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Wykonanie budżetu W 2013 r.

Budżet współpracy i stabilizacji
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2013 r. to gruba książka. 
Jej autorami jest bardzo wiele osób, bo też działania, które opi-
suje tworzy cały samorząd i dotyczą całej wspólnoty samorządo-

wej. Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, jego zastępcy Mirosław Chmielewski 
i Marzena Lechańska oraz pozostali pracownicy Urzędu Gminy, Rada Gminy, 
której przewodniczy Dariusz Marcinkowski, wielu sołtysów. Rada Gminy wyzna-
cza zadania, a Wójt z Urzędem Gminy i jednostkami pomocniczymi je wykonują. 
Realizacja budżetu jest możliwa tylko wtedy, kiedy wszystkie tryby tej machiny 
działają zgodnie.

W  ubiegłym  roku  Gmina  Raszyn 
zamknęła swój budżet wynikiem, który 
trudno będzie powtórzyć, ponieważ Wój-
towi Andrzejowi Zarębie, dzięki dosko-
nałej współpracy z większością radnych, 
udało się wykorzystać ostrą konkuren-
cję pomiędzy  firmami wykonującymi 
nasze inwestycje i osiągnąć niższe ceny 
od zakładanych w projekcie budżetu. 
Oszczędność w wydatkach majątkowych 
przekracza piętnaście procent, co w skali 
wydatków gminy stanowi niebagatelną 
kwotę. 

Dochody budżetu 

Dochody  budżetu  Gminy  Raszyn 
w 2013 r. wyniosły 87 550 660,89 zł, 
co stanowiło 97,46% planu rocznego. 
Niższe niż przewidywano były wpływy 
z podatku od nieruchomości i od środ-
ków transportowych płacone przez firmy. 
Kryzys gospodarczy dotknął też Gminę 
Raszyn i w niewielkim stopniu pociesza 
fakt, że gdzie indziej jest gorzej. 

Wydatki budżetu

W y d a t k i   b u d ż e t u   w y n i o s ł y 
91 375 711,78 z ł, czyli 91,24 % planu, 
z czego bieżące w kwocie 66 621 912,57 
– stanowiły 93,91% planu, zaś mająt-
kowe, w kwocie 25 753 799,21 zł wynio-
sły 84,97% planu. Na finansowanie inwe-
stycji realizowanych bezpośrednio przez 
gminę wydano 25 664 062,12 zł, głównie 
na następujące zadania:

•  6 516 002,80 zł – „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Raszyn”  dofinansowanej  z  Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej, 
•  5  339  395,54  zł  –  wykończenie 
i wyposażenie budynku przedszkola przy 
Lotniczej,
•  129 321,97 zł – budowa wodociągów,
•  4 675 348,12 zł – drogi, chodniki, par-
kingi i inne.

W 2013 r. prowadzono też szereg inwe-
stycji, za które zapłacono częściowo:

•  Modernizacja starej części Ośrodka 
Zdrowia w Raszynie,
•  Budowa Domu Kultury w Raszynie,
•  Rozbudowa  Szkoły  Podstawowej 
w Sękocinie,
•  Budowa parkingu przy ul. Miklaszew-
skiego w Dawidach Bankowych,
•  Rewitalizacja Austerii,
•  Kanalizacja sanitarna w ul. Falenckiej 
oraz Magnolii w Falentach,
•  Budowa ulic w Osiedlu Betherówka,
•  Budowa sieci wodociągowej w ul. Msz-
czonowskiej i Wichrowej w Jankach oraz 
ul. Sympatycznej, bez nazwy i Osińskich 
w Falentach Nowych,
•  Projekty odwodnienia dróg powiato-
wych oraz systemu odprowadzania dróg 
opadowych z takich dróg jak: Ukośna, 
Przechodnia, Kwiatów Polnych, Oleńki, 
Parlamentarnej, Róży, Sekretnej, Staro-
wiejskiej, Jagodowej, Rolnej i Sadowej,
•  Projekty  dróg  gminnych:  Zaci-
s z e   i   G o d e b s k i e g o,   P i a s ko w e j , 

Błotnej, Jutrzenki, Wierzbowej i mostu 
w ul. Jaworowskiej,
•  Projekt rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej w Ładach,
•  Pro jekt   sygna l i zac j i   św ie t lne j 
na  skrzyżowaniu  Al.   Krakowskiej 
z ul. Leszczynową.
Niektóre z inwestycji,  jak: rozbudowa 
Ośrodka  Zdrowia,  Szkoły  Podstawo-
wej w Sękocinie, budowy Domu Kul-
tury, Przedszkola przy Lotniczej,  czy 
budowa sieci sanitarnej obejmującej trzy 
czwarte Gminy, to programy wieloletnie 
ze względu na ich wielkość, ale i na koszt, 
który musiał  być  rozłożony na kilka 
budżetów. Niektóre z nich zostały już 
ukończone,  inne  będą  sfinalizowane 
w najbliższym czasie.

30% dochodów na inwestycje

Gmina Raszyn osiągnęła w roku 2013 
wskaźnik poziomu inwestowania, wyra-
żany stosunkiem wydatków majątkowych 
do dochodów, równy 29,42%, co stawia 
ją w ścisłej czołówce gmin w kraju. Taki 
wynik wskazuje na wielki wysiłek finan-
sowy i organizacyjny podjęty przez władze 
samorządowe. Można było po niego się-
gnąć dzięki codziennej, wytężonej pracy 
Wójta i Urzędu Gminy oraz harmonijnej 
współpracy z większością radnych. Coraz 
bliższy staje się obraz gminy nowoczesnej, 
przyjaznej, w której kanalizacja, porządne 
ulice i placówki oświatowe i kulturalne 
na europejskim poziomie są codzienno-
ścią, a nie czymś niezwykłym. Co oznacza 
wydatek blisko dwudziestu sześciu milio-
nów złotych w 2013 roku na inwestycje? 
– Ni mniej, ni więcej, że o tyle wzrósł mają-
tek Gminy Raszyn. Nasz majątek.
  Mimo wielkiego wysiłku inwestycyj-
nego,  zadłużenie Gminy nieznacznie 
wzrosło i wynosi teraz 39,32 mln zł, czyli 
44, 9% procent liczonych w odniesieniu 
do dochodów z 2013 roku. Wynik ten jest 
grubo poniżej progu ostrożnościowego 
wytyczonego ustawą i pozwala z dużym 
optymizmem patrzeć w przyszłość, szcze-
gólnie że, zgodnie z Wieloletnią Prognozą 
Finansową będzie w kolejnych  latach 
dynamicznie malał.

Gmina Raszyn – coraz wyższy 
standard życia
Podsumowując,  należy  stwierdzić,  że 
Gmina Raszyn prowadzi politykę finan-
sową, w efekcie której następuje systema-
tyczna poprawa warunków życia miesz-
kańców poprzez inwestycje we wszystkich 
sferach życia: opieki zdrowotnej, dostępu 

Głosowanie nad absolutorium dla Wójta Andrzeja Zaręby © M. Kaiper
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do kultury, nowoczesnych i dobrze wypo-
sażonych placówek oświatowych, ochrony 
środowiska naturalnego poprzez rozwój 
sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej, 
poprawy stanu ulic, budowy chodników 
i parkingów, czy wreszcie bazy sporto-
wej. Konieczność podjęcia  inwestycji 
zakrojonych na tak szeroką skalę wynika 
wprost z oczekiwań mieszkańców znie-
cierpliwionych latami inercji. Pociąga to 
za sobą konieczność zaciągania kredytów, 
z których część pokrywają środki refun-
dowane przez Unię Europejską. Najważ-
niejsze jest to, że kredyty zaciągane przez 
gminę ”nie są przejadane” i pozostawiają 
po sobie trwałe obiekty, dzięki którym 
mieszka się tu wygodniej i ładniej. Ważne 
jest również to, że położenie w czystym 
miejscu, w pobliżu nowoczesnych szkół 
i  przedszkoli,  obiektów  sportowych 
i ośrodków kultury, przy skanalizowanej, 

estetycznej ulicy, znacząco podnosi war-
tość naszych domów i działek. W takiej 
Gminie Raszyn będzie chciało mieszkać 
coraz więcej ludzi. 

Absolutorium 
dla Wójta Andrzeja Zaręby
W dniu 26 czerwca Rada Gminy Raszyn 
pozytywnie oceniła wykonanie budżetu 
gminy w 2013  r.  i  udzieliła Wójtowi 
Andrzejowi Zarębie absolutorium. Za gło-
sowało 9 radnych, przeciw było 5 radnych 
z Klubu Jedność Gminy, 1 osoba wstrzy-
mała się od głosu. 
  Podczas dyskusji  nad wykonaniem 
budżetu wypowiadało  się wielu Rad-
nych. – Według mojej opinii budżet był dosyć 
ambitny, a zadania przedstawione przez Radę 
Gminy Wójtowi do wykonania, były ważne dla 
mieszkańców. Zrealizowany został w bardzo 

wysokim procencie, co zapewnia zrównowa-
żony rozwój gminy. Uważam, że powinniśmy 
Wójtowi złożyć gratulacje – podsumowała 
dyskusję Radna Teresa Nowak, doda-
jąc, że sprzyjała temu dobra atmosfera 
w Urzędzie Gminy, wysoka kultura oso-
bista Wójta, a także poszanowanie miesz-
kańców i Radnych. 
– Bardzo mnie cieszy ten wynik, bo uczciwie 
na niego zapracowaliśmy wytężoną pracą moją 
i całego zespołu. W realizacji zadań postawio-
nych przed nami przez Państwa Radnych brało 
udział kilkudziesięciu pracowników Urzędu 
Gminy, a przede wszystkim Pani Skarbnik 
Lilianna Kłos, której należą się szczególne 
podziękowania. Bardzo dziękuję Radnym, któ-
rzy najlepiej znają potrzeby swoich mieszkań-
ców, a także sołtysom i Przewodniczącym Rad 
Osiedli – skomentował decyzję znaczącej 
większości radnych Wójt Andrzej Zaręba.

Małgorzata Kaiper

Kiedy jak nie teraz! KS Raszyn w IV lidze!
Wspaniały prezent na przyszłoroczne 
obchody pięćdziesięciolecia powstania 
klubu sportowego KS Raszyn zgotowała 
drużyna seniorów raszyńskiego klubu. 
Swój  sukces przypieczętowała pewną 
wygraną w meczu wyjazdowym z rezer-
wami Ursusa Warszawa 5-0. Tak w skró-
cie można napisać o sukcesie naszego 
zespołu. 
  Marzy l i śmy  o   tym  od  dawna. 
I  od  dawna  mocno  na  to  pracowali-
śmy. Przełomowy dla klubu był sezon 
2007/2008, kiedy to po rundzie jesiennej 
nasz zespół znalazł się w grupie drużyn 
zagrożonych spadkiem. W tym momen-
cie działacze klubu podjęli śmiałą decyzję 
o zmianie sztabu szkoleniowego: na sta-
nowisko trenera został zatrudniony pan 
Jacek Romańczuk, a funkcję dyrektora 

sportowego objął pan Marek Saławiła. 
Był  to  tak zwany strzał w dziesiątkę, 
ponieważ drużyna totalnie rozbita, stała 
się rewelacją rundy wiosennej i utrzymała 
się w lidze. Kolejny sezon to budowanie 
drużyny zdolnej do awansu i ten awans 
był blisko, jednak wówczas, w sezonie 
2008/2009, musieliśmy uznać wyższość 
lokalnego rywala UKS Łady. Brak awansu 
nie załamał naszych działaczy oraz kadry 
szkoleniowej wraz z zawodnikami. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu i coraz lepszej 
współpracy z młodzieżą sezon 2013/2014 
był wspaniałą nagrodą za wiarę w piękne 
marzenia. Słowa podziękowania należą 
się zawodnikom, bez których ten suk-
ces byłby niemożliwy. Ich ciężka praca 
i oddanie barwom klubowym przyniosły 
tak upragniony awans.

  Mówi się, że sukces ma wielu ojców i to 
powiedzenie tu się sprawdziło, bo tylko 
ludzie  kochający  sport mogą dać  tak 
wiele od siebie. Pisząc ten krótki tekst nie 
można zapomnieć o twórcy klubu piłkar-
skiego panu Kazimierzu Jedynaku, osobie 
niezwykle zaangażowanej społecznie i tej 
społeczności oddanej.
  Panie Kazimierzu ma pan godnych 
następców, między  innymi w osobach 
byłego prezesa KS Raszyn pana Piotra 
Pikla, obecnego prezesa Jacka Wyszo-
mirskiego, kierownika drużyny Janusza 
Górki i wielu, wielu innych, których tu 
nie wymieniłem.

Dariusz Marcinkowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn

Zawodnicy i trener Jacek Romańczuk © M. Kaiper KS Raszyn podczas zwycięskiego meczu © arch. klubu
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Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
Znamy już wyniki sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. Można 
je znaleźć na stronie www.oke.waw.pl. Informacje o wynikach trafiły też do szkół. 
Na ich podstawie dzieci będą aplikować do szkół wyższego stopnia. Na terenie 
naszej gminy znajdują się 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Poniżej poda-
jemy Państwu wyniki dzieci, które uczą się w szkołach w Gminie Raszyn na tle 
wyników powiatu i województwa.

Sprawdzian szóstoklasisty

Do  sprawdzianu,  który  odbywał  się 
1 kwietnia,  przystąpiło 147 uczniów SP 
w Raszynie, 37 uczniów SP w Ładach 
i 23 uczniów SP w Sękocinie. W arkuszu 
egzaminacyjnym, w którym można było 
maksymalnie uzyskać 40 punktów, spraw-
dzano: czytanie, pisanie, rozumowanie, 
wykorzystywanie wiedzy w praktyce oraz 
korzystanie z informacji. Po zsumowaniu 
wyników szczegółowych wyliczano dla 
każdego ucznia jego własny wynik, średni 
wynik dla szkoły, gminy, powiatu, woje-
wództwa i kraju.

