają się 
do przodu: prawie w całym budynku położono wszystkie instalacje, tynki 
cementowe oraz gładź.  Obecnie wykańczana jest duża sala na pierwszym 
piętrze. Jeszcze tylko pokrycie dachu blachą, wstawienie okien i dokończe-
nie ocieplania elewacji i rozpoczną się prace wykończeniowe. Parking przy 
budynku jest już wybudowany. Wszystko odbywa się zgodnie z harmonogra-
mem, jest duża szansa, że pod koniec sierpnia budowa zostanie zakończona. 

Budowa zakończona © M. Kaiper

Parking przy RCK © M. Kaiper Sala na parterze © M. Kaiper

Klatka schodowa © M. Kaiper

Korytarz na paterze 
© M. Kaiper
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Nowa ulica Magnolii
W Falentach, w ulicy Magnolii zakończono 
budowę kanalizacji i przebudowę ulicy. Beto-
nowa kostka, z krawężnikami, zastąpiła starą, 
zniszczoną nawierzchnię. Inwestycję wyko-
nano w ciągu półtora miesiąca i pewnie mało 
kto pamięta, jak ulica wyglądała wcześniej. Nie 
została włączona do budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej na tym terenie, ponieważ gmina nie 
miała do niej prawa własności. Dzięki staraniom 
radnego z tego terenu Pana Sławomira Ostrzyżka, 
gmina uzyskała prawo do budowy kolektora 
i przebudowy ulicy, wykonała projekt i już pod 
koniec ubiegłego roku rozstrzygnęła przetarg na 

wykonanie inwestycji. Miło patrzeć jak zmieniają się kolejne miejsca 
w gminie. 

INWESTYCJE

Nauczycielska i Spółdzielcza 
w Raszynie
Nauczycielska ma 446 mb, Spółdzielcza – 683 mb, 
łącznie 683 mb. Powierzchnia obydwu ulic to 3790 m2 
jezdni i 1891 m2 chodnika, 634 m2 zjazdów, ciąg pie-
szo jezdny o pow. 367,5 m2 oraz 1382 m2 trawnika. 
Razem inwestycja odbywa się na 8 227 m2. Obecnie 
obydwie ulice są rozkopane na całej długości. Po zdję-
ciu nawierzchni rozpoczęto przebudowę instalacji: kana-
lizacji deszczowej i wodociągowej. Trwające prace są 
z pewnością dużą niedogodnością dla mieszkańców, ale 
pocieszeniem to, że zakończą się, jak wynika z warun-
ków rozstrzygniętego przetargu, najpóźniej pod koniec 
sierpnia, a sądząc po postępie prac, znacznie wcześniej. Wówczas, te zaniedbane od lat ulice 
będą się wspaniale prezentować.

Pielęgnacja gminnej zieleni
Wypielęgnowana zieleń tzw. „publiczna” jest jednym ze świadectw dbałości gospodarzy gminy o jej 
prezentację. W Gminie Raszyn, szczególnie w jej centralnej części, jest wiele miejsc z roślinami, które 
powinny być pielęgnowane. Największym jest oczywiście park nad Raszynką, ale innych jest też 
niemało. 
 W marcu wyłoniona została firma, która w bieżącym roku zajmie się „Wycinką i pielęgnacją zieleni 
na terenie Gminy Raszyn”. W przetargu wygrała nasza rodzima firma AGAdendron  Sp. j. Agaty Szy-
mańskiej i Bożeny Szymańskiej z Raszyna oferując kwotę 93 255 zł.

Kanalizacja deszczowa w ul. Przesmyk w Rybiu
Ulica Przesmyk w Rybiu to wąziutka uliczka, o długości ok. 480 mb, która przez ul. Wczasową łączy dwa 
ważne trakty: Raszyńską i 19 Kwietnia. W marcu na stronie Urzędu Gminy pojawiło się ogłoszenie o prze-
targu na wykonanie kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca będzie miał 
czas na pracę do 30 października 2014 r.

Przebudowa ul. Nauczycielskiej w Raszynie © M. Kaiper

Ostatnie szlify © M. Kaiper

Strony redaguje 
Małgorzata Kaiper
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Nareszcie przyszła, nareszcie jest, 
włączmy pozytywne emocje !!!
Na 21 dzień marca każdego roku czekamy wszyscy. Wreszcie mamy okazję wyjść 
na długi spacer czy pojeździć na rowerze.  Dlatego zdrowo i sportowo powitali�
śmy wiosnę w Szkole Podstawowej im. ks. J. Poniatowskiego  w Ładach. Na co 
dzień   promujemy zdrowie, sport i uśmiech, zadbaliśmy więc o to, aby tego wła�
śnie dnia nie zabrakło nam ruchu, uśmiechu, kolorów i witamin.

Od rana korytarze naszej szkoły wypeł-
nili uczniowie w kolorowych, wiosen-
nych strojach i już to wprawiło nas 
w dobry nastrój. Tuż przy wejściu sta-
nęła tablica, na której każda klasa mogła 
umieścić wiosenne hasło lub rymowankę,  
będące efektem ogłoszonego wcześniej 
konkursu. A już od drugiej lekcji na sali 
gimnastycznej rozpoczęła się prawdziwa 
sportowa rywalizacja. Ruszył turniej 
w dwa ognie usportowione. Rywalizowali 
i młodsi i starsi, walka była wyrównana, 
ale zawsze zgodnie z zasadami fair-play. 
Po dużej dawce ruchu każda klasa robiła 
to, co uznała za najbardziej wiosenne. 
Były zatem  stosy zdrowych i ślicznych 
wielobarwnych kanapeczek, smaczne 
sałatki, a następnie degustacja (ależ była 
uczta!!!).  Inni różnymi technikami  deko-
rowali swoje sale. Pojawiły się  plasteli-
nowe kwiatki na  polnych kamieniach, 
papierowe wycinanki i inne kolorowe cuda 
tworząc piękne dekoracje całej szkoły. 
 W minionym tygodniu gościliśmy 
u nas uczniów z zaprzyjaźnionych 
gminnych szkół z Sękocina i Raszyna, 
na zawodach sportowych. Dziewczęta 
i chłopcy klas czwartych rozegrali mecze 
w „dwa ognie”. Bezapelacyjnie wszystkim 

