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KURIER
RASZYŃSKI

Pozyskane środki 
z programów UE

10 lat z Unią Europejską 
w Gminie Raszyn

1 563 473 zł

Kadencja
2002-2006
Piotr Iwicki

Kadencja
2010-2014

Andrzej Zaręba

29 641 011 zł

2015

22 021 496 zł

Kadencja
2006-2010

Janusz Rajkowski

727 491 zł

Wypłacono do kwietnia 2014 r.

26 064 527 zł

Pozostało do wypłacenia do końca 2014 r.

3 576 484 zł
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W niedzielę 18 maja wielu mieszkańców gminy 
spotkało się na Eko Pikniku. W tym roku celem 
imprezy było propagowanie czystości naszego 
środowiska naturalnego poprzez uporządkowa-
nie gospodarki ściekowej. Od kilku lat, w kolej-
nych miejscach gminy, dzieje się to przy znacznym 
dofinansowaniu przez Fundusz Spójności UE. – Już 
w tym roku osiągniemy ok. 90% pokrycia Gminy 
Raszyn siecią wodociągów i kanalizacji sanitarnej, 

w przyszłym będzie to 95 %, czym znacznie 
przekroczymy limity, jakich wymaga 

od nas UE – powiedział, otwiera-
jąc imprezę Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba. Imprezę przy-
gotowała  Jednostka Realizu-
jąca Projekt, zajmująca się na 
co dzień pozyskiwaniem i roz-
liczaniem  dotacji  unijnych 
oraz pilotowaniem inwestycji 
wykonywanych z ich udziałem, 
Urząd Gminy Raszyn, GOK oraz 
Fundacja „Kocham życie”, która, 
jak powiedziała Pani Małgorzata 

Nowotnik,  za  swój  sztandarowy 
cel przyjęła wybudowanie w Polsce 

najnowocześniejszego Centrum Orto-
pedii Dziecięcej. Podczas imprezy dyrekto-

rzy i uczniowie szkół odebrali nagrody za udział 
w konkursie i wykonane prace.

Impreza była wspaniała. Zamiast opowiadać co się 
działo, zapraszam do obejrzenia fotorelacji. 

Eko Piknik
FOTORELACJA Z EKO PIKNIKU

na Rynku w Raszynie
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GMINA RASZYN A UNIA EUROPEJSKA

Gmina Raszyn beneficjentem Unii Europejskiej
10-ta rocznica akcesu Polski do Unii Europejskiej, to dobry czas  na dokonanie 
podsumowań. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że zmiany w całym 
kraju to suma nie tylko tych o zasięgu ogólnopolskim czy wojewódzkim, ale 
głównie inwestycji w gminach. Unia Europejska stworzyła możliwość wykony-
wania licznych inwestycji poprzez refundowanie pokaźnej części poniesionych 
kosztów, wyznaczyła kierunek zmian, ale to my je realizowaliśmy. Z własnych 
środków, których część po wybudowaniu i przedstawieniu wymaganych proce-
durą rozliczeń została nam zwrócona.

 Jednymi z najważniejszych programów, 
u podstaw których stoi wieloletni program 
ochrony środowiska naturalnego, były 
realizowane przez naszą gminę kolejne 
fazy porządkowania gospodarki wodno 
ściekowej. Gmina Raszyn, w chwili akcesu 
Polski do UE skanalizowana była w bar-
dzo nieznacznym zakresie, jednak zdo-
łała wykorzystać daną jej szansę do tego 
stopnia, że obecnie wykonana i zapro-
jektowana sieć kanalizacji obejmuje 95% 
aglomeracji. To ogromne i bardzo kosz-
towne przedsięwzięcie, którego wykonanie 
z własnych środków trwałoby zdecydowa-
nie dłużej. Szansa na uzyskanie środków 
zewnętrznych w wysokości ponad 50% 
inwestycji zaktywizowała władze samo-
rządowe. Sporządzono skomplikowane 
dokumentacje wymagane przy realizacji 

projektów z udziałem środków z UE, 
dostosowano projekty i prowadzenie 
inwestycji  do zgodności z wytycznymi 
unijnymi, kończąc na trudnej sztuce roz-
liczania, w którym liczył się niemal każdy 
zapis. Nie było to łatwe, zwłaszcza wobec 
poprzednich, zakorzenionych mocno, 
sposobów działania, w których precyzja 
nie była szczególnie wymagana. Teraz, 
z perspektywy czasu, z pewnością mogę 
powiedzieć, że było to udane przedsię-
wzięcie. Umowy podpisane przeze mnie 
i w poprzednich kadencjach z WFOŚiGW, 
który zajmuje się na Mazowszu udziela-
niem i rozliczaniem unijnych dotacji, 
opiewają na kwotę refundacji w wysoko-
ści ponad 40 mln zł i dotyczą inwestycji, 
których łączny koszt wynosi ok. 80 mln 
zł. Nie są to ostateczne kwoty, ponieważ 

czwarta i piąta faza, nie ujęte w tym roz-
liczeniu, są w trakcie przygotowywania 
Poza funduszami na uporządkowanie 
gospodarki wodno ściekowej Gmina 
Raszyn uzyskała fundusze unijne na 
budowę paru dróg oraz realizację progra-
mów dla szkół czy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Nie są one tak zna-
czące jak wcześniej opisane, ale o nich też 
trzeba pamiętać. 
Diagram na okładce pokazuje wpływ 
środków unijnych do kasy gminy Raszyn 
w poszczególnych kadencjach. To najbar-
dziej miarodajny i obrazowy wskaźnik 
końcowy, uwzględniający wszystkie oko-
liczności pojawiające się w trakcie wyko-
nywania i rozliczania inwestycji. Obej-
muje on zarówno zakres podstawowy 
jak i liczne rozszerzenia, które udało się 
nam wprowadzić. Zdarzało się, że środki 
wypracowane w jednej kadencji pojawiały 
się na gminnym koncie w drugiej. Dla 
mieszkańców nie ma to większego znacze-
nia, ponieważ najważniejsze jest, że cały 
proces to krzywa rosnąca, a na jej końcu 
znajdują się kwoty naprawdę znaczące. 
Warto się temu diagramowi przyjrzeć.

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Ważne! Umowa o dofinansowanie z UE – podpisana!
W dniu 16.04.14 r. w biurze WFOŚiGW 
w Warszawie, Artur Dąbrowski – Pre-
zes Zarządu oraz Andrzej Zaręba – Wójt 
Gminy Raszyn podpisali kolejną umowę 
o dofinansowanie budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej w Gminie Raszyn. War-
tość projektu (III Faza) opiewa na kwotę 
10.800.532,32 zł brutto, w tym wyso-
kość dofinansowania z Unii Europej-
skiej wynosi 5.854.885,79 zł. Projekt 
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej 

o długości 5,02 km wraz z 3 przepom-
powniami ścieków oraz sieci wodociągo-
wej o długości 3,78 km. Przedsięwzię-
cie, realizowane w Dawidach Bankowych, 
Ładach, Puchałach, Sękocinie Nowym, 
Słominie, Falentach Nowych, Raszy-
nie i Jaworowej, podzielone zostało 
na 6 zadań. Gmina Raszyn jest najak-
tywniejszym z naszych Beneficjentów 
– powiedział Prezes WFOŚiGW w War-
szawie – Artur Dąbrowski.           M. Kaiper

Od lewej: Wójt Andrzej Zaręba, Skrabnik Liliana Kłos, Kierownik 
JRP Elżbieta Funo, Dyrektor WFOŚiGW A. Dąbrowski © M. Kaiper

35,38%

1673 1487 364 356 236 169 168 155 76 45

31,44%

7,7% 7,53%
4,99% 3,57% 3,55% 3,28%

1,61% 0,95%

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Raszyn
Frekwencja w Gminie Raszyn wyniosła 29,78%. Na 16 328 osób uprawnionych do głosowania 

oddano 4729 ważnych głosów, których rozkład był następujący:
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GMINNY PLAC BUDOWY

           Co nowego 
w Centrum Kultury 

Zakończona modernizacja 
Ośrodka 

Zdrowia

      i Dziedzictwa 
w Raszynie?

Tym razem na plac budowy wybrałyśmy się razem z v-ce 
Przewodniczącą Rady Gminy Anną Matracką. Chodziły-

śmy po budynku podziwiając niezwykły, jak na plac budowy, 
porządek. I podziwiałyśmy postęp prac. Widać to na zdjęciach. 

Na schodach minęłyśmy się z właścicielem firmy EWBUD Alber-
tem Ziółkowskim. W biegu zdołał nam powiedzieć: – Wstawiamy 

okna, kończymy dach, robimy elewację - mówił– gładzie w wielu pomieszczeniach są już skończone, 
zaczęliśmy układać płytki. Jestem tutaj codziennie i pilnuję postępu prac. 

 Wszędzie coś się dzieje, ekipa pracuje jednocześnie w wielu miejscach obiektu. Materiały 
wykończeniowe są już wybrane, część zwieziona na plac budowy, w niektórych pomieszcze-

niach kładzione są płytki. Po wstawieniu okien i wykończeniu dachu przyjdzie czas na zakoń-
czenie robienia elewacji. Jesienią obiekt będzie gotowy. 

Żaden z dawnych pacjen-
tów n i e  pozna  t ego 
budynku. Obecnie trudno 
go odróżnić od stojącego obok, 
wybudowanego w 2012 roku. 
Z zewnątrz i w środku obie części wyglądają tak samo. 
Budynek czeka na przyjęcie do użytkowania. Potem 
nastąpi wyposażanie gabinetów. – Proszę zobaczyć, jak wspa-
niałe są pomieszczenia na pracownię RTG – mówi Pani Teresa 
Nowak – Pielęgniarka koordynująca Ośrodka i Radna 
Gminy Raszyn, która bardzo często jest na budowie. – Jest 
przebieralnia, pokój rejestracyjny, sala, w której stanie aparat 

i przegroda dla personelu. A za drzwiami naprzeciwko – gabinet 
lekarski. 
Na zewnątrz posiano trawę, posadzono krzewy. – Jeden 
z nich już zakwitł – mówi Pani Teresa – trawę trzeba będzie 
zasilić, a na tym drzewie przyciąć gałęzie. I dodaje – Z okien 
gabinetów zieleń wokół ośrodka wygląda wspaniale. 
To piękny obiekt, dzięki któremu nie tylko mieszkańcy 
uzyskają lepsze warunki leczenia, ale też Raszyn zmienia 
swoje oblicze. 

Wójt Gminy Raszyn, Andrzej Zaręba informuje o zawarciu umowy Nr 01795/14/FPK/NCK 
w dniu 07.04.2014 r. z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Zakup wyposażenia scenicznego do nowo powstającego 
Centrum Kultury i Dziedzictwa w Raszynie” w formie dotacji, w kwocie 120 000,00 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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BUDŻET 2013 r.

Wykonanie budżetu w 2013 r. – jest się czym pochwalić!
Rok 2013 zawierał bardzo ambitne zamie-
rzenia i to zarówno w zakresie zaplanowa-
nych dochodów, jak również wydatków, 
w tym inwestycyjnych. Podsumowanie, 
zawarte w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu, napawa optymizmem. I choć, 
jak to zazwyczaj bywa, wykonanie jest 
niższe od planu, to wskaźniki z 2013 r. 
pokazują, że rozbieżność ta jest niewielka 
i to konsekwentnie, we wszystkich zakre-
sach. I tak:

•  Zrealizowane dochody zamknęły się 
kwotą 87 550 660,89 zł, co stanowi 
97,46% planu.

•  Zrealizowane wydatki wyniosły 
92 375 711,78 zł, - 91,24 % planu

•  W tej kwocie – wydatki inwestycyje 
podnoszące wartość majątku gminy 
wyniosły 25 753 799,21 zł, co stanowi 
84,97% planu.

Taki wynik wskazuje nie tylko na wła-
ściwe planowanie, ale też świadczy 
o wysiłku wkładanym w realizację 
budżetu. Warto dodać, że niższa niż 

zaplanowana realizacja wydatków inwe-
stycyjnych wynikała nie z zaniechania 
inwestycji, ale z oszczędności jakie przy-
nosiły rozstrzygnięcia przetargów.

Wydatki inwestycyje w poprzednich 
kadencjach

W minionych latach realizacje budżetu 
w zakresie wydatków inwestycyjnych 
kształtowały się  następująco:

To dobrze wróży raszyńskiej rzeczywi-
stości, dowodząc, że proces pomnaża-
nia gminnego majątku jest trwały i stale 
pnie się w górę.

Małgorzata Kaiper

Przedszkole przy Lotniczej © M. Kaiper

Skrzyżowanie Kasztanowej i Rzepichy w Rybiu © M. Kaiper

Szkoła w Sękocinie © M. Kaiper

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 | Sekretarz: Z. Kaiper | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A

Nakład: 7000 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów, 
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.