Średnie wyniki w szkołach prezentują się 
następująco:
•  Szkoła  Podstawowa  im  Ks.  Józefa 
Poniatowskiego w Ładach – 32 punkty 
•  Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza 
Potockiego w Sękocinie – 29,5 punktów
•  Szkoła  Podstawowa  im  Cypriana 
Godebskiego w Raszynie – 27,8 punktów
•  Średni wynik dla całej Polski to 25,82 
punktów, dla województwa warszawskiego 
– 26,98 punktów, zaś dla powiatu prusz-
kowskiego – 28,67,   przy czym warto 
zwrócić uwagę na to, że powiat pruszkow-
ski jest w województwie mazowieckim na 
bardzo wysokim trzecim miejscu, po War-
szawie (30,57 pkt.) i powiecie piaseczyń-
skim (28,84 pkt.). Gmina Raszyn osią-
gnęła wynik – 28,77 punktów. Z analizy 
osiągnięć szkół w powiecie pruszkowskim 
wynika, że najlepsza z naszych – Szkoła 
Podstawowa w Ładach, uplasowała się na 
1 miejscu spośród wszystkich publicz-
nych szkół podstawowych. Wyprzedzają 
ją jedynie placówki prywatne: Szkoła Pod-
stawowa Niepubliczna nr 39 z Pruszkowa 
(33,9 pkt.) i Chrześcijańska Szkoła Pod-
stawowa w Nadarzynie (32,5 pkt.).
  Nie ulega wątpliwości, że wyniki uzy-
skane przez nasze dzieci mogą cieszyć. 

Na tle kraju, województwa czy powiatu 
wypadamy bardzo dobrze, przekraczając 
średnie wyniki. Na szczególne uznanie 
zasługuje Szkoła Podstawowa w Ładach, 
której  wynik  plasuje  ją  w  wysokim 
6 staninie.

Egzamin gimnazjalisty
W dniach od 23 do 25 kwietnia do egza-
minu przystąpiło 162 uczniów Gimna-
zjum nr 1 w Raszynie. Składał się on 
z kilku części: humanistycznej, podzielo-
nej na zadania z zakresu historii i wiedzy 
o społeczeństwie, matematycznej i przy-
rodniczej. Ponadto dzieci pisały egzaminy 
z języków obcych na poziomie podstawo-
wym i rozszerzonym: angielskiego, nie-
mieckiego, rosyjskiego i na poziomie pod-
stawowym z francuskiego.
•  W części z zakresu historii i wiedzy 
o  społeczeństwie  uczniowie  uzyskali 
60,4 % (6 stanin), co plasuje ich powy-
żej średniej krajowej (59%) wojewódz-
twa mazowieckiego (60,9%), ale poni-
żej poziomu powiatu pruszkowskiego 
(63,5%).
•  W części z zakresu języka polskiego 
uczniowie gimnazjum uzyskali  średni 
wynik wysokości 68,1%, przy wyniku 
kraju  68%  województwa  mazowiec-
kiego – 70%, i powiatu pruszkowskiego 
– 72,9%.
•  W części przyrodniczej uzyskali średni 
wynik – 58,6 % (6 stanin), przy wyniku  
kraju – 52%, województwa mazowiec-
kiego – 54,1%, a powiatu pruszkowskiego 
– 58,5 %.
•  W części matematycznej  raszyńscy 
gimnazjaliści uzyskali 52,6% (6 stanin), 
czyli wyżej niż kraj – 47%, wojewódz-
two mazowieckie – 50,2% , ale niżej niż 
powiat pruszkowski – 54,4%.
•  Z  języka  angielskiego na poziomie 

podstawowym  średnia  Gimnazjum 
w Raszynie wyniosła 73,6 %, przy średniej 
krajowej – 67%, województwa – 70,1%, 
a powiatu – 76,8%. Na poziomie rozsze-
rzonym wynik 49,4%, był niższy od woje-
wódzkiego – 49,6%, i od powiatowego 
– 55,8%.
  Analiza wyników jakie uzyskali ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 w Raszynie w ostat-
nich 4 latach, wyrażona w 9-cio stopnio-
wej skali staninowej, która odpowiada 
nam na pytanie  jaką pozycję zajmuje 
wynik osiągnięty przez ucznia czy szkołę 
na tle wyników osiągniętych przez całą 
badaną populację, wskazuje na wyraźną 
tendencję wzrostową w każdym zakresie. 
Szczególnie cieszą, oceniane jako bardzo 
wysokie, wyniki z matematyki, przyrody 
i angielskiego. 
Wyniki egzaminu w staninach w ostatnich 
latach:

staniny 2011 2012 2013 2014

jęz. polski 4 5 5 5

historia 4 4 6 6

matematyka 5 5 6 7

przyroda 5 4 5 7

j. ang. podst 5 6 6 7

Zarówno uczniom jak i ich nauczycielom 
należą się gratulacje. Pokazali, że praca 
jaką wykonywali przez ostatnie trzy lata 
pozwoliła im uzyskać, jak widać z powyż-
szego, wyniki bardzo dobre w skali woje-
wództwa mazowieckiego, zwyczajowo 
przodującego w całym kraju. Podzięko-
wania należą się również organowi prowa-
dzącemu, w imieniu którego Wójt Andrzej 
Zaręba,  już w pierwszym roku  swojej 
kadencji, zmniejszył ilość uczniów w kla-
sach gimnazjalnych do 25 osób, zwiększa-
jąc jednocześnie ilość godzin lekcyjnych 
i godzin na zajęcia pozalekcyjne. Ten krok, 

który popierała jego zastępczyni Marzena 
Lechańska, długoletni nauczyciel i osoba 
znająca potrzeby szkoły i uczniów, z pew-
nością pozwolił na lepsze przygotowa-
nie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, 
dając im lepszy start w dalsze życie.

Małgorzata Kaiper

Wyniki naszych ucznióW

Gimnazjum w Raszynie © M. Kaiper

Szkoła Podstawowa w Ładach © M. Kaiper

Szkoła Podstawowa w Raszynie © M. Kaiper
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LIV Sesja Rady Gminy Raszyn
Odbyła się w dniu 29 maja br. i podczas jej obrad Radni oraz zaproszeni goście 
wysłuchali sprawozdania GOPS-u z działań w 2013 r., podjęli uchwałę o prze-
dłużeniu zezwolenia na lokalizację kasyna gry w Centrum Janki, nadali ulicy 
w Ładach nazwę Oliwkowa, a także wyrazili zgodę na przedłużenie umowy najmu 
firmie, która umieszcza w SP w Raszynie automaty z napojami. Miłym akcen-
tem było złożenie życzeń imieninowych Pani Dyrektor Przedszkola „W Stumilo-
wym Lesie” Magdalenie Kołakowskiej. Poza tym Radni zajęli się następującymi 
sprawami:

Sprawozdanie dyrektorów 
przedszkoli publicznych 
z rekrutacji dzieci 
na rok szkolny 2014/2014

Informacje o przebiegu rekrutacji skła-
dały kolejne Panie Dyrektor poszczegól-
nych placówek. Zgodnie z nowym syste-
mem rekrutacji miejsca w przedszkolach 
miały zagwarantowane wszystkie dzieci, 
które do placówki uczęszczały wcześniej. 
W Przedszkolu w Sękocinie po przyjęciu 
39 dzieci pozostało 5 wolnych miejsc, 
do Bajkowego Przedszkola w Dawidach 
dostały się wszystkie zgłoszone dzieci, 
zaś w Falentach zabrakło miejsc dla 15 
dzieci. Spośród zgłoszonych 154 dzieci 
do „W Stumilowym Lesie” na pierwszym 
etapie  rekrutacji    przyjęto 73 dzieci, 
a podczas rekrutacji uzupełniającej 12.  
Do „Przedszkola pod Topolą” z dwoma 
oddziałami  integracyjnymi,  przyjęto 
47 dzieci na 118 złożonych podań. Ponie-
waż może się zdarzyć, że jedno dziecko 
jest zapisane do kilku przedszkoli, osta-
teczne wyniki poznamy we wrześniu. 

Informacja Zarządu Spółki 
Wodnej Raszyn z działalności 
za 2013 r. i planach w roku 2014

Zarząd Spółki Wodnej Raszyn przedsta-
wił bardzo trudną sytuację finansową, 
w jakiej spółka znalazła się na skutek 
działań poprzedniego Przewodniczącego 
Zarządu Jacka Wiśniewskiego. Stwier-
dzono  braki  gotówki  w  kasie  spółki, 

wykonywanie przelewów na konto spółki 
z prywatnego konta bankowego, brak 
raportów kasowych, wysokie zadłuże-
nie wobec firm wykonujących prace na 
rzecz  spółki, ZUS-u, Urzędu Skarbo-
wego. Stwierdzono nie podjęcie działań 
na rzecz przepisania na Spółkę Wodną 
Raszyn  zezwoleń  wodno  prawnych, 
z których pożytki pobierał zamiast niej 
Związek Spółek Wodnych w Piasecznie. 
Wątpliwości budził szereg trudnych do 
uzasadnienia wydatków, które opłacane 
były z dotacji celowej udzielonej przez 
Gminę Raszyn na wykonanie konkret-
nych napraw systemu melioracji. Obecny 
zarząd podjął liczne działania naprawcze: 
uporządkowanie dokumentacji, wysta-
wienie nakazów płatniczych, rozpoczęcie 
procedury uzyskiwania zapłaty z tytułu 
zezwoleń  wodno  prawnych  na  rzecz 
spółki, a nie Związku Spółek Wodnych. 
Trudno jednak zakładać, że w bieżącym 
roku Spółka Wodna Raszyn będzie w sta-
nie zrobić więcej niż uregulować choć 
część należności z roku poprzedniego oraz 
wykonywać prace bieżące polegające na 
wykaszaniu rowów.
  Sprawozdanie z działalności Spółki 
Wodnej Raszyn wywołało duże zainte-
resowanie. Wójt Andrzej Zaręba przypo-
mniał zebranym, że w roku 2012 Gmina 
wypłacała dotację dopiero po wykonaniu 
prac, a zmiany polegające na wypłaceniu 
dotacji przed wykonaniem zadań, zostały 
wprowadzone przez Radę Gminy na sku-
tek usilnych zabiegów Zarządu Spółki 
Wodnej. Radny Tadeusz Pawlikowski 

pytał o udział pozostałych członków 
zarządu w podejmowaniu decyzji finan-
sowych. V-ce Przewodniczący Zarządu 
Jarosław Aranowski stwierdził, że nie 
zajmował się rozliczeniami, a od Jacka 
Wiśniewskiego uzyskiwał  informacje, 
że wszystko  jest w porządku. Stwier-
dził, że też chciał zrezygnować z funkcji 
w zarządzie, ale nie zrobił tego, ponie-
waż,  wobec  wcześniejszej  rezygnacji 
Elżbiety Marzec Szeląg, zarządu by nie 
było. Radna Izabela Makarska stwier-
dziła, że każdy, kto miał do czynienia 
z pieniędzmi publicznymi, doskonale 
zdaje sobie sprawę z tego, że nie wolno 
wpłacać ich na osobiste konta bankowe, 
zaś Radna Celina Szarek powiedziała, że 
nowy zarząd powinien jak najszybciej 
wystąpić o audyt spółki. Zarząd Gmin-
nej Spółki Wodnej Raszyn wystąpił do 
Prokuratury z informacją o popełnieniu 
przestępstwa.  

Uchwały w sprawie przystąpienia 
do uchwalania planów 
zagospodarowania przestrzennego 
części terenów wzdłuż 
Al. Krakowskiej 
Podejmowane uchwały obejmują część 
terenów przylegających do wschodniej 
części Al. Krakowskiej w Słominie i Sęko-
cinie Nowym, które znajdą się w bezpo-
średnim oddziaływaniu trasy S8. Z uwagi 
na to, że wszystkie zabudowane są obiek-
tami usługowymi, na zgodny obecnie 
wniosek właścicieli, Gmina Raszyn przy-
stąpiła do uchwalania planu, w których 
zamierza określić  te  tereny  jako usłu-
gowo-magazynowe, dzięki czemu moż-
liwa będzie rezygnacja z ekranów aku-
stycznych. Zarzuty i protesty złożone 
wobec rozpoczętej w 2001 r. procedury 
planistycznej wcześniej uniemożliwiły 
uchwalenie planu.

Małgorzata Kaiper

Rada Gminy Raszyn
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Rusza Karta Dużej Rodziny!
Od 16  czerwca  rusza  ogólnopol-
ski  rządowy  program  wspierania 
rodzin wielodzietnych Karta Dużej 
Rodziny. Do uczestnictwa w nim 
przystąpić mogą rodziny z przynaj-

mniej trojgiem uczących się dzieci. Rodzicom karta 
przysługiwać będzie dożywotnio, dzieciom zaś do 
lat 18 lub, w przypadku podjęciu studiów, 25 lat. 
W programie uczestniczyć mogą również rodziny 
zastępcze wychowujące troje lub więcej dzieci.
  W Gminie Raszyn do przyjmowania wniosków 
upoważniony jest Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, ul. Unii Europejskiej 3 Raszyn. 