młodym sportowcom należą się złote 
medale za zaangażowanie, dostarczenie 
nam pozytywnych emocji oraz  za spor-
tową walkę godną mistrzów. Gratulacje!  
 Żeby tradycji stało się zadość były 
i wagary, a jakże! Klasa czwarta została  
„porwana” z lekcji przez wychowawcę 
(trzeba było widzieć ich miny!?). Ucznio-
wie grzecznie wsiedli do autokaru i odje-
chali w stronę Janek… A tam: piękny 
i wzruszający film o Wielkim Polaku Janie 
Pawle II (szczerze polecamy),  potem wiel-
kie, smaczne, owocowe, kolorowe … lody. 
Pycha!!!
 Po wesoło spędzonym dniu zabie-
ramy się do pracy, bo koniec roku szkol-
nego zbliża się wielkimi krokami. Ale 
na początek  mocno trzymamy kciuki 
za koleżanki i kolegów z szóstych klas 
i za wyniki sprawdzianu, który napiszą 
1 kwietnia.  Pilnie pracowali przez cały 
rok, więc możemy być o nich spokojni. 
 A na koniec u progu wiosny wszystkich 
czytelników zachęcamy do ruchu i sportu 
i życzymy wielu powodów do uśmiechu, 
bowiem od zawsze wiadomo, że sport 
i radość to samo zdrowie.

Zespół ds. Promocji Zdrowia SP Łady

STRAŻACY SĄ WŚRÓD NAS – uczniowie szkoły  w  Ładach 
najlepsi w Powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 15 marca 2014 roku w siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach 
przeprowadzono powiatowe eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Turniej przeprowadzono w trzech grupach 
wiekowych: szkoły podstawowe, gimna-
zja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Wzięło 
w nim udział łącznie 25 uczestników. 
 Ogromnym sukcesem jest pierwsze 
miejsce Aleksandry Wrony, uczennicy 
Szkoły Podstawowej w ŁADACH,  która 
zakwalifikowała się do eliminacji woje-
wódzkich i będzie reprezentowała Powiat 
Pruszków. Cieszy również III miejsce 
Wojtka Leśniewskiego, również ucznia 
naszej Szkoły. 
 O tym, że nasza Szkoła ma już nie-
wątpliwie ugruntowaną tradycję w przy-
gotowaniu uczniów do Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej, świadczy 
chociażby fakt, iż w kategorii gimnazjal-
nej pierwsze miejsce zajął Michał Barto-
szewski, zaś drugie - Dawid Bieńko. Obaj 
uczniowie – absolwenci naszej Szkoły.
 Uczniów przygotowywały panie: 
Iwona Pastuszka oraz Katarzyna 
Czajka-Filipowska.

Iwona Pastuszka SP ŁADY

Podwójny sukces 
OLI WRONY
Jak co roku nasza Szkoła bierze udział 
w konkursach przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych organi-
zowanych przez Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty. Tegoroczny udział okazał 
się wielkim sukcesem! Mamy bowiem 
laureatkę konkursu matematycznego, 
którą została Aleksandra Wrona z klasy 
VI A (nauczyciel: Piotr Królak). Tym 
samym Ola jest zwolniona z pisania 
sprawdzianu szóstoklasisty i otrzymuje 
z niego maksymalną ilość punktów.
 Ale to nie koniec sukcesów - mamy 
także dwie finalistki konkursu poloni-
stycznego: Aleksandrę Wronę i Weronikę 
Zawadzką z klasy VI A (nauczyciel: Iwona 
Pastuszka). 
 Serdecznie gratulujemy dziewczynkom 
i życzymy im takich samych sukcesów 
w gimnazjum.       Iwona Pastuszka SP ŁADY

Ekosękoludki w akcji!

Ekosękoludki ze Szkoły Podstawowej 
w Sękocinie nie ustają w działaniach 
propagujących właściwe zagospodarowy-
wanie elektroodpadów. Przypomnijmy, 
że w ubiegłym roku drużyna odnio-
sła ogromny sukces zajmując pierwsze 
miejsce w Polsce i nagrodę Grand Prix 
w V edycji ogólnopolskiego konkursu edu-
kacyjnego „Drugie życie elektrośmieci”. 
Zespół ze Szkoły Podstawowej w Sękoci-
nie okazał się najlepszym spośród wszyst-
kich kategorii szkół: podstawowych, gim-
nazjalnych i ponad gimnazjalnych.
 W tym roku dzieci kontynuują pro-
ekologiczne działania, starając się włączyć 
w nie jak najwięcej osób. Tym razem Ekose-
koludki odwiedziły podczas sesji Radnych 
Gminy Raszyn, zapraszając wszystkich 
obecnych o udziału w zbiórce elektrośmieci 
oraz wręczając im własnoręcznie wyko-
naną gazetkę. Maja już za sobą popracie, 
co widać na zdjęciu, sołtys Laszczek Pani 
Marianny Bąkiewicz i sołtysa Sękocina 
Starego Pana Krzysztofa Dziekańskiego. 
Taka aktywność i pomysłowość młodych 
ekologów daje ogromną szansę na powtó-
rzenie ubiegłorocznego sukcesu.     M. Kaiper

