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PRZYJĘTE JEDNOGŁOŚNIE!

KURIER
RASZYŃSKI

Wszyscy pracowaliśmy nad wykonaniem budżetu. Jest to 
pozytywna ocena pracy całego Samorządu Gminy Raszyn

powiedział Wójt Andrzej Zaręba
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WYBORY SOŁECKIE

WYBRALIŚMY NOWYCH GOSPODARZY

W czerwcu 2015 r. zakończyła się czteroletnia 
kadencja Sołtysów, Przewodniczących Zarzą�
dów Osiedli i wspomagających ich rad, wobec 
czego we wszystkich jednostkach pomocni�
czych odbyły się wybory nowych przedsta�
wicieli. Zgodnie ze statutami sołectw i osie�
dli nowe władze wybierane były w wyborach 
tajnych i bezpośrednich. Wybory w pierw�
szym terminie mogło się odbyć tam, gdzie 
zebrało się minimum 20% uprawnionych 
do głosowania. Stało się tak w trzech sołec�
twach: Wypędach, Puchałach i  Falentach 
Dużych. We wszystkich pozostałych wybory 
rozpoczynały się w drugim terminie, czyli pół 
godziny później. Poniżej prezentuję Państwu 
tych, których mieszkańcy wybrali jako swo�wybrali jako swo�
ich przedstawicieli: Sołtysów i Rady Sołeckie, 
Przewodniczących Zarządów Osiedli i Rady 
Osiedli.

1. Wybory sołeckie w Podolszynie Nowym
Wybory odbyły się dnia 
1.06.2015 r. w Szkole Podsta�
wowej w Ładach. Sołtysem 
wybrano panią Marię Brze-
zińską (tel. 22 720  48  58, 
507  071 956), a  do rady 

sołeckiej panie: Emilię Masiak i Jadwigę Roba�
kiewicz oraz pana Jacka Grzymka.

2. Wybory sołeckie w Jaworowej I
Zebranie odbyło się dnia 
1.06.2015 r. w  Domu Rol�
nika w  Jaworowej. Po raz 
kolejny funkcję sołtysa 
będzie pełnił pan Kazimierz 
Ostrowski (tel. 22 720 52 

44, 667 996 128). Do Rady Sołeckiej wybrano 
4 osoby: Janinę Maur, Marzenę Majdecką, 
Alinę Ewę Pawłowicz i Waltera Niedbalskiego. 

3. Wybory sołtysa w Ładach
Dnia 2.06.2015 r. swojego 
sołtysa wybierali miesz�
kańcy Ład. Sołtysem jedno�
głośnie wybrano pełniącego 
tę funkcję od wielu lat Sta-
nisława Olesińskiego (tel. 

784 300 332), a do rady sołeckiej powołano 
panów: Wojciecha Obłuskiego i Wojciecha 
Zientałę i Grzegorza Gołębiewskiego.

4. Wybory sołeckie w Jaworowej II
Z e b r a n i e  o d b y ł o  s i ę 
2 . 0 6 . 2 0 1 5  r.  S o ł t y s e m 
wybrano panią Agnieszkę 
Frączyk (tel. 606 479 508). 
Do Rady Sołeckiej weszli: 
pani Agnieszka Boczkow�

ska i Andrzej Stajak. Wójt Andrzej Zaręba 
podziękował za wieloletni trud pani Janinie 
Furmańskiej, która przez wiele lat pełniła 
funkcję sołtysa. 

5. Wybory sołtysa we wsi Laszczki
Dnia 3.06.2015 r. we wsi 
Laszczki, funkcję sołtysa 
powierzono, po raz kolejny,  
pani Mariannie Bąkiewicz 
(tel. 22 720 01 83). Do rady 
sołeckiej wybrano panie: 

Monikę Skalską i Ewelinę Trela�Kozłowską.

6. Wybory sołeckie w Nowych Grocholicach
Na  zeb ra n i u  3 . 0 6 . 2 0 1 5 
wybrano nowego sołtysa 
– pana Andrzeja Szeląga 
(tel. 726 526 341). Do Rady 
Sołeckiej weszli: Joanna Bia�
łowąs, Janusz Małek i Grze�

gorz Miziński. 

7. Wybory sołeckie w Falentach Osiedlu
Wybory odbyły się  8.06.2015 
r., w fili GOK�u w Falentach. 
Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla został pan Kazi-
mierz Choromański (tel. 
501 337 833), a do Rady Osie�

dla zostały wybrane panie: Jadwiga Antos, 
Elżbieta Buch i Magdalena Cendrowska oraz 
panowie: Waldemar Brodzik i Edmund Kania.