Tel.: 22 378 14 81

Raszyn, dnia 24 czerwca 2014 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Raszyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Raszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647 ze zm.), w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 130 poz. 871 ze zm.) oraz w zw. z uchwałą 
Nr XLII/698/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2010 
r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Raszyn, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Raszyn wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lipca 
do 26 sierpnia 2014 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzi-
bie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro obok pokoju 219, 
w godz. pracy Urzędu tj. poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – czwartek 
8.00 – 16.00 oraz  piątek 8.00 – 14.00).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2014 r. o godz. 
18.00 w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pokój 
102 (I piętro – sala konferencyjna).

Projekt Studium oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie 
internetowej Gminy www.raszyn.pl – Projekt Studium.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne  
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 16 września 2014 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do pro-
jektu studium jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku 
z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.) ww. projekt studium wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w spra-
wie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapew-
niając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się 
z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. 
Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w for-
mie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą 
na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu 
w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 
219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 16 września 2014 r. Uwagi i wnioski 
powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz 
oznaczenie nieruchomości. 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi 
lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w spra-
wie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt 
Gminy Raszyn.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta  

mgr inż. Mirosław Chmielewski

Zmiana organiZacji ruchu w ul. PrusZkowskiej
od 23 czerwca przez około 12 miesięcy planowana jest zmiana organizacji 
ruchu w ciągu ul. Pruszkowskiej w związku z budową trasy s8. w rejonie 
skrzyżowania Pruszkowskiej z  Targową w michałowicach zostanie 
ograniczona szerokość jezdni i wprowadzony ruch wahadłowy. w rejonie 
przecięcia ul. Targowej z nowobudowana trasą s8 wprowadzona zostanie 
informacja o wyjeździe z terenu budowy. 

Gminne spRaWy

Panu arch. Stanisławowi SZeK wieloletniemu Kierownikowi 
Wydz. Architektury Urzędu Gminy w Raszynie 

oraz dr Annie RAJeWSKIeJ wieloletniemu lekarzowi Przychodni 
Zdrowia w Raszynie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MAMY
składają Wójt, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy w Raszynie
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Sprawozdanie z działalności Eko-Raszyn w 2013 r.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne eKO-RASZYN Sp. z o.o. Rady Gminy 
Raszyn powołała 14.06.07 r. w celu realizacji zadań własnych Gminy Raszyn 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków. Co roku eKO-RASZYN składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności 
w poprzednim roku.

Wykonanie budżetu

W 2013 r. uzyskano przychody w wyso-
kości 7 061 575,07 zł, (105,19% planu), 
a wydano 6 446 786,22 zł, co stanowi 
103,31%  planu.  Spółka  wydobyła 
927 785 m3 wody  z  czego  sprzedała 
820 642 m3. Różnica pomiędzy wydo-
byciem a sprzedażą wynika z ubytków 
wody powstałych podczas awarii sieci 
i przyłączy, nielegalnego poboru wody 
na terenie gminy, wykorzystania jej na 
cele technologiczne: płukanie sieci na 
końcówkach wodociągów, mycie pom-
powni wodą z hydrantów jak i badanie 
sprawności wszystkich hydrantów na 
sieci (702 szt.), na które zużyto 70 000 
m3.
  W 2013 r. Spółka przyjęła na oczysz-
czalnię siecią kanalizacyjną 1 050 254 
m3  ścieków,  z  czego  zafakturowano 
689 935 m3 ścieków. Tak duża różnica 
wynika z wprowadzania do kanaliza-
cji sanitarnej wód opadowych, z bezu-
mownego wprowadzania ścieków przez 
mieszkańców oraz infiltracji wód grun-
towych. Dodatkowo oczyszczalnia przy-
jęła 69 410 m3 ścieków dostarczonych 
wozami  asenizacyjnymi.  Koszty  cał-
kowite  oczyszczenia  dostarczonych 
ścieków w roku 2013 wyniosły 1 700 
386,87 zł.

Biuro Obsługi Klientów
Do  głównych  zadań  Biura  Obsługi 
Klientów w 2013 r. należała weryfika-
cja osób niepodłączonych do sieci zbior-
czej i mobilizacja ich do wykonania pod-
łączeń, głównie do sieci kanalizacyjnej. 
Dzięki reorganizacji i podporządkowa-
niu monterów bezpośrednio pod Biuro 
wymiana uszkodzonych i rozplombowa-
nych wodomierzy i ich wymiana pole-
galizacyjna (w planie ok. 600 sztuk) 
jest wykonywana dużo sprawniej, syste-
matycznie i zmierza ku końcowi. Poło-
żono również duży nacisk na windy-
kacje, wysyłając wezwania do zapłaty, 
podejmując również procedury sądowo-
-komornicze, dzięki którym są ściągane 
należności z lat ubiegłych. W 2013 roku 
podpisano: 125 umów o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków,  61 
na zaopatrzenie w wodę  i 176 umów 
na odprowadzanie ścieków. W sumie 

EKO-Raszyn podpisało 7133 umowy: 
woda – 2587, ścieki – 624, woda i ścieki 
– 3468 oraz aneksy na ścieki 454. Pod-
czas kalkulowania nowych taryf stwo-
rzono nową grupę taryfową: woda bez-
powrotnie zużyta, w której zawarto 139 
aneksów.

Dział Eksploatacji 
i Utrzymania Sieci

Dział Eksploatacji i Utrzymania Sieci 
monituje i bada wydobycie wody, utrzy-
muje urządzenia wodociągowe w pełnej 
gotowości oraz usuwa awarie, dokonuje 
okresowych badań wody przeznaczo-
nej do spożycia poprzez Stację Sane-
pidu  oraz  dodatkowo  badania  wody 
pod względem chemicznym przez wła-
sne laboratorium. W związku z pogar-
szającymi się parametrami wody z ujęć 
w  Dawidach  i  w  Słominie  w  ubie-
głym roku przeprowadzono dekolma-
tację  studni numer  jeden w obydwu 
przypadkach.
  Większość awarii sieci wodociągowej 
dotyczy instalacji wykonanych dawno 
temu, w większości w czynach społecz-
nych przez mieszkańców i z nienajlep-
szego gatunkowo materiału. Dział Eks-
ploatacji i Utrzymania Sieci w 2013 r. 
wykonał 28  przyłączy sanitarnych, 11 
wodociągowych i 3 sanitarne i wodocią-
gowe. Awarie sieci kanalizacyjnej pole-
gają głownie na zapychaniu i uszkadza-
niu pomp i instalacji kanalizacyjnej. Do 
szybkiego ich usuwania oraz obniżenia 
kosztów Spółka wykorzystuje urządze-
nie ciśnieniowe ROM. W roku 2013 
przedsiębiorstwo odnotowało 51 awarii 
sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym awa-
rie pompowni (przerwa w dostawie ener-
gii elektrycznej) spowodowane orkanem 
Ksawery.
  Do zadań Działu również należy też 
inwentaryzacja uzbrojenia sieci wodocią-
gowej, którą wykonano na znacznej czę-
ści sieci wodociągowej w gminie Raszyn. 
Ponadto  odbywa  się  inwentaryzacja 
wszystkich hydrantów, ich sprawności 
i parametrów. Zebrane dane zostaną 
wykorzystane do wykonania mapy wiel-
koformatowej sieci wodociągowo-kana-
lizacyjnej w programie Mb-GIS, która 
posłuży do orientacji w uzbrojeniu sieci 
na  terenie  gminy,  lepszej  lokalizacji 

źródeł awari, dzięki precyzyjnym wydru-
kom danego odcinka sieci.
  Na  terenie   Oczyszczalni   Śc ie -
ków  stworzono  i wyposażono warsz-
tat regenerujący i remontujący pompy, 
mieszadła,  urządzenia  ciśnieniowe 
oraz  wykonujący  prace  elektryczne, 
co zmniejszyło koszty napraw i kon-
serwacji wykonywane wcześniej przez 
firmy zewnętrzne. Tutaj również mie-
ści się magazyn główny, dzięki któremu 
nie  trzeba wynajmować powierzchni 
magazynowych. Pracownicy Oczysz-
czalni  Ścieków  pełnią  telefoniczne 
całodobowe  dyżur y  pogotowania 
wodociągowo-kanalizacyjnego.

Współpraca z Urzędem 
Gminy Raszyn

EKO-Raszyn Sp. z o.o. ściśle współpra-
cuje z Referatem Ochrony Środowiska 
i Jednostką Realizującą Projekt Urzędu 
Gminy, uczestnicząc w odbiorach nowo-
powstałej sieci kanalizacyjnej, weryfi-
kując podłączenia do kanalizacji,  jak 
również  wykonując  liczne  raporty  i  
zestawienia. Pracownicy spółki czyn-
nie uczestniczyli we wszystkich inwe-
stycjach wodno-kanalizacyjnych prowa-
dzonych przez Gminę Raszyn począwszy 
od opiniowania projektów a kończąc na 
realizacji.

Wdrażanie nowego 
systemu zarządzania

We  wrześniu  2013  roku  rozpoczęto 
wdrażanie systemu zarządzania jakością 
zgodnego z wymaganiami normy ISO 
9001:2008. Przeprowadzone zostały 
warsztaty określające procesy funkcjo-
nujące w Gminnym Przedsiębiorstwie 
Komunalnym EKO-RASZYN Sp. z o.o., 
formy prowadzonej dokumentacji i zapi-
sów, określono cele  i politykę  jakości 
oraz opracowano procesy i procedury 
niezbędne do wdrożenia systemu zarzą-
dzania  jakością. Po przeprowadzeniu 
przez auditorów z Zakładu Systemów 
Jakości   i   Zarządzania  Wojskowej 
Akademii  Technicznej  auditu  certy-
fikującego Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. 
otrzymało certyfikat potwierdzający, że 
system zarządzania jakością w organiza-
cji spełnia wymagania ISO 9001:2008. 
Wydany certyfikat nr 991/S/2014 ważny 
jest od 31.01.2014 do 30.01.2017 roku.

Krzysztof Kowal 
Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Eko-Raszyn Sp. z o.o.

eko Raszyn
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Spotkania w sprawie budowy kanalizacji w Jankach, 
Słominie i Sękocinie Nowym
2 i 4 czerwca br. Wójt Andrzej Zaręba, 
pracownicy  Urzędu  Gminy  i  Eko-
-Raszyna, inżynier kontraktu, projektanci 
oraz przedstawiciele wykonawcy spotkali 
się z mieszkańcami miejscowości, w któ-
rych obecnie trwa budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej. Celem spotkań, z któ-
rych pierwsze odbyło  się w Urzędzie 
Gminy, a drugie w SP w Sękocinie, było 
zapoznanie mieszkańców z planowanym 
przebiegiem prac oraz wyjaśnienie zasad 
i opłat przyłączania nieruchomości do 
sieci. W bezpośredniej rozmowie z pro-
jektantami, wykonawcami oraz pracow-
nikami Urzędu Gminy mieszkańcy mogli 
sprawdzić, w którym miejscu nastąpi 
podłączenie sieci do ich posesji. Warto 
przypomnieć, że miejsca te były ustalane 
z każdym bezpośrednio podczas wizyt 
projektantów. W chwili obecnej zmiany 
możliwe są w bardzo niewielkim zakresie. 

  Wójt Andrzej Zaręba wyjaśnił zasady 
finansowania budowy. Sieć do granicy 
działki budowana jest z funduszy gminy, 
dofinansowanej ze środków UE. Fragment 
od granicy posesji do studzienki kanali-
zacyjnej i dalej do domu, to koszt, który 
ponosi mieszkaniec. Pierwsza część, do 
studzienki, wymaga projektu posiada-
jącego zezwolenie na budowę. Z uwagi 
na koszt i pracę, jaką należy w to wło-
żyć, gmina zaoferowała pełnienie funkcji 
inwestora zastępczego. Opłaty za wyko-
nanie przyłącza są wyliczane indywidual-
nie dla każdej nieruchomości i zależą od 
odległości studzienki od granicy posesji 
oraz rodzaju gruntu. Przykładowy koszt 
budowy tego fragmentu dla mieszkań-
ców ul. Wspólnej w Jankach i dla Wypęd 
wynosi: 229 zł/mb przyłącza w terenie 
utwardzonym, 194,51 zł/mb przyłącza 
w terenie nieutwardzonym oraz 941,58 zł 

za studzienkę przykanalikową. W cenę 
wliczone są koszty projektu. Dla Sło-
mina i Sękocina Nowego ceny są nieco 
wyższe. Osoby, które chcą z tego skorzy-
stać muszą podpisać stosowną umowę 
w p.  209 Urzędu Gminy w Raszynie 
przy ul. Szkolnej 2a. Przyłącza wykonuje 
Eko-Raszyn, który wygrał przetarg na tę 
inwestycję. Można też oczywiście przyłą-
czyć się we własnym zakresie. Przyłącze 
od studzienki do domu nie wymaga pro-
jektu, a jedynie musi być zgłoszone do 
Eko-Raszyna, które obsługuje całą sieć 
wodno-kanalizacyjną gminy. 
  W spotkaniach uczestniczyło wielu 
mieszkańców, padało wiele pytań. Wiele 
osób zainteresowanych było szczegóło-
wymi  rozwiązaniami dotyczącymi  ich 
posesji. Przed nimi trudny czas budowy 
sieci, problemów z dojazdem i dojściem 
do domów, kurzu i hałasu. Należy jednak 
sądzić, że zysk w postaci znacznie tań-
szego sposobu odprowadzania ścieków 
oraz czystość otoczenia pozwolą szybko 
zapomnieć o niewygodach. Prace powinny 
zakończyć się jesienią tego roku.

