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DO PAŃSTWA DOMÓW TRAFIŁO 250 NUMERÓW
KURIERA RASZYŃSKIEGO

27 maja 1990 r. odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory do samorządu terytorialnego. Wyłonione przez
mieszkańców władze lokalne, zyskując finansową niezależność, stały się gospodarzami terenu. Jednym
z pierwszych objawów uzyskanej wolności było powoływanie lokalnej prasy, jako że wolność słowa stała się
dla ludzi pierwszym znakiem prawdziwej wolności i największym osiągnięciem demokratycznych przemian.
Wtedy też został powołany do życia „Kurier Raszyński”.

Kurier Raszyński – Pismo Niezależnych Inicjatyw Społecznych
Pierwszy numer Kuriera Raszyńskiego pojawił się w maju 1990 r., wydany przez Gminny Ośrodek Kultury, a reda�
gowany przez Zespół. Czasopismo było płatne, dwukolorowe, 6. stronicowe. Było apolityczne, a za cel przyjęło
opisywanie problemów lokalnych, ważnych wydarzeń i zjawisk w gminnej społeczności. Pisano o wyborach
samorządowych, problemach młodej demokracji, przepełnieniu szkół, braku obiektów sportowych, kłopotach
z budow�������������������������������������������������������������������������������������������������
ą������������������������������������������������������������������������������������������������
„Domu Rolnika” w Jaworowej. Pisano o dzieciach wymagających pomocy, a najzacniejszych mieszkań�
ców honorowano w cyklu „Ludzie Raszyna”. Pojawiały się teksty interwencyjne, historyczne, sportowe, z czasem
sprawozdania z prac Zarządu Gminy, czy też informacje o inicjatywach mieszkańców. Stałe miejsce miał Horo�
skop Inków i krzyżówka oraz reklamy. W październiku 91 r. po raz pierwszy pojawił się Raszyniaczek – rubryka
dla najmłodszych. W grudniu 1991 r. wydano ostatni (18) numer pierwszej edycji Kuriera Raszyńskiego.

Dalsze losy Kuriera Raszyńskiego
Po dwuletniej przerwie, w lutym 1994 r. Kurier Raszyński, bezpłatny, zaczęła wydawa����������������������
ć���������������������
Gmina Raszyn. Redak�
tora Jacka Wi�������������������������������������������������������������������������������
śniewskiego��������������������������������������������������������������������
, po 3 m-cach zastąpił Ryszard Marks. Trochę zmieniła się szata graficzna
������������������
pisma, nato�
miast zakres treści był podobny, choć więcej miejsca poświęcano informacjom o pracach władz samorządowych.
W marcu 95 r. redaktorem naczelnym została Elżbieta Paziewska – sekretarz gminy.
Grudzień 95 r. przyniósł kolorową okładkę i inną grafikę. Kolejne zmiany, tym razem w treści pisma, następują
w połowie 97 r., wraz z artykułami wskazującymi na nasilający się spór pomiędzy władzami gminy, a Towarzy�
stwem Przyjaciół Ziemi Raszyńskiej. Gazeta zaczyna nabierać charakteru politycznego, choć sprawy społeczne
nadal przeważają. W maju 98 roku redakcja podała, że na łamach Kuriera nie będą drukowane teksty służące
kampanii wyborczej, naruszające godność osobistą, bądź pisane językiem naruszającym zasady współżycia
społecznego��������������������������������������������������������������������������������������������
. Mimo tego, we wrześniowym numerze, przedwyborczym, pojawia się List do Mieszkańców, w któ�
rym autor, wójt Janusz Rajkowski, odpowiada na zarzuty pojawiające się wobec władzy. Pod koniec 1998 r. Elż�
bietę Paziewską zastępuje Elżbieta Kuczara. Od numeru 3/1999 r. na okładce Kuriera Raszyńskiego pojawia się
herb Gminy Raszyn. Przez kolejne 3 lata Kurier kontynuuje swą funkcję informacyjną. Zmianę przynosi znów
okres przedwyborczy. W czerwcu 2002 r., redakcją staje się Zarząd Gminy Raszyn, zaś w treści pojawiają się
„Listy Anety Kowalskiej” – teksty o charakterze ostrej polemiki politycznej, a w Raszyniaczku wydrukowany jest
wywiad z wójtem Januszem Rajkowskim.
W grudniu 2002 r. ,po rozpoczęciu kadencji przez Piotra Iwickiego, zmienia się makieta gazety, z tytułu
znika rysunek kapliczki Godebskiego, a redaktorem naczelnym zostaje Maria Orzana. Gazetę redaguje Zespół.
Po 11 latach znika rubryka dla najmłodszych – Raszyniaczek. Zmiana władzy nie kończy rozliczeń. W kolejnych
numerach pojawiają się liczne teksty o uchybieniach poprzedniej ekipy, niepokornych radnych, a przed wybo�
rami w 2006 r. kilka numerów poświęconych prawie w całości dokonaniom władzy.
Od stycznia 2007 r. do grudnia 2010, kiedy na stanowisko wójta powrócił Janusz Rajkowski, ponownie zmie�
nia się layout pisma. Redaktora pierwszych numer�����������������������������������������������������������
ów -�������������������������������������������������������
Radosława Pasterskiego zastępuje Dorota Betko. W gaze�
cie, obok relacji z wydarzeń w gminie, w dalszym ciągu pojawiają się polemiki z opozycją oraz rozliczanie poprzed�
niej kadencji, co utrwala polityczny charakter gazety. Większość artykułów podpisana jest RED. Jednocześnie,
warto zaznaczyć, że gazeta ma czytelny układ i porusza wiele ważnych problemów. Ostatnie strony to zwykle
fotoreportaże z imprez i placów budów inwestycji.
Ostatnie 4 lata to kolejna zmiana w Kurierze Raszyńskim. Gazeta, najpierw 16 stronicowa, częściowo kolo�
rowa, od 2012 ma 20 kolorowych stron. W przeciwieństwie do wszystkich poprzednich, nie publikuje reklam.
W redakcji pracują dwie osoby: Małgorzata Kaiper i Zofia Zajdel. Współtwórcami gazety są pracownicy Urzędu
Gminy, nauczyciele, pracownicy GOK-u, GOS-u, Gminnej Biblioteki, Świetlicy Środowiskowej, Seniorzy i wielu
mieszkańców, którzy poruszają na jej łamach wiele tematów, ważnych dla gminnej społeczności.
Obecny numer jest szczególny – Kurier Raszyński istnieje od 25 lat, wydanych zostało 250 jego numerów,
a obecna redakcja szykuje numer 50-ty. Stąd powyższy artykuł.
Małgorzata Kaiper
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Jak co roku kwiecień obfituje w liczne uroczystości, które skłaniają nas bardziej niż jakiekolwiek inne do zadumy nad zagadką ludzkiego losu, związkiem życia i śmierci, celem naszego
pobytu tu, na ziemi. Dla wszystkich chrześcijan są to najważniejsze wydarzenia w historii
zbawienia, które co roku przeżywamy w trakcie Wielkiego Tygodnia – od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania, a zwłaszcza podczas Triduum Paschalnego. Symbolika
Wielkiego Tygodnia to przejmujący czas, który nie pozwala obojętnie przejść obok wydarzeń definiujących naszą wiarę i sens życia podczas opowiadania o ustanowieniu Eucharystii,
męce i śmierci Chrystusa oraz Jego zmartwychwstaniu. W nadzwyczaj uroczystych Mszach Św.
uczestniczy w te dni wielu mieszkańców. Kwiecień to też czas obchodów Bitwy pod Raszynem,
wspaniałej karty naszej historii oraz rocznica śmierci Św. Jana Pawła II i naszych rodaków,
którzy zginęli w lesie katyńskim oraz pod Smoleńskiem.

Wielkanocne spotkania
W okresie przedświątecznym, a czasem tuż po
świętach, uczestnicy wielu grup działających
w naszej gminie, spotykali się przy wspólnym
stole, dzieląc tradycyjnym jajkiem i składając
życzenia. Niejednokrotnie spotkania uatrak�
cyjniały występy artystyczne.
WIELKANOCNE SPOTKANIE
	DLA MIESZKAŃCÓW
W tym roku, po raz pierwszy Rada i Wójt
Gminy Raszyn, Sołtysi i Przewodniczący
Zarządów Osiedli, Proboszczowie Parafii:
Raszyn, Rybie, Dawidy i Sękocin, Dyrektorzy
szkół i przedszkoli Gminy Raszyn oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosili miesz�
kańców gminy na Spotkanie Wielkanocne,
g

Chór Effatha © M. Kaiper

dzięki któremu możliwe stało się włączenie
w przeżycie czasu Świąt Zmartwychwstania.
Uroczystość odbyła się 28 marca w Szkole
Podstawowej w Raszynie, dzięki gościnności
placówki, której Dyrektor i pracownicy uczest�
niczą aktywnie w bardzo wielu gminnych
imprezach, z ogromnym zaangażowaniem
włączając się w ich organizację.
Spotkanie, w którym, poza organizato�
rami, uczestniczyło ponad 100 osób, prowa�
dziła jego inicjatorka Radna Teresa Nowak,
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw
Społecznych i Profilaktyki Rady Gminy
Raszyn. W części artystycznej wystąpiły
z programem pieśni wielkanocnych: Zespół
liturgiczno-wokalny EFFATHA, działający
przy parafii w Raszynie, pod kierunkiem Oli�
vii i Pawła Kaczyńskich oraz FLY SINGERS

W Urzędzie Gminy Raszyn © M. Kaiper

udana impreza. Sądzić można, że choć pierw�
sza, to nie ostatnia.
SPOTKANIE WIELKANOCNE
W URZĘDZIE GMINY
Składanie życzeń z okazji Świąt Zmartwych�
wstania i spożywanie wspólnego posiłku,
to również wieloletni zwyczaj samorz�����
ą����
dow�
ców. I w tym roku spotkali się wszyscy pracow�
nicy Urzędu Gminy wraz z Wójtem Andrzejem
Zarębą, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Zarzą�
dów Osiedli, ks. Prałat Bartłomiej Kapałka
Proboszcz Parafii w Rybiu, ks. dr Dariusz
Bartoszewicz oraz ks. Prałat Zdzisław Karaś,
który pobłogosławił pokarm i życzył wszyst�
kim zebranym dobrego przeżycia Świąt
Wielkanocnych.
g

FLY SINGERS © M. Kaiper

– chór dziecięco-młodzieżowy Świetlicy
Środowiskowej w Rybiu,�������������������
pracuj������������
ą�����������
cy pod kie�
runkiem Pawła Wiśniewskiego. Obydwa
chóry wypadły wspaniale: pierwszy wywołał
podziw z uwagi na wysokiej klasy profesjona�
lizm, drugi pokazał, że w ciągu bardzo krót�
kiego czasu (chór działa od bardzo niedawna)
można osiągnąć wspaniałe efekty. Wójt
Andrzej Zaręba złożył zebranym życzenia
z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej
Nocy, a ks. Prałat Zdzisław Karaś, Proboszcz
parafii w Raszynie, odmówił modlitwę przed
sutym, wspaniale podanym posiłkiem. Każdy
z uczestników otrzymał piękne ozdoby na
świąteczny stół, wykonane przez dzieci
z gminnych szkół i przedszkoli, pracujące
pod nadzorem nauczycieli i wychowawców.
Wszystkim im organizatorzy składają ser�
deczne podziękowania. Sponsorami spotka�
nia byli samorządowcy Gminy Raszyn, Marian
Tkaczyk, Jacek Gromek oraz Bracia Cwyl, któ�
rzy przygotowali wspaniały poczęstunek.