SUKCESY UCZNIÓW

Ekosekoludki na Sesji Rady Gminy © M. Kaiper

Zwycięzcy ze SP w Ładach © arch. szkoły
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Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka  „Pod Topolą”
W marcu odbyła się rekrutacja do Przed-
szkoli znajdujących się w Gminie Raszyn.   
W Przedszkolu „Pod Topolą” 13.03 oraz 
25.03  zorganizowano dni otwarte. Była 
to doskonała okazja do rozmów rodziców 
z nauczycielami, specjalistami, a także 
możliwość zwiedzenia naszej placówki. 
Mamy nadzieję, że wszyscy zaintere-
sowani otrzymali od nas wyczerpujące 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 
Na nowych Przedszkolaków czekamy we 
wrześniu, a tymczasem z  przyjemnością 
informujemy, że przy Przedszkolu pracę 
rozpoczął Zespół Wczesnego Wspomaga-
nia Rozwoju Dziecka. 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka 
(WWRD) to interdyscyplinarne podej-
ście, umożliwiające objęcie dziecka 
i jego rodziny specjalistyczną opieką. 
To kompleksowe, intensywne i wielo-
specjalistyczne działania mające na celu 

pobudzanie i stymulowanie psychorucho-
wego oraz społecznego rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia pierwszych sygnałów 
nieprawidłowego funkcjonowania do pod-
jęcia nauki w szkole. Zakres wczesnego 
wspomagania rozwoju może dotyczyć: 
rozwoju motorycznego, stymulacji poli-
sensorycznej, rozwoju mowy i języka, 
orientacji i poruszania się w przestrzeni, 
usprawniania widzenia, słuchu, umie-
jętności samoobsługi i funkcjonowania 
w środowisku, komunikacji z otoczeniem 
i funkcjonowania w relacjach z innymi. 
WWRD to również praca z rodzicem 
i rodziną dziecka, polegająca na udzie-
laniu pomocy w zakresie kształtowania 
postaw i zachowań  pożądanych  w kon-
taktach z dzieckiem, udzielaniu instruk-
tażu i porad oraz prowadzeniu kon-
sultacji w zakresie pracy z dzieckiem, 
pomocy w przystosowaniu warunków  

w środowisku domowym do potrzeb 
dziecka oraz pozyskaniu i wykorzysta-
niu w pracy z dzieckiem odpowiednich 
środków dydaktycznych i niezbędnego 
sprzętu. Szczegółowe informacje na temat 
funkcjonowania WWRD uzyskać można 
bezpośrednio w Przedszkolu. Serdecznie 
zapraszamy!

Paulina Sępek, logopeda/neurologopeda w Przedszkolu 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Raszynie

Przedszkole w Dawidach Bankowych
Gmina Raszyn należy do najprężniej roz-
wijających się gmin w powiecie prusz-
kowskim. Szybki rozwój to m.in. zasługa 
powstających tu nowych firm, które two-
rząc miejsca pracy dla ludności miejsco-
wej, zachęcają nowych mieszkańców 
do osiedlania się na jej terenie. To z kolei 
zwiększa zapotrzebowanie na placówki 
edukacyjne dla naszych dzieci, które 
potrzebują nie tylko przestronnych szkół 
(rozbudowa Szkoły w Ładach, Sękocinie), 
ale też przedszkoli zlokalizowanych bli-
sko domów.
 Jednym z takich rejonów są Dawidy 
Bankowe, gdzie domy wyrastają jak przy-
słowiowe „grzyby po deszczu”. Najczę-
ściej budują je młodzi ludzie, stąd duże 
zapotrzebowanie na placówki wychowania 
przedszkolnego. Właśnie w odpowiedzi na 
to powstało „MOJE PRZEDSZKOLE” 

– pierwsze przedszkole niepubliczne 
w Dawidach Bankowych, mieszczące się 
przy ul. Starzyńskiego, w bliskim sąsiedz-
twie rozbudowywanej szkoły podstawowej 
w Ładach. Dla rodziców wożących dzieci 
do niepublicznych placówek na Ursyno-
wie, to ciekawa oferta. 
 Przedszkole znajduje się w lokalu 
spełniającym wszelkie normy stawiane 
dla przedszkoli przez UE, a jej właści-
cielka, pedagog z wykształcenia, z pasją 
rozpoczęła planowanie i organizowanie 
pracy. Wychodząc z założenia, że naj-
wcześniejsze lata życia dziecka są najistot-
niejsze w kształtowaniu jego charakteru, 
w programie położono nacisk na zajęcia 
związane z ekologią oraz zdrowym trybem 
życia. Dzieci będą mogły uczestniczyć 
w prowadzeniu Eko-ogródka, a rodzice 
w warsztatach tematycznych. Placówka 

rusza we wrześniu tego roku, nabór zaś 
od kwietnia. Przedszkole posiada wła-
sną kuchnię, dzięki czemu możliwe 
będzie stosowanie diety dla dzieci z aler-
giami pokarmowymi. Godziny otwarcia 
placówki: 7:00-18:30, są dostosowane 
do potrzeb długo pracujących rodziców. 
Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie  www.mojeprzedszkole.waw.pl.

Małgorzata Kaiper

Moje Przedszkole © W. Nojman

NAJSTARSI I NAJMŁODSI

Seniorzy na Festiwalu w Warszawie
29 i 30 marca br. seniorzy z trzech zespo-
łów: „Barwy Jesieni”, którym akompanio-
wał Pan Paweł Wiśniewski oraz „Rybia-
nie” i „Seniorki”, którym akompaniował 
Pan Piotr Piskorz, uczestniczyli w XIII 
Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespo-
łów Wokalnych Seniora, który odbywał 
się w Domu Kultury „Zacisze” w War-
szawie. W Festiwalu wzięły udział ogó-
łem 53 zespoły, w tym: 10 chórów, 
10 kabaretów, 10 zespołów folklory-
stycznych oraz 23 zespoły wokalne.  

Zapowiadając zespoły organizatorzy 
pochwalili Gminny Ośrodek Kultury 
w Raszynie za tak liczną reprezentację. 
Występy naszych zespołów bardzo podo-
bały się zgromadzonej publiczności. Podo-
bały się również eleganckie stroje „Senio-
rek”, zakupione z funduszy sołeckich 
osiedla Raszyn I oraz z funduszy GOK-
u, a także wymyślne przebrania (w tym 
peruki) nawiązujące do stylu epoki 
„Dzieci kwiatów” zaprezentowane przez 
„Rybian”.

 Organizowany od lat Festiwal zyskał 
już międzynarodową sławę. Dzięki niemu 
szeroka publiczność może podziwiać 
twórczą aktywność seniorów, ich umie-
jętności, wspaniałe pomysły i zaangażo-
wanie, którego może pozazdrościć nie-
jeden młody człowiek. Tak liczny udział 
seniorów z naszej gminy jest niewątpli-
wym dowodem na to, że aktywność twór-
cza w tej dekadzie życia jest absolutnie 
możliwa.