Małgorzata Kaiper 

Ważna ulica Złote Łany
Ulica o malowniczej nazwie Złote Łany 
niejednokrotnie  opisywana  była  na 
łamach Kuriera Raszyńskiego. To nie-
wielki, ale bardzo znaczący trakt, który 
prowadząc od ul. Warszawskiej w Dawi-
dach, poprzez wiadukt nad Południową 
Obwodnicą Warszawy do ul. Kinetycz-
nej w stolicy, stanowi ogromny skrót na 
Mokotów  i Ochotę. Korzysta z niego 
wielu kierowców unikających korków na 
Puławskiej. Cóż, kiedy aż do Wirażowej, 
czyli przez około 1,5 km jest to w więk-
szości droga gruntowa. Budując wiadukt 
GDDKiA zrobiła po każdej stronie kil-
kadziesiąt metrów pięknej nawierzchni, 
z chodnikiem i nawet ścieżką rowerową, 
resztę zostawiając lokalnym właścicie-
lom, czyli Gminie Raszyn w Warszawie. 
Na dodatek, skupując grunty zapłaciła 
za nie ceny, jakich nie są w stanie zapła-
cić samorządy. 
  Gmina Raszyn widzi potrzebę budowy 
drogi – 10 metrowej, ale jest właścicielem 
tylko 4-ro metrowego paska, zaś pozo-
stałe 6 m na długości ok. 400 m należy 

od osób prywatnych. Rozmowy o wyku-
pie podjęto w 2011 r. Właściciele grun-
tów nie wyrazili jednak zgody, licząc na 
znacznie wyższą zapłatę. Ponowne spo-
tkanie w tej sprawie odbyło się w pierw-
szych dniach czerwca br. W trakcie roz-
mowy Wójt Andrzej Zaręba, wice Wójt 
Mirosław Chmielewski, Kierownik Refe-
ratu Geodezji Zbigniew Tokarz oraz radny 
Tadeusz Pawlikowski prosili właścicieli 
o ponowne zastanowienie się nad kwe-
stią sprzedaży gruntów, szczególnie, że 
po wybudowaniu drogi z infrastrukturą 
pozostałe ich grunty z pewnością zyskają 
na wartości. Obecnie droga jest i tak roz-
jeżdżana. Na zakończenie spotkania usta-
lono, że urząd Gminy złoży propozycję 
każdemu z właścicieli podając powierzch-
nię do wykupu oraz proponowaną cenę. 
Oczywiście należy pamiętać, że ostatecz-
nym decydentem w tej kwestii jest Rada 
Gminy Raszyn. Miejmy jednak nadzieję, 
że szansa na budowę Złotych Łanów jest 
coraz większa. Na razie kierowców cie-
szy, że co jakiś czas, w ramach bieżącego 

utrzymywania dróg, ulica jest wyrówny-
wana. Niestety nie wystarcza to na długo.  

A co z Kinetyczną i Karnawał?
W tej kwestii ostateczne zdanie należy 
do  Warszawy.  Fragment  od  Złotych 
Łanów  do  Wirażowej  to  ok.600  mb. 
Mimo wieloletnich  starań p. Mieczy-
sława Burego ulica nadal jest gruntówką, 
co  jakiś  czas,  ku  radości  kierowców, 
wyrównywaną. W kolejnych pismach 
ZDM – zarządca drogi stwierdza, że  mia-
sto nie planuje jej wykonania. Podobno 
ostatnio coś drgnęło. Może wreszcie decy-
denci ujrzeli bezsens istniejącego stanu 
rzeczy. W każdym razie p. Bury propo-
nuje, żeby znów wziąć sprawy we wła-
sne ręce i napisać kolejną petycję o Kine-
tyczną i Karnawał, tym razem podpisaną 
przez wielu korzystających z tej drogi. 
Robiąc to należy pamiętać, że wnioski 
do budżetu składa się do końca września 
danego roku.

Małgorzata Kaiper

Spotkanie w Urzędzie Gminy.M.Kaiper © M. KaiperSpotkanie w SP w Sękocinie © M. Kaiper

spotkania z mieszkańcami

wójt gminy raszyn informuje 
o opracowaniu Programu usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy raszyn. Program jest współ-
finansowany w ramach realizacji zadania 
wynikającego z „Programu oczyszczania kraju 
z azbestu na lata 2009-2032”.
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Oferta wakacyjna
Przyszło lato, a wraz z nim – letnie kolonie, obozy i półkolonie dla dzieci. I w tym 
roku oferta wakacyjnego wypoczynku realizowanego z budżetu Gminy Raszyn 
jest bardzo bogata.

Kolonie letnie w Dąbkach  
nad morzem

Podczas dwóch czternastodniowych tur-
nusów, w terminach od 14-27.07.2014 
i od 28.07-10.08.2014 r. z kolonii sko-
rzysta 122 dzieci w wieku od 7-16 lat. 
Informacji o I turnusie udziela p. Ali-
cja Olszak tel. 883-003-435, a o II tur-
nusie  p.  Małgorzata  Nadolska  tel. 
503-750-593

Obozy sportowe 
i inne formy wypoczynku

I w tym roku z budżetu gminy zostały 
dofinansowane liczne wyjazdy i wycieczki 
wakacyjne w ramach profilaktyki i zdro-
wego wypoczynku. W ramach przeprowa-
dzonej procedury konkursowej dofinan-
sowanie uzyskał Klub Sportowy Raszyn, 
Parafia św. Szczepana w Raszynie, Para-
fia św. s. Faustyny Kowalskiej w Sękoci-
nie Starym, Parafia św. Bartłomieja Ap. 
na  Rybiu  oraz  Parafia  św.  Mateusza 
w Dawidach Bankowych. Dofinanso-
wano też stowarzyszenie „Dobra Wola”, 

które corocznie organizuje wypoczynek 
dla grupy dzieci niepełnosprawnych.

Kolonie letnie z programem 
profilaktycznym

Już po raz trzeci są organizowane kolonie 
letnie dla pięćdziesiątki dzieci z terenu 
naszej gminy. Poza wieloma atrakcjami 
zawierają program profilaktyczny, któ-
rego celem jest pokazanie dzieciom wła-
ściwych wzorców życiowych. Tym razem, 
w okresie od 9 do 20 sierpnia dzieci będą 
odpoczywać w Jesionce w woj. lubuskim.

Akcja „Lato w szkole 2014”

Podczas wakacji dzieci będą mogły rów-
nież skorzystać z bardzo ciekawych pro-
pozycji, jakie czekają na nie w następują-
cych punktach:
• Szkoła Podstawowa w Raszynie orga-
nizuje wakacyjny wypoczynek w okresie 
od 30.06-11.07 br., kontakt – p. Grażyna 
Dąbek – tel. 695 757 413
• Szkoła Podstawowa w Ładach – orga-
nizuje wakacyjny wypoczynek w okresie 

od 30.06-11.07 br., kontakt – p. Elżbieta 
Borsuk  – tel. 506 507 934
• Szkoła Podstawowa w Sękocinie 
–  organizuje  wakacyjny  wypoczynek 
w okresie od 30.06-11.07 br., kontakt: 
p. Mirosława Osińska 500-616-676
• Gminny Ośrodek Kultury w Raszy-
nie „Artystyczne Lato z GOK-iem” 
ul. Poniatowskiego 20, organizuje waka-
cyjny wypoczynek w okresie od 18.08 
– 29.08 br., kontakt: p. Elżbieta Kuczara 
22 720-09-87
• Świetlica Środowiskowa w Rybiu 
ul. Spokojna 23, Rybie, organizuje waka-
cyjny  wypoczynek  w  terminie  30.06 
– 29.08 br., kontakt: p. Mariusz Smoli-
cha 22 720-27-66
• Ognisko Wychowawcze w Jaworo-
wej, ul. Warszawska 95, Jaworowa, orga-
nizuje wakacyjny wypoczynek w termi-
nie 14.07-29.08.br., kontakt: p. Wojciech 
Kucewicz, 602-641-795
• Gminny Ośrodek Sportu – zapra-
sza od 6 lipca do końca wakacji oferując 
ulgowe zajęcia na basenie i siłowni oraz 
bezpłatny dostęp do boisk. Informacja na 
stronie www.basenraszyn.pl
Szczegółowe informacje w sprawie pro-
gramu zajęć i odpłatności można uzyskać 
w poszczególnych placówkach.

Małgorzata Kaiper

Wakacje i impRezy

Teatr niezwykłych aktorów w Przedszkolu w Sękocinie
Jeżeli chcesz uczynić coś dobrego, uczyń to dzie-
ciom, a stało się to dnia 31 maja 2014 
roku podczas wielkiego przedstawienia 
teatru rodzicielskiego „Rodzice – dzie-
ciom” w sztuce pt „Śpiąca królewna”. 
Szeregi rodziców zasiliły nauczycielki 
Przedszkola w Sękocinie, które nie tylko 
współtworzyły scenariusz i scenografię, 
ale  również włączyły  się w grę aktor-
ską. Realizacja tak wspaniałego przed-
sięwzięcia rozpoczęła się już w marcu, 
a grę aktorską niezwykli aktorzy ćwiczyli 
na próbach pełnych radości i  śmiechu, 
bowiem bycie aktorem to nie lada wyzwa-
nie, a dziecko to wymagający odbiorca. 
Piękne stroje, muzyka, dekoracja i oświe-
tlenie sceny było dopełnieniem wspaniałej 
gry aktorów, którzy odkryli w sobie wiele 
talentów: aktorskich, muzycznych, pla-
stycznych i organizacyjnych. Na przed-
stawienie użyczył sali właściciel „Hotelu 
Groman” pan Krzysztof Pytka, któremu 
jeszcze  raz  serdecznie  dziękujemy!!! 
Tak miły gest ze  strony Pana Krzysz-
tofa umożliwił uczestnictwo w przed-
stawieniu  nie  tylko  przedszkolakom, 

ale również ich rodzinom i zaproszonym 
gościom. Swą obecnością zaszczycił nas: 
wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba, 
vice-wójt pani Marzena Lechańska, peł-
nomocnik wójta pani Beata Adamiak oraz 
radny Sękocina pan Michał Słoma, którzy 
obdarowali wszystkie obecne dzieci pre-
zentami. Pan Krzysztof Pytka za wielo-
letnią współpracę z naszą placówką został 
odznaczony przez dyrektor Przedszkola 
w Sękocinie panią Jolantę Kosz Orderem 
Przyjaciela Przedszkola.

    Przedszkolaki  z  Sękocina  na  długo 
zapamiętają tak wspaniałe wydarzenie 
przygotowane dla nich z okazji Dnia 
Dziecka, które zostało uwiecznione na 
filmie i pamiątkowych zdjęciach. Duże 
brawa dla Rodziców, o których można 
powiedzieć,  że  są  sprzymierzeńcami 
w wychowaniu i nauce swoich pociech, 
a także ogromnym wsparciem w realiza-
cji pomysłów.

mgr Anna Kaczorowska, nauczycielka

Aktorzy wśród widowni © M. Kaiper
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Eko Raszyn wybuduje przyłącza od kanału 
do studzienki
Już kolejny raz Eko Raszyn wygrał przetarg na prace kanalizacyjne w gminie. Pierw-
szą z nich była budowa kolektora sanitarnego w Kasztanowej w Rybiu, a obecnie 
będzie to budowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach od kanału do 
granicy posesji oraz przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od granicy posesji do 
studzienki. Prace będą wykonywane w rejonie Laszczek, Sękocina Nowego, Słomina, 
Wypęd i ul. Wspólnej w Jankach, a także przy ul. Promyka, Szlacheckiej, Skrzetuskiego, 
Lassoty, Warszawskiej, Złote Łany, Długiej, Baśniowej, wobec tych fragmentów, gdzie 
jeszcze instalacja do nieruchomości nie została wykonana. Inwestycja obejmie budowę 
296 sztuk przyłączy o łącznej długości 691 m.

inWestycje

Szybko, ale spokojnie – relacja z placu budowy CKiD
To słowa dobrze określające to, co się dzieje na placu budowy Centrum Kultury i Dziedzic-
twa w Raszynie. Prace wykończeniowe idą pełną parą. W każdym pomieszczeniu widać 
zmiany: we wszystkich łazienkach położono glazurę i terakotę, jedne schody są już wyło-
żone gresem i rozpoczęto zakładanie poręczy, na drugich trwa układanie. Na końcowym 
etapie jest wykańczanie sufitu w sali widowiskowej; już wyraźnie widać jej kształt. Teren 
wokół jest częściowo zagospodarowany, ocieplenie zewnętrzne położone. – W przyszłym 
tygodniu będziemy kłaść wylewkę samopoziomującą – poinformował mnie właściciel firmy, który 
cały czas nadzoruje budowę. Pracy jest jeszcze dużo, ale przy tak sprawnie działającej 
ekipie, można liczyć na zakończenie prac wczesną jesienią. 

Szkoła w Sękocinie – już widać koniec prac
Obecny, przejściowy czas jest niełatwy dla pracy placówki. Jednocześnie 
z pracą i nauką w nowej części, trwa remont w starej. Ekipa budowlana 

bardzo się spieszy, żeby oddać budynek na czas. A ten goni – z dniem 1 września 
dzieci rozpoczną naukę w całkowicie rozbudowanej i zmodernizowanej szkole. 
  Obecnie trwają intensywne  prace przy remoncie starej części szkoły. W klasach 
na piętrze dzieci już się uczą, podczas, gdy na dole trwa malowanie i wykańczanie 
łazienek. Klatka schodowa jest prawie gotowa.  Nie ulega wątpliwości, że terminy 
nie są zagrożone.