Przy wspólnym śniadaniu © M. Kaiper

Rodzinna atmosfera spotkania i uśmiechy
na twarzach uczestników, były najlepszym
świadectwem tego, że było to ze wszech miar

SPOTKANIE WIELKANOCNE ARKI
30 marca, podczas Obchodów Ogólnopol�
skiego Dnia Trzeźwości, na spotkaniu Wielka�
nocnym spotkali się członkowie Raszyńskiego
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ARKA.
g

Wielkanoc w ARCE © M. Kaiper

W spotkaniu uczestniczył też Wójt Andrzej
Zaręba, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz
Marcinkowski, wielu Radnych oraz współor�
ganizatorka obchodów, na stale współpracu�
jąca z Arką – Beata Adamiak – Pełnomocnik
Wójta Gminy Raszyn ds. Profilaktyki Uzależ�
nień. Wcześniej członkowie klubu oraz tera�
peuci, psycholog, pracownik GOPS-u oraz
przedstawiciel policji spotkali się z uczniami
SP w Ładach oraz Gimnazjum w Raszy�
nie, uczestniczącymi w dyskusji na tematy
związane z profilaktyką uzależnień. Roz�
strzygnięty został również międzyszkolny
konkurs plastyczny „Tradycje Wielkanocne
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w mojej rodzinie”. Działania podjęte przez
ARKĘ podczas obchodów Ogólnopolskiego
Dnia Trzeźwości po raz kolejny pokazały,
że jej członkowie są zwartą, silną grupą, która
potrafi działać skutecznie. Wiele dobrych
słów padło też wobec władzy samorządowej,
która w Gminie Raszyn bardzo wspiera dzia�
łania abstynenckie.
SPOTKANIE WIELKANOCNE
W PARAFII RYBIE
Spotkania Wielkanocne stały się tradycją
mieszkańców Rybia. W środę w Wielkim
Tygodniu w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu
spotkało się wielu mieszkańców parafii, któ�
rzy razem świętowali zbliżający się czas Zmar�
twychwstania Pańskiego.
g

SPOTKANIE WIELKANOCNE
KLUBU SENIORA W RASZYNIE
We wtorek, 14 kwietnia, w Centrum Kultury
Raszyn odbyła się, w terminie comiesięcz�
nego spotkania Klubu, uroczystość Wiel�
kanocna. Rozpoczęły ją występy Zespołu
Barwy Jesieni, który na wspaniale udekoro�
wanej scenie, z dużym talentem, zaprezen�
tował ludowy obrzęd „Chodzenie po dyn�
gusie”. Barwnie ubrani członkowie zespołu
bawili nas wierszami, piosenkami, pokazując,
że i dziś dawne obrzędy towarzyszące świętom
g

Wielkanocnym, mogą się cieszyć dużym powo�
dzeniem. Niespodzianką wieczoru był występ
powstałego kilka dni wcześniej zespołu
„Nowalijki”, pod kierownictwem p. Barbary
Wiśnik, który zaprezentował dowcipny pro�
gram składający się z wierszy przeplatanych
piosenkami i dowcipami. Publiczność nagra�
dzała wykonawców gromkimi brawami a wiele
piosenek śpiewano wspólnie. Spotkanie pro�
wadziła Przewodnicząca Klubu, Radna Barbara
Turek. Po występach, uczestnicy podzielili się
Wielkanocnym jajeczkiem, chlebem i chrza�
nem, a następnie, przy dźwięku harmonii,
na której grał p. Marian, ruszyli w tany.

W tym roku, już po raz XIV Gminny Ośrodek
Kultury przeprowadził konkurs Raszyńskie
Palmy Wielkanocne. Nad wykonaniem różno�
kolorowych, mniejszych i większych palm pra�

Chodzenie po dyngusie © M. Kaiper

Palmowa Niedziela w Dawidach Bankowych © Z. Zajdel

Życzenia Wielkanocne © M. Kaiper
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X rocznica śmierci Św. Jana Pawła II
2 kwietnia, w Wieki Czwartek, przypadła
X rocznica śmierci Świętego Papieża Polaka.
W całym kraju odbyły się z tej okazji liczne
uroczystości, które przypominały jego 26 letni

Konkurs Palm Wielkanocnych
i Niedziela Palmowa

Procesja z palmami © M. Kaiper

Kabaret Nowalijki © M. Kaiper

dokąd właśnie z raszyńskiej parafii przeniósł
zwyczaj ks. kanonik Grzegorz Jaszczyk.

cowały liczne grupy mieszkańców: uczniowie
i nauczyciele klas szkolnych i przedszkolnych,
kluby seniora oraz pojedyńcze osoby. Pierw�
sze miejsce przyznano twórcom 15 palm, dru�
gie miejsce – 10 wykonawcom, zaś trzecie – 5.
Ponadto wyróżniono 5 uczestników konkursu.
Pełna lista laureatów znajduje się na str. www.
gok.raszyn.bip.net.pl w zakładce – konkursy.
Patrząc na urodę palm nietrudno pojąć,
z jakimi problemami borykała się komisja
przyznając laury.
Niedziela Palmowa to w naszej gminie
czas radosnego pochodu mieszkańców, którzy
niosąc barwne palmy, w tym oczywiście też
zwycięzców konkursu, udają się do kościoła
na Mszę Św. Od kilku lat procesja odbywa się
nie tylko w parafii raszyńskiej, ale też w Dawi�
dach Bankowych, w parafii pw. Św. Mateusza,
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pontyfikat oraz to, co po sobie w nas zosta�
wił. Umierając w przeddzień Niedzieli Miło�
sierdzia papież powierzył jej miłości Kościół
i wszystkich ludzi na całej ziemi, a także
samego siebie, w swojej słabości.
W naszej gminie 10. Rocznicę śmierci Św.
Jana Pawła II uhonorowaliśmy 11 kwietnia
koncertem „TESTAMENT CZASU”, podczas któ�
rego zawodowi muzycy i aktorzy, a wśród nich
gościnnie Paweł Królikowski, przypominali
nam w piosenkach, wierszach i prozie wyda�
rzenia, które miały miejsce 10 lat temu. Słucha�
liśmy utworów muzycznych lidera grupy Pio�
tra Pawła Kowalickiego, z jego płyt „Trzy Słowa”
i „Artyści Janowi Pawłowi II – Pamiętamy”
(dosłów biskupa Józefa Zawistowskiego) oraz
poezję wielu poetów i literatów polskich, któ�
rzy w swojej twórczości czerpali z tego, co nam
Papież Polak po sobie pozostawił. Gospoda�
rzem spotkania był Mariusz Smolicha, kie�
rownik Świetlicy Środowiskowej, a wzięli w nim
udział przedstawiciele raszyńskiego samo�
rządu z Wójtem Andrzejem Zarębą oraz Prze�
wodniczącym Rady Gminy Dariuszem Marcin�
kowskim oraz bardzo wielu mieszkańców.

75. rocznica Zbrodni Katyńskiej
i 5. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej
Obydwie rocznice, jak co roku uczcili miesz�
kańcy uczestnicząc we Mszy Św. celebrowanej

Program Zespołu Rybianie © M. Kaiper
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Ks. Prałat B. Kapałka © M. Kaiper

Delegacja samorządowców © M. Kaiper

w Kościele na Rybiu. Odprawiający ją, mimo
choroby, Proboszcz, ks. prałat Bartłomiej
Kapałka, mówił, że celebrowana jest ku czci
tych, którzy 75 lat temu oddali życie tylko dla�
tego, że byli Polakami, a także tych, którzy 5
lat temu zginęli w katastrofie smoleńskiej,
jadąc oddać im cześć. Mszę uświetnili człon�
kowie Klubu Seniora Rybie i zespołu Rybia�
nie, którzy, pod kierownictwem Swietłany
Żarczyńskiej i z akompaniamentem Piotra
Piskorza, zaprezentowali wiersze i pieśni
o morderstwie w katyńskim lesie. Na zakoń�
czenie wszyscy uczestnicy Mszy Św., na sto�
jąco, odśpiewali „Boże coś Polskę”.

Na grobli © M. Kaiper

znajdującym się na cmentarzu w Puchałach,
pod kamieniem upamiętniającym bitwę na
Grobli Falenckiej oraz pod kapliczką ku czci
Cypriana Godebskiego przy ulicy jego imienia
w Raszynie.
Wieczorem została odprawiona
uroczysta Msza Św. za ojczyznę i samorząd,
po zakończeniu której odbył się koncert:
„Najpiękniejsze Arie Operowe”. Na koncert
mieszkańców gminy zaprosili: Wójt Gminy
Raszyn, Rada Gminy Raszyn, Gminny Ośrodek
Kultury w Raszynie oraz Parafia św. Szczepana
w Raszynie.

Wykonawcy i organizatorzy © A. Pluta

Gminne obchody rocznicy Bitwy
pod Raszynem
19 kwietnia, jak co roku od 1989 r.
samorządowe władze gminy uczciły
pamięć poległych w Bitwie pod Raszynem.
Delegacja, w której uczestniczyli: Wójt
Andrzej Zaręba i Przewodniczący Rady
Gminy Dariusz Marcinkowski, Radni,
Przewodniczący Zarządów Osiedli, Sołtysi,
delegacje z GOK‑u, GOS-u, GOPS-u,
Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie gminnych
placówek oświatowych oraz przedstawiciele
Stowarzyszenia Projekt Raszyn, złożyła kwiaty
na grobie poległych za wolność ojczyzny

Poczty sztandarowe © A. Pluta

Prowadzący program: Klaudia Carlos
i Piotr Iwicki zapowiadali Marzennę
Rudnicką-Pogłud oraz Dariusza Machaja,
którym akompaniowała na fortepianie
Ewa Pewlecka. Usłyszeliśmy wiązankę
najpiękniejszych arii z oper W. A. Mozarta,
G. Rossiniego i G. Donizettiego. Słowo
wstępne, przed koncertem, wygłosił Wójt
Andrzej Zaręba.

ponad 150 żołnierzy z wojsk napoleońskich,
przygotowujących się do wyprawy na obchody
bitwy pod Waterloo. Taką imprezę, dla młod�
szych i starszych miłośników wojskowej tra�
dycji i historii zwycięskiej Bitwy pod Raszy�
nem przygotowało Stowarzyszenie Projekt
Raszyn. Uroczystego otwarcia imprezy doko�
nali: Starosta Pruszkowski Zdzisław Sipiera,
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz
Marcinkowski.
Podczas imprezy można było nie tylko

Uroczyste otwarcie Pikniku © M. Kaiper

zobaczyć wspaniałe stroje z epoki napoleoń�
skiej, wysłuchać wykładu: „Szpiedzy w wojsku
napoleońskim”, uczestniczyć w nauce tańców
dawnych, obejrzeć pokaz kowalstwa, ale też
uczestniczyć w premierowym pokazie gry
strategicznej „Bitwa pod Raszynem”. Impre�
zie towarzyszyła wystawa malarstwa Joanny
Kobryń i Dominki Małgowskiej oraz koncert
muzyki kameralnej.

Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta
Gminy Raszyn – BRAWO 2015
11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Raszy�
nie odbył się coroczny turniej Tańca Towa�
rzyskiego. W imprezie o zasięgu ogólnokra�
jowym zorganizowanym przez Wójta Gminy
Raszyn i Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie,
wystąpili zawodnicy z 42 klubów z całej Pol�
ski. Raszyn reprezentowali tancerze z klubu
DI SOMMA. Miłośnicy tańca towarzyskiego,
zgromadzeni licznie na Sali gimnastycznej
szkoły mogli obserwować wspaniałe umiejęt�
ności młodych tancerzy. Na zakończenie Wójt
Andrzej Zaręba, Dyrektor SP w Raszynie Anna
Bobynko oraz Radna Maria Izabela Makarska,
udekorowali zwycięzców.
Małgorzata Kaiper

Piknik Rodzinny z historią
w 206 rocznicę bitwy pod Raszynem

Na cmentarzu w Puchałach © M. Kaiper

Poprzedniego dnia, na terenie parku i pałacu
w Falentach mieszkańcy uczestniczyli w kolej�
nej już edycji Pikniku Rodzinnego z Historią,
której kluczowym punktem były manewry

Zwycięzcy © M. Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

VI, VII Sesja Rady Gminy Raszyn
VI SESJA RADY GMINY RASZYN
Odbyła się 26 marca. Minutą ciszy Rada
uczciła zmarłych niedawno: Hannę Olesińską
i Andrzeja Nockiewicza. Następnie pogratu�
lowała sukcesów młodym zawodnikom Sekcji
Pływackiej KS GOS Raszyn.

Informacja o bieżącej działalności
Spółki Wodnej
Przewodniczący Zarządu, Paweł Iwanicki,
poinformował Radnych o pracach wykona�
nych w 2014 r., planach na rok bieżący, roz�
liczeniach finansowych oraz o problemach
wynikających z braku dotacji z gminy, którą
wstrzymał brak prawidłowego rozliczenia
przez poprzedni Zarząd.

Wyodrębnienie funduszy sołeckich
Rada podjęła uchwałę o wyodrębnieniu fun�
duszy sołeckich. Radni dyskutowali nad pro�
blemem przeznaczania funduszy na pikniki
i wycieczki, który pojawił się wobec uwag RIO
o przeznaczaniu na nie środków. Postano�
wiono, że zwołana zostanie Komisja Budżetu,
która pochyli się na sposobem rozwiązania
tego problemu.

VII SESJA RADY GMINY RASZYN
Miała miejsce 23 kwietnia. Na początku
obrad wszyscy zebrani podziękowali za
współpracę w-ce Wójt Marzenie Lechań�
skiej, która postanowiła powrócić do zawodu
nauczyciela. Z obydwu stron padło wiele słów

o dobrej współpracy i zmianach, jakie dzięki
jej doświadczeniu zawodowemu nastąpiły
w relacjach gminy, jako organu prowadzą�
cego i placówek edukacyjnych.