Kurtyny zamiast ekranów?
Urząd Gminy Raszyn wielokrotnie wystę-
pował do GDDKiA, aby uwzględnia-
jąc interesy mieszkańców prowadzących 
przedsiębiorstwa wzdłuż al. Krakowskiej 
i ul. Mszczonowskiej zrezygnowała z ekra-
nów dźwiękochłonnych. Aktualne prze-
pisy nie pozwalają na uniknięcie osłon 
w przypadku istnienia domów mieszkal-
nych na terenie, który wymaga ochrony. 
Ostatnimi czasy, na skutek licznych 
interwencji, w tym wniosków z rozpraw, 
GDDKiA wystąpiło do RDOŚ o rozpa-
trzenie możliwości zastąpienia ekranów 
kurtynami chroniącymi punktowo domy 
mieszkalne, bez zasłaniania firm, czy szyl-
dów reklamowych. Sprawa nie jest prze-
sądzona, natomiast ta unikalna w skali 
kraju opcja rodzi nadzieję. 

Funkcje usługowe w planach 
zagospodarowania przestrzennego

To kolejna droga, która być może 
pozwoli na rezygnację z ekranów. Urząd 

Gminy Raszyn wystąpił do Wojewody 
Warszawskiego o wprowadzenie w zrid 
zapisu, który odsunie decyzję budowy 
ekranów na koniec budowy inwestycji, 
kiedy to uchwalone plany zagospoda-
rowania dla tego terenu będą przewidy-
wać jedynie funkcję usługową. Podczas 
najbliższej sesji Rady Gminy planowane 
jest podjęcie uchwały o przystąpieniu 
do planu zagospodarowania dla czę-
ści terenów wzdłuż Al. Krakowskiej, po 
jej wschodniej stronie. Jeżeli nie będzie 
protestów, plan powinien być uchwalony 
w ciągu ok. 1,5 roku i wówczas inwe-
stor będzie mógł odstąpić od budowy 
ekranów. Warto przy tym pamiętać, że 
projekt planu, zakładający funkcje mie-
szane: usługowe i mieszkaniowe, do któ-
rego gmina przystąpiła 10 lat temu, był 
wielokrotnie oprotestowywany. Dopiero 
ostatnio mieszkańcy wyrazili jednoznacz-
nie opinię, że na części tego terenu chcą 
zabudowy usługowej bez mieszkaniowej. 
Na skutek uwag wykonawca skierował do 

Wojewody pismo o aktualizację wniosku 
o wydanie zrid z uwzględnieniem uwag 
planistycznych. I w tej kwestii czekamy 
na decyzję. 

Porozumienie w sprawie 
Węzła Sękocin

Pod koniec kwietnia GDDKiA oraz 
samorząd województwa mazowiec-
kiego zatwierdzili w Magdalence aneks 
do porozumienia, dzięki któremu moż-
liwa będzie budowa węzła w Sękocinie 
Nowym, łączącego przyszłą obwodnicę 
Lesznowoli i drogę krajową nr 7. Węzeł 
„Sękocin Nowy” skomunikuje gminy 
Raszyn i Lesznowolę z trasą ekspresową 
S8, Południową Obwodnicą Warszawy, 
a w przyszłości w niego zostanie włą-
czona trasa 721 bis. Również w tej spra-
wie Gmina Raszyn wielokrotnie zwra-
cała się do GDDKiA.

Mirosław Chmielewski, z-ca Wójta Gminy Raszyn

2003-2006 2007-2010 2011-2014
43 753 193 92 809 652 70 898 753 

44 357 135 

2003-2006 2007-2010 2011-2014 

43 753 193 zł

92 809 652 zł

115 255 888 zł

70 898 753 zł
2011-2013 r.

44 357 135 zł
2014 r.
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EKOLOGIA

Składanie deklaracji
Gmina Raszyn od 01.07.2013 r. objęła 
nowym system gospodarowania odpa-
dami nieruchomości, w których zamiesz-
kują mieszkańcy. 
 W związku z tym „Właściciel nierucho-
mości jest obowiązany złożyć do wójta dekla-
rację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni 
od dnia zamieszkania na danej nierucho-
mości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunal-
nych” a w razie niezłożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wójt, okre-
śla, w drodze decyzji, wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 
szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieru-
chomościach o podobnym charakterze 
na podstawie art. 6o w/w ustawy. 
 W związku z powyższym wzywa 
się właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych,  którzy nie wywiązal i  s ię 
z w/w obowiązku, do niezwłocznego 
złożenia deklaracji w sprawie wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Monika Marszałek 
Kierownik Referatu OŚGK Urzędu Gminy Raszyn

Nie przekazujmy odpadów firmom-krzakom
Do Urzędu Gminy w Raszynie dotarły informacje o pojawiających się ulotkach 
i ogłoszeniach zbiórki AGD, RTV, akumulatorów, złomu, komputerów i innych 
elektrośmieci prowadzonych przez bliżej niezidentyfikowane firmy, które na swo-
ich informacjach podają wyłącznie numer telefonu komórkowego do kontaktu.

W związku z tym informujemy, że odpady 
z nieruchomości zamieszkałych znajdują-
cych się na terenie gminy Raszyn, objęte 
gminnym systemem zbiórki odpadów 
(w tym m.in. elektroodpady, akumulatory 
itp.) ma prawo odbierać wyłącznie Miej-
ski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie 
Sp. z o.o., który wygrał przetarg na odbiór 
odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkanych na terenie gminy Raszyn.

 Ponadto elektroodpady z nieruchomo-
ści zamieszkałych można również przeka-
zywać do pojemników firmy POLBLUME 
na zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny znajdujących się na terenie par-
kingu przy Urzędzie Gminy Raszyn.
 Odpady komunalne z nieruchomości 
innych niż zamieszkałe mogą odbierać 
wyłącznie podmioty wpisane do rejestru 
działalności regulowanej prowadzonego 
przez Wójta Gminy Raszyn. Rejestr jest 
dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Raszyn na stronie www.raszyn.pl.
 Przekazywanie odpadów w tym elek-
trośmieci firmom prowadzącym działal-
ność niezgodnie z obowiązującym prawem 
może skutkować dalszym zaśmiecaniem 
naszej Gminy, gdyż firmy „krzaki” bardzo 
często z odbieranych urządzeń wydoby-
wają jedynie cenną z ich punktu widze-
nia zawartość, np. miedziane przewody, 
zaś pozostałości pozbywają się najtań-
szym możliwym kosztem, często niestety 
w przydrożnym rowie lub w lesie.

Monika Marszałek

Niejasności w Spółce Wodnej Raszyn
9 kwietnia br. Walne Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Raszyn odwo-
łało dwóch członków Zarządu: Przewodniczącego Jacka Wiśniewskiego i jego z-cę 
Jarosława Aranowskiego, z powodu nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych 
Spółki. W 2013 r. Gmina Raszyn przekazała Spółce Wodnej 175 994,60 zł dotacji 
celowej, którą p. Jacek Wiśniewski rozliczył w całości, oświadczając, że pieniądze 
zostały wypłacone wykonawcom prac. W marcu br. okazało się, że było to poświad-
czenie nieprawdy, ponieważ p. Jacek Wiśniewski nie zapłacił wykonawcy – Związ-
kowi Spółek Wodnych w Piasecznie kwoty 39 696,98 zł.  Związek Spółek Wodnych 
w Piasecznie zawiadomił o sprawie Gminę Raszyn, po czym złożył do sądu sprawę 
o zapłatę. Urząd Gminy Raszyn zwrócił się do Spółki Wodnej Raszyn o zwrot dota-
cji oraz złożył zawiadomienie do Prokuratury.

Nieprawidłowości w kasie

Kolejne informacje o finansach Spółki Wod-
nej Raszyn uzyskał nowy zarząd: Paweł Iwa-
nicki (Przewodniczący), Małgorzata Kaiper 
(vice Przewodniczący) i Marcin Jończyk 
(Sekretarz). Po analizie dokumentów ban-
kowych stwierdzono, że p. Jacek Wiśniew-
ski przelewał ze swojego prywatnego konta, 
na konto bankowe spółki wodnej, składki 
pobrane znacznie wcześniej od członków. 
Analiza raportów kasowych wskazała, 
że prowadzone są dopiero od końca sierpnia 
2013 r., mimo, że wcześniej, właśnie do kasy 
wpłacane były składki zbierane przez 

sołtysów. W pierwszych dniach 2014 r. 
p. Jacek Wiśniewski pobrał z kasy spółki 
ponad 12 000 zł które rozliczył częściowo. 
Duża kwota nadal nie jest rozliczona. Pra-
cownica na urlopie macierzyńskim nadal 
otrzymywała co miesiąc wynagrodze-
nie, które w deklaracji do ZUS-u opisano 
jako jedną wypłatę z tytułu nagrody oko-
licznościowej. Wątpliwości budziło opła-
canie biura księgowego za wykonywanie 
prac przy konserwacji rowów. Zadłużenie 
w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie, podpisa-
nie dwóch umów na usługę INTERNETU 
i brak zapłaty za wiele faktur – to kolejne 
kwestie. Proszony o wyjaśnienie, p. Jacek 

Wiśniewski zasłonił się brakiem dokumen-
tów oraz toczącymi się wobec niego spra-
wami sądowymi. Jedynie w kwestii opłat 
z tytułu zezwoleń wodno prawnych wyja-
śnił, że jego działania były prawidłowe.

Pozbawienie Jacka Wiśniewskiego
członkowstwa w GSWR
Podczas Walnego Zebrania Delegatów w dn. 
22.05.14 r., wobec nie dokonania rozliczeń 
finansowych i niegospodarności w zarzą-
dzaniu majątkiem spółki Delegaci usunęli 
p. Jacka Wiśniewskiego z listy członków 
Gminnej Spółki Wodnej Raszyn.

Sprawozdanie zarządu GSWR
podczas sesji Rady Gminy Raszyn
Zaproszony przez Przewodniczącego  Rady 
Gminy Raszyn Dariusza Marcinkowskiego 
nowy zarząd zdał zebranym sprawozdanie 
z obecnej sytuacji w spółce. Do przedsta-
wionych powyżej doszły, uzyskane dzień 
wcześniej, informacje o kolejnych nieza-
płaconych fakturach na kwotę 10 000 zł. 
W sumie poznane dotąd zadłużenie Spółki 
Wodnej Raszyn wynosi ponad 105 000 zł. 
Zarząd podejmuje kolejne kroki.    M. Kaiper

UPRZEJMIE INFORMUJĘ
i ż  w ł a ś c i c i e l  n i e r u c h o m o ś c i 
z a m i e s z k a ł e j  n a  p o d s t a w i e 
z łożonej  deklaracj i  zobowiązany 
jest do wnoszenia dwumiesięcznej 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na indywidualny rachunek 
bankowy bez wezwania w następujących 
terminach do 28/29 lutego, 30 kwietnia, 
30 czerwca, 31 sierpnia, 31 października, 
31 grudnia.
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LII Sesja rady Gminy Raszyn

Podczas Sesji Radni, Przewodniczący Rad Osiedli oraz Sołtysi zajęli się wieloma 
ważnymi zagadnieniami.

Realizacja Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
24 kwietnia podczas Sesji Radni wysłu-
chali  sprawozdania z realizacji obydwu 
programów, zaprezentowanego przez Peł-
nomocnik Wójta ds. Profilaktyki uzależ-
nień Beatę Adamiak. Finansowanie oby-
dwu projektów odbywa się z dochodów za 
koncesje na sprzedaż napojów alkoholo-
wych. Jednym z ważniejszych celów tych 
projektów jest zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla uzależnionych i ich rodzin. Działania 
te są prowadzone przez Punkt Konsulta-
cyjny mieszczący się w Domu Rolnika 
w Jaworowej. Zatrudniają: psychologa 
– psychoterapeutę, specjalistę od uza-
leżnień, psychologa – psychoterapeutę 
specjalistę od uzależnień od narkotyków, 
dwie osoby obsługujące działanie punktu 
oraz prawnika udzielającego porad 
w zakresie prawa rodzinnego i karnego. 
W 2013 roku informacji na ten temat 
udzielono 180 osobom. Z wielokrotnych 
konsultacji psychologicznych skorzystało 
ponad 120 osób. Do Sądu Rejonowego 
w Pruszkowie skierowano 12 wniosków 
o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 
Pomoc psychospołeczna i prawna 
rodzinom z problemem alkoholowym 
to kolejne zadanie realizowane w pro-
gramie. Odbywa się ona w kooperacji 
z GOPS-em. Ze względu na zwiększone 
ryzyko wystąpienia  przemocy nieustan-
nie podejmowane są kroki profilaktyczne, 
we współpracy z  Zespołem Interdyscy-
plinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. Ważnym aspektem pracy 
jest zapobieganie wczesnej inicjacji alko-
holowej i narkotykowej, promowanie 
zdrowego trybu życia oraz uczenie wła-
ściwych form spędzania czasu wolnego. 
Służy temu dofinansowanie różnych form 
aktywności dzieci i młodzieży, zajęć poza-
lekcyjnych, warsztatów, konkursów czy 
zajęć sportowych prowadzonych przez 
różne placówki. Taki też cel miało zorga-
nizowanie kolonii dla 50 dzieci w Białce 
Tatrzańskiej. Do programu należy też 
współpraca, promowanie oraz współfi-
nansowanie Stowarzyszenia Rodzin Abs-
tynenckich Arka. 