Wykonywanie elewacji © M. Kaiper

Nowa klatka schodowa w starej części 
© M. Kaiper

Jedna z łazienek © M. Kaiper Sala widowiskowa © M. Kaiper

Korytarz na piętrze © M. KaiperKorytarz na parterze © M. Kaiper Odnowiona klasa © M. Kaiper
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Budowa kolejnych fragmentów sieci 
kanalizacji sanitarnej 
z dofinansowaniem z UE

W ramach III i IV Fazy Uporządkowania gospodarki wodno-ścieko-
wej w Gminie Raszyn rozstrzygnięto przetarg na następujące zadania:

Zadanie nr 1, polegające na budowie sieci wodociągowej w ul. Cze-
reśniowej i ul. Droga Hrabska, ul. Grudzi i ul. Jaworowskiej w miej-
scowości Falenty Nowe oraz w ul. Mierzwińskiego i ul. Jaworskiego 
w miejscowości Raszyn wykona FRANK POL-BIS z Grodziska Mazo-
wieckiego za 730 000 zł do 30 września 2014 r.

Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lawen-
dowej w miejscowościach Łady wykona firma Usługi Transportowe 
Edward Antoni Wilczyński ze Starej Iwicznej za kwotę 286 000,00 zł 
do 30 września 2014 r.

inWestycje

Coraz więcej kanalizacji
Pracowników  firmy  PRIM  SA  z  Ełku 
widać w wielu miejscach gminy. W Laszcz-
kach  pracują  obecnie  na  ul.  Kubusia 
Puchatka i Kwiatów Leśnych. Na Leśnej 
i fragmencie Leszczynowej od Leśnej do 
Źródlanej wytyczają właśnie przebieg kolektora i usytuowanie studzienek. 
W Jankach pracują na uliczce bocznej od ul. Wspólnej, zaś w Wypędach 
na Majowej. Tylko patrzeć, jak koparki pojawią się na głównych ulicach.

Parking przy Miklaszewskiego
Ekipa budowlana firmy MARGOT z warszawskiego Ursy-
nowa zeszła  z placu budowy prawie półtora miesiąca 
przed czasem. Z nowego, rozległego, wygodnego parkingu 
mieszkańcy mogli skorzystać już w Święto Bożego Ciała 
19 czerwca. A na zielonych fragmentach przy ulicy pojawiły 
się drzewa i krzewy. Całość, z pięknym, jasnym kościołem 
w tle, wygląda imponująco. Przekonajcie się Państwo sami.

Strony redaguje 
Małgorzata Kaiper

ul. Lawendowa w Ładach © M. Kaiper

Boczny sięgacz od Wspólnej © M. Kaiper

Tu już położono kolektor © M. KaiperLaszczki, Kubusia Puchatka © M. Kaiper

Laszczki Kwiatów Leśnych © M. Kaiper

Wypędy, Majowa © M. Kaiper

Parking przy ul. Miklaszewskiego © M. Kaiper
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15. Festyn Rodzinny w  Ładach
8 czerwca 2014  roku boisko Szkoły Podstawowej w Ładach zmieniło się nie 
do poznania. Murawę otoczyły stoiska ze smakołykami i stanowiska gier zręcz-
nościowych, podwyższana scena od rana zapowiadała atrakcyjne występy. 
Wszystko na potrzeby tradycyjnego Festynu Rodzinnego promującego wspólny 
ruch, zabawę i uśmiech.

Niedzielne spotkanie dzieci, rodziców 
i nauczycieli SP w Ładach uroczyście 
otworzył Dyrektor placówki dr inż. Wie-
sław Borsuk. Potem wszyscy zgromadzeni, 
a było ich naprawdę wielu,  podziwiali 
muzyczne, wokalne i taneczne umiejęt-
ności uczniów – głównie klas VI. Gorąco 
oklaskiwano  mini recitale gitarowe, taniec 
nowoczesny grupowy i indywidualny oraz 
piękny śpiew naszych uczennic. Po wystę-
pach przyszedł czas na udział w grach 
i zabawach sportowych przygotowanych 
przez nauczycieli – były to m.in. skoki 

na piłce, bieg ze skakanką na czas, tor 
przeszkód, przeciąganie liny, czy marsz po 
równoważni. Każdy mógł również spró-
bować swoich sił w rzutach do celu. Na 
zmęczonych i spragnionych czekały kieł-
baski, karkówka, swojski chlebek ze smal-
cem, ciasta i napoje przygotowane przez 
rodziców.  Ogromnym  powodzeniem, 
szczególnie najmłodszych gości Festynu 
cieszyły się gigantyczne dmuchane zjeż-
dżalnie, możliwość wizyty w indiańskim 
wigwamie, zwiedzanie wozów strażackich 
pożarników z Raszyna oraz prezentacje 

doświadczeń  chemicznych. A na pły-
cie boiska uczestnicy Festynu w ramach 
realizacji przez Szkołę Programu „Trzymaj 
Formę” zatańczyli zumbę pod kierunkiem 
profesjonalnej  instruktorki fitness. Po 
zakończeniu wszystkich konkurencji przy-
szedł czas na nagrodzenie zwycięzców 
i wyróżnienie wszystkich biorących udział 
w zawodach. Wspaniałe  i  różnorodne 
nagrody zapewnili niezawodni sponso-
rzy Festynu Rodzinnego. Na zakończe-
nie imprezy strażacy tradycyjnie zapew-
nili wszystkim chętnym zimny prysznic 
z węży gaśniczych, a tatusiowie uczniów 
rozegrali towarzyski mecz piłki nożnej. 
Kolejny Festyn Rodzinny w Ładach znów 
za rok. Atrakcji z pewnością nie zabrak-
nie.               Katarzyna Witanowska

VI PIKINIK RODZINNY W RYBIU
Nawet chłodne niedzielne popołudnie 
nie zniechęciło mieszkańców Rybia do 
udziału w VI Pikniku Rodzinnym, który 
odbył się na terenie parafii św. Bartło-
mieja w Rybiu. Impreza rozpoczęła się od 
biegu ulicznego na dystansie trzech kilo-
metrów pilotowanego przez straż pożarną 
z Dawid i Raszyna, który pomimo nie-
licznej obsady dał wiele radości uczest-
niczącym w nim zawodnikom.  Jak co 
roku organizatorzy imprezy zagwaran-
towali mieszkańcom liczne atrakcje: na 
terenie plebanii zostało zorganizowane 
wesołe miasteczko, dużą popularnością 
wśród najmłodszych cieszył  się kącik 
z mini kładami oraz zjeżdżalnie. W dol-
nej części kościoła odbyły się zawody 

sportowe, turniej tenisa stołowego i pił-
karzyków. Główna część imprezy miała 
miejsce w ciągu ulicy Polnej gdzie została 
usytuowana scena oraz różnego rodzaju 
kramy. Spore zainteresowanie wśród obec-
nych wzbudziły prezentowane najnowsze 
wozy bojowe straży pożarnych z Dawid 
i z Raszyna, każdy z nas miał możliwość 
zasiąść za kierownicą tak doskonałych 
maszyn i poczuć ich moc. Tradycją pik-
niku w Rybiu stało się serwowanie miesz-
kańcom własnych wyrobów takich jak 
smalec, ogórki konserwowe, czy wspaniałe 
wyroby cukiernicze. Takie atrakcje przygo-
towali nasi niezastąpieni seniorzy, na któ-
rych zawsze można liczyć. Po sowitym 
poczęstunku, bo była jeszcze darmowa 

grochówka i kiełbaska z rożna, można 
było zasiąść przed sceną i wysłuchać mło-
dych artystów, obejrzeć występ zespołu 
Rybianie pod kierunkiem pani Swietłany 
Żarczyńskiej. Dużo radości i uśmiechu 
było podczas licznych konkursów i zabaw, 
gdzie każdy uczestnik otrzymywał atrak-
cyjne nagrody. Już w godzinach wieczor-
nych scena została zarezerwowana dla 
gwiazd pikniku rodzinnego, a były nimi 
zespół Los Amigos, prezentujący jak sama 
nazwa zespołu sugeruje, muzykę latyno-
ską oraz zespół Imperium, dzięki któ-
remu ulica Polna stała się jednym placem 
zabawy i tańca. Organizatorzy na łamach 
Kuriera  Raszyńskiego  pragną  gorąco 
podziękować wszystkim mieszkańcom za 
udział i świetną zabawę, uśmiech który 
tego dnia wszystkim nam towarzyszył.

Dariusz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Gminy Raszyn

Wręczanie nagród © Z. Kaiper

Imponujące Weołe Miasteczko © M. Kaiper

Wszyscy chcieli się ochłodzić © arch. szkoły

Samorządowcy z Rybia © M. Kaiper Uczestnicy biegu przed startem © M. Kaiper

Indiański wigwam © Z. Kaiper

pikniki Rodzinne
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Wakacje tuż, tuż

SĘKOCINALIA 2014
Kiedy? – 7 czerwca 2014 roku. 
Gdzie? – w Szkole Podstawowej im. Wło-
dzimierza Potockiego w Sękocinie.
Co? – piknik rodzinny Sękocinalia 2014.
Kto? – uczniowie, grono pedagogiczne 
i  pracownicy  administracji,  rodzice, 
dziadkowie, władze samorządowe Gminy 
Raszyn. 

  To był cudowny dzień – piękna pogoda, 
mnóstwo atrakcji, wspaniałe humory. Jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
spełniały się dziecięce marzenia. Ucznio-
wie chętnie prezentowali swoje talenty 
zamieniając się w gwiazdy estrady, mody, 
filmu, sportu. Wielu z nich zaskoczyło 
widzów. Młodsi wybierali malowanie twa-
rzy, czesanie, zabawy w kąciku plastycz-
nym i na terenie mini miasteczka «Auto 
chodzik»  (tu  czuwał  aspirant Robert 
Bojarski z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Stołecznej Policji w Warszawie), 
a także zjeżdżalnię, domek z piernika, 
kulki. Nie lada wyzwaniem było ujeżdża-
nie byka. Na boisku rozegrano mecz tatu-
siowie kontra uczniowie. W kawiarence 
serwowano wspaniałe wypieki, które oce-
niał sam mistrz cukiernictwa, pan Kazi-
mierz Bała. Wygrał tort zrobiony przez 
Szymona Sikorę. Przekąski grillowe i lody 
polecał bar Ajax. Straż Pożarna z Falent 
i Dawid pokazała możliwości działania 
sprzętu i skutecznie schłodziła powietrze. 
  Podczas  pikniku  zostały  rozdane 
podziękowania za wsparcie akcji Ekosę-
koludków «Aktywni dla klimatu». Stoma-
tolog Konrad Rylski udzielał porad oraz 
zorganizował konkurs plastyczny «Przez 
życie z uśmiechem». Zabawy, rozmowy, 

śmiech – kolejny raz piknik zdał egzamin 
na piątkę. Gorące podziękowania kieru-
jemy do naszych sponsorów. Cieszymy 
się, że rodzice aktywnie włączyli się w zor-
ganizowanie tej imprezy. 

Regina Suwała 
nauczycielka ze SP w Sękocinie

Wyniki uczniów SP 
w Ładach mówią 
same za siebie 
jesteśmy najlepsi!
Znamy  już  tegoroczne wyniki  spraw-
dzianu, który uczniowie klas VI pisali 
1 kwietnia. Są one zdecydowanie najwyż-
sze od tych, które uzyskali nasi szósto-
klasiści na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
Średnia Szkoły Podstawowej w Ładach 
wyniosła 31,97 pkt. Dla porównania: 
Województwo mazowieckie – śr. 26,98 
pkt., Powiat pruszkowski – śr. 28,67 pkt., 
Gmina Raszyn – śr. 28,77 pkt. Przypo-
mnijmy też, że wśród tegorocznych szó-
stoklasistów była laureatka Kuratoryjnego 
Konkursu Matematycznego – Aleksandra 
Wrona, która została zwolniona z pisa-
nia sprawdzianu z maksymalną liczbą 40 
punktów. 
  Tak wspaniałe wyniki nie są oczywi-
ście dziełem przypadku. To rezultat wytę-
żonej  i systematycznej pracy uczniów 
oraz nauczycieli. Naprawdę dużo czasu 
poświęciliśmy na solidne przygotowanie 
dzieci do samodzielnego zmierzenia się 
z zadaniami na sprawdzianie. Było warto! 
Uśmiech  na  ich  twarzach  i  poczucie 
wiary we własne możliwości – są wprost 
bezcenneJ
  Drodzy szóstoklasiści – gratulujemy 
Wam wyników i życzymy dostania się 
do wymarzonego gimnazjum.

W imieniu Dyrekcji i Grona Pedagogicznego
Iwona Pastuszka

Finał III edycji konkursu 
„Policjanci są wśród nas”

Komenda Stołeczna Policji wspólnie 
z Kuratorium Oświaty w Warszawie 
oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. 
Warszawy zorganizowała w roku szkol-
nym 2013/2014 – III Edycję  konkursu 
pn.  „Policjanci  są wśród nas”. Kon-
kurs został objęty honorowym patro-
natem  Wojewody  Mazowieckiego. 

Przeprowadzono go w trzech etapach. 
W eliminacjach powiatowych drużyna ze 
Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Ładach w składzie: 
Marcin Dąbrowski, Gabriela Kot, Maja 
Klimaszewska, zajęła I miejsce. W finale 
natomiast wzięło udział 16 drużyn repre-
zentujących komendy z województwa 
mazowieckiego.  Nasza  ekipa  uplaso-
wała się na III miejscu. 
  Gratulujemy drużynie i pani Elżbiecie 
Borsuk, która przygotowywała uczniów.