Spotkanie ze Starostą Pruszkowskim
Zdzisławem Sipierą
W sesji uczestniczyli: starosta Zdzisław
Sipiera, oraz radni powiatowi: członek
Zarządu starostwa Mirosław Chmielewski
oraz Dyrektor GOS Przewodnicząca Komisji
Budżetu Rady Powiatu Katarzyna Klimaszew�
ska. Starosta przybliżył zebranym zmiany,
jakie wprowadza w swoim urzędzie, w celu
integracji struktur powiatu z gminami, wpro�
wadzenia równych i partnerskich stosunków
z gminami oraz usprawnienia obsługi miesz�
kańców. Mirosław Chmielewski, który zre�
zygnował z funkcji wice wójta, żeby repre�
zentować nasze interesy w powiecie, zwrócił
uwagę, że powiat musi zacząć sięgać po środki
unijne, których wiele jest w obecnej perspek�
tywie. Starosta wspomniał o silnej obecnie
pozycji Gminy Raszyn w Powiecie Pruszkow�
skim, a Katarzyna Klimaszewska potwierdziła
starania radnych o równe traktowanie gmin.
Na zakończenie zaplanowano organizowanie
spotkań roboczych.

Sprawozdania z realizacji
programów społecznych
Podczas sesji Beata Adamiak, Pełnomoc�
nik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień, prze�
kazała sprawozdanie z realizacji gminnych
programów rozwiązywania problemów

Gościem sesji był Z. Sipiera – Starosta Pruszkowski © M. Kaiper

Pożegnanie M. Lechańskiej © M. Kaiper

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
oraz przemocy w rodzinie, zaś Elwira Rogow�
ska, Kierownik GOPS, z działalności podległej
jej instytucji. Obydwie Panie odpowiedziały
na szereg pytań zadawanych przez radnych.
W dalszej części sesji radni podjęli uchwały
o 10 letniej dzierżawie od ITP przedszkola
w Falentach, a także przyjęli zmiany w budże�
cie i WPF. Dyskutowano też nad uzasadnie�
niem rezygnacji z organizacji kolonii letnich.
Wójt Andrzej Zaręba wyjaśnił, Gminie trudno
jest zaspokoić zróznicowane oczekiwania
rodziców pod względem bytowym jak i pro�
gramowym kolonii, zachowując jednocześnie
atrakcyjną cenę wypoczynku.
Małgorzata Kaiper

XXX Rajd “Szlakiem Naszej Historii”
18 kwietnia 2015 r. w sobotę, na terenie
gminy Raszyn odbył się XXX jubileuszowy
Rajd “Szlakiem Naszej Historii”. Start nastą�
pił o godz 10.00 sprzed budynku Szkoły Pod�
stawowej w Raszynie. Uroczystego otwarcia
dokonał Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej
Zaręba, honorowy patron rajdu. Obecni byli
między innymi: pani Marzena Lechańska wce
wójt gminy, pan Piotr Iwicki – z ramienia GOK
oraz Prezes Zarządu Koła Związku Komba�
tantów RP Wiktor Zuska.
Impreza mimo nie sprzyjającej pogody,
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
W tegorocznym rajdzie wzięły udział
340 uczestników w 54 patrolach składa�
jących się z uczniów, rodziców i nauczy�
cieli. Ze SP w Raszynie było 255 osób, ze SP
6

w Ładach -59 osób, z Gimnazjum w Raszynie
– 26 osób. Każdy uczestnik otrzymał na star�
cie pamiątkowy znaczek rajdowy, a na zakoń�
czenie czekały go pyszne kiełbaski z grilla
oraz gorąca herbata. Opiekę nad miejscami
pamięci sprawowali: Małgorzata Sobieska,
Honorata Kaszuba, Mariola Wiewiór, Jolanta
Dybowska, Katarzyna Bilska, Małgorzata
Kasprzak, Bożena Resiak, Katarzyna Butkie�
wicz i Małgorzata Wrzesińska. Od wielu lat
opiekunem merytorycznym rajdu jest Elż�
bieta Rędziak – nauczycielka SP w Raszynie
i opiekun SKKT.
Uczestnicy odwiedzili 9 miejsc pamięci
na terenie gminy Raszyn oraz miejsca pamięci
na terenie Magdalenki i Okęcia. Uczniowie SP
w Raszynie złożyli wiązanki pod pomnikiem

KURIER RASZYŃSKI NR 50 KWIECIEŃ 2015 | WWW.RASZYN.PL

Przed rajdem © A. Pluta

Cypriana Godebskiego – patrona szkoły,
uczestnika Bitwy pod Raszynem. Na uczest�
ników czekały atrakcyjne Manewry wojsk
napoleońskich przed bitwą pod Waterloo oraz
Piknik rodzinny z historią w Falentach . Była to
naprawdę żywa lekcja patiotyzmu i historii.
Elżbieta Rędziak

WIOSENNE PORZĄDKI

„Dzień Ziemi” w Szkole Podstawowej w Raszynie

Dzieci porządkują teren wokół szkoły © arch. szkoły

Jak co roku wiosną w Szkole Podstawowej im.
Cypriana Godebskiego odbyła się akcja „Dzień
Ziemi”. Jej celem jest uświadomienie dzie�
ciom, jak ważny jest ekosystem naszej pla�
nety. To też znakomita okazja do promowania

postaw ekologicznych wśród najmłodszych.
Daje możliwość zwrócenia uwagi na pro�
blemy najbliższego środowiska.
Uczniowie wraz z wychowawcami aktyw�
nie włączyli się w porządkowanie miejsc
pamięci narodowej, terenu wokół boiska
oraz terenów zielonych, które otaczają budy�
nek szkoły. Dzieci z wielkim entuzjazmem
zabrały się do pracy. Poprzez wspólne działa�
nie mogły uświadomić sobie, jak ważne jest
otoczenie, w którym przebywamy, a każdy
człowiek wpływa na losy naszej planety.
Akcja „Dzień Ziemi” przypomina nie
tylko najmłodszym mieszkańcom Raszyna,
że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą
planetę. Jest doskonałą okazją do refleksji

Wiosenne porządki
Początek wiosny to czas, kiedy słońce i ciepło
wyganiają nas z domów. Zaczynamy chodzić
na spacery, jeździć na rowerach, porządkować
nasze podwórka czy ogródki. To też czas, kiedy
z całą ostrością widzimy, czy wokół nas jest
czysto, porządnie, czy przeciwnie – brudno
i niedbale.
Nasza gmina jest pod tym względem bar�
dzo zróżnicowana. Nasze posesje są, z reguły,
zadbane: wewnątrz porządnych ogrodzeń
widać wielobarwne ogródki, schludne ścieżki
i czyste podwórza. W kwietniu, szczególnie
gdy dopisuje ładna pogoda, wielu mieszkań�
ców rozpoczyna wiosenne porządki, wyko�
nując potrzebne prace ogrodowe. Zasilone
rośliny, napowietrzone trawniki, oczyszczone
rabatki, odpłacą się w kolejnych miesiącach
różnokolorowymi kwiatami, czy dorodnymi
owocami. Zadbanych posesji jest u nas tak
dużo, że na ich tle bardzo widoczne są te
brudne i zaniedbane, bo nie da się ukryć,
że i takie są.

Porządki na naszych ulicach
Zgodnie z przepisami, za porządek na dro�
dze odpowiada jej właściciel. Drogi krajowe
sprząta GDDKiA, powiatowe – Starostwo
w Pruszkowie, gminne – Urząd Gminy Raszyn,
a prywatne – ich właściciele.
Co roku, wczesną wiosną urząd naszej
gminy wybiera, w drodze przetargu, firmę
odpowiedzialną za sprzątanie jezdni, pasów
przykrawężnikowych, placów i zatok posto�
jowych, czyszczenie poboczy, chodników
i pasów zieleni. W tym roku robić to będzie
konsorcjum FAGUSS Sp z o.o. i PU HETMAN

Sp z o.o, za kwotę 109 330 zł. Dodatkowe,
interwencyjne, bieżące prace wykonują pra�
cownicy gminy, od koloru strojów, zwani
„czerwonymi”. Trzeba przyznać, że jest u nas
porządnie.
Znacznie gorzej prezentują się drogi
powiatowe. Powszechny widok to zwały brud�
nego piasku przy krawędziach, zachwasz�
czone chodniki, brudne rowy. I trudno się
dziwić, skoro od lat, na sprzątanie naszych
dróg, powiat Pruszkowski wydaje bardzo
małe kwoty. W ubiegłym roku było to 1830 zł,
za które oczyszczono jednokrotnie fragment
Alei Hrabskiej i ul. Falenckiej. To zaledwie
kilka procent kwoty, jaką corocznie przezna�
cza powiat na sprzątanie swoich dróg. Obecne
władze starostwa obiecują, że, w ramach rów�
nego traktowania gmin, w tym roku będzie
znacznie lepiej. Bardzo na to liczymy.

Międzynarodowy Dzień Ziemi
W trosce o stan środowiska i dla szerzenia
postaw proekologicznych, 22 kwietnia usta�
nowiono Międzynarodowym Dniem Ziemi.
W tym czasie w wielu naszych placówkach
oświatowych dzieci wraz z nauczycielami,
a często również rodzicami, wybierają się
na wycieczki, podczas których sprzątają
swój „świat”. Zbierając śmiecie nie tylko
oczyszczają środowisko, ale też uczą się, że
nie należy go zaśmiecać. Nabierają właści�
wych nawyków i poczucia odpowiedzial�
ności za to, co się wokół nich dzieje. Trzeba
przyznać, dla wielu staje się to nawykiem.
Niestety, nie dla wszystkich.

Porządkowanie terenu wokół kapliczki © arch. szkoły

nad wpływem człowieka na jej przyszłość.
Niech los Ziemi nikomu nie będzie obojętny.
Alicja Olszak, nauczyciel przyrody w SP w Raszynie,
szkolny organizator Akcji „Dnia Ziemi”

Najpierw remont
Leszczynowej,
potem autobus L23
W związku z planowanym w lecie br. remon�
tem ulicy Leszczynowej w Falentach Nowych,
przesunięty zostaje na koniec wakacji termin
uruchomienia nowej trasy autobusu L-23. Jak
pisałam wcześniej, na wniosek radnego Ire�
neusza Kopra oraz sołtysów: Krystyny Bon�
der (Sękocin Nowy), Bożeny Kąckiej (Falenty
Duże) i Marianny Bąkiewicz (Laszczki), wyzna�
czona została nowa trasa autobusu z Raszyna
do Pruszkowa, która przebiegać będzie też
przez tereny tych wsi. Wszystkie problemy
związane z usytuowaniem przystanków
zostały rozwiązane pozytywnie. Stwierdzono
jednak, że autobus wyjedzie na trasę jak naj�
szybciej po zakończeniu remontu drogi.
Małgorzata Kaiper

GOSIA CZAPLICKA , pedagog spe�
cjalny, terapeuta SI, społeczniczka, miesz�
kanka naszej gminy, potrzebuje wspar�
cia w sfinansowaniu leczenia. Chorej
na nowotwór szpiku kostnego i chorobę
Leśniewskiego-Crohna, możemy pomóc
dokonując darowizny na konto organiza�
cji pożytku publicznego:
Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc
Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82
lok. 1, 04-620 Warszawa, numer rachunku
w BNP Paribas Bank Polska SA w PLN:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

wpisując w tytule wpłaty
Czaplicka, 3893 (ten dopisek jest bardzo
ważny!).

Małgorzata Kaiper
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INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Nasi pupile
Szanowni państwo. Redakcja kuriera, odpowiadając na sugestie wyrażane przez czytelników, postanowiła wprowadzić kącik porad. Jako pierwsze umieszczamy informacje na temat
problemów, jakie mogą dotknąć naszych pupilów zaatakowanych przez kleszcze.

Kiedy powinienem zabezpieczać psa
Przed kleszczami i jak to robić ?
W Polsce mamy dwa szczyty występowa�
nia oraz aktywności kleszczy: wiosenny oraz
jesienny. Temperatura powyżej 10o C oraz
duża wilgotność, to sygnał do masowego

wylęgu kleszczy. Latem, kiedy temperatury
są wyższe, zauważa się znaczne zmniejszenie
liczby kleszczy jak i zachorowań na choroby
odkleszczowe. Niestety i w tych miesiącach
zdarzają się takie przypadki. Weterynarze
zalecają w związku z tym ochronę przeciw
kleszczową przez niemal cały rok: od marca
do listopada. Zabezpieczyć zwierzaka przed
kleszczami możemy trzema sposobami: pre�
paratami wylewanymi na skórę, które po
wchłonięciu działają odstraszająco jak i klesz�
czobójczo. Preparaty te działają przez okres
30 dni, a swoją skuteczność osiągają po 24 h.
Kolejnym sposobem są obróżki pylące, które
działają nawet przez 8 miesięcy. Na rynku
mamy również tabletki doustne o okresie

działania od 1 do 3 miesięcy. Ochrona powinna
zostać dobrana indywidualnie, w zależności
od długości sierści, trybu życia jak i rasy.