Maria Izabela Makarska

Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem specjalnym © arch. przedszkola 
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Wyłudzenia „na wnuczka”
– Babciu, wpadłem w tarapaty i potrzebuję dużo pieniędzy! – w taki sposób przebie�
gli naciągacze okradają starszych ludzi. To tak zwana metoda „na wnuczka”. 
Ostatnimi czasy Posterunek Policji w Raszynie odnotował szereg tego typu prze�
stępstw. Trudniący się tym procederem złodzieje wydają się być świetnie zorga�
nizowaną grupą. Do perfekcji opanowali zarówno samo wyłudzanie pieniędzy 
od starszych osób, jak też przekazywanie ich w gotówce, czy przelewem tak, aby 
trop się urywał. Tylko zdecydowany odpór nie tylko starszych osób, padających 
ofiarą oszustwa, ale też ich rodzin i znajomych, a nawet obcych, może położyć 
kres temu przestępczemu działaniu.

„Na wnuczka” czyli jak?

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpie-
czeństwa Rady Gminy Raszyn obecny był 
Komendant Posterunku Policji w Raszynie 
Dariusz Kruziewicz. W trakcie spotkania 
przedstawił metody działania przestęp-
ców.  Wskazał na szereg różnych argu-
mentów wysuwanych przez naciągaczy 
w trakcie rozmowy telefonicznej z niczego 
niespodziewającą się ofiarą. I tak rzekomy 
wnuczek lub wnuczka:
•  trafił do aresztu i musi wpłacić kaucję,
•  uległ wypadkowi, potrzebuje pieniędzy,
•  został porwany, potrzebuje okupu,
•  potrącił, zabił człowieka, musi zapła-

cić, żeby nie pójść do więzienia,
•  leży chory w domu, kolega przyjdzie 

po pieniądze,
•  ma kredyt do spłacenia, za zaleganie 

ze spłatą trafi do więzienia,
•  jest chory, potrzebuje przeszczepu, 

za który musi zapłacić… itp.
Jak widać pomysłowość przestępców 
nie ma granic, a wszystkie podawane 
powody mają poruszyć serce Babci czy 
Dziadka i wytworzyć w nich przekonanie, 
że ukochanej osobie dzieje się krzywda. 

Jeśli uda im się namówić do przekaza-
nia pieniędzy gotówką podstawionej oso-
bie albo przelewem bankowym – znikają 
bez śladu. Odbierający, to tzw. „słupy”, 
czyli osoby, które za parę złotych przeno-
szą pieniądze z jednego miejsca do dru-
giego, nie widząc osoby, która je odbiera. 
Przelewy wędrują przez konta na całym 
świecie.

Jak się bronić?
Najlepszym sposobem uchronienia się 
przed taką formą kradzieży jest uświada-
mianie osób starszych o sposobach dzia-
łania przestępców. Każdy sposób, jaki 
wypracuje rodzina w takiej sytuacji może 
być skuteczny. Najprostsze to:
•  umówienie się w rodzinie, że nie prze-

kazuje się pieniędzy żadnej nie znanej 
osobie, ani nie wysyła ich na niewia-
dome konto bankowe,

•  po telefonie z prośbą o pieniądze 
należy koniecznie potwierdzić 
u wnuczka, wnuczki, córki, syna, czy 
ktokolwiek w ich imieniu dzwonił

•  po podejrzanym telefonie należy zawia-
domić policję.

Ofiarą przestępców najczęściej 
padają osoby samotne
Starość to trudny czas, nie tylko chorób, 
czy gorszej kondycji fizycznej, ale też 
często samotności. Starsi ludzie, nawet 
jeśli dawniej byli otoczeni gromadą 
dzieci, czy małych wnuków, obecnie nie-
jednokrotnie zostają sami. Serce jednak 
nie zmienia się tak jak twarz, czy postura. 
Jest gorące jak dawniej, a czasem potrze-
bujące jeszcze więcej wsparcia i miło-
ści. Nie oszukujmy się: nie padnie ofiarą 
złodziei osoba mieszkająca z rodziną, 
czy utrzymująca z nią bliskie stosunki, 
mająca wiedzę, co się z jej najbliższymi 
dzieje. Łatwym łupem pada za to bab-
cia stęskniona za wnuczkiem, gotowa mu 
pomóc w każdy, choćby w tak dziwny 
sposób.

A Ty? A my?
Możemy zahamować ten niecny proce-
der, jeżeli nie będziemy obojętni na los 
naszych najbliższych, ale też sąsiadki czy 
znajomej. Czy też uchronimy całkiem 
obcą osobę, tak jak pewien kierowca tak-
sówki, który podczas rozmowy z pasaże-
rem dowiedziawszy się, że te wiezie wła-
śnie pieniądze, żeby je przekazać osobie 
przysłanej przez wnuczka, przekonał go 
do zgłoszenia się ze sprawą na policję. 
Nie miała takiego szczęścia mieszkanka 
Falent, która straciła 50 000 zł.

Małgorzata Kaiper

NIE dla wypalania traw!
Wojewoda Mazowiecki, Starosta Pruszkowski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej, a także oddziały OSP z terenu gminy, rozpoczęły szeroką akcję wyjaśniającą zagrożenia 
płynące z wypalania traw. Proceder ten występuje zwłaszcza wiosną, a tłumaczony jest błęd-
nym i złudnym przeświadczeniem, że wypalanie użyźnia i oczyszcza glebę. W rzeczywistości 
powoduje wyjaławianie gleby, wprowadza do atmosfery trujące związki szkodliwe dla ludzi 
i zwierząt. Powstające zadymienie jest szczególnie groźne dla ludzi z uwagi na możliwość zatru-
cia. Poza tym jest ogromnym zagrożeniem pożarowym, ponieważ suche trawy łatwo zapalają 
się i palą bardzo szybko, zagrażając ludziom, ich dobytkowi i zwierzętom. Wypalanie traw to 
także duże zagrożenie dla lasów sąsiadujących z łąkami. Pożary prowadzą do nieodwracalnych 
zmian w środowisku naturalnym. 
 Z uwagi na te wszystkie uwarunkowania za wypalanie traw grożą surowe sankcje – kara 
aresztu, nagany lub grzywny o wysokości od 20 zł do 5000 zł.