8. Wybory sołeckie w Dawidach Bankowych
P o d c z a s  z e b r a n i a , 
8.06.2015 r. ponownie soł�
tysem został pan Jaro-
sław Aranowski (tel. 600 
881 564), a do Rady Sołec�
kiej weszły panie: Grażyna 

Roguska, Hanna Stronk oraz panowie: Grze�Stronk oraz panowie: Grze�
gorz Bąk i Bogdan Głodek.

9. Wybory sołeckie w Sękocinie Nowym
W  szkole Podstawowej 
w  Sękocinie dnia 9.06. 
2015 roku odbyło się zebra�
nie wiejskie, które funkcję 
sołtysa powierzyło pani 
B o ż e n i e  D z i e k a ń s k i e j 

(tel. 600 180 874), zaś do rady Sołeckiej weszli 
panowie: Dariusz Bonder, Wiesław Bonder, 
Dariusz Makowski, Leszek Ziętara, Michał 
Wadzyński. 

10. Wybory sołeckie w Falentach Nowych
D n i a  9 . 0 6 . 2 0 1 5  r o k u 
w Falentach Nowych przy�
stąpiono do wyborów soł�
tysa. W filii GOK�u w remizie 
Straży Pożarnej, mieszkańcy 
wybrali po raz trzeci pana 

Sławomira Gajewskiego (tel. 602 635 698). 

Podziekowania dla p. Janeczki Furmańskiej © J. Kaiper

Podziękowania dla p. H. Koper © J. Kaiper

Wójt A. Zaręba dziekuje p. K. Bonder © J. Kaiper
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Do rady sołeckiej wybrano panie: Joannę 
Wąsik i Beatę Petrykę oraz panów Wojciecha 
Kamińskiego i Wiktora Gacparskiego. 

11. Wybory sołeckie w Sękocinie Starym
Wybory odbyły się w szkole 
10.06.2015 roku. W wyniku 
tajnego głosowania sołty�
sem wybrano pana Krzysz-
tofa Dziekańskiego (tel. 
22 720 06 89, 504 830 850), 

który będzie sprawował tę funkcję już po raz 
czwarty. W  radzie sołeckiej zasiądą same 
panie: Alicja Barakowska, Aneta Więch, 
Halina Floriańczyk i Joanna Kobryń. 

12. Wybory sołeckie w Raszynie I
W zebraniu, które odbyło się 
dnia 10.06.2015 r., w Przed�
szkolu nr 1, w wyniku gło�
sowania Przewodniczącą 
Zarządu Osiedla została 
pani Barbara Rusnak (tel. 

500 348 280), a do Zarządu Osiedla weszły 
panie: Małgorzata Wrzesińska i  Patrycja 
Zarzycka oraz panowie: Dominik Chmielew�
ski i Michał Mielniczuk.

13. Wybory sołeckie w Raszynie II 
Mieszkańcy osiedla Raszyn 
II spotkali się 11.06.2015 r. 
w Gimnazjum w Raszynie. 
Jedyną zgłoszona kandy�
datką do pełnienia funkcji 
Przewodniczącej Zarządu 

Osiedla była pełniąca obecnie tę funkcję 
pani Alina Wolska-Gryba (tel. 504 327 215). 
Do zarządu osiedla powołano panie: Annę 
Dutkę, Marię Piesiewicz, Alicję Siewierę oraz 
Urszulę Stępień.

14. Wybory sołeckie w Wypędach
Dnia 11.06.2015 r. odbyły 
się wybory w  Wypędach. 
Z uwagi na ponad 20% fre�
kwencję procedurę rozpo�
częto w pierwszym termi�
nie. W rezultacie wyborów 

sołtysem została pani Grażyna Rowińska (tel. 
506 768 002), a w radzie sołeckiej zasiedli: 
pani Ewa Ryczywolska oraz panowie Tomasz 
Bulik i Ireneusz Krakowiak.

15. Wybory sołeckie w Rybiu II
P r z y b y l i  n a  z e b r a n i e 
do Świetlicy Środowiskowej 
w dniu 12.06.2015 r. miesz�
kańcy powierzyli  funkcję 
Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla panu Marianowi 

Sieradzkiemu (tel. 601 622 519). Członkami 
Zarządu Osiedla zostałi: Edyta Księżak, 

Bożena Woźniak oraz Maria Bęza, Piotr Cza�
charyński i Marek Zieliński. 

16. Wybory sołeckie w Jankach.
Dnia 12. 06. 2015 r. w Hotelu 
Ajax przy Alei Krakowskiej 
odbyły się wybory sołec�
kie. W  ich wyniku stano�
wisko sołtysa ponownie 
objął pan Adam Kazubek 

(tel. 501 352 136), a w radzie sołeckiej zasiedli 
panowie: Kazimierz Hass, Piotr Jakowiecki, 
Andrzej Olesiński, Jerzy Rzepka. 