Jakie choroby przenoszą
kleszcze u psów?
Najczęstszą chorobą przenoszoną przez klesz�
cze jest babeszjoza. Powodowana jest przez
pierwotniaka babesia canis. Pasożyt ten ata�
kuje czerwone krwinki (erytrocyty), niszcząc
je wywołuje anemię. Pierwsze objawy, które
zauważamy to nagłe posmutnienie, brak ape�
tytu, gorączka, ciemne zabarwienie moczu.
Niezwykle ważna w przypadku babeszjozy
jest szybka reakcja oraz leczenie. Im wcze�
śniej się zgłosimy do weterynarza, tym więk�
sza szansa jest na całkowite wyleczenie oraz
powrót do zdrowia pupila.
Dr Wet. Magdalena Adamska, Al. Krakowska 63

STOP! Wypalaniu traw na Mazowszu
Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat
bezpośrednich przez rolników oraz anga�
żowanie sił straży pożarnej, której pomoc
może być potrzebna w innych sytuacjach
– to główne niebezpieczeństwa wynikające
z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to
okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba poża�
rów łąk i nieużytków rolnych. W latach 20122014 w województwie mazowieckim było ich
ponad 23,9 tys. i objęły teren ponad 11 tys. ha.

Pożary niszczą przyrodę
Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgo�
wych wielu gatunków gnieżdżących się na
ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda
już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub
pisklętami (np. tak lubianych przez wszyst�
kich skowronków). Płomienie niszczą miejsca
bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów,
kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzi�
ków. W pożarach traw ginie wiele pożytecz�
nych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropu�
chy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże,
zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki,
ryjówki i inne drobne gryzonie). Niejedno�
krotnie od palącego się poszycia gleby, zaj�
mują się torfowiska. Pożary torfu są wyjąt�
kowo trudne do ugaszenia, mogą trwać
nawet kilka miesięcy. Torfowiska na regene�
rację potrzebują kilku tysięcy lat. Często pożar
traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc
bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony las
regeneruje się kilkadziesiąt lat.
8

Wypalanie traw wyjaławia ziemię

drogowych. Może powodować także zatrucia.

Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co
sądzą zwolennicy wypalania traw staje się
jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu
z powietrza oraz proces gnicia pozostałości
roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę
gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te
zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają
rozkład masy organicznej i wzbogacają war�
stwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Jedna
kolonia mrówek może zniszczyć do 4 milio�
nów szkodliwych owadów rocznie. W poża�
rach traw giną biedronki, zjadające mszyce.
Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozy�
tywny wpływ na strukturę gleby i jej właści�
wości. Płomienie i dym zabijają pszczoły
i trzmiele, co powoduje zmniejszenie liczby
zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obni�
żenie plonów roślin. Wypalona łąka potrze�
buje kilku lat na regenerację.

Utrata dopłat bezpośrednich

Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
Wysuszone trawy palą się bardzo szybko,
wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby
pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł
na zabudowania. Co roku w pożarach wywoła�
nych wypalaniem traw giną ludzie. Inni tracą
dobytek całego życia. Płonące trawy w przy�
drożnych rowach oraz w pobliżu infrastruk�
tury kolejowej to także zagrożenie dla kierow�
ców i podróżnych. Co roku dym z płonących
nieużytków jest przyczyną groźnych kolizji
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Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymo�
gów dobrej kultury rolnej”. Rolnikowi, który
nie przestrzega zakazu, grozi zmniejsze�
nie należnej wysokości wszystkich rodza�
jów dopłat bezpośrednich o 3%. Jeśli zosta�
nie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy
na którymkolwiek z uprawianych przez
niego gruntów, o tyle mogą być pomniej�
szone jednolita płatność obszarowa, płat�
ność cukrowa, płatność do pomidorów,
przejściowe płatności z tytułu owoców
miękkich, płatności do krów i owiec, spe�
cjalna płatność obszarowa do powierzchni
uprawy roślin strączkowych i motylkowa�
tych drobnonasiennych, a także płatności
rolno środowiskowe (PROW 2007-2013),
pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW
2007-2013) oraz płatności z tytułu ONW.

Wypalanie traw to przestępstwo
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach
zabrania wypalania traw na łąkach, pozosta�
łości roślinnych na nieużytkach, skarpach
kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy
podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł,
a w przypadku spowodowania pożaru sta�
nowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy
mienia, od roku do 10 lat więzienia.
Przedruk: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

INFORMACJE KULTURALNE

Sukces Jana Sebastiana
Nasz raszyński talent, uczeń Gimnazjum im.
Prymasa Tysiąclecia, Jan Sebastian Lewan�
dowski wziął udział w III Mazowieckim Kon�
kursie Pianistycznym im. Muzio Clementiego
w Warszawie. Współpracujący i reprezentu�
jący Gminny Ośrodek Kultury pianista w cza�
sie konkursowej prezentacji zaprezentował
bardzo trudny repertuar: preludium i fugę
d-moll swojego imiennika - Bacha oraz słyn�
nego Poloneza As-dur Fryderyka Chopina.
Biorąc pod uwagę poziom prezentacji innych

uczestników konkursu (warto dodać, że jest
to impreza adresowana do dzieci i młodzieży
nieuczęszczającej do szkól muzycznych),
można mówić, że zarówno pod względem
wirtuozowskiego repertuaru oraz porywają�
cego wykonania, pianista, był poza konku�
rencją. Przypomnijmy, że przed rokiem w tym
samym konkursie Jan Sebastian Lewandowski
również nie miał sobie równych.
Gratulujemy.

Jan Sebastian Lewandowski © P. Iwicki

GOK

Kalendarium imprez
4 maja, godz. 10:00

22 maja, godz. 18:00

31 maja, godz. 13:00 – 19:00

Warsztaty antydyskryminacyjne „W różnorodnej grupie siła!” dla gimnazjalistów
w ramach projektu „Osadzanie pamięci.
Budowanie poczucia wspólnoty mieszkańców Raszyna”.
Organizatorzy: GBP w Raszynie, Fundacja
Ośrodka KARTA, Fundacja Polskie Forum
Migracyjne (czytelnia biblioteki).

„Wiosna na wesoło” – wieczór poetycki
Klubu Literackiego „Kaliope” – Gminna
Biblioteka Publiczna w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20
Mini Liga Mistrzów Raszyn 2015.
(plakat na str. 19).

Flamenco dla naszych Mam – występ
zespołu hiszpańskiego – Filia GOK-u
w Falentach, Al Hrabska 2 (budynek OSP).

16 maja, godz. 16:00

25 maja, godz. 18:00

10 czerwca

III Piknik Motocyklowy. Raszyn Stadion im.
K. Jedynaka, ul. Sportowa 30.
Organizatorzy: GOS, ARKA.

17 maja, godz. 9:00 – 14:00

Akcja oddawania krwi. Parking przy
kościele w Raszynie (plakat na str. 16).

18-19 maja

Udział zespołów i solistów GOK Raszyn w XXXV
Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych, organizowanym przez Ośrodek Kultury
im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy. Warszawa, ul. Obozowa 85.

24 maja, godz. 10:00

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
– Rynek w Raszynie (wesołe miasteczko
od godz. 13:00).

7 czerwca

Koncert z okazji Dnia Matki.
Wystąpią: dzieci i młodzież – uczestnicy zajęć muzycznych oraz z Mini Studio
Estrady z GOK-u Raszyn, a także gościnnie
zespół CZERWONE KORALIKI z Michałowic
(w ramach projektu „Z SĄSIADAMI NA TY”).
Sala Widowiskowa filii GOK Raszyn w Falentach, Al. Hrabska 2 (budynek OSP).

Wieczór Świętojański w Falentach. Wystąpią: Studio Piosenki i kabaret PARAWAN
– formacje, działające przy filii GOK Raszyn
w Falentach. Planowany jest występ
gościnny w ramach projektu „Z SĄSIADAMI NA TY”. Sala Widowiskowa filii GOK
Raszyn w Falentach, Al. Hrabska 2 (budynek OSP).

28 maja, godz. 9:00

12 czerwca, godz. 18:00

Spotkanie autorskie z pisarką, ilustratorką
i tłumaczką Elizą Piotrowską dla uczniów
SP w Raszynie. Czytelnia biblioteki.
Organizator: GBP w Raszynie.

Wieczór autorski Szabel pt. „Uskrzydlona”
– Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie,
ul. Poniatowskiego 20.

Zapraszamy

Zmiany w instytucjach kultury Gminy Raszyn
Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 26 marca
br. Radni podjęli uchwałę o zamiarze połą�
czenia, z dniem 1 września 2015 r., samorzą�
dowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka
Kultury w Raszynie oraz „Centrum Kultury
Raszyn” w Raszynie. Nowa instytucja otrzyma
nazwę „Centrum Kultury Raszyn”, a jej sie�
dzibą będzie nowy budynek przy Al. Krakow�
skiej 29A. To decyzja stanowiąca odpowiedź
na oczekiwania wielu mieszkańców, którzy

chcieliby, aby nowy obiekt, wybudowany
ogromnym wysiłkiem gminy, zaczął w pełni
realizować swoją rolę. Problemy wynikające
z ciągłego odwoływania się od decyzji podej�
mowanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy
w sprawie działania gminnych instytucji kul�
tury, przez grupę niezadowolonych osób,
zostały ostatecznie rozwiązane.
Podobnie rozstrzygnięto wybór Dyrektora
placówki. Zarządzeniem z 20 kwietnia 2015 r.

Wójt Andrzej Zaręba powołał na to stanowi�
sko Pana Mariusza Smolichę, który sprawu�
jąc od trzech lat funkcję Kierownika Świetlicy
Środowiskowej w Rybiu, dał się poznać, jako
sprawny organizator i osoba znająca potrzeby
mieszkańców Gminy Raszyn. Można mieć
więc pewność, że już niedługo CKR zacznie
tętnić życiem, oferując mieszkańcom ciekawą
ofertę kulturalną.
Małgorzata Kaiper
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INWESTYCJE

Z placu budowy ulic:
Prusa, Rubinowej i Kwiatowej

Budowa ul. Prusa w Raszynie © J. Kaiper

Trwają prace budowlane na trzech pierwszych ulicach, które zostaną zmodernizo�
wane w tym roku. Zakończyły się prace w ul. Rubinowej w Rybiu. Na całej długości
jezdni położono kostkę. Wybudowano chodniki po obu jej stronach. Ulica prezentuje
się wspaniale.
Pełną parą idą prace, jak pokazuje zdjęcie,
na Kwiatowej w Rybiu. Ilość maszyn budowla�
nych i pracowników wskazuje na to, że i tu prace
niedługo się zakończą.
Najtrudniej jest na Prusa, gdzie budowa drogi
wymaga wykonania kanału odwadniającego. Ten
etap prac zmierza ku końcowi, a po nim przyjdzie
kolej na chodniki i nawierzchnię ulicy.
Tak wygląda Rubinowa © J. Kaiper

Tak budują Kwiatow © J. Kaiper

Budowa wydzielonego brodzika dla dzieci
na terenie pływalni przy ul. Sportowej w Raszynie
W czasie corocznej, wakacyjnej przerwy remontowej, pływalnia w Raszynie wzbogaci się o wydzielony brodzik dla dzieci. Powstanie
on na terenie niecki rekreacyjnej w rejonie wieży zjeżdżalni. Brodzik dla najmłodszych będzie miał 30 cm głębokości, niecka zostanie
wyłożona matą PEM i wyklejona wzmocnioną folią PCV, a wokół wyłożona mozaiką porcelanową. Na potrzeby nowego obiektu rozbu�
dowie ulegnie istniejąca instalacja technologii uzdatniania wody. Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Produk�
cyjno-Usługowo-Handlowe TRANSCOM Sp. z o.o. z Katowic, oferując cenę 177 082 zł.