Małgorzata Kaiper
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a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.

GMINNE SPRAWY
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Falenty tradycyjnie powitały wiosnę
Już po raz piąty w Filii GOK-u w Falen-
tach powitano wiosnę podczas sympa-
tycznego spotkania, zorganizowanego 29 
marca przez pracowników filii we współ-
pracy z Klubem Seniora „BRZOZA”, Radą 
Osiedla oraz OSP Falenty. W nastrój wie-
czoru wprowadziła publiczność urocza 
sceneria w kolorystyce wiosennej. Wio-
sna jako pora roku wprowadza w nasze 
życie radosny nastrój wraz ze słońcem 
i budzącą się z zimowego snu przyrodą. 
I tego typu wrażenia, opisywane suge-
stywnie we własnych wierszach prezen-
towali członkowie Klubu Literackiego, 
już od 10 lat działającego przy GOK-u: 
Ludwik Jankowski, Bogumiła Kędziora 
„SZABEL” i Monika Matyjasiak. Recyta-
cje przeplatane były utworami muzycz-
nymi (w różnej stylistyce i konwencji), 
które na instrumentach klawiszowych 
wykonywali uczniowie instruktora muzyki 
Piotra Piskorza: Nina Burzyńska, Tinka 
Ha, Blanka Jaśkiewicz, Zuzia Małecka, 
Milena Pengryn, Madzia Szczytowska, 

Bartek Chojnowski, Radek Hajc, Borys 
Tomaszewski, Gabrysia Grzegorzewska. 
Instrumentalnym popisom towarzyszyła 
wystawa dziecięcych prac plastycznych, 
wykonanych podczas zajęć pod kie-
runkiem instruktora plastyki Barbary 
Zarychty. Uczestnicy: Kornelia Kozłow-
ska, Weronika Rejczak, Maja Borowa, 
Agata Krajewska, Gabrysia Grzegorzew-
ska, Marta Iwicka, Wiktoria Noworol, 
Joanna Janiak, Hanna Janiak, Antosia Pią-
tek i Krzyś Piątek. Ekspozycję wzbogaciły 
także piękne kompozycje wykonane przez 
dorosłych artystów: Mariannę Sławińską, 
Zofię Janiszewską, Władysławę Szulecką, 
Kordulę Gryglak. Ostatnim punktem pro-
gramu był ekspresyjnie wykonany i owa-
cyjnie przez publiczność przyjęty kon-
cert zespołu „Mrokowiacy” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lesznowoli. W Falen-
tach gościł Wójt Andrzej Zaręba, radni, 
sołtysi, przewodniczące raszyńskich klu-
bów seniora, seniorzy oraz mieszkańcy 
gminy. 

Spotkanie zakończyła degustacja „naj-
ciekawszych koreczków wiosennych”, 
wykonanych przez mieszkańców Falent. 
A całość jak zwykle, wspaniale zorganizo-
wały i z elegancją prowadziły – Swietłana 
Żarczyńska, kierownik Filii oraz Zyta 
Stapel, przewodnicząca Klubu Seniora 
w Falentach.

Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK

W Raszynie zagra Włodek Pawlik!
Jak przed rokiem, Święto 3 Maja  uświetni 
organizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury recital fortepianowy. Tym razem 
będzie to sensacyjne wydarzenie, bowiem 
zaproszenie przyjął Włodek Pawlik, nie-
dawny zdobywca najbardziej prestiżowej 
nagrody muzycznej na wiecie - Grammy. 
Pianista jest pierwszym polskim muzy-
kiem rozrywkowym (jazzmanemi kompo-
zytorem), który dostąpił tego zaszczytu. 
Koncert odbędzie się w kościele w Raszy-
nie pw Św. Szczepana 3 maja o godz. 19 
(po Mszy o godz. 18). Jego współorga-
nizatorem jest Rada Powiatu Pruszkow-
skiego a patronat objęła Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego, pani Elżbieta Smolińska. 
Wstęp wolny.

Piotr Iwicki Włodzimierz Pawlik

Piotr Piskorz z uczennicą © A. Pluta

Podziekowania dla młodego artysty © A. Pluta Wiosna Ach to Ty © A. Pluta

GMINNY OŚRODEK KULTURY
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Warszawska Syrenka
Już po raz trzydziesty siódmy odbył 
się Konkurs Recytatorski „Warszawska 
Syrenka”, którego organizatorem jest 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. 
W Raszynie tradycyjnie eliminacje 
gminne zorganizował Gminny Ośrodek 
Kultury, zapraszając do udziału uczniów 
wszystkich szkół podstawowych z terenu 
gminy oraz gimnazjalistów.

Do etapu gminnego konkursu zakwalifi-
kowało się 73 uczestników w trzech kate-
goriach wiekowych. Jury, w którego skład 
weszły panie: Krystyna Lipińska, Elżbieta 
Zatyka oraz Magdalena Golec miało zada-
nie dokonania wyboru laureatów, czyli 
najlepszych z najlepszych. A zapewniam 
jako obserwator konkursu, że nie było 
to  łatwe, ponieważ wszyscy uczestnicy 

reprezentowali wysoki poziom wyko-
nania wybranych przez siebie utworów. 
A niektórzy wręcz zachwycili szacowne 
jury  interpretacją  i  kulturą mowy. A te 
względy jak również rozbudzanie zami-
łowania do języka ojczystego oraz  litera-
tury stanowią główne cele konkursowych 
zmagań. Poniżej przedstawiam wyniki eli-
minacji gminnych:

Wyniki eliminacji gminnych XXXVII edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

Kategoria klasy 0–III:
I miejsce:

Iga Puławska  kl. III B SP Łady
Milena Pengryn kl. II A SP Łady
Emilia Łucjanek  kl. III A SP Raszyn

II miejsce:
Filip Piwowarski kl. O A SP Sękocin
Krzysztof  Michałak kl. III G SP Raszyn
Nikola Ciećwierz kl. I E SP Raszyn