Informacja Koordynatora 
ds. Rewitalizacji Austerii 
Krzysztofa Bąkały

Krzysztof Bąkała poinformował radnych 
o pracach hydroizolacyjnych wykona-
nych w Austerii w 2013 r., podczas któ-
rych odkopano, osuszono i zaizolowano 
fundamenty, a następnie pokryto specja-
listycznymi tynkami. Tak zabezpieczony 
obiekt może spokojnie czekać na dalsze 
prace renowacyjne. Radni zapoznali się 
również z zaleceniami konserwatorskimi 
z 30 grudnia 2013 r., zgodnie z którymi 
obiektem zabytkowym jest jedynie budy-
nek Austerii, którego renowacja podlega 
specjalnym rygorom. Pozostałe obiekty 

konserwator uznał za zabytek jako kom-
pleks. Oznacza to, że np. dawne staj-
nie muzą być odbudowane w obrysie 
poprzednich, nie ma natomiast koniecz-
ności wiernego odtwarzania wszystkich 
detali. W chwili obecnej, aby prace nad 
odbudową Austerii mogły być kontynu-
owane konieczne jest ustalenie jej przy-
szłego przeznaczenia. Od tego zależeć 
będzie koncepcja i projekt architekto-
niczny. Nad tą kwestią należy się pochy-
lić w najbliższym czasie.  

Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi

Rada Gminy 13 głosami za przyjęła pro-
gram określający zakres i sposób opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami, głownie 
psami i kotami. Zgodnie z jego zapisami 
gmina zapewnia odławianie i utrzyma-
nie do czasu adopcji i przygotowanie do 
niej bezdomnych zwierząt. Wykonuje 
to poprzez umowę z firmą BOMIVET, 
wybraną w drodze przetargu. 

Uznanie za bezzasadną 
skargi na Wójta

Po wyjaśnieniach złożonych przez Wójta 
Andrzeja Zarębę oraz nakreśleniu sytu-
acji prawnej przez radcę prawnego Rada 
Gminy uznała za bezzasadną skargę zło-
żoną przez część radnych.

LIII Nadzwyczajna Sesja 
Rady Gminy Raszyn

Zwołana w dniu 14 maja z wniosku rad-
nych: Michała Słomy, Celiny Szarek, 
Henryki Koper i Sławomira Haczkura 
została zamknięta, na ich wniosek, bez 
rozpatrywania problemu. Wynikało to z  
błędów jakie zawierała „Uchwała w spra-
wie przystąpienia do sporządzania planu 
zagospodarowania przestrzennego czę-
ści terenów położonych we wsi Sękocin 
Nowy oraz części wsi Słomin” zgłoszona 
przez tych radnych. W trakcie przygo-
towywania przez Referat Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego na wniosek 
Komisji Planowania Rady Gminy, jest 
uchwała, która będzie procedowana pod-
czas sesji 29 maja.             M. Kaiper

ROZPRAWY O S8

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

UWAGA MIESZKAŃCY! Komendant Komisariatu Policji w Raszynie Dariusz Kruziewicz 
zawiadamia, że na terenie komisariatu zabezpieczone zostało  liczne mienie pochodzące 
z kradzieży. Wszystkie osoby, których posesje  zostały okradzione (nawet jeśli nie zgłaszały 
tego faktu) proszone są o zgłoszenie na posterunek w Raszynie przy Al. Krakowskiej 16, w celu 
ewentualnego rozpoznania własnych przedmiotów.
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Podziękowanie za posługę
We wtorek, 13 maja, wieczornej Mszy Św. w raszyńskim kościele przewod-
niczył Ks. Bp Tadeusz Pikus. Było to pierwsze w tym roku Nabożeństwo 
Fatimskie, a jednocześnie podziękowanie Ks. Biskupowi za posługę w archi-
diecezji warszawskiej, gdyż od 25 maja objął on posługę jako Ordynariusz 
w Diecezji Drohiczyńskiej. Po odmówieniu Różańca Fatimskiego odbyła 
się procesja wokół kościoła z figurą MB Fatimskiej, którą poprowadzili: 
Ks. Biskup Tadeusz Pikus oraz Proboszcz Parafii Ks. Prałat Zdzisław Karaś. 
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz samorządowych: Wójt 
Andrzej Zaręba, wice Wójt Marzena Lechańska oraz wice Przewodnicząca 
Rady Gminy Raszyn Anna Matracka, wyrazili podziękowanie za wieloletnią 
współpracę oraz wręczyli Ks. Biskupowi obraz wykonany przez mieszkańca 
Gminy Raszyn Czesława Rędziaka. Kolejne podziękowania złożyły Dyrektor 
SP w Raszynie Anna Bobynko, Dyrektor Przedszkola „W Stumilowym Lesie” 

Magdalena Kołakowska 
oraz Dyrektor Przedszkola 
w Falentach Jolanta Nowak, 
rodzice dzieci, które w tym 
roku przystąpiły do I Komu-
nii Św. oraz przedstawiciele 
Parafii. Ks. Proboszcz Zdzi-
sław Karaś złożył podzie-
kowanie w imieniu swoim, 
wikariuszy i współnoty 
parafialnej.

Małgorzata Kaiper

Kolejny sukces raszyńskich artystów
28 kwietnia br. w Ośrodku Kultury „ARSUS” w Ursusie odbył się II Przegląd 
Piosenki Polskiej pod hasłem „Kocham Cię Ojczyzno”, współorganizowany przez 
Dom Kultury „Miś”. Na przegląd, który był zarazem konkursem, zaproszone 
zostały amatorskie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry, duety oraz 
soliści z placówek kulturalnych, a także twórcy działający samodzielnie.

Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie 
reprezentowały zespoły: „Rybianie” oraz 
Seniorki” a także solistki: Alicja Siewiera 
oraz  Radna Gminy Raszyn Maria Izabela 
Makarska.
 Raszyńscy artyści zajęli następujące  
miejsca:
• W kategorii zespoły wokalne II miejsce 
ex aequo zajęły zespoły „Rybianie” oraz 
„Seniorki”,
• W kategorii soliści - wokaliści II miej-
sce ex aequo zajęły panie: Izabela Makar-
ska i Alicja Siewiera.
Oba zespoły jak również solistki wystąpiły 

z akompaniamentem i pod opieką 
muzyczną pana Piotra Piskorza, długolet-
niego i zasłużonego instruktora muzyki 
Gminnego Ośrodka Kultury  w Raszynie.
W dniu 8 maja br. w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury „Arsus” odbył się Kon-
cert Laureatów, na którym nagrodzonym 
zespołom i solistom wręczono pamiąt-
kowe statuetki i dyplomy. W koncercie 
Laureatów zaśpiewały wybrane zespoły 
i soliści w tym: zespół „Seniorki”, który 
wykonał pieśń „Morze” z operetki „Panna 
Wodna” oraz Radna Gminy Raszyn 
Maria Izabela Makarska, śpiewając 

utwór „Jaskółka uwięziona” z repertuaru 
Stana Borysa. Zarówno przesłuchania 
konkursowe jak również Koncert Laure-
atów dostarczył widzom wielu wzruszeń, 
gdyż przypomniał najpiękniejsze i naj-
wartościowsze utwory z polskiej kultury 
muzycznej.

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

Podczas Mszy Św. © M. Kaiper

Seniorki i solistki odbierają nagrody © P. Piskorz

WYDARZENIA

NOC MUZEÓW, Po raz pierwszy Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie został włączony w realizacje warszawskiej Nocy Muzeów. 
W kameralnej scenerii  jednej z pięknych  sal Pałacu Staszica w Warszawie 17 maja wystąpiła Swietłana Żarczyńska, ze znanym już raszyńskiej 
publiczności, recitalem piosenek Agnieszki Osieckiej. Swietłana pięknie  oddała niepowtarzalny nastrój prezentowanych utworów z pomocą 
znakomitego akompaniatora Piotra Piskorza. Koncert  był  bardzo ciepło przyjęty. Z uznaniem odbierano  także ciekawe komentarze – zapowiedzi 
wybranych piosenek, w uroczym wykonaniu pani Weroniki Foryś i Aleksandra Kani, mieszkańców  Falent.
 Gratulujemy serdecznie naszym raszyńskim artystom. I z przyjemnością informujemy, że następny występ w pałacu Staszica już wkrótce. 7 czerwca 
w Sali Lustrzanej podczas Pikniku Archiwalnego zaprezentują się młodzi, utalentowani mieszkańcy naszej gminy.          Zapraszamy

Dyrektor Elżbieta Kuczara i pracownicy GOK-u
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Debata widziana okiem sołtysa
W dniu 25 kwietnia w Starostwie Powia-
towym w Pruszkowie odbyła się debata 
poświęcona poprawie bezpieczeństwa 
na terenie naszego powiatu. Wojewodę 
Mazowieckiego reprezentował Dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego Krzysztof Dąbrow-
ski, a Komendanta Stołecznego Policji 
młodsza inspektor Małgorzata Łyszko-
Domagalska – p.o. Zastępcy Komendanta 
Stołecznego Policji ds. Logistyki. Powiat 
Pruszkowski reprezentowała Starosta Elż-
bieta Smolińska, a Komendę Powiatową 
Policji nadkom. Hubert Kowalczewski. 
Urząd Gminy Raszyn reprezentowała 
Wicewójt Marzena Lechańska, a Komisa-
riat w Raszynie komendant Dariusz Kru-
ziewicz i jego pracownicy.
 Debaty o bezpieczeństwie odbywają 
się corocznie z udziałem samorządowców, 
ludzi społecznie aktywnych i coraz czę-ę-
ściej zwykłych mieszkańców. Jak się oka- mieszkańców. Jak się oka-
zało wszystkie poruszane tematy, od bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym poprzez 
przemoc w rodzinie, aż do przestępstw 
kryminalnych dotyczą wszystkich gmin 
naszego powiatu. Trzy sprawy, które 
poruszyłem, uważam za klucz do znacz-
nej poprawy bezpieczeństwa na terenie 
naszej gminy.
 Po pierwsze, to zwiększenie stanu oso-
bowego w Komisariacie przede wszyst-
kim o policjantów służby prewencyjnej, 
ponieważ zwiększa się ilość mieszkańców, 
a zdarzenia w centrach handlowych oraz 

położenie komisariatu przy drodze krajo-
wej generują coraz więcej pracy, również 
biurowej. Poprosiłem o analizę możliwo-
ści zmian w przepisach umożliwiających 
dodatkowe etaty.
 Po drugie, poinformowałem Panią 
inspektor o tym, że od trzech lat samo-
rząd gminny rezerwuje fundusze na współ-
finansowanie budowy nowego komisariatu 
w Raszynie, lecz bez rezultatu. I nie chodzi 
tu tylko o komfort pracy policjantów, ale 
też m.in. o niezbędny monitoring gminny 
czy nowoczesny system łączności.
 Trzecia sprawa to dodatkowe piesze 
patrole na terenach gęsto zaludnionych, 
które zwiększą poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców.
 Była to bardzo interesująca, dobrze 
zorganizowana debata, w której głos mógł 
zabrać każdy uczestnik. Spotkanie podsu-Spotkanie podsu-
mowano jako bardzo pożyteczne, zanoto-
wano wnioski i poinformowano o kolej-
nym w przyszłym roku.

 Po spotkaniu, wspólnie z panią Wice-
wójt, zaprosiliśmy panią inspektor Mał-ł-
gorzatę Łyszko-Domagalską do Raszyna, 
aby na miejscu zapoznała się z warun-ła się z warun- się z warun-
kami pracy policjantów oraz stanowi-
skiem samorządu w kwestii wspólnej 
inwestycji. 
 Dla mnie osobiście, jako mieszkańca 
Rybia, niezrozumiałe i smutne jest to, 
że na debacie nie pojawił się ani jeden 
radny powiatowy z naszej gminy. Miesz-
kańcy Gminy Raszyn zasługują na to 
by nasi przedstawiciele w powiecie 
(pani dr Słowikowska-Żaboklicka, pani 
dr Włodarczyk, pan Iwicki, pan Wal-
czak) wykorzystywali tego typu debaty, 
gdzie zjawiają się wpływowi przedsta-
wiciele różnych ważnych instytucji pań-
stwowych, do podnoszenia naszych spraw 
lokalnych, tak ważnych z punktu widze-
nia bezpieczeństwa.