Przebudowa nawierzchni placu zabaw
przy Świetlicy Środowiskowej na ul. Spokojnej w Rybiu
Świetlica w Rybiu rozpoczęła działalność 5 lat temu. Obok budynku, w którym urzędują też 2 oddziały Przedszkola
w Stumilowym Lesie, powstał plac zabaw. Szybko okazało się, że duży kłopot sprawia nawierzchnia wykonana z drob�
nego żwiru. Wprawdzie bezpieczna, ale bardzo niewygodna, utrudniająca poruszanie się
i utrzymanie czystości. Problem stanowi też woda, która nie jest wystarczająco odprowa�
dzana, zwłaszcza przy dużych opadach deszczu. Z tego względu w tegorocznym budże�
cie zabezpieczono środki na wykonanie nowej nawierzchni z poliuretanowych płyt EPDM,
które są kolorowe, trwałe i bezpieczne.
	Teren placu zabaw zostanie też odwodniony. Do przetargu stanęło 5 firm, spośród któ�
rych najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma C.G.A. FRU-MAL Development Sp. z o.o.
z Warszawy, proponując wykonanie inwestycji za kwotę 249 268 zł.
Już wkrótce piasek zastąpi nawierzchnia poliuretanowa
© J. Kaiper

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Raszyn
W związku z przygotowaniem opracowania pn.: „Aktualizacja strategii rozwoju Gminy Raszyn wraz z elementami lokalnego
programu rewitalizacji zabytków – Austerii” Wójt Gminy Raszyn zaprasza, w ramach konsultacji społecznych, do wypełnienia
ankiety – podzielenia się własną opinią na temat stanu obecnego oraz kierunków rozwoju Gminy Raszyn w latach 2015 – 2020.
Formularz ankiety dostępny jest w biurze podawczym oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.raszyn.pl.
Wypełnioną ankietę można złożyć w dniach 4 – 29 maja 2015 r. do urny znajdującej się obok biura podawczego – kancelarii Urzędu
Gminy lub przesłać na adres poczty elektronicznej: strategia@raszyn.pl
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KANALIZACJA SANITARNA

Budowa kanalizacji w Słominie i Laszczkach
zmierza ku końcowi
Można sądzić, że mieszkańcy południowej części gminy będą mogli w drugiej połowie roku
podłączać się do kanalizacji. Inwestycje, prowadzone przez firmę PRIM z Białegostoku, napo�
tykały na wiele przeszkód, takich jak brak zgodności projektu z tym, co faktycznie znajdo�
wało się pod gruntem, czy też wody gruntowe utrudniające prace i podwyższające koszt
robót. Nie da się tym jednak wytłumaczyć wszystkich niedociągnięć pracy wykonawcy. Jego
praca była znacznie niższej jakości, niż ta, do której przyzwyczaiła nas SKANSKA SA, czy
MELIOREX. To najlepszy dowód na to, że wybór wykonawcy jest swoistą loterią. Konieczność
wyboru firmy, który daje najniższą cenę, nie zawsze idzie w parze z wymaganym tempem
prac i ich jakością.
Obecnie pozostał do wykonania kolektor na Leśnej w Laszczkach, wymagający przepro�
jektowania oraz odtworzenie części nawierzchni w 6 Sierpnia w Słominie. Reszta drogi oraz
Wierzbowa, prowadząca do SP w Sękocinie, na szczęście jest już gotowa.

Droga przy Szkole w Sękocinie © M. Kaiper

6 Sierpnia w Słominie © M. Kaiper

Budowa dalszych fragmentów kanalizacji
dofinansowywanych z Funduszu Spójności UE
W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dawidach i Dawidach Bankowych, jesienią
2013 r. i wiosną 2014 r. nie wykonano jej w niektórych uliczkach lub ich fragmentach. Tak
było z końcem ul. Salamonowskiej, gdzie na przeszkodzie stanęła kolizja z siecią gazową,
czy w ul. Lilii Wodnych, z uwagi na problemy własnościowe, czy w uliczkach, które powstały
już po wykonaniu pierwszego projektu. Teraz, po rozwiązaniu problemów, rozpisano prze�
targ na budowę, w ramach IV Fazy unijnego projektu kanalizowania gminy Raszyn. Wynika
z tego, że niepodłączeni do sieci mieszkańcy końca ulicy Salamonowskiej, Kwiatów Polnych,
Lilii Wodnych, czy Miklaszewskiego, uzyskają, do końca bieżącego roku, taką możliwość.
Na rozstrzygnięcie w maju czekają też przetargi dotyczące budowy:
• prawie 1,9 km kanalizacji w ul. Mszczonowskiej w Jankach,
• 1 638 m kanalizacji w ul. Leszczynowej w Laszczkach
•	320 mb sieci w ul. Rzemieślniczej w Falentach Nowych
Wszystkie inwestycje powinny zostać zakończone w tym roku.

Podolszyn Nowy, ul. Długa © J. Kaiper

Budowa kanalizacji sanitarnej
Łagodna, prawie bezśnieżna i sucha zima sprawiła, że ekipy budowlane prawie nie przerywały prac
przy budowie kanalizacji. Dotyczyło to zadań, na które przetargi rozstrzygnięto w ubiegłym roku.
Wszystkie wchodziły w zakres inwestycji realizowanych w ramach dofinansowanego przez Fun�
dusz Spójności UE, programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn”.

Złota w Podolszynie Nowym © J. Kaiper

Budowa kanalizacji sanitarnej w Podolszynie Nowym

Śliska w Dawidach © J. Kaiper

Ekipy budowlane weszły na plac budowy wczesną zimą, wprowadzając poważne zamieszanie
w życie mieszkańców. Głębokie wykopy utrudniające lub uniemożliwiające dojazd do domów
i wszechobecne błoto to rzeczywistość tego czasu. Z tym większym zadowoleniem mieszkańcy
przyjęli zakończenie w marcu br. zasadniczych prac budowlanych oraz odtworzenie nawierzchni.
W ramach kontraktu firma MELIOREX z Raczek pokryła nową nawierzchnią całe ulice, nawet wów�
czas, gdy prace wykonywała tylko na ich części. Dzięki temu, jak widać na zdjęciach, ulice mają
gładką, równą nawierzchnię, która będzie dobrze służyła przez wiele lat. Odtworzono też pasy,
oczyszczono chodniki.
Łącznie wykonano 3 692, 5 mb sieci – w tym 3186 mb kanału głównego i ponad 500 mb przyłączy
do granic działek. Wybudowanie odcinka od granicy działki do studzienki na terenie posesji wła�
ściciele mogą wykonać sami albo korzystając z gminy, jako inwestora zastępczego.

Budowa kanalizacji w ulicy Śliskiej w Dawidach

Ta zaniedbana jeszcze niedawno uliczka, w ostatnim czasie diametralnie się zmieniła. Późną
jesienią MELIOREX rozpoczął budowę kanalizacji sanitarnej, a wczesną wiosną, po krótkiej prze�
rwie, zakończył pracę. Następnym krokiem było położenie asfaltu na całej szerokości jezdni oraz
wykończenie poboczy. Tak dobrze jak teraz ta ulica chyba nigdy nie wyglądała. Podobno niedługo
doczeka się również latarni.
Śliska w Dawidach © J. Kaiper
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NAJMŁODSI MIESZKAŃCY

Pyza
w Falentach
W naszym przedszkolu wraz z Pyzą zwiedzamy polskie i świa�
towe dróżki. Inspiracją do podjęcia takiego tematu była
zdobyta przez rodziców książka Hanny Januszewskiej „Pyza
na polskich dróżkach”. Jesień przywitaliśmy „Ziemniaczaną
ucztą z Pyzą i rodzicami”. Podczas wieczornicy 11 Listopada
Pyza wraz z zespołem Mazowsze zatańczyła Krakowiaka.
W czasie Jasełek nasza wędrowniczka zajęła puste miejsce
przy wigilijnym stole. Wspólnie ze Starszakami maszero�
wała również po europejskich dróżkach poznając Kraje Unii
Europejskiej. Wracając na polskie ścieżki zostałyśmy z Pyzą
na polskiej wsi i z udziałem rodziców i pracowników przed�
szkola zorganizowałyśmy wystawę „Raz na ludowo”. Nasze
przedszkole zmieniło się w skansen z wiejską chatą Dzięki
wędrówkom z Pyzą dzieci nasze każdego dnia poznają życie
na wsi, jej obrzędy i tradycje ludowe.
Bożena Sieradzka i Angelika Raczek, nauczycielki Przedszkola w Falentach

Akcja „NIE nowotworom u dzieci”
27 marca na parkingu przy Urzędzie Gminy
zaparkował Ambulans Fundacji Ronalda
McDonalda. W ramach ogólnopolskiego
programu Fundacji – „NIE nowotworom
u dzieci” na jego pokładzie, w dwóch gabine�
tach, od godzin porannych na najmłodszych
mieszkańców gminy czekali lekarze i wolon�
tariusze. Badania USG wykonywane w ramach
programu, mają na celu wczesną diagnostykę
schorzeń i nieprawidłowości rozwojowych
tarczycy, węzłów chłonnych i narządów jamy
brzusznej, a u chłopców dodatkowo – moszny.
Celem akcji jest zwiększenie świadomości
rodziców na temat profilaktyki nowotworo�
wej wśród dzieci oraz zwiększenie dostępu
do bezpłatnych badań ultrasonograficznych
w docelowej grupie wiekowej. Zainteresowa�
nie akcją było ogromne. Już pierwszego dnia
zapisów, lista została zapełniona i zamknięta.
Badania wykonywali doświadczeni radio�
lodzy – lekarze współpracujący z Fundacją
Ronalda McDonalda, pracownicy Top Medi�
cal w Lublinie – dr Grzegorz Jędrzejewski
12

i dr Rafał Kryza. Uśmiechnięci i cierpliwi,
w ciągu dwóch dni przebadali 140 dzieci.
Każdy rodzic otrzymał po badaniu pełny
jego opis oraz zalecenia odnośnie dalszego
postępowania, jeśli w badaniu ultrasonogra�
ficznym stwierdzono nieprawidłowości.Leka�
rze wykryli 32 zmiany i odstępstwa od normy:
w USG szyi 11 powiększonych węzłów chłon�
nych i 1 torbiel tarczycy, w USG jamy brzusznej
– 15 zmian, a w USG jąder – 5.
Profilaktyczne badania dzieci w Raszynie
były współfinansowane ze środków budże�
towych Gminy Raszyn. Akcję wsparli też: ks.
Prałat Zdzisław Karaś z Parafii w Raszynie,
Eko Raszyn, Bank Spółdzielczy w Raszynie,
Elgrom, Pałczyński Przewozy Autokarowe
i Delta. O plakaty i baner informujący o akcji
zadbał Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie.
W imieniu swoim i rodziców przebadanych
dzieci, wszystkim Sponsorom dziękuję. Akcja
nie odbyłaby się, gdyby nie praca wolontariu�
szy, którzy poświęcili swój czas i czuwali nad
jej sprawnym przebiegiem. Za pomoc bardzo
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dziękuję Paniom: Aleksandrze Zyśk, Katarzy�
nie Wroniewicz, Jolancie Patyrze-Grzyb oraz
Panu Dariuszowi Winiarkowi.
	To, że badania w Raszynie się odbyły, poka�
zuje, że inicjatywy społeczne, przy odpowied�
nim zaangażowaniu mają szansę realizacji.
A zainteresowanie akcją mieszkańców Gminy
Raszyn pozwala mieć nadzieję, że Ambulans
Fundacji Ronalda McDonalda będzie u nas
gościł częściej.
Magdalena Piotrowska

Wolontariusze z lekarzami

BĄDŹ NIEBIESKI DLA AUTYZMU

AUTYZM jest zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania mózgu. Osoby z autyzmem mają poważne problemy z postrzeganiem świata,
mówieniem, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. I choć jest to najczęstsze zaburzenie
rozwojowe, a ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS,
to świadomość specyfiki autyzmu w społeczeństwie jest nadal bardzo niska.
SYNAPSIS.ORG

Nie bądź zielony w temacie autyzmu.
W kwietniu bądź niebieski.

Niebiesko w gabinecie Wójta © M. Kaiper

– Co dzisiaj robiliście? – Babcia zapytała Frania po skończonych zajęciach w przedszkolu.
– Byliśmy na spacerze – odpowiada chłopiec
– Rozmawialiśmy z ludźmi i dawaliśmy im niebieskie serduszka i balony…
– A dlaczego? – dopytuje Babcia
– Żeby lepiej żyli.
Właśnie w ten sposób 5-letni Franio opowie�
dział swojej Babci o jednym z działań podję�
tych przez pedagogów i dzieci z Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi „Pod Topolą”
w Raszynie, ramach akcji „Na niebiesko dla
autyzmu” zainicjowanej przez Fundację
Synapsis. Tytułowe hasło, przyświecało ich
działaniom 2 kwietnia, w Międzynarodo�
wym Dniu Wiedzy o Autyzmie, ustanowio�
nym w 2008 r. z inicjatywy Kataru, popartego
przez ONZ, a mającym na celu podnoszenie
świadomości społecznej na temat autyzmu.
1 kwietnia dyrektor przedszkola – pani Hanna
Pasterska oraz pedagodzy specjalni Anna
Baśkiewicz i Karolina Kaniewska wraz z Oli�
wią i Alisą, odwiedziły Pana Wójta Andrzeja
Zarębę w Urzędzie Gminy Raszyn. Podczas
spotkania, w którym uczestniczyła również
w-ce Wójt Marzena Lechańska, dzieci przeka�
zały Wójtowi niebieską koszulkę z dużą literą
A, a dorośli rozmawiali o sytuacji edukacyjnej
dzieci niepełnosprawnych w naszej gminie.

Pracownicy „Pod Topolą” na niebiesko © arch. przedszk

Niebieskie przedszkolaki © arch. przedszk

2 kwietnia przedszkole podjęło działania
będące wyrazem solidarności z autystami
i ich rodzinami:
g Wszyscy pracownicy przedszkola założyli
niebieskie koszulki „Nie bądź zielony w tema�
cie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski”.
Dzieci również pamiętały o niebieskim ele�
mencie stroju.
g Na facebooku i na stronie www przed�
szkola pojawiły się informacje o akcji.
g Podczas zajęć edukacyjnych (materiały
przygotowane przez Synapsis) pt. „Poznaj
Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan”
– dzieci zapoznały się ze specyfiką autyzmu
i niepełnosprawności.
g Budynek przedszkola został oświetlony
na niebiesko, a dzieci propagowały wiedzę
o autyźmie rozdając mieszkańcom Raszyna
ulotki, niebieskie serduszka i balony.
g Zgłosiliśmy akcję na stronie www.naniebiesko.org.pl Fundacji Synapsis, gdzie wid�
nieje obok setek innych ogólnopolskich
inicjatyw.