Iwona Pastuszka

Nowe Grocholice 
autobus pełen 
uśmiechów

Rankiem,  1  czerwca,  grupa  50-ga 
dzieci z Nowych Grocholic wyjechała 
na  wycieczkę  do  Parku  Dinozaurów 
w Bałtowie, zorganizowaną z funduszy 
sołeckich przez  sołtys Ewę Surmacz. 
W jednakowych czapkach, które przy-
wiózł na miejsce zbiórki Wójt Andrzej 
Zaręba, z identyfikatorami, które przy-
gotowała Dyrektor GOS-u Katarzyna 
Klimaszewska, grupa prezentowała się 
wspaniale. Przejęciu na twarzach dzieci 
towarzyszyło nie mniejsze na twarzach 
rodziców i dziadków, którzy przyprowa-
dzili pociechy na miejsce zbiórki. 

– Imprezę zaplanowali mieszkańcy, którzy 
dzielili fundusze sołeckie. To pierwszy taki 
pomysł w całej gminie. Wycieczki organizuje 
wiele sołectw, ale taką dla dzieci, tylko my. 
Tak jak pierwsi zrobiliśmy siłownię na wol-
nym powietrzu – powiedziała organiza-
torka imprezy Ewa Surmacz. To wspa-
niały prezent na Dzień Dziecka. Dzieci 
doceniły wyjazd; nie tylko były niezwykle 
grzeczne, ale też na koniec gromko pro-
siły – Pani Ewo, prosimy o wyjazd w przy-
szłym roku!
  Wieczorem, zmęczone ale szczęśliwe 
dotarły do domów.

Małgorzata Kaiper

Za chwilę wszyscy wsiądą do autobusu © M. Kaiper

Występy uczniów © arch. szkoły

Podziekowania © arch. szkoły
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Przedszkolne Teatrzyki
... wpisały się już w tradycję imprez orga-
nizowanych w przedszkolach, szczegól-
nie jako prezent dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka. Od kilku lat działają w Przed-
szkolu Stumilowym Lesie w Raszynie 
i w Bajkowym Przedszkolu w Dawidach. 
W rolę reżyserów, scenarzystów i aktorów 
wcielają się nauczyciele i rodzice. W tym 
roku do tego grona dołączyli    rodzice 
dzieci uczęszczających do Przedszkola 
w Sękocinie. 
  Z okazji Dnia Dziecka, w piątek 6 
czerwca, Rodzicielska Grupa Teatralna 
z Bajkowego Przedszkola w Dawidach, 
nosząca wdzięczną nazwą „Wesoła Nutka” 
wystąpiła ze spektaklem „Kopciuszek”. 
Z uwagi na skromność miejsca w placówce 
przedstawienie odbyło się w Świetlicy 
Środowiskowej  Świetlik w Rybiu. I tym 
razem rodzice zaprezentowali przedsta-
wienie, którego nie powstydziłby się pro-
fesjonalny teatr: były nie tylko wspaniałe 
dekoracje, profesjonalne stroje z epoki, 

ale przede wszystkim doskonali akto-
rzy, którzy z powodzeniem wcielili się 
w swoje role: delikatnego, ślicznego Kop-
ciuszka, zarozumiałych i pełnych pretensji 
do świata jego macochy oraz przyrodnich 
sióstr, zjawiskowej wróżki, okazałego księ-
cia, dwórki, czy w końcu majestatycznej 
królowej matki, której rolę zagrała Pani 
Dyrektor Ewa Gac. Nie zabrakło oczy-
wiście narratora, który przeprowadził 
młodą publiczność przez zawiłości bajki. 
Były śpiewy, tańce, powozy zaprzężone 
w koniki i wszystko, jak to w bajce bywa, 
zakończyło się szczęśliwie.  
  W Przedszkolu w Stumilowym Lesie 
sukcesy święci Teatr Nauczycieli i Pra-
cowników Przedszkola  „Zaczarowana 
Dziupla” . W tym roku, podczas Pikniku 
Rodzinnego zaprezentował spektakl pt. 
„O Agatce, co tańczyć nie umiała”, wystę-
pując nie tylko w nowej siedzibie, ale też 
na nowej scenie.  Jak co roku zachwy-
cił  zebranych – nie  tylko dzieci  i  ich 

rodziców, ale też przedstawicieli raszyń-
skiego samorządu, z wójtem Andrzejem 
Zarębą, na czele.
  Podobny  odbiór  i  oceny  uzyskał 
teatrzyk rodziców z Przedszkola w Sęko-
cinie, który korzystając z gościnności 
hotelu Groman, wystąpił  z  przedsta-
wieniem zatytułowanym „Śpiąca Kró-
lewna”. Aktorzy zachwycili wszystkich 
bez wyjątku widzów swoją grą aktorską, 
umiejętnościami gimnastycznymi i wokal-
nymi. Z pewnością pomysł będzie powtó-
rzony w przyszłym roku. 

Małgorzata Kaiper

nasze pRzdszkola

„Pod Topolą” gwarno i wesoło…
Okres wiosenno-letni w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 upłynął 
pod znakiem licznych uroczystości. Po czasie wytężonej pracy, nasze Przedszko-
laki pochwaliły się nabytymi umiejętnościami teatralnymi i wokalno-tanecznymi 
zdobywanymi w ciągu roku. A było tak:

Muzyka i tańce świata 
w sercu Przedszkolaka
Pod takim hasłem odbył się 30 maja IX 
Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki 
i Tańca „Muzyczna Wiosna Pod Topolą”. 
W tym roku gościliśmy Przedszkole nr 2 
z Raszyna, Przedszkole z Dawid, Sękocina, 
Falent oraz po raz pierwszy Przedszkole nr 
4 z Piastowa. W repertuarze, przemyśla-
nym i niepowtarzalnym, nie zabrakło rock 
‘n’ rolla, tańców afro, hip-hopu i współcze-
snych. Była to swoista podróż po świecie 
muzyki i tańca, w której zarówno dzieci 
jak i dorośli świetnie się odnaleźli.
  Dziękujemy  nauczycielom,  którzy 
włożyli  całe  swe  serce  wprowadzając 

najmłodszych w świat sztuki i pokazując 
dzieciom, że taniec i muzyka to dosko-
nała zabawa, forma ekspresji  i  teatru. 
Jesteśmy wdzięczni  naszym sponsorom: 
lokalnym władzom, instytucjom, przed-
siębiorstwom, bez których trudno byłoby 
nam zorganizować tak duże przedsięwzię-
cie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za tak liczne przybycie oraz serdecznie 
zapraszamy do współpracy przy kolejnej 
X już edycji Festiwalu „Muzyczna Wiosna 
Pod Topolą”.

Piknik rodzinny
Wraz ze zbliżającym się końcem roku 
szkolnego, 6.06.2014 r. przyszedł czas na 
rodzinny piknik „Pod Topolą”. Rozpo-
częły go występy taneczne dzieci z każ-
dej grupy wiekowej, następnie wszyscy 
widzowie mogli przejść do magicznego 
świata  baniek  mydlanych,  rozmów 
i zabaw przy grillu, ciepłego posiłku lub 
słodkiego „co nieco”. Dzieci szalały na 
dmuchanych zamkach lub wcielały się 
w ulubioną postać z bajki malując swoją 
twarz, czy wybierając „balonowe stworze-
nie”. Dorośli zaopatrywali się w klasykę 
literatury dziecięcej, a środki z kiermaszu 

książki przekazane zostały Stowarzysze-
niu „Skrzydła Topoli” działającemu przy 
Przedszkolu. Miło nam było gościć rodzi-
ców, którzy dołączą do nas wraz ze swo-
imi pociechami już we wrześniu. Pogoda 
tego dnia płatała figle, jednak nie pokrzy-
żowała nam planów. Wszystkim przyby-
łym dziękujemy.

Do widzenia Przedszkole, 
witaj Szkoło!

Ostatnie w  tym  roku  szkolnym arty-
styczne  przedstawienie  odbyło  się 
11.06.2014  r. przy ul. Pruszkowskiej 
oraz 13 czerwca przy ul. Godebskiego, 
które  pod  okiem  swoich  nauczycieli 
przygotowały dzieci z grup najstarszych 
opuszczające w tym roku przedszkolne 
mury. Było to nieszablonowe widowi-
sko teatralne będące połączeniem wielu 
sztuk: m.in. pantomimy, muzyki, sztuki 
aktorskiej i choreografii oraz bezcennego 
dziecięcego wdzięku. Widowisko, w któ-
rym worki foliowe nie oznaczają remontu, 
ale  są  istotnym elementem aranżacji 
pomieszczenia, a piżamy świetnie spraw-
dzają się  podczas „piżamowego party”. 
Bez wątpienia przedszkolakom i nauczy-
cielom należą się oklaski za kreatywność, 
wytrwałość i wysiłek włożony w realizację 
tego pomysłu.
Paulina Sępek, neurologopedia, Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”

Teatr Wesoła Nutka © M. Kaiper

Pod Topolą gwarno i wesoło © M. Kaiper
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Nasi strażacy – górą!
Podczas zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pruszkowskiego, które odbyły się, podobnie jak w ubie-
głym roku, na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Pruszkowie, nasi strażacy, po raz kolejny, stanęli na podium.

W dwóch konkurencjach męskich: sztafecie pożarniczej i budowaniu linii gaśniczych, uczestniczyło 11 drużyn. Najlepszą oka-
zała się Drużyna OSP Raszyn, po niej OSP Dawidy. Zaraz po trzeciej drużynie z OSP Młochów, uplasowali się strażacy z OSP 
Falenty.  W zawodach drużyn żeńskich nasze druhny z OP Raszyn zajęły trzecie miejsce, po OSP Piastów i OSP Biskupice.

M. Kaiper

Ku chwalebnemu dzieł naśladowaniu

Order Świętego Stanisława to odznaczenie 
wyjątkowe. Ustanowiony 7 maja 1765 r. 
przez  ostatniego  Króla  Stanisława 
Augusta  Poniatowskiego,  nadawany 
był w Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, Księstwie Warszawskim, Królestwie 

Polskim, aby następnie przywłaszczony 
nieprawnie przez carów rosyjskich stracił 
swoje znaczenie. 9 czerwca 1997 r. ówcze-
sny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
na Uchodźstwie Juliusz Nowina-Sokol-
nicki, dekretem prezydenckim powołał 
ponownie Order św. Stanisława do pol-
skich odznaczeń państwowych, przywra-
cając mu świetność, a narodowi polskiemu 
własność, podkreślając jego przynależność 
do polskiego dziedzictwa kultury. Znów 
stał się  Orderem polskim, nadawanym 
za działalność charytatywną. Kawalerami 
Orderu byli i są Ci, którzy wyróżnili się 
w społecznych działaniach na rzecz kraju 
i jego mieszkańców. W ciągu 35 lat Order 
św. Stanisława zajął należne mu miej-
sce w świecie, stając się Odznaczeniem 
o  zasięgu międzynarodowym  i mając 

Przeoraty w wielu krajach, łączy bardzo 
wielu ludzi w światłej idei charytatywnej. 
Nadawany jest  corocznie, podczas majo-
wych uroczystości ku czci św. Stanisława 
Biskupa w dniu 8 maja, w kościele św. 
Krzyża w W-wie.
  W tym roku Wielki Mistrz Kapituły 
Orderu Prof. dr hab. Marek Kwiatkowski, 
w zgodzie ze Statutami i Dewizą Orderu: 
PRAEMIANDO INCITAT (Nagradzając 
Zachęca) nakazując odwagę czynienia 
dobra, ku chwalebnemu dzieł naślado-
waniu, wg swojego uznania, a za poradą 
kapituły odznaczył Znakomitą Osobę 
Pana Jacka Gromka Orderem Świę-
tego Stanisława II Klasy.  Dla Gminy 
Raszyn zaszczytem jest mieć Go wśród 
swoich mieszkańców.

Małgorzata Kaiper 

Praca uczennicy SP Łady na wystawie w Sejmie
„Tęczowe kwiaty wolności” – praca 
plastyczna wykonana przez uczennicę 
klasy III c SP im. Ks. J. Poniatowskiego 
w Ładach  Natalię Szafrańską została 
zaprezentowana na specjalnej plene-
rowej wystawie w siedzibie Sejmu RP.
Natalia wzięła udział w konkursie pla-
stycznym „Kolory wolności”, zorgani-
zowanym przez Kancelarię Sejmu pod 
patronatem Marszałka Sejmu Pani Ewy 
Kopacz.  Swoją pracę, collage z różnego 
rodzaju papieru wykonała pod kierun-
kiem wychowawczyni  – p. Katarzyny 
Witanowskiej.  Konkurs  miał  na  celu 

zainteresowanie uczniów szkół podstawo-
wych zagadnieniami związanymi z wyda-
rzeniami sprzed 25 lat – przełomowymi 
wyborami do Sejmu w 1989 r. Na konkurs 
zostały nadesłane 3353 prace. 
  Natalia wzięła udział w uroczystości 
wręczenia nagród laureatom oraz otwar-
ciu wystawy 2 czerwca 2014  i  razem 
ze  swoimi  rodzicami  zwiedzała Sejm 
z przewodnikiem. 
  Miała też okazję zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie z p. Marszałek Sejmu Ewą 
Kopacz. Gratulujemy!