17. Wybory sołeckie w Puchałach.
Dnia 15. 06. 2015 r. w  pry�
watnym domu w  Pucha�
łach odbyło się zebranie 
wiejskie, podczas którego 
wybierano sołtysa i  radę 
sołecką. Sołtysem została 

ponownie pani Gabriela Kaczorowska (tel. 
22 720 42 30, 508 250 751), a do rady sołeckiej 
wybrano panie: Grażynę Kuligowską i Małgo�
rzatę Leonkiewicz oraz panów: Marka Dzie�
kańskiego i Zbigniewa Lipca. 

18. Wybory sołeckie w Rybiu I.
W  dniu 15.06.2015 roku, 
podczas zebrania Osie�
dla, mieszkańcy powierzyli 
funkcję Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla panu Zyg-
muntowi Nawrockiemu 

(tel. 22 729 24 02, 693 673 335). W  skład 
Zarządu Osiedla weszli: pani Izabela Adam�
czyk i panowie: Zenon Dudkiewicz, Kazimierz 
Dmowski, Czesław Rędziak. 

19. Wybory sołeckie w Dawidach.
D n i a  1 6 . 0 6 . 2 0 1 5  r o k u 
w  remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Dawi�
dach, odbyły się wybory 
sołtysa. Wyborcy zaufali 
ponownie pani Katarzy-

nie Iwanickiej (tel. 509 929 600) i powołali 
ją na drugą, kolejną kadencję. Jednocześnie 
wybrano trzyosobową radę sołecką w skład, 
której weszli: pani Irena Jończyk oraz panowie 
Jacek Kozerski i Robert Kwiatkowski.

20. Wybory sołeckie w Falentach Dużych.
W dniu 17.06.2015 r. w pry�
watnym domu odbyły się 
wybory sołeckie. Falenty 
Duże jest to jedna z trzech 
w s i  w   n a s z e j  g m i n i e, 
gdzie wybory odbyły się 

w  pierwszym terminie. Sołtysem została 
ponownie wybrana pani Bożena Kącka (tel. 
692  209  772). Do rady sołeckiej zebranie 

powołało panie: Aldonę Jędrych i Magdalenę 
Leszczyńską oraz pana Grzegorza Nowickiego.

21. Wybory sołeckie w Rybiu III.
Zebranie mieszkańców 
Osiedla Rybie III odbyło 
się 17.06.2015 r., w  Świe�
t l i c y  Ś r o d o w i s k o w e j . 
Uczestnicy zebrania po raz 
czwarty powierzyli tę funk�

cję pani Elżbiecie Szeląg (tel. 22 720 30 44, 
509 261 610). Do Zarządu Osiedla weszły panie: 
Danuta Woźniak, Lidia Zakrzewska i Teresa 
Kwaśniewska oraz pan Stanisław Wudarczyk.

22. Wybory sołeckie w Słominie. 
Dnia 29.06.2015 r. w Szkole 
Podstawowej w Sękocinie 
odbyły się wybory sołeckie. 
Sołtysem wybrano panią 
Joannę Adamczyk (tel. 
22 720 24 79, 502 122 600). 

Do  rady sołeckiej powołano panie: Olgę 
Gajewską, Agnieszkę Królikowską i Elżbietę 
Szeląg oraz pana Andrzeja Stolarskiego.
 Wybory sołtysów, rad sołeckich, przewod�
niczących zarządów osiedli i zarządów trwały 
przez prawie cały czerwiec. Prowadzili je pra�
cownicy Urzędu Gminy Raszyn: Alicja Mali�
nowska, Katarzyna Gardynik, Mirosław Chmie�
lewski i Dominik Chmielewski. Zapewniali 
obsługę techniczną, czuwali nad poprawnością 
głosowań, udzielali informacji na pojawiające 
się wątpliwości. 
 W prawie każdym spotkaniu uczestniczył 
też Wójt Andrzej Zaręba. Dzięki jego obecno�
ści wielu mieszkańców uzyskało odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania. Wójt wyjaśniał, jakich 
inwestycji mogą się w najbliższym czasie spo�
dziewać mieszkańcy, informował o sposobach 
rozwiązywania problemów, uczulał na kwestie 
prawne utrudniające inwestycje w niektórych 
miejscach. W ten sposób zebrania były nie tylko 
czasem wyborów, ale też miejscem bezpośred�
niego kontaktu władz gminy z mieszkańcami. 
 A na koniec – były też okazją do podzię�
kowania tym Sołtysom i Przewodniczącym 
Rad Osiedli, którzy nie będą pełnić funkcji 
w  kolejnej kadencji. Wszystkim, zarówno 
tym, którzy dalej będą reprezentować swoje 
wsie i osiedla, jak też tym, którzy zakończyli 
kadencję, należą się serdeczne gratulacje 
i podziękowania. Za tę wspaniałą pracę, której 
inaczej, jak społeczną nazwać nie można. 
 Sołtysów i Przewodniczących Zarządów 
Osiedli, już w najbliższym czasie, czekają 
ważne działania – rozdysponowanie funduszy 
sołeckich na 2016 r. Choć jest to decyzja całych 
wspólnot wiejskich, to zwykle na liderach 
spoczywa obowiązek tworzenia propozycji 
takiego  wydatkowania środków, które będą 
najlepiej służyć mieszkańcom.              Jacek Kaiper 
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Sesja ABSOLUTORYJNA