III miejsce:
Gabriela Szymanek kl. I B SP Sękocin
Barbara Kowalska kl. III E SP Raszyn
Zofia Nockiewicz kl. III A SP Sękocin

Wyróżnienia otrzymali:
Małgorzata Błasiak kl. III B SP Łady
Gabriela Witaszek kl. OC SP Łady
Anna Szałwińska kl. III A SP Łady
Jacek Markowicz kl.III B SP Sękocin
Antonina Więch kl. O B
Zofia Sobańska kl. III G
Maria Kisiel kl. III F
Zofia Gregorczyk kl. III C
Zofia Malowaniec kl. II D

W kategorii klas IV–VI
I miejsce:

Maja Klimaszewska  kl. VI A SP Łady
Zuzanna Bilska kl. V SP Raszyn
Weronika Zawadzka kl. VIA SP Łady

II miejsce:
Oliwia Wielgus kl. VI A SP Łady
Wiktoria Grodzicka kl. IV F SP Raszyn
Rafał Świderek kl. V C SP Raszyn

III miejsce:
Aleksandra Wrona kl. VI A SP Łady
Weronika Lechańska kl. VI E SP Raszyn

Wyróżnienia otrzymali:
Mariusz Matysiak kl. IV  SP Sękocin
Katarzyna Błesznowska kl. V C SP Raszyn
Weronika Sobień kl. IV B SP Raszyn
Marcin Zgiep kl. VI C SP Raszyn

W kategorii Gimnazjum:
I miejsce:

Katarzyna Krawczyk kl. III E
II miejsce:

Karolina Chałupczak kl. I C

Wyróżnienie otrzymała:
Paulina Kamińska kl. II B
Do eliminacji powiatowych komisja 
zakwalifikowała laureatów pierwszych 
i drugich miejsc.
 Eliminacje Powiatowe odbyły się 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszko-
wie 21 marca br.
 Z przyjemnością informuję, że w gronie 
laureatów etapu powiatowego znaleźli się 
także młodzi mieszkańcy naszej Gminy. 

W kategorii klasy gimnazjalne:
II miejsce Katarzyna Krawczyk z kl. III E  
z Gimnazjum Nr 1 w Raszynie

W kategorii klas IV–VI:
III miejsce Wiktoria Grodzicka z kl. IV SP 
w Raszynie

W kategorii klas 0–III:
III miejsce Milena Pengryn z kl.  II SP w Ładach
Wyróżnienie w kategorii klas 0–III:
Filip Piwowarski kl. „O” z SP w Sękocinie
Serdecznie gratulujemy!

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Raszyński Maj
GOK – 3 maja, godz. 19.00 
Po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 – Koncert 
w Kościele św. Szczepana w Raszynie Recital fortepia-
nowy światowej sławy pianisty i kompozytora Włodka 
Pawlika, zdobywcy najbardziej prestiżowej nagrody 
muzycznej na świecie – Grammy. Artysta wykona 
autorski program inspirowany polską muzyką, wpisu-
jący się w klimat Święta Konstytucji 3 Maja. Koncert 
zorganizowany przez GOK, Radę Powiatu Pruszkow-
skiego pod patronatem Starosty Pruszkowskiego.

GBP – 8-15 maja 
XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Plan imprez 
na stronie GBP, w Kurierze Raszyńskim 
i na www.bibliotekaraszyn.pl.

GBP – 9 maja, godz. 18.00 
Otwarcie wystawy starych fotografii z Cyfrowego 
Archiwum Tradycji Lokalnej pt. „Codzienność”, poczę-
stunek. Hol biblioteki, ul. Poniatowskiego 20. Wstęp 
wolny.

UG, GOK, Fundacja Zdrowia i Kul-
tury „Kochaj Życie” – 18 maja
Eko-Piknik – zabawy, konkursy, atrakcje dla dzieci, 
koncert Magdy Steczkowskiej oraz gra światłami – kil-
kuminutowy pokaz laserów.

GBP – 20 maja, godz. 12.00 
Gala Gminna konkursu głośnego czytania Cały Powiat 
Czyta Dzieciom – akcji Starosty Powiatu Pruszkow-
skiego, rozdanie nagród laureatom szkół, wspólna 
lektura wierszy J. Brzechwy. Hol biblioteki. Przepra-
szamy za powstałą z nie naszej winy zmianę terminu 
imprezy z 9 kwietnia.

GOK – 24 maja, godz. 17.00 
Okolicznościowy program artystyczny z okazji Dnia 
Matki przygotowany przez Klub Seniora Rybie, 
w wykonaniu zespołu RYBIANIE. Świetlica Środowi-
skowa w Rybiu, ul. Spokojna 23.

GOK – 25 maja, godz. 19.00 
Po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 – „Naszym 
Mamom...” – okolicznościowy koncert z okazji Dnia 
Matki w wykonaniu młodych utalentowanych miesz-
kańców Raszyna. Promocja Raszyńskich Talentów. 
Kościół św. Szczepana w Raszynie.

GBP – 27 maja, godz. 12.00 
Spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Ciwoniuk dla 
uczniów raszyńskiego Gimnazjum. Czytelnia biblio-
teki.

GBP – 28 maja, godz. 10.00 
Warsztaty nt. kultury Afryki dla dzieci z Przedszkola 
Nr 2 „Wyprawa do krainy tingatinga”. Czytelnia biblio-
teki. Prowadzenie: Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska 
(Fundacja Edukacji Międzykulturowej).