W Gminie Raszyn – na niebiesko
Do obchodów Dnia Wiedzy o Autyzmie
zaprosiliśmy gminne placówki edukacyjne,
wręczając ich dyrektorom okolicznościowe
koszulki i propozycje działań, jakie mogą pod�
jąć w swoich szkołach i przedszkolach.
g Niebieską koszulkę nauczycielki Przed�
szkola „Pod Topolą” wręczyły Pani Dyrektor
SP w Raszynie Annie Bobynko.
g Przedszkole w Stumilowym Lesie
wsparło naszą akcję ubierając się na niebie�
sko. Dzieci w trakcie zajęć poznawały pro�
blemy rówieśników dotkniętych schorze�
niem, a także wykonały pracę plastyczną.

Niebiesko w Sękocinie © arch. przedszk

Na facebook’u przedszkola pojawiła się infor�
macja o akcji, a dla rodziców przygotowano
gazetkę informacyjną.
g W Przedszkolu w Sękocinie, w akcji
„Zaświeć na niebiesko” nauczyciele, wspo�
magani przez niebieskiego misia, pokazy�
wali dzieciom odczucia autystycznego kolegi.
Zainteresowane przedszkolaki samodzielnie
szukały sposobów niesienia pomocy choremu
koledze, a potem robiły niebieskie kotyliony
i kokardki. Ich rodzice dostali gazetkę infor�
mującą o codziennej, ciężkiej pracy dziecka
autystycznego, jego bliskich i nauczycieli.
g W Bajkowym Przedszkolu w Dawidach wszyscy byli ubrani na niebiesko, oka�
zując w ten sposób solidarność z osobami
autystycznymi.
Bardzo cieszymy się, że nasza inicjatywa
spotkała się z taką przychylnością władz
gminy, placówek edukacyjnych, rodziców,
a także mieszkańców Raszyna. To nasz wkład
w rozwijanie świadomości społecznej o żyją�
cych wśród nas osobach z niepełnospraw�
nością. A ponieważ świadomość, uważność
i empatia są bardzo ważne w życiu człowieka,
możemy zgodzić się z wcześniej cytowanym
Frankiem, dlaczego podjęliśmy takie działa�
nia: – Żebyśmy lepiej żyli!
Anna Baśkiewicz, pedagog specjalny

Niebiesko w Stumilowym Lesie © arch. przedszk
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Spotkanie z pisarką – Joanną Papuzińską
5 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej
w Sękocinie gościliśmy znaną autorkę książek
dla dzieci, panią Joannę Papuzińską. Pisarka
opowiadała dzieciom o swoim dzieciństwie,
o czytaniu książek w jej rodzinie i początkach
twórczości. Zaczęła pisać, gdy miała już wła�
sne dzieci. To one dostarczały jej pomysłów
na utwory literackie. Nie mniejszą rolę odgry�
wały wspomnienia z własnego dzieciństwa,
które było szczęśliwe, mimo dramatycznych
wydarzeń tamtych lat (czasy II wojny świato�
wej). Pani Joanna napisała 54 książki, posiada
też wiele rękopisów (utwory nigdzie nieopu�
blikowane). Najpierw pisze tekst odręcznie,
a dopiero potem go przepisuje na kompu�
terze. Pani Papuzińska była pracownikiem

naukowym Uniwersytetu Warszawskiego,
natomiast pisanie to jej hobby. Dzieci chęt�
nie czytają książki Joanny Papuzińskiej, bo są
one nacechowane magią, baśniowością i reali�
zmem współczesnego życia, a także humo�
rem. Pozwalają postrzegać świat, jako miej�
sce przyjazne i życzliwe, często rozładowują
nieuświadomione lęki. Oto wybrane utwory:
Tygryski, Nasza mama czarodziejka, Asiunia,
Darowane kreski, Król na wagarach, Jak się
koty urodziły, Mój tato szczęściarz...
Rozmowy z dziećmi sprawiają autorce
radość. Potrafi ciekawie opowiadać, ale też
uważnie słuchać i reagować. Na zakończenie
pani Joanna wpisywała do książek przyniesio�
nych przez dzieci różne dedykacje i składała

Dzieci słuchały zafascynowane © arch. szkoły

swój autograf. To bardzo cenna pamiątka dla
każdego czytelnika.
Spotkanie zorganizowały panie bibliote�
karki. Dziękujemy!
Regina Suwała

Światowy Dzień Wody
W sobotę, 21 marca 2015 roku 18-osobowa
grupa uczniów Szkoły Podstawowej im. Wło�
dzimierza Potockiego w Sękocinie wzięła
udział w pikniku organizowanym przez
MPWiK w Warszawie z okazji Światowego
Dnia Wody. W tym roku hasło przewodnie
imprezy brzmiało: Woda i zrównoważony

Tak obchodziliśmy Światowy Dzień Wody © S. Łasica

rozwój. Celem wszystkich działań (pikniki,
wykłady, spotkania z naukowcami) było zwró�
cenie uwagi na to, jak ważna w naszym życiu
jest woda, i jak niewielkie są jej zasoby w sto�
sunku do potrzeb.
Podczas rodzinnego pikniku każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Oto niektóre z ofero�
wanych atrakcji:
g konkursy ekologiczne i przyrodnicze
o wodzie,
g pokazy chemiczne,
g występy teatrzyku dla dzieci, klauni
na szczudłach,
g zabawy dla najmłodszych – budowanie
z klocków Lego, malowanie twarzy,
g porady dietetyków,
g przepisy na smaczne napoje na bazie
wody,

najnowocześniejszy, nie tylko w Polsce,
ale i w Europie, sprzęt do uzdatniania i kon�
troli jakości wody oraz konserwacji sieci
wodno-kanalizacyjnej.
Uczniowie chętnie brali udział w konkur�
sach i zdobywali cenne nagrody, degustowali
napoje, oglądali pokazy szalonych chemików
i aktorskie popisy, podziwiali pojazdy i sprzęt,
tworzyli budowle z klocków... a przede wszyst�
kim świetnie się bawili.
	To była ciekawa wyprawa, nikt się
nie nudził, nie narzekał i nie był głodny, bo
organizatorzy przygotowali smaczny poczę�
stunek - popcorn, ciastka, hot-dogi, czekoladę,
herbatę.
	Dziękuję za pomoc pani Alicji Obłuskiej
i Katarzynie Podymniak.
g

Regina Suwała

Dalsze losy dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola pod Topolą
Analiza dalszych losów naszych niepełnosprawnych absolwentów
pokazuje, że najczęściej kontynuują oni naukę poza terenem Gminy
Raszyn (najczęściej w Warszawie, Pruszkowie...), nie mogąc wraz
z kolegami i koleżankami z najbliższego otoczenia zdobywać wiedzy
i umiejętności na nowym etapie edukacji. Pokazuje to zaprezentowana
tabela.
Widzimy pilną potrzebę umożliwienia naszym niepełnosprawnym
absolwentom kontynuacji nauki w zbliżonych do dotychczasowych,
przyjaznych warunkach. Może warto zastanowić się, jakie działania
trzeba podjąć, aby mogły kształcić się dalej blisko swojego domu, w swo�
jej gminie. Tak jak nasze przedszkole stało się placówką integracyjną
dzięki zapałowi i poparciu wielu osób, tak szkoła z oddziałami integra�
cyjnymi też na pewno może w Gminie Raszyn powstać. Anna Baśkiewicz
14
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Niepełnosprawni absolwenci
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GIMNAZJUM

„W matematyce nie ma drogi specjalnie
dla królów” – Euklides
Już po raz ósmy w sobotę, 21 marca br. 74 uczniów z klas VI szkół pod�
stawowych oraz klas III gimnazjów wzięło udział w Międzyszkolnym
Maratonie Matematycznym organizowanym w raszyńskim Gimna�
zjum. Uczniowie mieli do rozwiązania sto zadań: pięćdziesiąt jedno�
krotnego wyboru i pięćdziesiąt wielokrotnego wyboru w czasie sied�
miu godzin. Uczestnicy konkursu mieli możliwość sprawdzenia swoich
wiadomości i umiejętności przewidzianych w standardach wymagań
egzaminacyjnych z matematyki na sprawdzianie po szkole podsta�
wowej lub egzaminie gimnazjalnym. Konkurs przeznaczony był nie
tylko dla uczniów najzdolniejszych, ale dla wszystkich chętnych, któ�
rzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę. W konkursie wystartowali ucznio�
wie ze Szkół Podstawowych w Raszynie i w Łazach oraz gimnazjaliści
z Lesznowoli, Łaz i Raszyna.
Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Raszyn Pan
Andrzej Zaręba, który był także sponsorem nagród i słodkiego poczę�
stunku. Dyrektor Gimnazjum, Ilona Łucjanek przywitała wszystkich
uczestników, a uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani Marzena
Lechańska, Zastępca Wójta Gminy Raszyn. Gościem honorowym była
Pani Krystyna Smolicha – pomysłodawczyni konkursu, którego formuła
nie zmieniła się do dziś. Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli
różnych szkół wyłoniła zwycięzców:

Maraton Matematyczny © arch. szkoły

Szkoły podstawowe (37 uczniów)
Laureaci (co najmniej 90% punktów):
I MIEJSCE: Bartłomiej Kazubski
II MIEJSCE: Marta Lubaczewska

Maraton Matematyczny © arch. szkoły

Wyróżnienia (co najmniej 80% punktów)

III MIEJSCE: Hanna Cichosz
oraz Wiktoria Szymanek, Le Quynh Trang, Julia Brzeżowska,
Bui Thi Anh, Wiktoria Bochan, Maciej Lewkowicz, Zuzanna Bilska

Gimnazja (37 uczniów)
Laureaci (co najmniej 80% punktów):
I MIEJSCE: Stefania Kaczyńska
II MIEJSCE: Jakub Jasik

II MIEJSCE: Marta Cendrowska
oraz Karolina Urbala, Joanna Bober, Dominik Grzybowski
i Katarzyna Podkowińska

Serdecznie gratulujemy najlepszym Maratończykom!!!
Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do udziału
w konkursie oraz wszystkim, którzy pomogli w jego organizacji.
A w szczególności nauczycielom, którzy uczestniczyli w pracach
komisji konkursowej!
Alicja Andrzejewska z zespołem nauczycieli matematyki
Gimnazjum Nr. 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie

Wyróżnienia (co najmniej 75% punktów)

Mateusz Karasiński
Szymon Cichocki
Wiktoria Świergiel

W trakcie konkursu wylosowano dwie nagrody niespodzianki
– maskotki. Ze szkoły podstawowej szczęśliwy numerek miała Domi�
nika Zielińska, a z gimnazjum Krzysztof Długosz. Wszyscy Maratoń�
czycy otrzymali Dyplom Uczestnika.
	Maraton Matematyczny stał się już szkolną tradycją. Konkurs
nie tylko rozwija umiejętności matematyczne uczniów, ale też umac�
nia kontakty w społeczności szkolnej naszego regionu zarówno wśród
uczniów jak i wśród nauczycieli.

Laureaci © arch. szkoły

KURIER RASZYŃSKI NR 50 KWIECIEŃ 2015 | WWW.RASZYN.PL

15

EDUKACJA DOMOWA

EDUKACJA DOMOWA, JAKO ALTERNATYWNA FORMA
EDUKACJI
25 kwietnia o godz. 16.00 u naszych sąsiadów
w Komorowie odbędzie się wyjątkowe spo�
tkanie oraz pokaz głośnego filmu „Alfabet”,
który pokazuje, w jaki sposób współczesny
system edukacji determinuje nasz sposób
patrzenia na świat i kształtuje naszą osobo�
wość. 98% dzieci po urodzeniu ma wysokie IQ,
ale po ukończeniu szkoły zaledwie 2% z nich
osiąga takie same wyniki. Autorzy filmu
zastanawiają się, czy winy za to nie ponosi aby
przesadnie ustandaryzowane szkolnictwo,
oparte na współzawodnictwie, kluczach i oce�
nach, nakazach i zakazach, regułach i schema�
tach, czyli system, który zabija dziecięcą kre�
atywność i wyobraźnię, ucząc szablonowego
sposobu myślenia i „wyścigu szczurów” już
od najmłodszych lat? Brzmi to nieciekawie,
tymczasem warto wiedzieć, że według naj�
nowszego raportu na temat kondycji polskiej
oświaty, przygotowanego przez naukowców
z 11 polskich uczelni (badania sfinansowało
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
dzieci po przyjściu do podstawówki dosłow�
nie cofają się w rozwoju – karty pracy hamują
ich rozwój, nakazując im udzielanie szablo�
nowych odpowiedzi. Czytające wcześniej
dzieci są zmuszane, żeby sylabizować razem
z resztą klasy, tak jak każe program. Współ�
czesna szkoła nie uczy myślenia, tylko rozwią�
zywania testów. Podobne przykłady można by
mnożyć. W tej sytuacji nie dziwi wciąż rosnąca
popularność alternatywnych form edukacji.