Trzydziestego czerwca odbyła się wyjątkowo długa, bo trwająca od godziny 12 do 22, X Sesja 
Rady Gminy Raszyn. Porządek obrad przewidywał aż dwadzieścia osiem punktów, w tym, 
na początku, po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu z IX Sesji Rady Gminy, sprawozdanie 
z wyborów sołeckich i uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze, dopiero co wybranym 
sołtysom. 

Wręczenie zaświadczeń sołtysom 
i Przewodniczącym Zarządów Osiedli

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli, 
jak podkreślił Wójt Andrzej Zaręba, są łącz�
nikiem pomiędzy Urzędem Gminy a środo�
wiskiem, które ich wybrało. Wobec władz 
reprezentują interesy lokalnej społeczności, 
a sąsiadom tłumaczą posunięcia władz, dzięki 
nim istnieje stały związek Urzędu Gminy 
z mieszkańcami. Od kilku lat sołectwa dys�
ponują pieniędzmi w postaci tzw. funduszy 
sołeckich, które mogą wydatkować, np. ini�
cjując, w porozumieniu z Gminą konieczne 
inwestycje. To rodzaj funduszu partycypa�
cyjnego.  Dobrym przykładem takiej współ�
pracy jest parking w Dawidach Bankowych 
koło Kościoła Świętego Mateusza, na budowę 
którego pobliskie sołectwa przeznaczały przez 
kilka lat swoje fundusze.
 Wręczenie zaświadczeń przyjęło charakter 
gminnej uroczystości. Dokumenty wręczał 
Wójt w asyście Dariusza Marcinkowskiego 
Przewodniczącego, Anny Matrackiej i Sławo�
mira Ostrzyżka Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy, gratulował wyboru i składał podzię�
kowania za owocną współpracę w ubiegłej 
kadencji tym, którzy zostali wybrani ponow�
nie, a  także tym, którzy zakończyli swoja 
pracę.

Absolutorium dla Wójta

X Sesja była szczególna, również dla�
tego, że w trakcie jej trwania Wójt Andrzej 
Zaręba składał sprawozdanie z wykonania 
budżetu i sprawozdanie finansowe za 2014 r. 
Wójt podał poziom wykonania dochodów, 

szczególnie koncentrując się na zadaniach 
oświatowych. Zwrócił uwagę, że nasza gmina, 
do każdej złotówki subwencji oświatowej 
dokłada drugą, z własnego budżetu.  W gmi�
nach mających małe dochody szkoły są zamy�
kane, natomiast w Gminie Raszyn szkoły się 
rozbudowuje, remontuje  i dodatkowo wypo�
saża. Zwrócił tez uwagę, że w 2014 r, wykona�
nych zostało szereg znaczących inwestycji. 
Radni dopytywali się o szczegóły sprawoz�
dania finansowego, uzyskując wyjaśnienia 
od Wójta i Pani Skarbnik Lilianny Kłos. Zamy�
kając dyskusję nad sprawozdaniem, Radny 
Sławomir Ostrzyżek, powiedział, że absoluto�
rium za rok 2014, o które występuje teraz Wójt, 
zostało mu już przyznane w wyborach samo�
rządowych jesienią 2014 r. przez przytłacza�
jącą większość mieszkańców Gminy Raszyn, 
którzy poprali kandydaturę Andrzeja Zaręby 
na funkcję Wójta Gminy Raszyn. W rezultacie 
głosowania Rada Gminy Raszyn jednogłośnie 
uchwaliła absolutorium dla Wójta z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2014.
 Rada pogratulowała Wójtowi, a on ser�
decznie podziękował wzajem, podkreślając, 
że dzisiejsze absolutorium oznacza również 
wysoką ocenę pracy Rady Gminy i jej wkład 
w rozsądny zarząd finansami.