Grono Pedagogiczne z Ład

sukcesy naszych mieszkańcóW

Order Św. Stanisława

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wręcza Natalii nagrodę arch. szkoły
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Najmłodsi artyści 
na scenie…
Festyn rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka
Już sześćdziesiąt lat na świecie obcho-
dzony  jest  Międzynarodowy  Dzień 
Dziecka, który został ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu  upo-
wszechniania  ideałów związanych z pra-
wami dziecka, które są zawarte w karcie 
tej organizacji. Wcześniej wiek XX wniósł  
do pedagogiki odkrywcze przekonanie 
o autonomicznej wartości okresu dzie-
ciństwa, z uwzględnieniem wszystkich 
determinantów wielostronnego rozwoju 
dziecka.  Rzadko jednak zastanawiamy 
się nad istotą tego święta, czyniąc je – 
i słusznie – świętem dziecięcej radości. 
Często jej źródłem jest własna aktywność, 
którą tak umiejętnie  przedstawił Cousi-
net w swojej tezie: „Dziecko posiada w sobie 
wszystko to, co warunkuje skuteczność wychowa-
nia, w szczególności zaś aktywność nieustanną 
i nieustannie  aktualizowaną, w której zaanga-
żowana cała jego osobowość; jest to aktywność 
istoty, znajdującej się w okresie wzrostu, w sta-
łym swoim rozwoju”. 
  Tradycyjnie zatem 1 czerwca organi-
zatorzy festynu rodzinnego, czyli pra-
cownicy  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w Raszynie oddali  scenę we władanie 
najmłodszym mieszkańcom gminy, by 
dzieci mogły zaprezentować różnorodne 
formy twórczej aktywności. Były zatem 
i  śpiewy  (indywidualne  i  zespołowe), 
i tańce, i formy teatralne, i gra na instru-
mentach klawiszowych, perkusyjnych 
oraz  towarzysząca  imprezie  wystawa 
plastyczna (prace z konkursu gminnego 
„PIĘKNO  ZIEMI  RASZYŃSKIEJ”). 

Przed licznie zgromadzoną publicznością 
w programie wokalno – tanecznym wspa-
niale zaprezentowały się dzieci z Przed-
szkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 
„ Pod Topolą”, Przedszkola w Falentach, 
Bajkowego Przedszkola w Dawidach, 
Przedszkola nr 2 „ W Stumilowym Lesie” 
w Raszynie. Swoje Młode Talenty arty-
styczne promowała Szkoła Podstawowa 
im. Ks. J. Poniatowskiego  Ładach. Szkołę 
Podstawową im. Włodzimierza Potoc-
kiego w Sękocinie reprezentował  uroczy 
chór szkolny,  a Szkołę Podstawową im. 
Cypriana Godebskiego w Raszynie – Świe-
tlica Szkolna ze znakomitym przedstawie-
niem teatralnym pt. „Alladyn”. Na sce-
nie wystąpili także podopieczni  GOK–u  
grający na instrumentach klawiszowych  
oraz mali artyści z Mini Studia Estrady 
i Klubu Tańca Towarzyskiego „BRAWO”. 
Pokazy artystyczne młodych mieszkań-
ców  naszej gminy zakończyły solistki ze 
Świetlicy Środowiskowej w Rybiu oraz 
raszyńscy gimnazjaliści – brawurowym 
występem trzech najlepszych zespołów, 
wyłonionych w konkursie podczas trwa-
jącej  tego dnia  imprezy  szkolnej pod 
hasłem „ Euroazjum”. To, co działo się 
na scenie od g. 16.30 do końca festynu, 
czyli do g. 19 można określić  artystycz-
nym prezentem od organizatorów. Były 
to rewelacyjnie prowadzone konkursy 
i zabawy przez aktorów Teatru „ Urwis” 
z Krakowa oraz  przedstawienie z udzia-
łem znanych bohaterów programów tele-
wizyjnych dla dzieci: Piksela, Budzika 
i Rudej.  Trzeba podkreślić fakt, że ten 
festyn pozostanie w pamięci jako wyjąt-
kowy ze względu na wyjątkowych gości, 
czyli kilkudziesięcioosobową  grupę Jaku-
tów, którzy przez pierwsze dwie godziny 
imprezy  zapoznawali  publiczność  ze 
swoją niepowtarzalną sztuką. Przybyli do 
nas z dalekiego kraju leżącego w środko-
wej Syberii, oddalonego  od nas ok. 10 
tys. kilometrów. Pokazali obrzędy powi-
tania wiosny oraz sugestywną prezentację 
czterech pór roku. Najstarsi wykonawcy 
dali  znakomity pokaz  śpiewu gardło-
wego, zaś młodsi oczarowali publiczność 
pełnym ekspresji  tańcem. Wizualnym 
akcentem podkreślającym niezwykłość 
pokazu były przepiękne stroje regionalne. 
Dla wielu z naszych gości pobyt w Pol-
sce był wielkim osobistym przeżyciem. 

Przybyli bowiem do kraju przodków, któ-
rymi byli Polacy zsyłani na daleką Sybe-
rię w XIX wieku po powstaniach narodo-
wych, niektórzy noszą polskie nazwiska 
np. Krzyżanowski. Jakuci przyjechali na 
zaproszenie pani Hanny Krajewskiej, 
dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archi-
wum w Warszawie. Proponując Raszynowi 
nieodpłatny występ Jakutów pani dyrek-
tor tym samym nagrodziła naszą gminę 
za bardzo dobrą  współpracę kulturalną, 
zainicjowaną  w roku obchodów Księcia 
Józefa Poniatowskiego (2013). Dzięku-
jemy. Inspiratorką tego przedsięwzięcia 
była Paulina  Kopestyńska, znana artystka 
malarka (ponad trzydzieści lat mieszka-
jąca w Polsce), która na pamiątkę pobytu 
jej rodaków w  Raszynie wręczyła Wój-
towi Andrzejowi Zarębie album o Jaku-
cji. Jakuci otrzymali od nas w podzięko-
waniu certyfikaty uczestnictwa w festynie 
i drobne upominki. Upominkami zostali 
także uhonorowani wszyscy wykonawcy. 
Serdecznie  dziękuję  w  imieniu  wła-
snym i pracowników GOK-u sponsorom: 
Bankowi Spółdzielczemu w Raszynie, 
Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsię-
biorców w Raszynie, Firmie Lidii i Jacka 
Gromków z Falent. Dziękuję za pomoc 
przy organizacji festynu  pracownikom 
Urzędu Gminy  i Firmie Bracia Cwyl. 
Szczególne podziękowania i wyrazy uzna-
nia kieruję do wspaniałych, młodych arty-
stów, ich rodziców oraz do dyrektorów,  
nauczycieli i pracowników raszyńskich 
placówek oświatowych. Dzięki Państwa 
pomocy i zaangażowaniu dzieci mogły 
zaprezentować  na scenie swoje umiejęt-
ności i talenty, uświetniając po raz kolejny 
raszyński radosny festyn z okazji Dnia 
Dziecka.

Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK-u

Gminny ośRodek kultuRy

P. Kopestyńska, Wójt A. Zaręba i E. Kuczara © arch. GOK
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STAWIAMY NA DUŻE LITERY!
Czytanie książek to jedna z tych przy-
jemności, które nie nudzą się z wiekiem. 
Bywa jednak, że oddanie się lekturze jest 
z czasem uniemożliwione przez problemy 
ze wzrokiem. Na szczęście, wychodząc 
naprzeciw potrzebom osób słabowidzą-
cych i tych, których wzrok się szybko 
męczy, Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
oferuje specjalne wydania książek Duże 
Litery. Dzięki formatowi 16 x 23,5 cm 
są to książki wyjątkowe, drukowane nie-
spotykaną w większości publikacji dużą 
i bardzo czytelną czcionką. Każda pozy-
cja w wersji Dużych Liter jest drukowana 
na zamówienie, toteż ich cena jest zna-
cząco wyższa od standardowej, nie są też 
one dostępne od ręki. W naszej bibliotece 
zamówiliśmy jeszcze w maju pierwszą 

partię takich książek. Powinny one tra-
fić do rąk Czytelników już pod koniec 
czerwca. Wśród nich są: popularna seria 
autorstwa Tanyi Valko („Arabska żona”, 
„Arabska córka”, „Arabska krew”, „Arab-
ska  księżniczka”)  oraz  bestsellerowe 
powieści Jodi Picault („Bez mojej zgody”, 
„Głos serca”, „Pół życia”, To, co zostało”), 
a także należące do typowo kobiecej lite-
ratury „Miłość w rozmiarze XXL” Stepha-
nie Evanovich i „Brzoskwinie dla księdza 
proboszcza” Joanne Harris. Nie zabrakło 
oczywiście i polskich powieści: „Koniec 
świata” Izabelli Frączyk, „Prawie siostry” 
Marii Ulatowskiej,  „Kamień w sercu” 
Katarzyny Leżeńskiej. Z kolei wielbi-
cielom książek faktograficznych propo-
nujemy  „Kobiety Kaddafiego” Annick 

Cojean, „Skazaną” Hannah Kent i „Mój 
ojciec Paweł Jasienica” Ewy Beynar-Cze-
czott.  Planujemy sukcesywnie rozszerzać 
ofertę z Dużymi Literami. Także od maja 
br bibliotekarze opracowujący książki 
zamówione w normalnym formacie ozna-
czają w opisach katalogowych wyraźny 
lub większy druk – można zatem, chcąc 
taką książkę wypożyczyć, pytać o wska-
zania.  Przypominamy,  że  w  zbiorach 
biblioteki posiadamy także dużą kolekcję 
audiobooków dla dorosłych i dla dzieci 
(również w języku angielskim). Z oferty 
można korzystać nie tylko w razie proble-
mów ze wzrokiem, ale także aby np. umi-
lić sobie prace domowe, spacery, podróże 
itp. Zapraszamy!

Dagna Kruszewska-Mach

Wielokulturowo w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie 
współpracuje z Fundacją Edukacji Mię-
dzykulturowej z Warszawy. Celem Fun-
dacji jest popularyzacja wiedzy o kultu-
rach i społeczeństwach świata, a także 
zapoznawanie z polską tradycją. Prowadzi 
ona zajęcia dla dzieci, warsztaty dla mło-
dzieży, szkolenia dla nauczycieli, pokazuje 
tradycję i współczesność w różnych zakąt-
kach świata, realizuje projekty poświęcone 
poszczególnym kontynentom i regionom, 
grupom etnicznym, uchodźcom i imigran-
tom mieszkającym w Polsce, organizuje 
wystawy fotografii.
  Dzięki współpracy z Fundacją, w dniach 

27 maja i 9 czerwca br. w bibliotece miały 
miejsce warsztaty pt. „Smocze opowie-
ści, czyli wyprawa do Chin i Wietnamu” 
oraz  „Wyprawa  do  krainy  tingatinga, 
czyli  spotkanie  ze  sztuką  wschodniej 
Afryki”.  Zaproszenie  przyjęły  przed-
szkolaki z Przedszkola Nr 2 i Bajkowego 
Przedszkola w Raszynie, a poprowadziły 
warsztaty panie Agnieszka Dziarmaga-
-Czajkowska i Monika Bryzek.
  Dzieci podczas warsztatów azjatyckich 
poznały symbolikę smoka w kulturze, 
dowiedziały się w jakich sytuacjach jest on 
obecny w życiu przedstawicieli narodowo-
ści chińskiej i wietnamskiej oraz wykonały 

z papieru piękne tradycyjne wietnamskie 
kapelusze „non la” ozdobione smoczymi 
motywami. Na warsztacie poświęconym 
kulturze afrykańskiej przedszkolaki zapo-
znały się natomiast z niezwykłym malar-
stwem, opartym na pełnym fantazji zasto-
sowaniu kolorów i wzorów, same stworzyły 
własne obrazy oraz nauczyły się piosenki 
w języku suahili i tradycyjnego tańca.
  Mamy nadzieję, że odbyte zajęcia to 
zwiastun kolejnych ciekawych przedsię-
wzięć i dalszej współpracy między insty-
tucjami. Fotorelacja ze spotkań do obejrze-
nia na stronie internetowej biblioteki oraz 
w naszym profilu Facebook.  Łukasz Żywulski

Spotkanie z Barbarą Ciwoniuk
Dzięki współpracy raszyńskiej biblioteki 
publicznej  i nauczycieli bibliotekarzy 
Gimnazjum, 27 maja 2014 odbyło się 
spotkanie z autorką powieści młodzieżo-
wych Barbarą Ciwoniuk. Wzięli w nim 
udział uczniowie Gimnazjum nr 1 im. 
Prymasa Tysiąclecia w Raszynie. Barbara 
Ciwoniuk w trakcie spotkania zaprezento-
wała wybrane książki ze swojego dorobku 
literackiego. Przemoc w szkole, dojrzewa-
nie, problemy z akceptacją, trudne rela-
cje rodziców i dzieci, seks –  to tylko nie-
które trudne tematy, z którymi borykają 
się bohaterowie jej powieści obyczajo-
wych, a o których opowiedziała dzisiaj 
autorka. Szczególną uwagę poświęciła 
swojej pierwszej książce „Igor” i proble-
mowi dysleksji, który dziś jest już dobrze 
rozpoznany, ale jeszcze kilkanaście lat 

temu był powodem poważnych komplek-
sów u dzieci i młodzieży, a niejednokrot-
nie problemów w nauce. Autorka w trak-
cie spotkania wracała wielokrotnie do tego 
zagadnienia przypominając nazwiska zna-
nych osób publicznych, u których zdia-
gnozowano to zaburzenie. Przywołując 
sławne nazwiska udowodniła, że trudno-
ści w nauce pisania i czytania nie muszą 
od razu oznaczać niepowodzenia w doro-
słym życiu. Barbara Ciwoniuk omawia-
jąc wybrane pozycje ze swojego dorobku 
zatrzymała  się  także  na  dłużej  przy 
książce «Musisz to komuś powiedzieć», 
której akcja dzieje się na Suwalszczyźnie 
– rodzinnej ziemi nie tylko gościa biblio-
teki, ale także Marii Konopnickiej. Mimo, 
iż mamy do czynienia z fikcją literacką, 
do powieści wplecione zostały ciekawe 

wątki z prawdziwego życia prywatnego 
słynnej pisarki. Na zakończenie spotka-
nia uczestnicy zadawali autorce pytania, 
między innymi o źródła inspiracji, tłuma-
czenia książek na języki obce, plany lite-
rackie wobec dorosłych, a nawet stosunek 
rodziny do jej pisarstwa. Po spotkaniu był 
czas na zakup książek i otrzymanie auto-
grafów.            Łukasz Żywulski

Podziękowania dla gościa © Ł. Żywulski

Gminna biblioteka publiczna
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Plaża w Raszynie
nowa atrakcja dla Mieszkańców gminy
Wszystkich mieszkańców, którzy uwielbiają piasek i opalanie zapraszamy 
od czerwca do września na gminną plażę z prawdziwym piaskiem, paraso-
lami, leżakami, w otoczeniu palm. Przyjdźcie i sami zakosztujcie wakacyj-
nego klimatu. Mamy nadzieję, ze czekają nas upalne wakacje. Do zoba-
czenia na plaży, która znajduje się w Parku Jordanowskim przy pływalni 
raszyńskiej. Pierwsi plażowicze już skorzystali z naszej oferty.