Zapraszamy
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Raszyński Tydzień Bibliotek 2014
W tym roku już po raz XI obchodzimy Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji „Czytanie łączy pokolenia” 
przypomina, że biblioteka jest miejscem dla wszystkich, nieza-
leżnie od wieku. Trzymając się tej zasady przygotowaliśmy szereg 
atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Tydzień Biblio-
tek rozpoczniemy z Bajkowym Przedszkolem zabawą w tworze-
nie książki mówionej pod hasłem „Mój pierwszy audiobook”. 
9 maja o godz. 18:00. odbędzie się wernisaż wystawy starych 
fotografii z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej pt. „Codzien-
ność”. Podczas otwarcia będzie można otrzymać folder wystawy 
i uczestniczyć w drobnym poczęstunku. Po wernisażu propo-
nujemy naszym Czytelnikom „Prawie noc w bibliotece”, czyli 
wydłużenie godzin otwarcia do godz. 22.00. Przewidujemy dla 
każdego, kto pojawi się u nas o tej porze kawę lub herbatę i cos 
słodkiego. 12 maja o godz. 14:30 odbędą się w bibliotece warsz-
taty dla uczniów klasy 5d z raszyńskiej podstawówki pod hasłem 
„Cienka granica między bezpieczeństwem, a niebezpieczeństwem 
w sieci”. Poprowadzi je Sylwia Czub-Kiełczewska z Instytutu 
Książki. 13 maja o godz. 10:00 odbędzie się lekcja biblioteczna 
dla gimnazjalistów pt. „Biblioteka jest dla Was!”. 14 maja, 
w godz. 9:00�14:00 planujemy „Spotkanie w ogródku”, czyli 
głośne czytanie na trawie dla najmłodszych. Tego dnia przed 
budynkiem pojawi się także specjalna fotościanka, przy której 
dzieci będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie. XI Ogólnopol-
ski Tydzień Bibliotek zakończymy 15 maja o godz. 9.00 spo-
tkaniem autorskim z Wojciechem Widłakiem dla dzieci klas 0-1 
z SP w Raszynie.

Spotkanie historyczne po raz trzeci
25 kwietnia o godz. 17:30 zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych historią Raszyna do biblioteki na trzecie spotkanie 
„Powiedz, co wiesz o Raszynie”. Kolejny raz spróbujemy odszy-
frować osoby i miejsca ze starych zdjęć. Dodatkowo w trakcie 
spotkania zostanie zaprezentowany przewodnik po Cyfrowych 
Archiwach Tradycji Lokalnej w Polsce. Serdecznie zapraszamy!
Zespół GBP w Raszynie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Koncepcja Hali Sportowej w Raszynie
O tym, że taka hala powinna być mówi się 
w gminie od lat. Szczególnie zabiegał 
o powstanie hali Przewodniczący Rady 
Gminy Dariusz Marcinkowski, teraz 
wspomagany przez Katarzynę Klima-
szewską, Dyrektora GOS-u, która przed-
stawiła radnym prezentację mulimedialną 
koncepcji obiektu. 
 Hala sportowo-widowiskowa ma sta-
nowić bazę dla wszechstronnie rozwija-
jącego się w gminie sportu, a spełniając 
międzynarodowe standardy, pełnić będzie 
nie tylko funkcje sportowe i dydaktyczne, 
a także wystawiennicze, koncertowe i tar-
gowe także o charakterze komercyjnym. 
Planowany budynek ma mieć 5512 m2 
na dwóch kondygnacjach i obsłuży 
790 widzów. Parametry hali i otoczenia 
zgodne są z zapisami planu zagospodaro-
wania przestrzennego.
 Celom realizowanym przez gminę 
hala będzie służyć nieodpłatnie, komer-
cyjnie będzie wynajmowana podmiotom 

trzecim. Przyczyni się z całą pewnością 
do rozwoju sportu w gminie, ponieważ 
obecna baza jest już niewystarczająca. 
Będzie także służyć promocji gminy, 

a zgodnie ze współczesnym traktowaniem 
sportu jako produktu, a użytkownika jako 
klienta – zdecydowanie zwiększy atrakcyj-
ność Gminy Raszyn.                     Z. Kaiper

Sport w Szkole Podstawowej w Raszynie
W dniu 12 marca 2014 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Raszynie brali udział w  Między�
powiatowym Turnieju Unihokeja, który został 
zorganizowany w Józefinie. W zawodach uczest-
niczyły ekipy chłopców ze szkół podstawowych 
w Józefinie, Milanówku i Święcicach. Powiat 
pruszkowski reprezentowała drużyna ze Szkoły 
Podstawowej im. C. Godebskiego z Raszyna, 
która po zaciętej walce zajęła IV miejsce.
 A oto skład ekipy: Bartosz Stawczyk, Filip 
Hombek, Szymon Marciniszyn, Tomek Xuan 
Bui, Jakub Pietrzak, Jakub Ziółkowski, Piotr 
Kucharczyk, Mai Van Binh, Jakub Stępniewski, 
Adam Walo i Marcin Zgiep. 
 Wszystkim zawodnikom życzymy dalszych 
sukcesów w tej dyscyplinie.

mgr Agnieszka Zgiep
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Raszynie 

Nabór do Sekcji Bokserskiej 
KS Raszyn
Trener Sekcji Bokserskiej KS Raszyn Pan Krzysztof Wójcik, wielokrotny mistrz 
Polski, zaprasza młodych pasjonatów boksu na treningi, które odbywają się 
w poniedziałki,  środy i piątki,  dla początkujących o 18.00, a dla zaawansowa-
nych o 19.00. Szczególne zaproszenie jest dla najmłodszych zawodników w wieku 
od 10 lat wzwyż.  

SPORT

Projekt hali sportowo-widowiskowej

Zwycięska drużyna © arch. szkoły
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Relacja z V Biegu Raszyńskiego

Pogoda na początku kwietnia potrafi spła-
tać figla. Przekonaliśmy się o tym w ubie-
głym roku, kiedy notabene w Prima Apri-
lis spadł śnieg. Tym bardziej nie dziwiły 
obawy organizatorów V Biegu Raszyń-
skiego, jaka aura przywita pasjonatów bie-
gania przy ul. Szkolnej gdzie 6 kwietnia 
2014 roku rozpoczął się V Bieg Raszyń-
ski. Na szczęście warunki były przyzwo-
ite, co prawda nie było gorąco i słonecz-
nie, ale także nie dokuczał wiatr i opady 
deszczy czy śniegu. 
 Bieg Raszyński ma już swoją renomę, 
a jego uczestnicy rokrocznie biorą w nim 
udział traktując to jako stały punkt w ich 
kalendarium. Wielu z nich poprawia 
swoje życiowe rekordy. Przebieg trasy 
sprzyja bowiem biciu najlepszych wyni-
ków, gdyż jest ona płaska, o równej i bez-
piecznej nawierzchni.
 Sygnał do startu 443 biegaczom 
dał z pistoletu hukowego Wójt Gminy 