Andrzej Górecki, 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Rybie II

Strażacy św. Floriana
Dzień Strażaka to obchodzone na całym świecie 4 maja święto dedykowane tym, 
którzy z ogniem walczą i w trakcie tej walki polegli. Zainicjowane zostało przez 
Australijczyka, strażaka J.J. Edmondsona z Melbourne, po tragicznej śmierci 
w akcji pięciu jego kolegów.

Od lat Dzień Strażaka jest w Gminie 
Raszyn wydarzeniem niezwykle ważnym. 
Podczas tegorocznych obchodów, po Mszy 
Świętej w kościele parafialnym w Raszy-
nie, zebrani przemaszerowali pod remizę 
strażacką OSP Raszyn, gdzie  zostały wrę-
czone zostały liczne odznaczenia. 
Krzyżem Koronnym za wkład pracy na 
rzecz rozwoju bezpieczeństwa w powie-
cie pruszkowskim odznaczono: Wiktora 
Zuśkę, Kazimierza Choromańskiego  oraz 
Mieczysława Kowalewskiego. Krzyżem 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa na ludności 
polskiej kresów wschodnich wyróżniono: 
Ks. Kanonika Grzegorza Jaszczyka, ks. 

Prałata Zdzisława Karasia,  ks. Prałata 
Bartłomieja Kapałkę, Dariusza Marcin-
kowskiego, Andrzeja Zarębę, Mirosława 
Chmielewskiego, Michała Kucharskiego, 
Adama Korniejewa, Mieczysława Wal-
czaka, Tadeusza Pawłowskiego, Tomasza 
Kowalskiego  oraz dh.: Barbarę Owczarz, 
Janusza Piskorza, Kazimierza Komara,  
Krzysztofa Makowskiego, Krzysztofa 
Maciaka, Arkadiusza Możdżenia, Jacka 
Kozerskiego, Mariusza Więcha, Jerzego 
Giblewskiego, Mieczysława Walczaka, 
Pawła Malinowskiego. Po przemówie-
niach i części oficjalnej wszyscy udali się 
na poczęstunek.            Zofia Kaiper

BEZPIECZEŃSTWO

Uhonorowani © A. Pluta

Raszyńscy strażacy © A. Pluta

Andrzej Górecki podczas debaty © P. Prażmowski
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Projekty oświetlenia ulicznego
W maju rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektów oświetlenia kolejnych ulic w gminie.

ZADANIE I – dotyczące Tymiankowej i Bratniej w Laszczkach, do 30.08.14 r. wykona firma Delta Energia  z Warszawy, 
za kwotę 6 027 zł.

ZADANIE II – obejmujące ul. Drozda w Rybiu, ul. Za Olszyną i ul. Olszynową  w Podolszynie Nowym,  ul. Boryny 
w Dawidach Bankowych, ul. Opackiego i Willową w Falentach,  ul. Zacisze w Raszynie (3 – 4 pojedyncze słupy) oraz 
rondo przy BMW w Al. Hrabskiej w Falentach i 

ZADANIE III – obejmujące ul. Śliską w Dawidach, ul. Miodową i Poniatowskiego w Jankach, ul. Baśniową w Jaworowej,  
Rondo Pruszkowska w Raszynie oraz  ul. Morelową w Falentach Nowych, wykona do 19 grudnia br. firma JK Complex 
s.c. z Białegostoku za łączną kwotę 78 351 zł.

INWESTYCJE

Budowa szkoły w Sękocinie
Trudne czasy nastały w szkole w Sękocinie. W nowej 
części trwa już nauka, ale w starej odbywa się 
remont. Nie łatwo je oddzielić od siebie, szczególnie, 
że z terenu przed budynkiem korzysta i szkoła i ekipa 
budowlana. Sytuacja wymaga szczególnej uwagi i tro-
ski o bezpieczeństwo. 
A w środku….?  Na tle plecaków, które nie mieszczą 
się w klasie, nowych mebli, które czekają na wykończe-
nie klas i kurzu, który przenika z remontowanej części, 
niezwykle wyglądają wspaniałe prace dzieci dekorujące wszystkie dostępne ściany.  
Zatytułowane „Ocalić od zapomnienia”, wykonane  zostały z okazji kolejny już raz 
zorganizowanego „Święta Niezapominajki”, które przywędrowało do szkoły wraz 
z Panią Dyrektor Magdaleną Karpniak. Kolorowe drzewa, ptaki, motyle naryso-
wane dziecięcymi dłońmi przypinają nie tylko to, co młode pokolenie chciałoby 
ocalić od zapomnienia, ale też, że w tak trudnych warunkach jak obecne, życie 
toczy się dalej. A już za parę miesięcy, w pięknej, nowej szkole, wszyscy szybko 
zapomną, że były jakieś kłopoty. 

Nauczycielska i Spółdzielcza 
29 i 30 nowa ulica od 2011 r.

Tak niedawno, bo na początku marca, rozstrzygnięto prze-
targ na wykonanie ulicy Spółdzielczej i Nauczycielskiej 
w Raszynie, a już przebudowa dobiega końca. FAL-BRUK 
Sp. z o.o. z Warszawy, który zaoferował najniższą cenę 
1 708 000 zł wygrywając z 5 innymi firmami, wykonał 
inwestycję 4 miesiące przed terminem. W ramach przebu-
dowy wymieniono sieć wodociągową razem z przyłączami, 
kanalizację burzową, nawierzchnię, chodniki, zjazdy i par-
kingi. Dzięki tej inwestycji Raszyn zyskał kolejne 672 mb 
nowych ulic.

Nauczycielska w Raszynie © M. Kaiper

Elewacja zewnętrzna jest gotowa © M. Kaiper

Spółdzielcza w Raszynie © M. Kaiper

Prace dzieci zdobią wszystkie sciany © M. Kaiper
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INWESTYCJE

Parking w Dawidach Bankowych
Na mocy umowy użyczenia zawartej między Gminą Raszyn a Parafią 
pw. Świętego Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych, wykony-
wany jest parking publiczny, z którego korzystać będą nie tylko wierni 
przyjeżdżający do kościoła, ale też mieszkańcy udający się do pobli-
skiej szkoły w Ładach. Do funduszy sołeckich z ostatnich dwóch lat, 
które, zgodnie z wolą mieszkańców Dawid, Dawid Bankowych, Ład, 
Podolszyna Nowego i Falent, przeznaczone zostały  na budowę par-
kingu Gmina Raszyn dołożyła brakującą kwotę. W ubiegłym roku 
wykonana została pierwsza część inwestycji, w bieżącym rozstrzygnięto 
przetarg na dalsze prace. Przetarg i tym razem wygrał Zakład Usług Terenowych Budow-
lanych i Porządkowych MARGOT, z warszawskiego Ursynowa, oferując cenę 238 966 zł. 
W drugim etapie, na terenie 2000 m2 powstanie 50 miejsc postojowych, 305 m2 chodni-
ków oraz 700 m2 powierzchni jezdnej. Na całym terenie powstanie instalacja odwadniająca.

Remont odcinków kanalizacji deszczowych oraz przepustów 
pod drogami
W ostatnim czasie rozstrzygnięto przetarg na mocy którego wyłoniono wykonawcę remontu odcinków 
kanalizacji deszczowej i przepustów pod drogami. Wykona je firma Usługi Budowlane Grądzki Waldemar 
z Gołkowa za kwotę 182 373,00 zł. Wiele odcinków zostało udrożnionych w ubiegłych latach, ale są jesz-
cze bieżące prace do wykonania. 

Ruszyła  budowa kanalizacji
Już rozpoczęły się dalsze prace przy budowie kanalizacji w ramach Projektu „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” dofinansowanego z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonuje je 
Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. z siedzibą w Ełku, a zakres obejmuje roboty 
budowlane:
• we wsi Sękocin Nowy i Laszczki  wykonane będzie 3 776  mb kanalizacji. 
•  we wsi Słomin – prace będą prowadzone w ul. Sarenki, ul. Janczewickiej, ul. Jago-

dowej, ul. 6-go Sierpnia, ul. Jelonka, ul. Winorośli, ul. Wierzbowej i dwóch ulicach  
bez nazwy.

•  we wsi Wypędy i w ul. Wspólnej w Jankach
Zgodnie z ofertą Wykonawcy termin realizacji wszystkich kontraktów upływa  w dniu 
30 września 2014 r.

Rozstrzygnięto przetarg na kolejne inwestycje 
kanalizacyjne
Gmina Raszyn rozstrzygnęła kolejny przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 
która wykonywana jest z udziałem funduszy z Unii Europejskiej. W jego wyniku ustalono, że:
•  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Falentach Nowych będzie wykonywana przez firmę FRANK 

POL-BIS  z Grodziska Mazowieckiego za kwotę 349 898,10 zł do 31 sierpnia 2014 r.
•  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Za Olszyną we wsi Łady będzie wykonywana przez tę sama firmę za kwotę 

530 868,00 zł do 3o września 2014r.
•  Budowa kanalizacji sanitarnej w Puchałach będzie realizowana przez  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MELIO-

REX Sp. z o.o. z Raczek za kwotę 3 362 820,00 zł do 30 października 2014 r.
•  Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Sękocinie Nowym i Słominie  wykona również Przedsiębiorstwo Pro-

dukcyjno-Handlowe MELIOREX Sp. z o.o. z Raczek za kwotę 2 111 971,50 zł do 30 września 2014 r.
Są to kolejne pieniądze, tym razem 6 355 558 zł, wydane z tegorocznego budżetu na budowę kanalizacji sanitarnej.

Informacji dla mieszkańców w sprawie prowadzonych robót udziela Jednostka Realizująca Projekt pod numerami 
telefonu /22/ 701-78-02 i /22/ 701-78-78. 

Winorośli w Słominie © M. Kaiper

Laszczki © M. Kaiper

Budowa parkingu przy Miklaszewskiego © M. Kaiper

Strony redaguje 
Małgorzata Kaiper
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WIECZÓR PAPIESKI w Falentach
26 kwietnia 2014 r., w wigilię kanonizacji 
bł. Jana Pawła II, mieszkańcy Falent zapre-
zentowali widowisko słowno – muzyczne, 
na którego program złożyły się: teksty 
Jana Pawła II oraz wiersze Jacka Cygana, 
zaczerpnięte z libretta cantobiografii 
„Santo Subito”, z muzyką Piotra Rubika, 
recytowane przez mieszkańców Falent, 
pieśni i piosenki w wykonaniu zespo-
łów „Rybianie” i Seniorki, przygotowane 
przez p. Swietłanę Żarczyńską i p. Piotra 
Piskorza, słowo o Janie Pawle II, w ujęciu 
historycznym, przedstawione przez reży-
sera programu – Zytę Stąpel. „Te Deum” 
Carpentiera wykonał na syntyzato-
rze Piotr Iwicki. Imprezie towarzyszyła 
wystawa pamiątek związanych z Ojcem 
Świętym oraz haftowane portrety – ręko-
dzieło Zofii Janiszewskiej i Marianny Sła-
wińskiej. Program rozpoczęto tekstami 

Ojca Św. odczytanymi przez przewodni-
czące Klubów Seniora – Alicję Sondel, 
Barbarę Wiśnik i Zytę Stąpel, a nastę-
pie fragmenty z „Tryptyku Rzymskiego” 
wyrecytowała Anusia Szalwińska ze SP 
w Ładach i Jaromin Różyczki z Gimna-
zjum w Raszynie. W II części programu 
wiersze o Janie Pawle II. recytowali: Kata-
rzyna i Arkadiusz Mozdżeniowie, Franci-
szek Jędrzejczyk i Bogdan Mirek, Teresa 
Petryka, Irena Słowińska, Edmund Kania 
i Zyta Stąpel. Ave Maria Jasnogórska, pieśń 
do tekstu Jacka Cygana, opracowaną 
przez Piotra Piskorza, wykonała Swie-
tłana Żarczyńska, zaś Santo Subito Franci-
szek Jędrzejczyk i Katarzyna Ostrzyżek. 
Połączone chóry i publiczność zaśpiewały 
Abba Ojcze oraz Barkę.
 Wiersze i utwory muzyczne uzupeł-
niały informacje o Karolu Wojtyle – Janie 

Pawle II, który ceniony był też jako filo-
zof i  nauczyciel akademicki w semina-
riach duchownych w Krakowie, Katowi-
cach i w Lublinie, poeta, dramaturg oraz 
autor 14 encyklik, 15 adhortacji apostol-
skich, 10 konstytucji apostolskich i blisko 
50 listów, a także PIELGRZYM podczas 
104 pielgrzymek do ponad 130 państw, 
w tym 8 razy do Polski. Na zakończe-
nie zebranych poczęstowano białymi, 
weselnymi tortami, ufundowanymi 
przez: Cukiernie Kazimierza Bały i Braci 
Sośnickich, Firmę Elgrom, Panie Sławiń-
skie, Danutę Piotrowską i Przewodniczącą 
Klubu. Tą drogą wszystkim sponsorom 
serdecznie dziękuję.