Uhonorowanie
Powstania Warszawskiego

W  czasie dalszych obrad ustalono wyso�
kość opłat targowych, rozważono tworze�
nie stałych miejsc do handlu, nadano nazwę 
nowej ulicy i  już się wydawało, że całość 
sesji odbędzie się zgodnie z przewidzianym 
porządkiem, gdy do sali obrad weszła grupa 

kibiców Legii na czele z panem Krzysztofem 
Będkowskim. Pan Krzysztof przedstawił dele�
gację, jako kibiców Legii i patriotów szcze�
gólnie zauroczonych mitem Powstania War�
szawskiego. Opisał ich zaangażowanie przy 
porządkowaniu grobów Powstańców, deko�
rowaniu kładki nad Aleją Krakowską w sto�
sowny transparent i pielęgnowaniu tradycji 
patriotycznej; np. w tym roku przez wypro�
dukowanie i sprzedaż koszulek z polskimi 
emblematami. Młodzi mężczyźni wydelego�
wali jednego spośród siebie, który przedstawił 
cel wizyty. Postanowili oni w swoim gnieździe 
w Raszynie uhonorować powstanie Warszaw�
skie przez nadanie nazwy placowi naprzeciw 
Urzędu Gminy: Plac Powstańców Warszaw�
skich 1944. Zapał młodych ludzi udzielił się 
radnym, którzy upewniwszy się, że taka ini�
cjatywa nie wiąże się ze zmianą adresów, 
przegłosowali wniosek jednogłośnie i bez 
zbędnej dyskusji. Nowa nazwa obowiązy�
wać będzie za czternaście dni od sesji, takich 
bowiem wakacji wymaga procedura. Po gło�
sowaniu, pan Będkowski zaprosił wszystkich 
na Plac Powstańców 1 sierpnia o godzinie 17, 
na uroczyste obchody rocznicowe.

Zakończenie X Sesji

Obrady przeciągnęły się do późnej nocy. Prze�
głosowano jeszcze: miejscowy plan zago�
spodarowana przestrzennego dla Rybia, 
obszar III, część I i część II, dla wsi Falenty 
Nowe w rejonie ul. Grudzi i ul. Willowej, przy�
jęto program profilaktyki zakażeń brodaw�
czakiem ludzkim, na lata 2016 – 2020 oraz 
przedyskutowano i przyjęto pakiet uchwał 
dotyczących utrzymania czystości w Gminie 
i gospodarowania odpadami. Ostatecznie, 
po dokonaniu koniecznych zmian we wcze�
śniejszych uchwałach, wysłuchaniu sprawoz�
dania Wójta i przewodniczących komisji z bie�
żącej działalności obrady zostały zamknięte.

Jacek Kaiper

X SESJA RADY GMINY

Tuż po przyjętym jednogłośnie przez Radę Gminy Raszyn absolutorium za rok 2014 © J. Kaiper Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedli kadencji 2015-2019 © M. Kaiper
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CENTRUM MEDYCZNE RASZYN
W grudniu 2015 r. kończy się umowa dzier�
żawy Centrum Medycznego Raszyn przez 
wieloletniego najemcę: Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwar�
tego Warszawa Ochota, potocznie zwanego 
przez mieszkańców ZOZ�em Ochota. Zgodnie 
z powszechnie panującą opinią jest to opera�
tor, który nie do końca radzi sobie z zapew�
nieniem mieszkańcom usług z zakresu pod�
stawowej opieki zdrowotnej. Jak wynika 
z  przeprowadzonego ostatnio wywiadu, 
na 60 pacjentów dziennie zgłaszających się 
po poradę internisty, przyjmuje 40. Sytuacja 
taka powoduje, że kolejki do rejestracji usta�
wiają się już o piątej rano. Stanowi to dużą 
niewygodę dla mieszkańców i źle świadczy 
o organizacji pracy ośrodka. Próby popra�
wienia sytuacji przyniosły niewielką zmianę, 
a ogólna praca placówki nadal nie jest pozy�
tywnie oceniana przez mieszkańców. Z tego 
względu Wójt Andrzej Zaręba i Rada Gminy 
Raszyn podjęli decyzję, że w najbliższym cza�
sie zostanie rozpisany przetarg wyłaniający 
nowego operatora, który lepiej niż poprzedni 
poradzi sobie z obsłużeniem mieszkańców. 

Co oferuje Gmina Raszyn?

Nie ulega wątpliwości, że Gmina Raszyn ofe�
ruje, w zakresie warunków do realizacji zadań 
służby zdrowia – bardzo dużo. Dysponujemy 
obszernym, nowoczesnym i doskonale wypo�
sażonym obiektem do prowadzenia podsta�
wowej i  specjalistycznej opieki zdrowot�
nej oraz bardzo dużą liczbą potencjalnych 
pacjentów. Wprawdzie wielu z naszych miesz�
kańców zrezygnowało z usług raszyńskiej pla�
cówki zdrowia, nie godząc się na oferowane 
przez SZPZLO Ochota warunki, ale sądzić 
można, że wielu z nich, jeśli przekona się, że tu 
jest lepiej, wróci, bliżej domu. 