Jedną z nich jest właśnie edukacja domowa,
której poświęcone będzie najbliższe spotka�
nie w Centrum Rozwoju Rodziny w Komoro�
wie przy ul. Granickiej 7.
Spotkanie to będzie okazją do wymiany
doświadczeń i informacji. Edukacja domowa
(ang. homeschooling), czyli nauka bez szkol�
nych ławek, dzwonków, dziennika i tablicy,
to jeden z najnowszych trendów we współ�
czesnej pedagogice. Mimo, że budzi spore
kontrowersje, jest coraz bardziej popularna
i zgodna z obowiązującym prawem. Dzieci
są zapisane do szkoły, zdają tam kontrolne
egzaminy, ale naukę odbywają w trybie indy�
widualnym (zwykle dużo szybciej, niż w szkol�
nej klasie), dzięki czemu mają więcej czasu
na rozwój swoich zainteresowań i mocnych
stron.
Edukacja domowa, wbrew temu, co suge�
ruje nazwa, nie ogranicza się tylko do ucze�
nia się we własnych czterech ścianach. Dzieci
pod czujnym okiem rodziców, indywidual�
nych nauczycieli – mentorów, jak i samo�
dzielnie, zdobywają wiedzę w sposób bardzo
kreatywny, innowacyjny, wykraczając zwykle
daleko poza ramy wyznaczone przez podręcz�
nik. Korzystają z różnorodnych materiałów,
nie tylko z książek. Biorą udział w prelekcjach,
otwartych warsztatach i projektach badaw�
czych, lekcjach muzealnych, kołach zaintere�
sowań i wycieczkach. Wiedzę opanowują glo�
balnie. Nie bez znaczenia jest też socjalizacja.

SZUKAM PRACY

Logo, katalogi, projekty reklam, obsługa firm – www.brandhelp.pl

Filia klubu HDK PCK „STRAŻAK”
przy OSP Falenty
Zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi
Ambulans – parking kościoła św. Szczepana w Raszynie

17 maja | 9 sierpinia | 8 listopada
w godzinach od 900 – 1400
Potrzebny dowód osobisty i dobry stan zdrowia

Edukacja domowa © K. Kusińska

Dzieci korzystające z edukacji domowej mają
zwykle dużo bogatsze życie towarzyskie niż
siedząc w szkole, bo kontakty te nie dotyczą
tylko jednej, narzuconej grupy rówieśników,
z jednej klasy czy szkoły, ale ludzi w różnym
wieku, z różnych miejsc, starszych i młod�
szych, o różnych zdolnościach i zaintereso�
waniach, co daje ogromne pole do interakcji
i wzajemnych inspiracji.
Wyniki badań pokazują, że dzieci
uczące się w domu, wykształcają zdolność
do samodzielnego myślenia i samodosko�
nalenia się, mają pozytywne nastawienie
do życia i wiedzę na najwyższym poziomie,
która pozwala im później osiągać swoje cele.
Umieją się uczyć samodzielnie (i to z zaanga�
żowaniem!), wiedzą, jak być twórczym i wyko�
rzystywać wiedzę w życiu. To daje im poczucie
własnej wartości i ogromną satysfakcję.
Spotkanie jest organizowane, jako oddolna
inicjatywa rodziców, którzy zamiast narzekać
na obecną reformę szkolną, sami poszukują
alternatywnych sposobów edukacji dla swo�
ich dzieci i mają w planach utworzenie lokal�
nej grupy homescholingowej, w której będą
mogli wspólnie podejmować trud i wyzwania
związane z rozwojem i edukacją dzieci w naj�
bardziej sprzyjających im warunkach. Grupa
powstaje w Komorowie, podobnie jak i wielu
innych miejscach w Polsce. Wiemy o tym,
że rodzin zainteresowanych edukacją alter�
natywną jest coraz więcej również gminie
Raszyn.
Osoby zainteresowane tematem edukacji
pozaszkolnej mogą uzyskać informacje od
Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Rodziny
Salutaris, które mieści się w Komorowie przy
ul. Granickiej 7, mogą kontaktować się: tel.
604 933 991, facebook.com/centrumrozwoju.
rodzinysalutaris.
Urszula Łopalewska

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 | Sekretarz: Z. Zajdel | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Top Druk Sp. z o.o., sp.k., ul. Nowogrodzka 151a, 18-400 Łomża
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,
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Osadzanie pamięci – włącz się i Ty!
Pierwsze działania związane z projektem
„Osadzanie pamięci – budowanie poczucia
wspólnoty mieszkańców Raszyna” za nami.
W marcu spotkaliśmy się z uczniami klasy 6d
ze Szkoły Podstawowej w Raszynie, by poroz�
mawiać o mniejszościach narodowych
zamieszkujących gminę Raszyn. Stworzyliśmy
wspólnie wielokulturową mapę gminy i bazę
adresową miejsc, które można odwiedzić.
W maju planujemy warsztaty dla gim�
nazjalistów i pokazy filmów krótkometra�
żowych. Już dziś możemy zaprosić Państwa
ze swoimi pociechami na przedstawienie
polsko-tureckiego teatru cieni „Ka”, które
odbędzie się w bibliotece 21 czerwca

o godz. 15.00. Trwa najważniejsza część pro�
jektu, czyli akcja zbierania zapisów pamięci
wśród mieszkańców gminy. Wspomnienia,
relacje, dzienniki, listy, zdjęcia i dokumenty
złożą się na wielogłosową publikację w ogól�
nopolskim kwartalniku KARTA. Jeśli nie mie�
liście Państwo jeszcze okazji udostępnienia
nam swoich materiałów - gorąco zachęcamy
do współpracy.
	Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu
mieszkańców możemy uzyskać pełniejszy
obraz naszej XX-wiecznej historii. Chcieli�
byśmy poznać historie ludzi związanych z tą
ziemią od pokoleń, jak i tych, którzy zapuścili
tu korzenie w ostatnich dziesięcioleciach.

W relacjach spisanych na komputerze lub
tradycyjnie mogą nam Państwo opowie�
dzieć, dlaczego wybrali Państwo (lub Wasi
rodzice) gminę Raszyn, jako miejsce osie�
dlenia się, czym ona dla Państwa jest i jakie
wspomnienia łączą Państwo z tym miejscem,
jak postrzegacie zmiany demograficzne,
społeczne i urbanistyczne, które zaszły tu
w XX wieku?
Zainteresowane osoby prosimy o bezpo�
średni (w godzinach pracy biblioteki), tele�
foniczny (22 7200381) lub e-mailowy (info@
bibliotekaraszyn.pl) kontakt z opiekunem
projektu – kustoszem Łukaszem Żywulskim.

Akcja aplikacja!
Jak już informowaliśmy (KR nr 48, luty br.),
biblioteka otrzymała w trybie konkursowym
trzy tablety Apple iPad Air, przeznaczone
do użytkowania przez naszych Czytelników.
Promocję nowego sprzętu połączyliśmy
z udziałem w corocznym, europejskim Tygo�
dniu z Internetem (23-29 marca 2015 r.) W tym
czasie odbywają się w szkołach, domach
kultury, bibliotekach spotkania, zachęca�
jące do korzystania z nowych technologii.
W ramach TZI 2015 odbyły się we wtorek
w Filii w Jaworowej zajęcia o rzeczywistości
rozszerzonej (augmented reality), z wykorzy�
staniem aplikacji umożliwiających oglądanie
rozmaitych obiektów w technologii 3d, dzięki
specjalnym drukowanym markerom. Widzie�
liśmy więc bijące serce i układy w ludzkim
ciele (Anatomy 4d), gród gnieźnieński (Gnie�
zno 3d) i kosmiczne pojazdy NASA (Spacecraft
3d). Zdjęcia z cyfrowej wyprawy umieściliśmy
na bibliotecznym Facebooku. Z kolei w piątek,
z zaawansowaną grupą komputerową 50+
poznawaliśmy tajniki robienia selfie – indy�
widualnych i grupowych zdjęć, które potem

przerabialiśmy w prostej aplikacji komikso�
wej (Pstryk!Komiks). Było to emocjonujące
i zabawne doświadczenie dla nas wszystkich.
Efekty są również na stronie facebookowej.
Organizacyjnie nasz TZI wspierali Krystyna
Zawadzka, bibliotekarz Filii w Jaworowej
oraz Dariusz Wałachowski, Latarnik Polski
Cyfrowej. Serdecznie im za to dziękuję, jak
również i wszystkim uczestnikom! 1 kwietnia
uruchomiliśmy w bibliotecznym holu stano�
wisko tabletowe. Cieszy się dużym zaintereso�
waniem, głównie ze strony dzieci i młodzieży.
Z tabletów można korzystać jak z kompute�
rów, np. do przeglądania stron w Internecie;
jednak możliwości tych urządzeń są o wiele
większe. Każdy nasz tablet ma wgrany pakiet
aplikacji służących do nauki, tworzenia i roz�
rywki. Są to m.in. aplikacje do czytania (bajki
dla dzieci: “O stole, który uciekł do lasu”,
„Kolory – niezwykłe przygody” S. Themer�
sona, „Chory kotek” S. Jachowicza, „Słoniątko”
R. Kiplinga), grania (Słowotok, Sudoku, 2048),
nauki programowania (Hopscotch, Daisy
the Dino, Cargo-Bot), nauki języków obcych

(Duolingo, Linguapp), tworzenia zdjęć, fil�
mów, muzyki (Pstryk!Komiks, iMovie, Gara�
geBand), zwiedzania (Google Earth, Google
Maps), oglądania obiektów w 3d (wymie�
nione wcześniej Gniezno 3d, Anatomy 4d,
Spacecraft 3d, oraz ChromVille). Korzystanie
z tabletów podlega osobnemu regulaminowi,
z którym można się zapoznać na naszych stro�
nach www. Wszelkie pytania związane z pro�
jektem proszę kierować pod adres:
dagna.mach@bibliotekaraszyn.pl
Dagna Mach, Tablet Master – opiekun projektu

Bestsellery Miłoszewskiego w IBUK-u
Od stycznia br. nasi Czytelnicy mają bez�
płatny dostęp do 1166 publikacji w ramach
platformy internetowej libra.ibuk.pl Choć
są to głównie książki naukowe i popularno�
naukowe, przydatne m.in. dla uczniów, stu�
dentów, czy nauczycieli, nie brak i literatury
popularnej. Ostatnio do puli tytułów trafiły
bardzo poczytne kryminały Zygmunta Miło�
szewskiego: „Ziarno prawdy”, „Uwikłanie”

i „Domofon”. Papierowe wersje tych książek
są obciążone kolejkami rezerwacji, a co za
tym idzie – długim czasem oczekiwania na
ich realizację.
	Dzięki wersji e-bookowej każdy zaintere�
sowany może czytać, kiedy tylko ma ochotę,
na swoim komputerze, tablecie, smartfo�
nie, o ile ma dostęp do internetu i specjalny
kod PIN od nas. W ibuk.libra.pl znajdują

się także inne pozycje z literatury pięknej,
np. „Jawne tajemnice” A. Munro, „Kobieta,
która przez rok nie wstawała z łóżka” S. Town�
send, „Gorzko” B. Kosmowskiej, „Przywróceni”
J. Motta oraz klasyczne już powieści „Ben
Hur” L. Wallace’a, „Hrabia Monte Christo”
A. Dumasa, czy „Mansfield Park” J. Austen.
Zachęcamy do skorzystania!
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Sukcesy pływaków UKS GOS Raszyn MISTRZ
26 marca br. podczas Sesji rady Gminy Raszyn, Adrian, Sodowski, Kacper Kępa i Hubert Szustak Ryszard Eggink
pływacy UKS GOS Raszyn zostali uhonoro�
wani statuetkami za osiągnięcia sportowe
w 2014 roku. „Siódemka” reprezentowała
i promowała gminę Raszyn na zawodach
klasy mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim,
jak również międzynarodowym.
Trener Robert Daniszewski tak mówił
o sukcesy swoich podopiecznych w ostatnim
czasie: Na Zimowych Mistrzostwach Polski, na
początku marca, startowało 9 naszych zawodników. Wśród 16-latków: Ada Niewiadomska,