Serdecznie dziękuję za obecność przede wszystkim: Księdzu 
Prałatowi Zdzisławowi Karasiowi, Księdzu Prałatowi Bar-
tłomiejowi Kapałka oraz Księdzu Kanonikowi Grzegorzowi 
Jaszczukowi, Wójtowi Andrzejowi Zarębie oraz jego z-cy 
Marzenie Lechańskiej, Dyrektor GOK-u Elżbiecie Kucza-
rze, Radnym: P. Izabeli Makarskiej, Teresie Nowak, Sła-
womirowi Ostrzyżkowi oraz Ireneuszowi Koprowi, Prze-
wodniczącym Klubów Seniora z Raszyna, Rybia i Okęcia, 
dziękuję członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach 
za „fizyczną” pomoc w przygotowaniu imprezy. Paniom 
Danucie Piotrowskiej, Teresie Magnuszewskiej i inny Kole-
żankom za pełnienie obowiązków gospodyni domu.

Zyta Stąpel przewodnicząca Klubu „Brzoza”w Falentach

„Pielgrzymowałem do was, teraz wy przychodzicie do mnie”
Takimi słowami członkowie Koła Seniora 
Rybie zatytułowali słowno-muzyczny pro-
gram, który wykonany został w dniu 23 
kwietnia w dolnym Kościele pw. Św. Bar-
tłomieja w Rybiu. Uczestniczyli w nim 
członkowie zespołu „Rybianie” pod kie-
runkiem Swietłany Żarczyńskiej oraz mło-
dzieżowego chóru kościelnego pod kierow-
nictwem Andrzeja Węgrzyna. Fragmenty 
homilii  bł. Jana Pawła II czytał Proboszcz 
Parafii ks. Prałat Bartłomiej Kapałka. 
Po wspaniałym koncercie licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy wspólnie raczyli się przy-
smakami z Wielkanocnego Stołu, do któ-
rego zaprosił ich ks. Proboszcz. Za piękną 
inscenizację, przypominającą niedaleki 
czas, kiedy Ojciec Święty był wśród nas, 

podziękował mieszkańcom Rybia Wójt 
Andrzej Zaręba, mówiąc, że dla nas, Pola-
ków, Jan Paweł II  od razu był Świętym.
 Następnego dnia licznie przybyli człon-
kowie Klubu Seniora w Raszynie oraz 
gościnnie władze samorządowe Gminy 
Raszyn mieli przyjemność obejrzenia 
wspaniałego programu słowno-muzycz-
nego, który zaprezentowali członkowie 
Zespołu „Barwy Jesieni” oraz grupa mło-
dych adeptek sztuki wokalnej pod kierow-
nictwem p. Ewy Korporowicz. Po zakoń-
czeniu wszyscy raczyli się Wielkanocnym 
jajeczkiem. Program można też było obej-
rzeć w Kościele pw. Św. Faustyny w Sęko-
cinie Starym.

Małgorzata Kaiper

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII
W przeddzień kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w wielu miejscach gminy odbyły się 
uroczystości upamiętniające życie i posługę obydwu Ojców Świętych. Programy przygo-
towywały szkoły, przedszkola, Kluby Seniorów oraz grupy mieszkańców.

KU CZCI JANA PAWŁA II ŚWIĘTEGO

Uczestnicy w finałowej piosence © M. Kaiper Zasłuchana widownia © M. Kaiper

Koncert w kościele w Rybiu © M. Kaiper

Koncert w Klubie Seniora w Raszynie © A. Pluta
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Moje wspomnienia z audiencji w Watykanie
Do Rzymu i stolicy państwa kościelnego, Watykanu, pielgrzymowałam pięć razy. 
Uważam, że radość spotkania, przeżycie wielkiej modlitwy, dobroci, mądrości 
i skupienia, jaka emanowała z Ojca Świętego Jana Pawła II, otrzymane błogosła-
wieństwa, to była najwyższa łaska z jaką wracałam do domu. Byliśmy i jesteśmy 
dumni i szczęśliwi, że to nasz rodak pełnił rolę Świętego Piotra przez 27 lat. Jego 
znamienne słowa: Otwórzcie drzwi Chrystusowi!(…) Nie lękajcie się, są nadal naszą 
nadzieją spotkania się z nim w Domu Ojca.

Czwartą, szczególną pielgrzymkę odbyłam 
wraz z mężem Stanisławem 15 sierpnia 
2000 r. w święto Wniebowzięcia Matki 
Bożej. Ojciec Święty zaprosił siebie 
szczególnie rodziny polskie. Odbyła się 
bardzo uroczysta Msza Św. z homilią, 
którą wygłosił sam Jan Paweł II. Czułam, 
że rodzina w sercu Papieża stanowi wielką 
bożą wartość. Następne dwie noce spę-
dziliśmy w Domu Pielgrzyma Polskiego, 
spotykając Ojca Hejmo, który pomagał 
pielgrzymom  w dostaniu się na audien-
cję generalną do Ojca Świętego. Ojciec 
Hejmo przychylił się do mojej prośby 
i kazał mi przyjść na Plac Św. Piotra pod 
Krzyż na umówioną godzinę i czekać. 
Zebrała się dość duża grupa Polaków. Pro-
szę sobie wyobrazić, że tak przeżywałam 
swoją audiencję, że nie zauważyłam, że 
tuż za mną stała w kolejce korektorka 
mojej książki pt. Dzieje Raszyna i Falent, 
którą za chwilę ofiarowałam Ojcu 

Świętemu prosząc o apostolskie błogo-
sławieństwo dla mnie, mojej rodziny 
i mieszkańców Raszyna. Pamiętam, że 
Ojciec Hejmo, który stał obok papieża 
powiedział: Ojcze, zobacz, Ona napisała 
książkę o Raszynie, który Ty często wspomi-
nasz. Ojciec Święty, jak widać na zdjęciu, 

podniósł dłoń do góry i udzielił Apostol-
skiego Błogosławieństwa mnie, mojej 
rodzinie i mieszkańcom Raszyna. 
 Tego szczęśliwego 18 października 
2000 r. stało się jeszcze dla mnie coś waż-
nego i niepojętego. Po powrocie do domu 
dostałam wiadomość, że Komisja od laure-
atów Varsavianów, składająca się z przed-
stawicieli świat nauki i sztuki, przyznała 
mi pierwszą nagrodę za książkę. Uwa-
żam, że było to działanie Bożej łaski, 
ponieważ stało się w dniu i w godzinie 
błogosławieństwa Ojca Świętego.

Honorata Kaszuba

KU CZCI JANA PAWŁA II ŚWIĘTEGO

„…i proszę Was!”
To wołanie Świętego Jana Pawła II 
do narodu polskiego, posłużyło za tytuł 
słowno-muzycznego dziękczynienia, 
jakie mieszkańcy Gminy Raszyn złożyli 
za kanonizację Jan XXIII i Jana Pawła II,  
w dniu 27 kwietnia. Tego dnia wieczorem 
zebraliśmy się tłumnie w murach raszyń-
skiego parafialnego kościoła na zapro-
szenie patronów spotkania: Proboszcza 
parafii ks. Prałata Zdzisława Karasia 
i wójta Gminy Raszyn Pana Andrzeja 
Zaręby. To słowno-muzyczne zamyśle-
nie, oparte na słowach i twórczości Jana 
Pawła II w całości zbudował p. Krzysztof 
Będkowski.
 Prosiłem Boga o wodę, Dał mi ocean… 
– strofami wiersza św. Jana Pawła II pięk-
nie rozpoczęła Weronika Lechańska, 
a za chwilę głębię przesłania utworu Pieśń 
o Bogu ukrytym wspaniale oddała siostra 
Alberta. Po niej lektorzy programu Fran-
ciszek Jędrzejczyk i Michał Mielniczuk 
mówili o wierze i nadziei …Nie lękajcie się 
Chrystusa! wiara w Niego otwiera przed nami 
duchowy świat, który był i nadal jest źródłem 
energii intelektualnej i duchowej dla ludzkości, 
a Krzysztof Będkowski i Andrzej Kowalski 

czytali słowa Ojca Świętego o miłości. 
W programie nie zabrakło muzyki: wspa-
niałego Liturgicznego Zespołu Parafial-
nego Effatha, prowadzonego przez pp. 
Olivię i Pawła Kaczyńskich, a także śpie-
wającego i grającego na gitarze p. Marcina 
Skrzpczaka.  W finale programu Jan Paweł 
II – Święty ustami lektorów przypomniał 
nam co to jest OJCZYZNA, by w końcu, 
z ekranu przemówić do nas swym wspania-
łym głosem: dlatego zanim stąd odejdę, proszę 
was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię 
Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją 
i miłością – taką jaką zaszczepia nam Chry-
stus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwąt-
pili i nie znużyli się, abyście nie podcinali sami 

tych korzeni, z których wyrastamy. […] Proszę 
Was o to! Na zakończenie Proboszcz Para-
fii Ksiądz Prałat Zdzisław Karaś poświęcił 
obraz św. Jana Pawła II namalowany przez 
artystę-malarza ustami i nogami oraz prze-
kazał wszystkim instytucjom i wiernym 
uczestniczącym we Mszy Św. Kanoniza-
cyjną Iskrę Miłosierdzia. A gdy  tak licznie 
zebrani, wierni Bogu i Ojczyźnie, rodacy 
Nowego Świętego, mieszkańcy Gminy 
Raszyn, stali w kolejce do tego źródła 
prawdziwej miłości, raszyński stary kościół 
brzmiał słowami:  tłumy, tłumy serc, zagar-
nięte przez jedno serce. Jedno serce najprostsze, 
najłagodniejsze. Oto nasze dziękczynienie!

Uczestnik

Włodarze Gminy Raszyn 
przyjmują Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia © M. Kaiper

Krzysztof Będkowski 
© M. Kaiper

Ojciec Święty Jan Paweł II i pani Honorata Kaszuba
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Koncert Wielkanocny
205. rocznica bitwy pod Raszynem w tym roku przypadająca w wigilię paschalną 
została upamiętniona wyjątkowym koncertem, adekwatnym tematycznie do świąt 
Wielkiej Nocy. Pomysł jego organizacji zrodził się już przed trzema laty, ale dopiero 
21 kwietnia b.r. w poniedziałek wielkanocny został zrealizowany.

W kościele św. Szczepana w Raszynie 
zabrzmiały fragmenty oratorium Mesjasz 
Jerzego Fryderyka Händla w znakomi-
tym wykonaniu Chóru i Orkiestry War-
saw Camerata pod dyrekcją Pawła Kosa 
– Nowickiego. Dzieło powstałe w 1748 

roku przyniosło autorowi światową sławę, 
umacnianą w każdej kolejnej epoce. Słyn-
nym chórem Hallelujah, najbardziej zna-
nym fragmentem oratorium, tak się ponoć 
zachwycił na koncercie król Anglii Jerzy II, 
że wstał z miejsca, a za jego przykładem 
uczyniła to cała publiczność. I stało się to 
już tradycją nie tylko w Wielkiej Brytanii, 
ale także w niektórych krajach europejskich 
m.in. w Polsce. Tekst oratorium zaczerp-
nięty został z wersetów Pisma Świętego 
głównie ksiąg prorockich Starego Testa-
mentu, ale również z Nowego Testamentu, 
których wyboru dokonał Charles Jennens. 
Utwór składa się z trzech części: pierw-
sza zapowiada przyjście Mesjasza, druga 
stanowi opowieść o Jego życiu, śmierci 
i Zmartwychwstaniu, a trzecia przedstawia 
misję zbawienia ludzkości. W Raszyńskim 
Koncercie Wielkanocnym do czytań Pisma 

Świętego zostali zaproszeni Proboszczowie 
raszyńskich parafii, Starosta Powiatu Prusz-
kowskiego, Wójt Gminy Raszyn, Wicewój-
towie, Radni Powiatu Pruszkowskiego oraz 
Radni Gminy Raszyn. Ze względu na okres 
świąteczny nie wszyscy mogli uczestniczyć 
czynnie w wykonaniu oratorium. Jednakże 
wszystkim serdecznie dziękujemy za zain-
teresowanie oraz pomoc w organizacji kon-
certu, a zwłaszcza pani staroście Elżbie-
cie Smolińskiej oraz wójtowi Andrzejowi 
Zarębie, którzy nie tylko objęli to kultu-
ralne wydarzenie patronatem, ale także je 
sfinansowali.
 Koncert został owacyjnie przyjęty 
przez raszyńską publiczność. A na bis 
– zabrzmiało oczywiście Hallelujah. Wyko-
nanie oratorium przez wybitnych muzy-
ków, uświetnione czytaniami Pisma Świę-
tego przez znane osoby z życia publicznego 
powiatu i gminy, bez wątpienia wzmocniło 
sugestywny przekaz arcydzieła, uboga-
cając zgromadzonym przeżywanie Świąt 
Wielkanocnych.

Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u

Raszyński Czerwiec
1 czerwca 
Festyn artystyczno-rozrywkowy z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka pod hasłem „Gminny Piknik 
Dziecięcy 2014” – (tzw. Rynek ul. Szkolna).

7 czerwca 
Występ utalentowanych młodych mieszkańców 
naszej gminy w Pałacu Staszica w Warszawie – pre-
zentacja artystyczna podczas Pikniku Archiwalnego.

9 czerwca, godz. 10.30
Warsztaty nt. kultury Afryki dla grupy przedszkolaków 
„Wyprawa do krainy Tingatinga” Organizatorzy: Fun-
dacja Edukacji Międzykulturowej, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Raszynie. Czytelnia biblioteki.

10 czerwca, godz. 11.30
Uroczyste zakończenie Rajdu Pieszego „Szlakiem 
Naszej Historii” w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Raszynie.

15 czerwca 
Festyn Rodzinny w Rybiu (informacje u Pana Mariusza 
Smolichy).

16 czerwca 
Koncert w wykonaniu dzieci uczęszczających na zaję-
cia muzyczne i plastyczne w GOK-u w roku szkolnym 
2013/2014 połączony z wystawą prac plastycznych 
– Sala Widowiskowa GOK-u (Urząd Gminy).

17 czerwca 
Koncert w wykonaniu dzieci uczęszczających na zaję-
cia muzyczne i plastyczne w filii GOK-u w roku szkol-
nym 2013/2014 połączony z wystawą prac plastycz-
nych – Sala Widowiskowa w filii GOK-u w Falentach.

21 czerwca, godz. 18.00
Wieczór Świętojański – Filia GOK-u w Falentach, 
Al. Hrabska 2 (budynek OSP).

Zapraszamy

UROCZYSTOŚCI

205 rocznica Bitwy pod Raszynem
Podobnie jak w latach ubiegłych władze samorzą-
dowe Gminy Raszyn, z Wójtem Andrzejem Zarębą 
na czele, upamiętniły rocznicę Bitwy pod Raszy-
nem. Z uwagi na to, że termin rocznicy przypadał 
w sobotę Wielkanocną, nie uczestniczyły delega-
cje ze szkół i przedszkoli. Samorządowcy spotkali 
się na cmentarzu parafialnym, gdzie złożyli kwiaty 
na mogile poległych za wolność ojczyzny, po czym 
złożyli wiązanki i zapalili znicze na grobli pod 
kamieniem upamiętniającym poległych w Bitwie 
Raszyńskiej oraz przy kapliczce upamiętniającej 
bohaterską śmierć Cypriana Godebskiego. Delegacja samorządowców na cmentarzu parafialnym © M. Kaiper
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Włodek Pawlik „Polska”… 
Niezapomniany koncert w raszyńskim kościele
Z okazji Święta Narodowego Trzeciego 
Maja w kościele św. Szczepana w Raszy-
nie z recitalem POLSKA wystąpił Wło-
dzimierz Pawlik - kompozytor, pianista, 
pedagog; absolwent warszawskiej Akade-
mii Muzycznej oraz Wydziału Jazzowego 
Hochschulle für Musik w Hamburgu.
 26 stycznia uhonorowany został 
pierwszą w historii polskiej muzyki jaz-
zowej nagrodą Grammy (muzyczny 
odpowiednik Oscara), zaś dziewięć dni 
przed raszyńskim występem  otrzymał 
Fryderyka dla Artysty Roku. W wywia-
dzie  z Pawlikiem dla Jazz Forum Piotr 
Iwicki przedstawił Go słowami:(…) Wło-
dek Pawlik, pianista, którego wszechstronność 
stylistyczna i formalna pięknie umieściła na 
styku kilku muzycznych gatunków, ku radości 

tych, dla których muzyka i sztuka to jedność. 
I tak też wielostronnie artysta zaprezen-
tował się raszyńskiej publiczności 3 maja. 
Koncert był popisem wirtuozerii gry na 
fortepianie (sprowadzonym z Filharmo-
nii Narodowej) oraz wspaniałej twór-
czej interpretacji wybranych przez arty-
stę utworów. Na początku wysłuchaliśmy 
przejmujących wariacji na temat  Barki – 
ulubionej pieśni świętego  Jana Pawła II. 
Później były reminiscencje z ballady Skal-
dów  Cała Jesteś w skowronkach i Yesterdey 
Beatlesów. Zaś przywołując w komenta-
rzu postać wybitnego Polaka Jana Pade-
rewskiego pan Włodek Pawlik oddał mu 
hołd wykonaniem pięknego menueta. 
Następnie pojawił się temat z filmu Wrony 
Doroty Kędzierawskiej, do którego Pawlik 
skomponował muzykę. Warto wspomnieć, 
że jest także  autorem muzyki do innych 
filmów: Pora umierać, Rewers (główna 
nagroda za najlepszą muzykę do filmu 
na 34. Festiwalu  Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni), Wichry Kołymy, Nich-
twatching. Bogumił Kobiela i słynny film 
Zezowate szczęście zainspirowały artystę do 
wykonania  Zezowatego tanga. Były także  
odniesienia  do romantycznych kompo-
zycji Chopina oraz okraszony humorem 
ludowy motyw z Prząśniczki Stanisława 
Moniuszki. Fascynacja  artysty twórczo-
ścią Krzysztofa Komedy zaowocowała 
sugestywną interpretacją  tematu z filmu  
Nóż w wodzie.  A na bis muzyk uraczył 
zachwyconą publiczność popularną melo-
dią z repertuaru  Zespołu Pieśni i Tańca 

Śląsk  Helokanie, dowodząc, że potrafi 
zaskakiwać. „Cały czas miałam wrażenie, 
że artysta „maluje” – bardzo swobodnie – 
dźwiękami, dlatego dziękując za występ 
dedykowałam fragment pięknego wiersza  
Słońce  Czesława Miłosza.”
 Razem z gratulacjami za Grammy, jesz-
cze podczas pobytu w USA, pan Włodek 
Pawlik przyjął zaproszenie Piotra Iwic-
kiego  na koncert w Raszynie, co było 
przedmiotem wielkiej radości pracow-
ników GOK-u. Patronowali temu kultu-
ralnemu wydarzeniu: Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego Elżbieta Smolińska 
i  Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.  
Szczególne słowa podziękowania za 
wsparcie  kierujemy do Rady Powiatu 
Pruszkowskiego oraz do księdza prałata 
Zdzisława Karasia, proboszcza Parafii 
Raszyn, księży wikariuszy i  sióstr Opatrz-
ności Bożej, którzy jak zwykle życzliwie 
pomogli nam w organizacji koncertu. 
W imieniu samorządu za koncert podzię-
kowała artyście wicewójt Gminy Raszyn 
pani Marzena Lechańska. W ubiegłym 
roku Trzeci Maja uświetniła w Raszynie, 
grając Chopina, Japonka Kayo Nishimizu, 
a w tym – wielki polski artysta Włodzi-
mierz Pawlik, który ujął publiczność także 
swoją skromnością. Cierpliwie i z uśmie-
chem rozdawał po koncercie autografy. 
Pojawiały się określenia: miły i sympa-
tyczny człowiek. I to – w zestawieniu 
z artyzmem – to najwspanialsza rekomen-
dacja Włodzimierza Pawlika.

Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK-u

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Nasz Janek bezkonkurencyjny
Nasz młody, trzynastoletni bardzo uta-
lentowany pianista Jan Sebastian Lewan-
dowski wygrał wojewódzki konkurs 
pianistyczny im. Muzio Clementiego. 
W konkursie wzięło udział blisko stu pia-
nistów z Mazowsza, których łączy fakt,  
że nie uczęszczają do szkół muzycznych.
Jasiek naukę gry na pianinie rozpoczął 
w wieku 6 lat pod kierunkiem taty, artysty 
muzyka oraz sióstr, absolwentek warszaw-
skiej Akademii Muzycznej. Na konkursie 
zaprezentował bardzo trudny repertuar, 
wykonywany często w renomowanych 
salach koncertowych. Zagrał preludium 
fugę c-moll – nomen omen – swojego 
imiennika Jana Sebastiana Bacha oraz 
połączone w jeden, efektowny utwór 
dwa ragtimey: Scotta Joplina i Andrzeja 

Jagodzińskiego. W swojej kategorii wie-
kowej (13-17 lat) był bezkonkurencyjny, 
zajął pierwsze miejsce. W tej kategorii 
wiekowej nie przyznano drugiej nagrody, 
a w najstarszej (powyżej 18 lat życia) 
w ogóle nie przyznano pierwszej lokaty. 
Z ramienia GOK-u opiekunem meryto-
rycznym i artystycznym młodego piani-
sty jest artysta muzyk Piotr Iwicki, który 
po konkursie nazwał Janka „wizytówką 
naszej gminy”. Przypomnę, że w 2013 
roku Janek swoimi występami uświet-
niał obchody Roku Księcia Józefa Ponia-
towskiego. W lutym miał swój recital 
w Pałacu Staszica w Warszawie (na zapro-
szenie Polskiej Akademii Nauk Archiwum 
w Warszawie). W styczniu otrzymał tytuł  
„Raszyński Talent Roku”, przyznawany 

przez Gminny Ośrodek kultury w Raszy-
nie. 25 maja po raz pierwszy wystąpi 
w raszyńskim kościele na koncercie pro-
mującym młode talenty raszyńskie z oka-
zji Dnia Matki, 20 maja – w raszyńskiej 
Bibliotece Publicznej podczas  Konkursu 
Głośnego Czytania, a 7 czerwca  ponow-
nie w Pałacu Staszica na Pikniku Archi-
walnym. Serdecznie zapraszam.

Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u

Jan Sebastian Lewandowski © arch. GOK

Podziękowania dla artysty © P. Piskorz
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GMINNE WYDARZENIA

Pikniki sołeckie – pierwszy Podolszyn Nowy
3 Maja, Sołectwo Podolszyn Nowy, zorga-
nizowało, jako pierwsze w tym roku, pik-
nik integracyjny dla mieszkańców. To rów-
nież pierwsza tego typu impreza we wsi. 
Mimo, że pogoda nie dopisała, Ci, którzy 
przybyli na pętlę w Podolszynie Nowym, 
nie zawiedli się. Wprawdzie desz-
czowa aura nie pozwoliła na zabawę na 

świeżym powietrzu, ale dzięki uprzejmo-
ści Państwa Mordzelewskich, właścicieli 
pobliskiej stajni Besthorses, zrealizowano 
cały program w hali. Były liczne atrak-
cje „końskie” – dla dzieci jazda na kucy-
kach i osiołku, dla dorosłych na bryczce, 
pokazy skoków i powożenia. Nie zabra-
kło dmuchanych zamków, konkursów 

z nagrodami i malowania buziaków. 
Można było uraczyć się wspaniałymi cia-
stami, wypiekami miejscowych gospodyń,  
i kiełbaską z grilla. Nie ulega wątpliwości, 
że mieszkańcy Podolszyna, z Panią Soł-
tys Marią Brzezińską na czele, pokazali, 
że jak humory dopisują, to i pogoda nie-
straszna.    Małgorzata Kaiper