Wybór nowego operatora

Poszukiwania nowego operatora w Gmin�
nym Ośrodku Zdrowia, który byłby w stanie 
dobrze obsłużyć wszystkich pacjentów, to 
dla Wójta Andrzeja Zaręby jedno z najważ�
niejszych zadań bieżącego roku. Operator 
zostanie wyłoniony w drodze przetargu, dla�
tego warunkiem powodzenia całej operacji 
jest szczegółowe określenie, w jaki sposób 
placówka powinna być poprowadzona i co 
firma, która obejmie w dzierżawę Centrum 
Medyczne Raszyn, powinna nam zapewnić. 
O tym, że, mimo trudnej sytuacji w służbie 
zdrowia w Polsce, może być znacznie lepiej 
niż w Raszynie, wiedzą ci, którzy przenie�
śli się do innych placówek: w Michałowicach 

czy w Warszawie. Z tego względu poznawanie 
zasad pracy operatorów, którzy wypracowali 
znacznie bardziej skuteczne i satysfakcjo�
nujące mieszkańców, metody działania, jest 
dobrym sposobem na określenie tego, czego 
my również oczekujemy.

Gmina Babice poradziła sobie 
z problemem

Wójt Andrzej Zaręba od dłuższego czasu pro�
wadzi rozpoznanie w innych gminach, szcze�
gólnie tych, które w sprawie lecznictwa dla 
mieszkańców osiągnęły sukces. Gmina Babice, 
leży na obrzeżu Warszawy w rejonie Puszczy 
Kampinoskiej, jest nieco bardziej rozległa, 
lecz mniej ludna niż nasza, jednak rozwija 
się równie dynamicznie. Zdając sobie sprawę 
z różnic i biorąc pod uwagę podobieństwa 
w dniu 2. 06. 2015 delegacja Gminy Raszyn 
w składzie: Wójt Andrzej Zaręba, Pełnomoc�
nik Wójta ds. Rozwoju Mirosław Chmielewski, 
Dyrektor GOK Marzena Lechańska, Kierownik 
Referatu Kadr i Zarządzania Michał Kucharski 
oraz radni: Sławomir Ostrzyżek wice Przewod�
niczący Rady Gminy, Teresa Nowak Przewod�
nicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Profilaktyki i Barbara Turek i Anna Wieteska 
udała się do Babic Starych, aby dowiedzieć się, 
w jaki sposób Wójt Krzysztof Turek rozwiązał 
podobny problem, ku, jak wieść niesie, zado�
woleniu mieszkańców i przy okazji dokonać 
lustracji miejscowego ośrodka zdrowia. 
 Jest on, jak się okazało sporo mniejszy 
niż nasz, nieźle wyposażony i funkcjonuje 
dopiero od ośmiu lat. Obsadę fachową zapew�
nia Centrum Medyczne Sorno, pełnoprofi�
lowy dostawca usług medycznych, związany 
zarówno ze specjalistyczną, jak i podstawową 
opieką zdrowotną. Firma powstała siedem�
naście lat temu i posiada w swoim zarządzie 
oprócz Ośrodka Zdrowia w Babicach, zakłady 
w Milanówku, Ożarowie Mazowieckim oraz 
Centrum Rehabilitacji w  Mościskach koło 
Grodziska Mazowieckiego. Menadżer firmy, 