Raszyn – Pan Andrzej Zaręba wraz 
z wice Wójt Marzeną Lechańską. 
30 minut i 47 sekund później linię mety, 
jako pierwszy przekroczył Emil Dobro-
wolski z Chotomowa, który stoczył pasjo-
nujący pojedynek z Wojciechem Kopciem 
na co dzień mieszkającym w Olsztynku. 
„Na pudle”, jako ostatni znalazł się Prze-
mysław Dobrowolski z Białej Podlaskiej. 
Wśród pań najszybciej dystans 10 km 
przebiegła Anna Szyszka z miejscowo-
ści Sadowne, uzyskując czas 36 minut 
i 39 sekund. Na podium towarzyszyły 
Pani Ani Mariola Ślusarczyk z Warszawy 
oraz Emilia Kondeja z Józefowa, które 
były wolniejsze od zwyciężczyni o kilka-
naście sekund.
 W kategorii „Gmina Raszyn” laur zwy-
cięzcy powędrował na głowę Krzysztofa 
Brzezińskiego z Podolszyna, II miejsce 
zajął Paweł Troniarz, a III Adam Kamiń-
ski – obydwaj z Raszyna. Najlepszy 

w tej kategorii uzyskał czas 38 minut 
i 44 sekund. Wśród pań Raszynia-
nek triumfowała Monika Walo czasem 
48 minut i 6 sekund. Za nią na metę wbie-
gły Monika Kisson oraz Anna Miązek.
 Tradycją stał się także start w Biegu 
Raszyńskim amatorów Nordic-Walking. 
Wystartowało siedmioro uczestniczek 
i uczestników. Najszybciej dystans poko-
nał Stanisław Troniarz wśród panów, 
a wśród pań Grażyna Troniarz. Pozostałe 
miejsca zajęły Anna Jaroszek i Celina Sza-
rek, zaś płeć męską reprezentował jeszcze 
Grzegorz Sękler.
 Na zwycięzców oraz uczestników cze-
kały atrakcyjne nagrody, które ufundowali 
liczni sponsorzy wspierający co roku Bieg 
Raszyński. Mamy nadzieję, że nie zabrak-
nie ich w przyszłym roku, a w imprezie 
wystartuje jeszcze więcej biegaczy. 
Do zobaczenia na VI Biegu Raszyńskim!

Rafał Ulewicz

BIEG RASZYŃSKI

ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ SPONSOROM:
Bank Spółdzielczy    •    Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Raszyn    •    Jack Pol    •    Magia Dotyku spa    •    Pałczyński przewozy autokarowe

Centru nauki i biznesu Żak    •    Elgrom    •    Ajax-hotel    •    Dixi car    •    Eko hetman    •    Pikiel    •    Centrum Biegowe Ergo Sponsor Główny    •    One Dot
Cater Mark    •    Huub    •    Restauracja Włoska robota    •    Me Albox restauracja    •    Sensmed-rehabilitacje    •    Casino Poland    •    Bisek Domy z drewna

Janki centrum handlowe    •    Toyota Okęcie

SPECJALNE PODZIEKOWANIA PRZEKAZUJĄ DLA:
Świetlicy Środowiskowej w Rybiu    •    Ogniska Wychowawczego w Jaworowej    •    OSP Raszyn, Dawidy, Falenty    •    Komisariatu Policji w Raszynie

Szkoły Podstawowej w Raszynie    •    Gimnazjum nr 1 w Raszynie    •    Wójta Gminy Raszyn    •    Rady Gminy Raszyn    •    Olimpii Wiśniewskiej – opiekuna wolontariatu

Na podium © M. Kania

Tuż po starcie © M. Kania Najlepsi kibice © M. Kania

Ks. Proboszcz Grzegorz Jaszczyk na mecie © M. Kaiper
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Dzień Dobry! XXXVII Edycja Konkursu Recytatorskiego  
„Warszawska Syrenka”

Prace uczestników zajęć plastycznych GOK-u na XIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
„SALVADOR DALI - PALETA SNÓW” 

Konkurs plastyczny 
„Twoja ulubiona opowieść biblijna” 

Marta Iwicka, lat 8 Albert Włodkowski, lat 9

Zuanna Jagodzińska, lat 14

Marcelina Dzieciuch, lat 8 Renata Malczyk, lat 12 Piotr Idzikowski, lat 10 Oliwia Kamieniecka, 
lat 13

Magdalena Pałka, 
lat 12

Helena Sokołowska, lat 10 Maja Do Duong, lat 13 Kajetan Szymczyk, lat 10

Zbliżają się Święta Wielkanocne. To dobra okazja, 
żeby zaprezentować prace plastyczne  uczestników 
Ogólnopolskiego Konkursu o tematyce biblijnej,  
trudnej do plastycznej interpretacji. A zobaczcie, 
jakie powstały ciekawe i ładnie wykonane prace. 
Poniżej prezentuję prace z innego konkursu, który był 
także realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Raszynie. Dzieci na zajęciach plastycznych, 
prowadzonych przez artystę plastyka panią Annę 
Sołtysiak, poznają tajniki twórczości wielkich 
mistrzów. Tym razem zapoznawały się z dziełami 
wielkiego malarza hiszpańskiego XX wieku 
Salwatora Dali. I namalowały piękne kompozycje, 
które nawiązują do jego niezwykłych obrazów, 
wykazując się – podobnie jak mistrz Dali – wspaniałą 
wyobraźnią.  
W marcu odbywały się jeszcze inne konkursy,  
o których wkrótce poinformuję. Nie sposób jednak 
nie wspomnieć XXXVII Konkursu recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”. Oto krótka fotorelacja  
z uroczystości zakończenia eliminacji gminnych, która 
odbyła się 20 marca w sali widowiskowej GOK‑u 
w Urzędzie Gminy. Zainteresowanych odsyłam do 
artykułu wewnątrz numeru „Kuriera Raszyńskiego”. 
Życzę Wam radosnego świętowania Wielkanocy.
Serdecznie pozdrawiam 

Pozdrawiam Raszyniaczek.