II Piknik Motocyklowy – relacja z imprezy
9 maja 2014 r. na boisku przy KS Raszyn 
zjawiło się 50 motocyklistów, którzy 
zaprezentowali swoje jednoślady: ściga-
cze, choppery, jak i tzw. „kredensy”, czyli 
pojazdy turystyczne, bogato oświetlone, 
z dużym kufrem. Piknik nawiązywał  do 
ubiegłorocznego w Jaworowej, przy Ogni-
sku Wychowawczym, który zorganizo-
wali p. Krystyna Zawadzka z Biblioteki 
w Jaworowej oraz p. Marek Bujakowski 
z Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin 
Abstynenckich „Arka”. W 2013 roku suk-
ces przedsięwzięcia przerósł oczekiwania 
organizatorów, gdyż bez specjalnego roz-
głosu zjawiło się ponad 20 motocyklistów 
i liczne grono widzów. 
 II Piknik Motocyklowy wystartował 
o godzinie 16, a na przybyłych Gości 
czekało wiele atrakcji. Każdy mógł zoba-
czyć z bliska ratowniczy sprzęt strażacki 
i wejść do środka wozu, którym dzielni 
strażacy wyruszają do wypadków oraz 
pożarów, usiąść w radiowozie policyjnym 
i obejrzeć jego wyposażenie. Najmłodsi 
mogli pomalować swoje twarze w różne, 
kolorowe wzory. Każdy, kto chciał się 
przekonać, jakimi oczami widzi świat nie-
trzeźwy kierowca bądź motocyklista mógł 
założyć alkogogle i pokonać w nich krótki 
slalom. Zapewniam, że wykonanie tego 
zadania nie było łatwe, a zachowanie rów-
nowagi i poruszanie się pewnym krokiem 
graniczyło z cudem. Była to najlepsza lek-
cja przestrzegająca przed prowadzeniem 

wszelkich pojazdów po spożyciu napo-
jów alkoholowych lub środków zmienia-
jących świadomość. Pod namiotem Sto-
warzyszenia Arka, każda zainteresowana 
osoba mogła zasięgnąć przydatnych infor-
macji nt. profilaktyki i walki z nałogiem. 
Na wygłodniałych czekały przygotowane 
na grillu kiełbaski i karkówka, których 
aromat unosił się nad sceną pokazów. 
 Niezwykle interesującym punktem 
Pikniku był pokaz ratownictwa drogo-
wego, w którym zainscenizowano wypa-
dek, a w rolę poszkodowanej wcieliła 
się Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki 
Uzależnień p. Beata Adamiak. Instruk-
tor ratownictwa fachowo i przystępnie 
opisał każdy element prowadzonej akcji. 
W pokazie wzięli udział również strażacy, 
którzy miejsce obok samochodu biorą-
cego udział w fikcyjnym wypadku pokryli 
pianą gaśniczą. Uroczysta defilada moto-
cyklowa, która przejechała ul. Sportową 
zakończyła udany piknik.
 Jak trafnie ujął p. Waldemar vel Jacek 
Łuczak, Prezes Raszyńskiego Stowarzy-
szenia Rodzin Abstynenckich „Arka”: 
Zakładanym przesłaniem imprezy było prze-
konanie odwiedzających, że turystykę i relaks, 
zwłaszcza za kierownicą, można traktować: 
na sportowo, na wesoło i na trzeźwo. Liczba 
motocyklistów jest najlepszym dowo-
dem, że większość z nas myśli podob-
nie. Zdarzają się niechlubne incydenty, 
gdzie w wypadkach drogowych za sprawą 

pijanych kierowców giną ludzie, jednak 
dzięki takim przedsięwzięciom jak II Pik-
nik Motocyklowy ich liczba z pewnością 
będzie maleć.
 Sukces imprezy nie byłby możliwy 
bez zaangażowania p. Beaty Adamiak, 
dyrektor GOS-u w Raszynie, p. Kata-
rzyny Klimaszewskiej, Marka Bujakow-
skiego ze Stowarzyszenia Arka – inicja-
tora Pikniku, a także Komisariatu Policji 
w Raszynie, Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie oraz dzielnych i niezawod-
nych strażaków z OSP  Raszyn.  Oprawę 
muzyczną przygotowali: Darek „Dynia” 
Dynowski oraz Maciek Stachurski.
 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, 
III już Piknik, będzie wydarzeniem, które 
przyciągnie jeszcze większą liczbę uczest-
ników oraz widzów. Zdobyte doświadcze-
nie organizatorów na pewno się do tego 
przyczyni.

Rafał Ulewicz

Motocykle © M. Bujakowski

Dmuchany zamek też zmieścił się w sali © M. Kaiper Dzieciaki na osiołku © M. Kaiper Sołtys Maria Brzezińska w trakcie przejażdżki © M. Kaiper
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TALENTY W GMINIE

ŚWIĘTO SZKOŁY w Ładach
o  tym jak w naszej Szkole łowimy perły
„Poławiacze pereł” pod takim właśnie 
hasłem przebiegało tegoroczne Święto 
Patrona Szkoły w Ładach, Księcia Józefa 
Poniatowskiego, które odbyło się 9 maja. 
Miało ono formę przeglądu młodych 
talentów – uczniów, z których my, nauczy-
ciele, jesteśmy bardzo dumni i którzy 
przyczyniają się także do promowania 
Gminy Raszyn. Dla nikogo nie jest tajem-
nicą, że do naszej Szkoły chodzą niezwy-
kle utalentowani uczniowie, co potwier-
dza przyznany naszej placówce przez 
Ministra Edukacji Narodowej zaszczytny 
tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. 
Podczas pierwszego przeglądu młodych 
talentów zaprezentowali się: 
• chór szkolny kierowany przez panią 
Elżbietę Borsuk, który wykonując wyjąt-
kowy zestaw piosenek ludowych zaprze-
czył powszechnej opinii, iż piosenki 
ludowe śpiewa się tylko przy ognisku; 
• Kuba Kwieciński z klasy VI, który 
po zagraniu na gitarze utworu „Dom 
wschodzącego słońca”, nie mógł się opędzić 
od tłumu fanek śpiewających „Chłopak 

z gitarą byłby dla mnie parą”;
• Aleksandra Wrona i  Weronika 
Zawadzka, które wykonały piosenkę 
Rihanny „Stay” – po występie na tablicy 
szkolnej pojawił się napis: „Ola i Wero-
nika na prezydenta!”;
• Weronika Zawadzka w piosence „Rus-
sian Roulette” Rihanny – podobno niektó-
rzy już wysłali jej zgłoszenie do popular-
nego talent show „Must Be the Music”;
• Maja Klimaszewska, mistrzyni świata 
w kategorii: taniec disco – oszołomiła 
wszystkich swoim występem, nawet 
Ksiądz Proboszcz, Grzegorz Jaszczyk, pró-
bował kilku akrobatycznych kroków, ale 
chyba sutanna mu trochę przeszkadzała;
• Kasia Rychlica, uczennica naszej szkoły 
i jej partner, Błażej Snochowski, w kate-
gorii: taniec towarzyski styl latynoame-
rykański, którzy otrzymali standing 
ovation;
• Milenka Pengryn z klasy II A, zdobyw-
czyni III miejsca w eliminacjach powia-
towych konkursu recytatorskiego War-
szawska Syrenka, która wierszem Jana 

Kazimierza Siwka Jaś Ananas podbiła 
serca wszystkich nauczycieli;
• uczniowie koła muzycznego grając 
na dzwonkach chromatycznych krótki 
utwór Koty;
• uczennice klasy I wykonały taniec z chu-
stami do utworu Ludwika van Beetho-
vena „Dla Elizy” – podobno po tym 
występie zapisy na zajęcia baletowe 
w naszej Szkole wzrosły dwukrotnie;

• uczniowie klasy II B w kategorii: orkie-
stra instrumentów perkusyjnych zagrali 
do utworu „River Kwai” – niektórym jesz-
cze do tej pory pobrzmiewa w uszach 
donośny dźwięk talerzy.
 W nagrodę nasi mega utalentowani 
artyści otrzymali statuetki – Poniatosy, 
zaprojektowane przez uczniów Szkoły.
 Kochani, jesteśmy z Was naprawdę 
dumni, życzymy Wam sukcesów także 
w przyszłym roku szkolnym, a uczniom 
klas VI – powodzenia w gimnazjum.

W imieniu Dyrekcji i Grona Pedagogicznego
Iwona Pastuszka

Projekt międzynarodowy „THE SCHOOL DANCE 2014” 
w Przedszkolu Pociecha
W dniu 25.04 br. nasze przedszkole jako 
pierwsze w Polsce wzięło udział w mię-
dzynarodowym, internetowym kon-
kursie THE SCHOOL DANCE 2014. 
Grupa starsza zaprezentowała dwa 
układy taneczne do piosenki „Mosa” 
Michela Telo oraz do „Crazy Froga”, 
natomiast maluszki zatańczyły do reper-
tuaru Majki Jeżowskiej: „A ja wolę moją 
mamę”. „School Dance” to inicjatywa, 
która promuje aktywność fizyczną oraz 
rozwoj kompetencji informatycznych 
wśród dzieci i młodzieży, popularyzuje 
za pośrednictwem tańca tradycję i kul-
turę poszczególnych regionów Słowa-
cji, Czech oraz Polski. Konkurs został 

zorganizowany przez EDULAB i akade-
mię tańca DANSOVIA. Wszystkie nagra-
nia można oglądać na stronie interneto-
wej www.schooldance.sk i oddawać na 
nie swoje głosy. Pod koniec czerwca 2014 
odbędzie się wielki finał konkursu w Sło-
wackim Teatrze Narodowym dla grup 
tanecznych z największą ilością głosów. 
W rywalizacji tej weźmie udział także 
7 grup tanecznych wybranych przez pro-
fesjonalne jury oraz dwie z dzikimi kar-
tami. Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody w postaci wycieczki do Disney-
landu bądź profesjonalnych kursów 
tanecznych z tancerzami DANSOVIA, 
a także wiele innych wartościowych 

wyróżnień. Tańczyć każdy może! Zapra-
szamy do obejrzenia filmików z układami 
tanecznymi na stronie i prosimy o „polu-
bienia” tj. głosowanie na nasze Pociechy.

Iwona Wojciechowska – nauczyciel

Przedszkolaki z Pociechy © arch. przedszkola
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Raszyński Tydzień Bibliotek 2014
Wystawa, warsztaty, spotkania, czytelnicze atrakcje... 
To wszystko – i wiele więcej – działo się u nas w dniach 
8-15.05, kiedy to świętowaliśmy z Wami XI Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek, przebiegający w tym roku pod hasłem: 
„Czytanie łączy pokolenia”.
 A zaczęło się od... nagrywania audiobooka wraz z dziećmi 
z Bajkowego Przedszkola. W trakcie spotkania, które odbyło się 
8 maja, wysłuchaliśmy fragmentów różnych książek mówio-
nych, dowiedzieliśmy się, jak wygląda praca lektorów oraz 
poznaliśmy specyfikę studia nagraniowego. Zobaczyliśmy też 
krótki film z Agnieszką Chylińską, nagrywającą swoją książkę 
o Zezi i Gilerze. Na sam koniec prowadzący i dzieci także 
spróbowali swoich sił przy mikrofonie.
 9 maja miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy starych 
fotografii pt. „Codzienność”, podsumowujące już półtora-
roczną współpracę naszej biblioteki z raszyńskimi pasjonatami 
historii i Ośrodkiem KARTA (organizacją pozarządową zajmu-
jącą się upowszechnianiem i utrwalaniem archiwów społecz-
nych). O samym projekcie cyfrowych archiwów lokalnych oraz 
o powstaniu wystawy opowiedzieli dyrektor GBP Magdalena 
Golec, autor wystawy kustosz Łukasz Żywulski oraz Katarzyna 
Ziętal, reprezentantka Ośrodka KARTA. Na „Codzienność” 
składa się zbiór dwudziestu dużych fotografii, obrazujących 
życie mieszkańców Raszyna, Puchał, Rybia i Ład od lat 30. 
do 80. XX wieku. Pochodzą one z prywatnych kolekcji Aliny 
Adach, Anny Dutki, Beaty Adamiak, Grażyny Grzegorzewskiej, 
Krystyny Jankowskiej, Wacławy Krzosek, Ireny Mostowskiej-
-Waś, Anieli Obłuskiej, Teresy Szostak, Tadeusza Strzelczyka, 
Andrzeja Ziomka i Antoniego Żurawicza. Na wernisażu pojawiła 
się znakomita większość ofiarodawców zdjęć, wraz z rodzi-
nami. Nie zabrakło też wójta Gminy Raszyn Andrzeja Zaręby 
oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Elżbiety Kuczary. 