który przedstawiał  jej osiągnięcia, rozwój 
i plany, stwierdził, że w przychodni w Starych 
Babicach udało się rozwiązać problem kole�
jek i skrócić oczekiwanie na wizytę u specja�
listy. Informację tę potwierdził wójt Babic, 
jednak z tym zastrzeżeniem, że nie od razu 
tak się stało. Najlepszym świadectwem suk�
cesu ośrodka zdrowia w Gminie Babice jest 
to, że z niewielu ponad tysiąca pacjentów na 
początku, obecnie Centrum Medyczne Sorno, 
obsługuje prawie 8000 pacjentów, z czego 
część nie z Babic, ale Warszawy. 
 Im bardziej prelegent malował obraz funk�
cjonowania przychodni w Babicach, tym bar�
dziej naszej delegacji rzedły miny. Radni 
zadawali szczegółowe pytania o organizację 
i obsadę lekarską, godziny, w których działa 
przychodnia oraz zakontraktowani specjali�
ści. W końcu przemówił Wójt Andrzej Zaręba, 
który przedstawił naszą sytuację, zapro�
sił Firmę Sorno do przetargu, który ma się 
odbyć w sierpniu i uprzedził, że wystartują 
w nim również inne podmioty. Wyraził wątpli�
wość, czy w przypadku ewentualnej wygranej, 
firma Sorno byłaby w stanie od razu przejąć 
opiekę nad ośmioma i pół tysiąca pacjen�
tów w Raszynie, skoro do mniejszej liczby 
w  Babicach dochodziła stopniowo i  przez 
wiele lat, na którą odpowiedział menadżer, 
że jego firma jest odpowiedzialna i jeśli się 
czegoś podejmie to temu sprosta. Wypo�
wiedź tę skwitował wójt Babic opinią, że może 
wszystko nie jest tak idealne, jak to przedsta�
wił prelegent, ale kierownictwo przychodni 
bierze pod uwagę opinie i krytykę i potrafi ela�
stycznie znaleźć wyjście z trudnych sytuacji. 
 Wizyta w Babicach była bardzo ważna, 
ponieważ pokazała, że i u nas można liczyć 
na  zmianę poziomu obsługi pacjentów, 
że  operatorowi opłaca się zatrudnić taką 
ilość lekarzy, którzy w sposób godny obsłużą 
chorych i potrzebujących pomocy, że są takie 
przychodnie, w których pacjenci nie muszą 
stać na mrozie od światu, żeby uzyskać dostęp 
do lekarza.                    Jacek Kaiper

CENTRUM MEDYCZNE RASZYN

Delegacja z Raszyna wraz z Wójtem Babic i Dyrekcją Sorno © J. Kaiper
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WIEŚCI Z POWIATU

Objazd dróg powiatowych w Gminie Raszyn
20 maja 2015 roku   Komisja 
Budżetu i  Finansów Publicz�
nych pod przewodnictwem 
Katarzyny Klimaszewskiej oraz 
Komisja Inwestycji i Rozwoju 

Gospodarczego pod przewodnictwem Aure�
lii Zalewskiej wzięły udział w objeździe dróg 
powiatowych usytuowanych we wszystkich 
sześciu gminach Powiatu Pruszkowskiego, 
w tym również, co nas najbardziej intere�
suje, na terenie Gminy Raszyn. Celem wizji 
było zapoznanie radnych z przebiegiem dróg 
powiatowych, ich logistycznym położeniem, 
zapoznanie się z ich stanem oraz określenie 
zakresu przyszłych, koniecznych moderni�
zacji. Radni, znający problemy swoich gmin, 
sugerowali podjecie niezbędnych działań 
inwestycyjnych, modernizacyjnych i remon�
towych na określonych odcinkach dróg. Każdy 
z nas mógł zgłosić największe „bolączki” doty�
czące jego regionu.

 Do wizji lokalnej w Gminie Raszyn zapro�
ponowałam następujące drogi powiatowe: 
– Droga Hrabska (Falenty)
– ul. Długa (Łady)
– ul. Złota (Podolszyn Nowy)
– ul. Źródlana (Falenty Duże)
– ul. Graniczna (Janki)
– ul. Sękocinska (Sękocin Nowy)
 Podkreśliłam to, co dla nas, mieszkańców 
Raszyna jest najważniejsze, czyli ocenę stanu 
tych dróg oraz nasze postulaty to jest: nie�
zbędną poprawę nakładek i poboczy, czysz�
czenie i  udrożnienie rowów, ewentualną 
modernizację rowów z uwzględnieniem wyło�
żenia ich kostką eko, dokończenie chodników, 
wykonanie krawężników, wykonanie odwod�
nień przy mostkach oraz zaprojektowanie ulic 
wraz z odwodnieniami, które moglibyśmy 
wykonać po zakończeniu prac przy kanaliza�
cji gminnej.
 Po zapoznaniu się radnych powiatu 

ze stanem technicznym dróg powiatowych 
wskazanych przez nas w  czasie lustracji, 
na  kolejnych komisjach merytorycznych, 
radni oraz zarząd powiatu będzie pracować 
nad „strategią rozwoju” oraz planami inwesty�
cyjnymi sieci dróg, których realizacja nastąpi 
już w obecnej kadencji. 

Katarzyna Klimaszewska
Radna Powiatu Pruszkowskiego 

Bieżące modernizacje i oczyszczanie dróg powiatowych
W odpowiedzi na moje pismo dotyczące bie�
żących modernizacji dróg powiatowych znaj�
dujących się na terenie Gminy Raszyn, zło�
żone do wydziału Inwestycji i Drogownictwa 
w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego, otrzy�
małam następujące informacje:
Harmonogram prac związanych z konserwa-
cją rowów przydrożnych w Gminie Raszyn:
SIERPIEŃ
17�29 2844W odcinek Falenty Nowe – Podol�
szyn Nowy 390 mb