Dyrektor GOS Katarzyna Klimaszewska

Mini Mistrzostwa Świata Raszyn 2014
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Bra-
zylii już się rozpoczęły, a mecze o najwyż-
szą stawkę coraz bliżej. Światowy czem-
pionat stał się inspiracją dla Gminnego 
Ośrodka Sportu w Raszynie do zorganizo-
wania turnieju piłkarskiego dla młodych 
sportowców, którzy starają się naśladować 
Messiego, czy Ronaldo. Mamy nadzieję, 
że wkrótce zajmą ich miejsce. Poziom 
przygotowania technicznego i motorycz-
nego piłkarzy rocznika 2004, którzy zawi-
tali do Raszyna 25 maja  może napawać 
optymizmem. Mecze stały na dobrym 
poziomie, a kibice przybyli tego dnia na 
obiekt Wronika przy Szkole Podstawowej 
w Raszynie mogli oglądać wiele widowi-
skowych i porywających zagrań.
  W Mini Mistrzostwach Świata wzięło 
udział 16 drużyn z Warszawy oraz aglo-
meracji  warszawskiej,  które  zostały 
podzielone na  4  grupy. Dwie  najlep-
sze ekipy awansowały do ćwierćfinało-
wej fazy pucharowej. Od tego momentu 
przegrywający odpadał, aż do wyłonienia 
finalistów. Przegrani półfinałów zagrali 
o 3. miejsce. 
  Gminę Raszyn reprezentowały dwa 
lokalne kluby – KS Raszyn i UKS Łady. 
Z racji pełnienia roli gospodarzy zostały 
im z góry przydzielone reprezentacje, któ-
rych barw bronili na czas turnieju. Młodzi 
Raszynianie przyodziali koszulki „Cana-
rinhos”, zaś zawodnicy UKS Łady biało-
-niebieskie barwy Argentyny. Pozostałe 
zespoły rozlosowały 14 reprezentacji, 

których barw godnie bronili. Z uwagi na 
fakt, iż w prawdziwych mistrzostwach 
biorą udział 32 drużyny organizatorzy 
wybrali elitę, swoiste crème de la crème 
ekip biorących udział w brazylijskim 
czempionacie. Koszulki dla  zawodni-
ków ufundowali liczni sponsorzy, którzy 
po raz kolejny nie żałowali funduszy, aby 
zapewnić wszystkim uczestnikom komfor-
towe warunki udziału w tych piłkarskich 
zmaganiach.
  Zawody trwały około ośmiu godzin, 
w czasie których zapadły ostateczne roz-
strzygnięcia – kto zwyciężył, kto oka-
zał się najlepszym strzelcem, najlepszym 
zawodnikiem, czyje parady bramkarskie 
były tymi najbardziej widowiskowymi. 
  Drużyną mistrzów zasłużenie został 
SP Polonez, który wcielił się w rolę USA. 
W finale pokonali Japonię, czyli Legiono-
vię Legionowo. Finał pocieszenia wygrała 
po rzutach karnych ekipa KS Raszyn, 

a na szyje zawodników klubu powędro-
wały brązowe krążki. Raszynianie walecz-
nie i z pełnym poświęceniem bronili barw 
Brazylii. W swoim ostatnim turniejowym 
meczu w pokonanym polu zostawili Por-
tugalię, którą reprezentowała drużyna 
Perły Złotokłos. 
  Dziennikarską powinnością jest w tym 
miejscu podanie nazwisk zawodników, 
którzy wykazali się największym zaanga-
żowaniem, dali popis najlepszych umie-
jętności, co przełożyło się na osiągnięty 
wynik  drużyn,  które  reprezentowali. 
Najskuteczniejszy okazał się napastnik 
KS Raszyn – Kacper Czapla. Zdobył on 
dla swojej drużyny 15 trafień do bramki  
rywali. Miano najlepszego golkipera Mini 
Mistrzostw Świata w pełni zasłużenie 
zdobył Czarek Wachnik. Tytuł MVP tur-
nieju został przyznany Jankowi Należy-
temu z drużyny Legionovii, reprezentu-
jącej kraj kwitnącej wiśni.
  Zorganizowanie  imprezy  sportowej 
na takim poziomie nie byłoby możliwe 
bez  licznego grona  sponsorów, władz 
gminy oraz zaangażowania w całe przed-
sięwzięcie  pracowników  Gminnego 
Ośrodka Sportu w Raszynie. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do sukcesu Mini 
Mistrzostw Świata Raszyn 2014 serdecz-
nie dziękujemy i obiecujemy, że w przy-
szłym roku także nie zawiedziemy i przy-
gotujemy turniej co najmniej tak udany, 
jak ten ostatni. Do zobaczenia za rok !!!

Rafał Ulewicz

spoRt

Mistrzostwa rozpoczęte © arch. GOS

To tylko część zawodników © arch. GOS

Zwycięzcy na podium © arch. GOS

Plaża w Raszynie © arch. GOS
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Gimnazjum na sportowych arenach – podsumowanie
Rywalizacja sportowa uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych odbywa się 
w ramach Mistrzostw Powiatu, zawo-
dów międzypowiatowych i Finału Woje-
wódzkiego Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. Oto osiągnięcia naszych 
sportowców:

Biegi przełajowe – Powiat: medale 
i awans uczniów.
I miejsca: Paulina Hoffman 1f, Weronika 
Sochacz 3e, Jakub Wiśniewski 3f.
II miejsce Anna Poziomecka 2e.
III miejsce Ada Niewiadomska 2c.
Kwalifikacje do etapu międzypowiato-
wego: Sebastian Feliksiak 1a, Julia Bed-
narczyk 1c, Martyna Kondraciuk 1d, 
Daniel Głąbikowski 2a, Sebastian Cybul-
ski 3b, Greta Ruta 3e oraz Adrian Sadow-
ski 2c i Katarzyna Kędziora 3g.

Piłka nożna dziewcząt – Powiat: 
I miejsce.
Drużyna w składzie: Dominika Hoff-
man 1f, Adrianna Niewiadomska 2c, 
Kamila Niewiadomska 2b, Monika Adam-
czyk, Anna Poziomecka 2e, Aleksandra 
Kozłowska, Weronika Sochacz 3e, Kinga 
Zaraś, Patrycja Majchrzak 3d, Katarzyna 
Kędziora 3g.

Unihokej – Powiat: I miejsca drużynowo 
dziewcząt i chłopców.
Dziewczęta w składzie: Kamila Niewia-
domska 2b, Adrianna Niewiadomska 2c, 
Anna Poziomecka 2e,Weronika Sochacz 
3e, Kinga Zaraś 3d, Katarzyna Kędziora 
3g, Aleksandra Kozłowska 3e, Aleksandra 
Wiśnios 3d. Drużyna chłopców: Sebastian 
Cybulski, Przemysław Czapla, Michał 
Muracki (3b), Jan Stawicki (2a), Piotr 
Kępka ,Adrian Piekut (2e), Kacper Nie-
wiadomski (1a), Jan Lewandowski (1b), 
Kacper Durajczyk (1f), Michał Załęcki, 
Bartłomiej Pondo (1g).

Piłka koszykowa – Powiat: II miejsce 
dziewczęta.
Skład  reprezentacj i :   Niewiadom-
ska Kamila,  Stawicka Ola 2b, Pozio-
mecka Anna 2e, Niewiadomska Ada 2c, 
Kozłowska Ola, Sochacz Weronika, Ruta 
Greta, 3e, Janusz Daria, Wiśnios Ola, 
Zaraś Kinga 3d, Kłopotowska Daria 3f, 
Kędziora Katarzyna 3g.

Pływanie – Powiat: II miejsce drużyna 
dziewcząt i chłopców oraz medale 
indywidualne.
Złote medale:  styl  grzbietowy –  Inez 
Pogorzelska 1d, styl dowolny – Mateusz 
Jędrzejewski 1d, Kacper Kępa 2b,Wero-
nika Drobot 3b.
Srebrne  medale:  styl  dowolny-  Anna 
Godlewska 1f, Magda Bratkowska 2e, 
styl klasyczny – Julia Fołtyn 2d, Adrian 
Sadowski 2c.
W drużynach płynęli także: Krzysztof 

Mórawski 1c, Aleksandra Wiśnios 3d, 
Jacek Woźniak 3e, Michał Cuper 3a. 
Uczniowie naszej szkoły – reprezentu-
jący sekcję pływacką UKS GOS Raszyn 
stale poprawiają swoje rekordy życiowe 
i osiągają wspaniałe wyniki w zawodach 
ogólnopolskich.
Biegi przełajowe – udział w Finale Woje-
wódzkim XVI Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej:
Nasze reprezentantki – Greta Ruta 3e, 
Anna Poziomecka 2e, Dominika Hoff-
man 1f.
Przejazd autokarem na zawody między-
powiatowe i Finał, dla reprezentantów 
gminnych  szkół,  sfinansowany został 
ze środków Pełnomocnika ds. Uzależ-
nień. W imieniu uczniów i nauczycieli 
– dziękujemy.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkolnej 
strony internetowej: www.gimnazjum.raszyn.pl

Olimpia Bartosik-Wiśniewska

Jacek Wyszomirski nowym prezesem K.S. Raszyn
Na Walnym Zgromadzeniu Sprawoz-
dawczo – Wyborczym, które dobyło się 
w piątek 23 maja 2014 r. członkowie K.S. 
Raszyn wybrali nowego prezesa klubu. Już 
wcześniej wiadomo było, że dotychcza-
sowy prezes Piotr Pikiel nie będzie ubie-
gał się o reelekcję. W imieniu klubu Pio-
trowi Pikielowi podziękował za ogromny 
wkład w rozwój klubu dyrektor sportowy 
K.S. Raszyn – Marek Saławiła, a w imie-
niu władz Gminy Raszyn – wójt Andrzej 

Zaręba. Najpierw członkowie K.S. Raszyn 
uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu 
jednogłośnie  zatwierdzili  sprawozda-
nie Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej za 
rok 2013. Następnie przystąpiono do 
wybierania nowych władz klubu. Jedy-
nym kandydatem na prezesa klubu był 
Jacek Wyszomirski, który został jedno-
głośnie wybrany na prezesa klubu. Jacek 
Wyszomirski był w poprzednim Zarządzie 
wiceprezesem K.S. Raszyn. Panu Jackowi 

Wyszomirskiemu gratulujemy i życzymy 
samych sukcesów. Następnie wybrano 
członków Zarządu, którymi zostali: Mar-
cin Cwyl, Janusz Górka, Jacek Gromek 
i Tomas Szwed. Do Komisji Rewizyj-
nej wybrano: Janusz Okulskiego, Dariu-
sza Marcinkowskiego i Roberta Pikiela. 
Wszystkim składamy gratulacje i mamy 
nadzieję na owocną pracę i dalszy rozwój 
naszego klubu.

Emil Sawicki

spoRt

Zwycięska drużyna © arch. GOS

Z Pawłem Korzeniowskim © arch. szkoły
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Gminny Konkurs Plastyczny „Piękno Ziemi Raszyńskiej” 

Krzysztof Dziedzic, kl. II B
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach 

Katarzyna Kędziora Blanka Jaśkiewicz Filip Bilski

Występ dzieci z Przedszkola „Pod Topolą” 

Krasnoludek Piksel, Budzik i RudaWystęp uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Raszynie Zabawa z klaunem

Zuzanna Bilska
Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej  

im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach 

Występ artystów z Jakucji 

Maria Szymczyk, kl. 0 B
Szkoła Podstawowa im. W. Potockiego w Sękocinie 

Natalia Łabędzka, kl. I A
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach 

Aurelia Balcer, kl. III G
Szkoła Podstawowa im. C. Godebskiego w Raszynie 

Dzień Dobry!
Poniżej przedstawiam Wam krótką fotorelację z festynu rodzinnego 
z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 1 czerwca na placu przed 
Urzędem Gminy Raszyn. Na scenie wspaniale prezentowały się  
raszyńskie dzieci oraz młodzież gimnazjalna. Niezwykły pokaz 
artystyczny zaprezentowali goście z dalekiej Jakucji. Zachwycały 
także ich oryginalne stroje. Przed rozpoczynającymi się wakacjami 
prezentuję urocze kompozycje przyrodnicze opisujące „Piękno 

Ziemi Raszyńskiej”, są to prace z gminnego konkursu plastycznego, 
zorganizowanego przez nauczycielki: panią Teresę Modzelewską  
i Mirosławę Jankiewicz. Te prace można było oglądać na wystawie 
podczas festynu. Więcej o młodych artystach raszyńskich  
w następnym numerze „Kuriera Raszyńskiego”. 

Życzę wszystkim bezpiecznych, udanych wakacji.  
Pozdrawiam słonecznie Raszyniaczek