Tego dnia biblioteka 
była otwarta aż do 22. 
Na nocnych marków 
czekaliśmy ze słodkim 
poczęstunkiem.
 Następnego dnia, 
12 maja, odbyły się 
u nas warsztaty doty-
czące bezpiecznych 

zachowań w Internecie. W spotkaniu „Między bezpieczeń-
stwem, a niebezpieczeństwem w sieci”, przeprowadzonym przez 
Sylwię Czub-Kiełczewską z Instytutu Książki wzięli udział 
uczniowie klasy 5d SP w Raszynie. Prowadząca przedsta-
wiła uczestnikom zagrożenia płynące z używania Internetu 
i smartfonów oraz zaprezentowała sposoby radzenia sobie 
z cyberprzestępcami.
 We wtorek 13 maja spotkaliśmy się z kolei z 10-osobową 
grupą łączników bibliotecznych z Gimnazjum nr 1 w Raszy-
nie. Pod okiem kustosza GBP Łukasza Żywulskiego i nauczy-
ciela-bibliotekarza Ludmiły Jaworskiej-Pieszki łącznicy zasta-
nawiali się, jak powinna wyglądać dobra oferta biblioteczna dla 
gimnazjalistów. W celu inspiracji przeglądaliśmy archiwalne 
numery Kuriera Raszyńskiego, poszukując inicjatyw Raszy-
noteki skierowanych do młodzieży. Na koniec zwiedziliśmy 
ekspozycję starych fotografii ze zbiorów CATL oraz rozstrzy-
gnęliśmy szybki konkurs na ulubione zdjęcie. W tym samym 
dniu bibliotekarka Filii w Jaworowej odwiedziła Przedszkole 
w Sękocinie. Było głośne czytanie, prezentacja książek oraz 
oferty biblioteki dla dzieci i dorosłych, rozdaliśmy także 
drobne upominki.
 14 maja upłynął pod znakiem atrakcji dla najmłodszych, 
czyli czytania na trawie i sesjach fotograficznych z biblio-
teką w tle. Towarzyszyło nam hasło „Do Raszynoteki zaglą-
dam – słucham, czytam, oglądam”. Na spotkanie przybyło aż 
osiem grup z raszyńskich placówek przedszkolnych, głównie 
z Przedszkola nr 2, ale i z Przedszkola „Pod Topolą”, Akademii 
Misia Uszatka oraz Pociechy. Czytaliśmy „Wierszyki domowe” 
Michała Rusinka, a następnie fotografowaliśmy się przy spe-
cjalnie na tę okazję przygotowanej wesołej fotościance. Dwie 
grupy miały przyjemność usłyszenia wiersza o wiewiórce autor-
stwa raszyńskiego poety Ludwika Jankowskiego, który osobi-
ście i z przyjemnością wyrecytował go małym słuchaczom.
 W ostatni dzień tegorocznego Tygodnia Bibliotek, 15 maja, 
zaprosiliśmy do nas pisarza Wojciecha Widłaka, twórcę słyn-
nej serii o panu Kuleczce. Spotkał się on z dwiema klasami 
„0” z raszyńskiej podstawówki. Dzieci dowiedziały się, skąd 
pan Widłak czerpie pomysły na książki oraz otrzymały auto-
grafy autora. Dziękujemy wszystkim, którzy pojawili się u nas 
w ramach tego intensywnego tygodnia!

Dagna Kruszewska-Mach
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„Arena Raszyn” – nasza gminna hala sportowa!
Uprawianie sportu jest uzależnione od 
dostępu do obiektów, urządzonych tere-
nów sportowych oraz rekreacyjnych. 
Dawno minął czas, kiedy kawałek pola 
i trzy patyki imitujące bramkę wystar-
czały młodym piłkarzom, a byle jaki 
kosz – koszykarzom. Dziś mieszkańcy 
oczekują obiektów sportowych o wyso-
kim standardzie, które są w stanie zaspo-
koić ich zapotrzebowanie na miejsce wła-
ściwe do uprawiania wybranej dyscypliny 
czy wykorzystania rekreacyjnego. Z kolei 
dostępność nowoczesnej bazy sportowej 
zachęca do uprawiania sportu, który nie 
tylko służy zdrowiu, rozwija zaintereso-
wania, stanowi źródło satysfakcji, ale też 
przeciwdziała wykluczeniu społecznemu 
doskonale integrując ludzi z różnych śro-
dowisk. Jest ponadto niekwestionowanym 
środkiem wychowawczym wyzwalającym 
w młodych ludziach nie tylko talenty, ale 
też pokazującym im jak należy postępo-
wać, co w życiu jest ważne, jak uzyskać 
poczucie sukcesu. A dzieciom i młodzieży 
szczególnie uzdolnionej daje szansę na 
właściwą dla nich drogę kariery życiowej. 
Może też być dla gminy źródłem docho-
dów od podmiotów zewnętrznych, które 
płacą wynajmując nasze obiekty. 
 Argumentów przemawiających za 
budową nowoczesnej infrastruktury 
sportowe jest bardzo dużo. Rozumieją to 
władze samorządowe budując kolejnych 
obiekty sportowe. W ostatnich latach 

powstały 3 Orliki, Wronik,  siłownie 
zewnętrzne, przeprowadzono remonty 
basenu. Natomiast ciągle w sferze dysku-
sji jest hala sportowa z prawdziwego zda-
rzenia. Obiekty funkcjonujące obecnie 
mogą służyć, jeśli dopisuje pogoda. Późną 
jesienią i zimą sportowcy korzystają z sal 
gimnastycznych w szkołach, już obecnie 
obciążonych ponad miarę. Problemy te 
mogą być rozwiązane dopiero wówczas, 
gdy powstanie obiekt sportowy wielo-
funkcyjny i na tyle obszerny, że pozwoli 
na uprawianie różnorodnych dyscyplin 
sportu, a także wykorzystany w sposób 
komercyjny, zmniejszający koszty jego 
utrzymania.  
 Debatę o zasadności budowy hali spor-
towej należy poprzedzić analizą dokonań 
z kilku ostatnich lat.  Nie ulega wątpli-
wości, że w tym czasie nastąpił znaczny 
wzrost zainteresowania sportem i rekre-
acją wśród mieszkańców z różnych grup 
wiekowych, od przedszkolaków do senio-
rów.  Stało się to możliwe dzięki zwięk-
szeniu ilości, a tym samym dostępności 
zajęć oraz organizowaniu nowych rodza-
jów i powołaniu nowych sekcji. Niestety 
istniejąca baza sportowa nie pozwala na 
więcej. Warto więc pochylić się nad moż-
liwością jej poszerzenia.
 Nie jest to łatwa decyzja, i z uwagi 
na jej koszt, ale też i wybranie najwła-
ściwszego miejsca. Propozycji jest kilka: 
teren przy stadionie im. K. Jedynaka 

w Raszynie, gdzie w baraku znajduje się 
centralna baza treningowa dla gminnych 
klubów sportowych. Jak pokazała koncep-
cja, obok boiska jest wystarczająca ilość 
miejsca, żeby postawić halę sportową 
z prawdziwego zdarzenia. Przeciwni jej 
są mieszkańcy z pobliskich domów. Jest 
pomysł, aby hala powstała na terenie 
Szkoły Podstawowej w Raszynie obok 
Wronika. Nauczyciele gimnazjum propo-
nowali, aby ją wybudować na działce obok 
szkoły, w miejsce przedszkola przeznaczo-
nego do rozbiórki. To najmniej prawdopo-
dobne miejsce, ponieważ jest gotowy pro-
jekt nowego przedszkola w tym miejscu. 
A może jeszcze gdzieś indziej? Uważam, 
że decyzja o usytuowaniu Areny Raszyn 
powinna być poprzedzona konsultacjami 
z mieszkańcami. Na pewno nie zadowo-
limy wszystkich, ale wybierzemy miejsce 
popierane przez większość. 
 Powstanie hali sportowej to praca 
całego zespołu: mieszkańców, władz 
samorządowych, architektów, ekip 
budowlanych, dostawców produktów 
i sprzętu. Ale jej efektem będzie niewąt-
pliwie poprawa standardu życia mieszkań-
ców. A z perspektywy menadżera takiego 
obiektu, znaczenie ma jego maksymalne 
wykorzystanie w dwóch aspektach „mar-
keting sportu dla mieszkańców” oraz 
„marketing przez sport dla biznesu”.

mgr Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie

Jubileusz 50-lecia istnienia 
Klubu Sportowego Raszyn
W związku z zaplanowanymi na 2015 r. obchodami jubileuszu 50-lecia Klubu Spor-
towego Raszyn organizatorzy proszą mieszkańców i sympatyków Klubu o: pamiątki, 
zdjęcia, dokumenty, informacje związane z klubem itd. Rzeczy związane z działalnością 
klubu można dostarczać do sekretariatu klubu, ul. Sportowa 30 Raszyn, informacje 
natomiast na adres klub@ksraszyn.pl 
Istnieje możliwość spotkania i porozmawiania na w/w tematy z dyrektorem klubu 
p. Markiem Saławiłą, tel. 508358676.

Emil Sawicki

SPORT

Piłkarze z Klubu Raszyn przed meczem © arch. GBPPrzed meczem © arch. GBP

PODZIĘKOWANIA      
Organizatorzy V Ogólnopolskiego 
Biegu Raszyńskiego serdeczne 
dziękują  firmie Olympic Casino za 
wsparcie finansowe imprezy oraz 
pragną przeprosić za omyłkowe 
umieszczenie  nazwy sponsora 
w oficjalnych podziękowaniach 
sponsorskich, które ukazały się 
w poprzednim numerze Kuriera 
Raszyńskiego.     
         Emil Sawicki

ZAPRASZAMY 

do korzystania ze SKYTE PARKU 
w Raszynie przy ul. Szkolnej (obok 
szkoły podstawowej). Obiekt jest 
otwarty w po południu, a pieczę 
s p r a w u j e  w y k w a l i f k o w a n y 
nauczyciel wf.



RASZYNIACZEK

Zapraszamy !  Samodzielnie wykonane, podpisane prace (imię, nazwisko, wiek autora) należy dostarczać codziennie w godz. 10.00 - 18.00

Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20; Raszyn 05-090; tel/fax (22) 720 09 87;  
e-mail: gok@raszyn.pl; www.gokraszyn.pl; Redakcja: Elżbieta Kuczara; opracowanie graficzne: Anna Pluta

Nagrodzone prace 
w konkursie plastycznym 

„Przyjazny dom 
bez nałogów” 

1 miejsce - Natalia Łabędzka, kl. I a, SP Łady 

1 miejsce - Kacper Koper, kl. 0 e, SP Raszyn 

1 miejsce - Joanna Rogalska, kl. III g, SP Raszyn 

2 miejsce - Oliwia Wilkosz, kl. II b, SP Łady 

2 miejsce - Amelia Balcer, kl. III g, SP Raszyn 

1 miejsce - Krzysztof Wierzbicki, kl. V b , SP Łady 2 miejsce - Patrycja Pyzel, kl. V a , SP Łady

3 miejsce - Rafał Świderek, kl. V c , SP Raszyn

3 miejsce - Piotr Ostrowski, kl. III g, SP Raszyn 3 miejsce - Kacper Maliszewski, kl. III g, SP Raszyn 

3 miejsce - Wiktoria Kabala, kl. II b, SP Raszyn 3 miejsce - Marek Cackowski, kl. VI a, SP Łady

3 miejsce - Damian Frączyk, kl. V b, SP Łady 3 miejsce - Patryk Ryczywolski, kl. V a, SP Łady

3 miejsce - Adrianna Łopańska, kl. III c, SP Raszyn 

2 miejsce - Zofia Bożena Morawska, kl. I b, SP Raszyn  

2 miejsce - Aleksandra Jańczyk, kl. I a, SP Łady 

3 miejsce - Melania Krul, kl. I a, SP Łady 
3 miejsce - Wiktoria Żuchowska, kl. 0 e, SP Raszyn  

3 miejsce - Michał Mackiewicz, kl. I a, SP Łady 

KATEGORIA kl. 0 - I 

KATEGORIA kl. IV - VI  

Dzień Dobry!
Sztuka nie tylko obrazuje piękno czy brzydotę świata, nie tylko rozwija 
wyobraźnię i pomaga spełnić marzenia, ale często także prezentuje tematy 
z życia codziennego. Nie są one łatwe do przedstawienia i dla artysty 
stanowią nie lada wyzwanie. I taką trudną do plastycznej interpretacji 
tematykę podjęli w swoich pracach uczestnicy konkursu pod hasłem: 
„Przyjazny dom – bez nałogów”, który został zorganizowany przez 
Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień panią Beatę Adamiak  
i Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ARKA”. 
Przyjazny dom, jak wynika z prac autorów, to dom, w którym mieszka 
szczęśliwa rodzina. Zobaczcie, jak bezpiecznie, pod opieką dorosłych, 
dzieci – mądrze, pożytecznie i aktywnie spędzają czas. Prace są 
dobrze zakomponowane (z rozmysłem wypełniona cała powierzchnia 
kartki) i ładne opracowanie kolorystyczne. Wyrażają radość życia  
i podziw dla piękna świata. Gratuluję nie tylko laureatom, ale i wszystkim 
uczestnikom. Wybór laureatów był bardzo trudny. Wiem coś o tym,  
bo uczestniczyłem w pracach jury. 
Gratuluję także organizatorom wspaniałej organizacji konkursu. Prace 
laureatów można było oglądać w maju w raszyńskiej Bibliotece Publicznej.
Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za prace opisujące uroki wiosny. 
Przedstawię je w następującym numerze.

Raszyniaczek

KATEGORIA kl. II - III 