Mistrzowie w Urzędzie Gminy Raszyn © M. Kaiper

– startowali w Oświęcimiu. Wśród 15-latków:
Inez Pogorzelska, Aleksandra Polańska i Mateusz Jędrzejewski – startowali w Ostrowcu Świętokrzyskim, a 14-latkowie Julia Albayrak i Zuzanna
Schmidt w Olsztynie. Najlepsze wyniki osiągnęły:
Ada Niewiadomska, która wynikiem 25,88 s
i srebrnym medalem na 50 m stylem dowolnym
zakwalifikowała się na I w historii Igrzyska Europejskie w Baku 23-27.06.2015 r. Ada zdobyła jeszcze srebrny medal na 100 m stylem dowolnym.
Inez Pogorzelska, która wywalczyła srebrny
medal na 50 m stylem dowolnym oraz brązowy
medal na 100 m stylem dowolnym. Na Mistrzostwach Polski nasi zawodnicy wywalczyli ponad
20 finałów ustanawiając na każdym stracie własne rekordy życiowe. Zawodnicy UKS GOS Raszyn
zaliczani są do jednych z najlepszych pływaków
w Polsce. Nasi młodsi zawodnicy biorą przykład
ze starszych kolegów.
Rodzice, Kibice UKS GOS Raszyn oraz
Mieszkańcy gminy Raszyn mogą być dumni,
że nasza „mała Ojczyzna” jest sławiona w Pol�
sce oraz Europie dzięki sukcesom młodych
sportowców. Znakomite wyniki pływaków
świadczą także o doskonałej pracy trenerów
UKS GOS Raszyn – Roberta Daniszewskiego
oraz Szymona Rutkowskiego.
Rafał Ulewicz

Turniej siatkówki mężczyzn
W pier wszym dniu wiosny Gminny
Ośrodek Sportu w Raszynie zorganizo�
wał amatorski turniej siatkówki męż�
czyzn. Zgłosiło się 7 zespołów: Tutti Frutti,
UKS Ósemka Pruszków, KS Raszyn, Vir�
tus Wiskitki, Potężne Kaczory, OSP Lipo�
wiec Volleyball oraz Troskliwe Misie. Dru�
żyna Potężne Kaczory przybyła z Sierpca,
OSP Lipowiec z Lipowca Kościelnego
– w sumie te dwa zespoły miały do prze�
jechania ponad 150 km na turniej – widać
w nich pasjonatów turniejów amatorskich.
W meczu o I miejsce spotkał się zespół
Potężne Kaczory (Sierpc) z zespołem Tutti
Frutti (Grodzisk Mazowiecki). Mecz skoń�
czył się po tie-break’u, w którym to zespół
z Sierpca pokazał, że zachował trochę wię�
cej sił i wygrał 2:1. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Kamil Kędzierski (Potężne
Kaczory). Adam Nowik, sędzia zawodów,
podpatrywał u wszystkich zawodników chęć
do grania w siatkówkę, spędzenia aktyw�
nie czasu wolnego. Zawodnicy z KS Raszyn,
w wieku od 25 do 45 lat, pokazali, że wiek
18

nie przeszkadza w uprawnianiu fajnej dys�
cypliny, jaką jest siatkówka. GOS w Raszynie
będzie organizował 2 razy w roku amatorskie
turnieje siatkówki, a także w tym roku ruszy
z organizacją turnieju plażowego. Serdecz�
nie zapraszamy do śledzenia GOS w Inter�
necie www.basenraszyn.pl a także na Face�
book’u https://www.facebook.com/pages/
Gminny-Ośrodek-Sportu-w-Raszynie
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Mecz siatkówki © R. Ulewicz

Ryszard Eggink na podium

W dniach 14-22 marca w Karpaczu odbyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów w kategoriach
wiekowych do lat 16 i 18. Naszą gminę w naj�
starszej kategorii chłopców reprezentował
Ryszard Eggink. Nasz utytułowany zawod�
nik (brąz MPJ do lat 16 (2013 r.) i brąz do lat 12
(2009 r.) oraz srebrny medalista do lat 10
(2007 r.), reprezentujący klub UKS Łady, w tym
roku miał szczególnie trudną rywalizację,
bowiem przyszło mu się zmierzyć z utytuło�
wanymi już zawodnikami, odnoszącymi suk�
cesy na arenie międzynarodowej.
	Turniej rozgrywany był na dystansie
9 rund. Start nie był udany – dwie pierwsze
partie Rysiek zakończył remisami. Gdy takie
wyniki padły również w rundzie 3. i 4., to
wydawało się, że szanse medalowe zostały
już pogrzebane. (…) Dwie kolejne rundy udało
się wygrać i tym samym zbliżyć do czołówki.
Po kolejnym triumfie w 7. rundzie, spotkał się,
w przedostatniej rundzie, z głównym fawory�
tem mistrzostw. Rysiek rozegrał tę partię bar�
dzo dobrze, jak wytrawny mistrz, nie pozwa�
lając przeciwnikowi na rozwinięcie kontrgry.
W kulminacyjnym momencie partii, mimo
kłopotów z czasem, nasz reprezentant bez�
litośnie wykorzystał błąd rywala i zabrał
mu kluczowego piona, dzięki któremu uzy�
skał rozstrzygającą przewagę i (…) po kilku
posunięciach przeciwnik uznał się za poko�
nanego i poddał partię. Rysiek wykazał się
silną psychiką – świetnie uporał się z napię�
ciem nerwowym i emocjami towarzyszącymi
ostatniej rundzie przesądzającej o medalach
i również odniósł w niej przekonujące zwycię�
stwo. W obliczu remisu jego drugiego, głów�
nego konkurenta, Rysiek z dorobkiem 7 pkt.
(4 remisy i 5 zwycięstw) zajął samodzielnie
pierwsze miejsce i zdobył mistrzostwo Polski
do lat 18! Gratulacje! Dzięki swojemu zna�
komitemu występowi utalentowany zawod�
nik UKS Łady uzyskał ponowne powołanie
do Młodzieżowej Akademii Szachowej oraz
prawo do reprezentowania Polski na Mistrzo�
stwach Europy, które odbędą się we wrześniu
w Chorwacji. Trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia!
Maciej Nurkiewicz, trener

BIEG RASZYŃSKI

VI Bieg Raszyński

Zawodnicy na starcie © S. Świętek

Kiedy w 2010 roku organizowany był pierw�
szy Bieg Raszyński nikt nie przypuszczał,
że będzie cieszył się tak dużą popularno�
ścią nie tylko w naszej gminie oraz powiecie
pruszkowskim, ale na arenie ogólnopolskiej,
a nawet międzynarodowej. W tegorocznej
edycji wzięli bowiem udział biegacze z Ukra�
iny, a rekord ustanowiony w 2013 roku należy
do Kenijczyka. 12 kwietnia br. stanęło na star�
cie ponad 400 zawodników, którzy zmagali
się na dystansie 10 km trasy położonej w miej�
scowościach Raszyn i Rybie. Biegacze poko�
nali trzy okrążenia ulicami startując przy
Urzędzie Gminy Raszyn, a kończąc na mecie
usytuowanej przy Gimnazjum nr 1 im. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Raszynie. Pogoda
była sprzyjająca, choć wiatr dał o sobie znać
przed rozpoczęciem zawodów przewracając
barierki, oraz namioty sponsorów. Na szczę�
ście o godzinie 11, kiedy z ręki zastępcy Prze�
wodniczącej Gminy Raszyn Pani Anny Matrac�
kiej wystrzelił pistolet startowy warunki
pogodowe nieco się poprawiły.
Nie tylko biegacze rywalizowali ze sobą
o pierwsze miejsce. Podobnie jak w ubie�
głych edycjach utworzono kategorię Nordic
Walking, w której stanęło w szranki 24 pasjo�
natek oraz pasjonatów tej dyscypliny sportu.
Rosnąca z roku na rok popularność Biegu
Raszyńskiego znalazła także odzwiercie�
dlenie w zainteresowaniu tą sportową
imprezą mediów. TVP Warszawa przygoto�
wała obszerną relację, a redaktor tej stacji
Pan Bogdan Saternus nie tylko przeprowa�
dzał wywiady z zawodnikami, ale przede

wszystkim pełnił rolę konferansjera VI Biegu
Raszyńskiego.
Szymon Kulka okazał się być najszyb�
szym spośród stawki blisko 400 biegaczy,
którzy wystartowali w zawodach. Zaledwie
22-letni sportowiec z miejscowości Ropa
przebiegł 10 km w czasie 29 minut 56 sekund,
który zagwarantował mu pobicie krajowego
rekordu trasy, a do pobicia rekordu między�
narodowego zabrakło 49 sekund. Na podium
znaleźli się także Ukrainiec Sergii Okseniuk
oraz Przemysław Dąbrowski z miejscowo�
ści Borawe. Spośród kobiet najszybszą bie�
gaczką została Izabela Trzaskalska z grani�
czącego z Białorusią Terespola, a na podium
towarzyszyły jej dwie Ukrainki – Kateryna Kar�
manenko oraz Oleksandra Olinyk.
Organizatorzy Biegu Raszyńskiego co roku
zapraszają do udziału zwłaszcza Mieszkań�
ców gminy Raszyn, a rodziny i znajomych bie�
gaczy do aktywnego kibicowania. W VI edycji
biegu wystartowało 83 reprezentantów naszej
„małej Ojczyzny”, a najszybciej spośród nich
10 km pokonał Paweł Troniarz z Raszyna.
Wśród pań najlepsza okazała się Joanna
Pałysa – mieszkanka Dawid.
W klasyfikacji Nordic-Walking, w której
znaleźli się tylko Mieszkańcy gminy Raszyn
zwyciężył Robert Gański, który uzyskał czas
1 godzina 3 minuty 20 sekund. Wśród kobiet
natomiast najszybciej przebyła dystans Gra�
żyna Troniarz.
Organizacja Biegu Raszyńskiego nie byłaby
możliwa bez wsparcia sponsorów, których
liczne grono ufundowało cenne nagrody
dla uczestników. Szczególne podziękowania
należą się w tym miejscu Urzędowi Gminy
Raszyn oraz firmie Gravitan, która prowadzi
w Jankach oraz Warszawie jedyne w Polsce
kluby fitness klasy premium i była głównym
sponsorem. VI Bieg Raszyński organizowany
był przez Klub Sportowy Raszyn z Panem Jac�
kiem Wyszomirskim na czele oraz Gminny
Ośrodek Sportu w Raszynie, którego dyrek�
torem jest Pani Katarzyna Klimaszewska.
Dyrektorem VI Biegu Raszyńskiego był po raz

Najlepsi kibice © M. Kania

pierwszy Pan Janusz vel Maciej Górka, który
przejął funkcję po pomysłodawcy i inicjatorze
tej sportowej imprezy – Panu Piotrze Pikielu.
Rafał Ulewicz

Organizatorzy
składają podziękowania:
Wójtowi Gminy Raszyn – Panu Andrze�
jowi Zarębie (Patronat Honorowy), Radzie
Gminy Raszyn, Komendzie Policji w Raszy�
nie, Szkole Podstawowej w Raszynie, Gim�
nazjum w Raszynie wraz w wolontariatem,
Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, Ognisku
Wychowawczemu w Jaworowej, OSP w Raszy�
nie, w Dawidach i w Falentach oraz sponso�
rom: głównemu sponsorowi klubowi Gravi�
tan, MSA Safety, Kazimierz Bała-Cukiernia,
Tomasz Szwed, Olympic Casino, Spa Garage,
Bank Zachodni WBK, Toyota Okęcie, Jack
Pol, Hotel i restauracja AJAX, Me AlboxBisek,
Pikiel kamieniarstwo budowlane, Elgrom,
Magia Dotyku, Włoska Robota, Koroni Home,
Cater Mark, Sensmed, One, Eko Hetman, Pał�
czyński przewozy autokarowe, Bank Spół�
dzielczy w Raszynie, Eko Raszyn.
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Czego Jaś się nauczy, to Jan będzie umiał
Każdy przedszkolak wie, że trzeba dbać o porządek, tak, aby wokół nas było ładnie i czysto. Wie też, że trzeba
segregować śmiecie. Dlaczego? Bo to pozwala wykorzystywać je jeszcze raz, czyli oszczędzać i mniej zanieczyszczać.
Pomaga to zwierzętom, roślinom, wodzie. Ratuje naszą planetę – Ziemię.
O sprzątaniu świata uczymy się w przedszkolu, w domu, od naszych pań i rodziców. To od nich dowiadujemy się,
dlaczego trzeba segregować odpady, gdzie wyrzucić stary telewizor, a gdzie zużyte baterie. Dlaczego nie wolno
do kosza na odpady wrzucać lekarstw i dlaczego trzeba oszczędzać wodę i dbać o czyste powietrze. Uczymy się,
że nie wolno wyrzucać na ulicę papierków, a po pieskach należy sprzątać.
22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tego dnia porządkujemy nasze ogródki, sadzimy kwiatki
i warzywa, rysujemy bardzo ładne prace. Bardzo się staramy, bo Ziemia to nasz wspólny dom.
Przedszkolaczek
Porządki w Stumilowym Lesie

Przedszkole w Sękocinie

Sprzątanie świata Pod Topolą

Puchatki wzięły ziemię w swoje ręce

Brzozowy gaj - Staś, 6 lat

Przedszkolaki sprzątają teren wokół przedszkola

Anna K.Grupa Tygryski

Dbam o ząbki - Hania, 4 lata

Dzieci zbierają elektrośmiecie

Filip P. Grupa Tygryski

Zdrowy ząbek. Tereska, 5 lat

Dzieci posadziły kwiaty i warzywa