WRZESIEŃ
1 �12 3119W odcinek Janki – Falenty Nowe 200 
mb

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy 
Raszyn sprzątniętych wraz z chodnikami 
po sezonie zimowym w  dniach 27.04.15 
– 05.05.2015:
3121W Raszyn – Dawidy Bankowe (ul. Spor�
towa, Raszyńska, Jaworowa, Warszawska)
3125W Wolica – Sękocin Stary (ul. Sękocińska)

3113W Opacz Mała – Raszyn (ul. Pruszkowska)
3119W Janki – do drogi nr 2844W (ul. 
Falencka)
3120W Łady – do drogi nr 7 (ul. Droga 
Hrabska)
2841W Zgorzała – Dawidy (ul. Starzyńskiego)
3122W Nowy Podolszyn – Dawidy (ul. Długa)

Katarzyna Klimaszewska, Radna Powiatu Pruszkowskiego

Zmagań o Kinetyczną ciąg dalszy
Choć Kinetyczna to ulica należąca do War�
szawy, stan jej nawierzchni wpływa bezpo�
średnio na komfort życia naszych mieszkań�ń�
ców. Z  tego względu od wielu lata trwają 
starania o  naprawianie jej nawierzchni. 
Przez długie lata o odcinek od  Złotych Łanów 
do Wirażowej walczyli sołtysi Dawid, teraz 
w starania włączyła się Radna z Jaworowej, 
Pani Agnieszka Boczkowska. 
 Szczególnej degradacji ulica uległa 
w trakcie budowy Południowej Obwodnicy 
Warszawy, jako, że korzystały z niej ciężkie 
pojazdy budujące trasę. Na odcinek drogi 
od Objazdowej do wiaduktu, w celu utwar�
dzenia drogi zwożono gruz, szkło, bloczki 

betonowe i złom z likwidowanych ogródków 
działkowych Na Paluchu. Ilość śmieci spowo�
dowała znaczne podniesienie poziomu drogi 
w stosunku do posesji położonych przy dro�
dze. Pisma licznie słane do GDDKiA i  Zarządu 
Dróg Miejskich, nie dawały efektów. 
 Od połowy stycznia br. Pani Agnieszka 
Boczkowska zabiegała o spotkanie z Prezy�
dent Warszawy Hanną Gronkiewicz�Waltz, 
która przekazała sprawę swojemu zastępcy 
Panu Jackowi Wojciechowskiemu. Po dwóch 
miesiącach usilnych  starań, 20.03.2015 r. 
odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła 
również Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 
Pani Grażyna Lendzion. Podczas spotkania 

przekazane zostały zdjęcia Kinetycznej, które 
pokazywały, że po opadach deszczu i zimo�
wych roztopach przejście i przejazd drogą 
są niemożliwe. Na efekty spotkania Pai 
Agnieszka Boczkowska czekała dwa mie�
siące, kiedy to Kinetyczna, na całej długości, 
została wyłożona jednorodną, grubą war�
stwą destruktu. – Nie jest to ulica asfaltowa, ale 
na pewno mieszkańcy mogę normalnie przejechać 
i przejść suchą stopą. Będę dalej starać się, aby na 
ul. Kinetycznej powstała nawierzchnia asfaltowa, 
ponieważ mieszkańcy na to zasługują. – powie�
działa Radna. Gratulujemy skuteczności. 

Małgorzata Kaiper

Radni Powiatowi – wizja na drogach
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XXX-lecie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Raszynie

W 2015 r. minęło 30. lat od chwili powołania 
w Raszynie Rejonowego Cechu Rzemiosł Róż-
nych w Raszynie, który swoim zasięgiem obej�
mował w owym czasie 628 zakładów z terenu 
Gminy Raszyn (580 zakładów) i Gminy Tar�
czyn (62 zakłady). Pierwsze Walne Zgroma�
dzenie,  które podjęło uchwałę o utworzeniu 
organizacji oraz treści Statutu, miało miejsce  
22 grudnia 1984 r., zaś 18 marca 1985 r. – został 
on zarejestrowany w Urzędzie Miasta Stołecz�
nego Warszawy i wpisany jako „Rejonowy 
Cech Rzemiosł Różnych”. 
 Utworzenie Cechu stanowiło dopowiedź 
na potrzebę konsolidacji licznych zakła�
dów rzemieślniczych, które w  zrzeszeniu 
się we wspólnej organizacji widziały szansę 
na zwiększenie siły swojego oddziaływania 
i wzmocnienie roli społeczności cechowej. 
Świadectwem zapotrzebowania na funkcjo�
nowanie w Raszynie, które potocznie nazy�
wano „zagłębiem rzemieślniczym” organi�
zacji zrzeszającej zakłady i małe firmy, było 
zarejestrowanie w 1989 r. 869 zakładów, czyli  
o 289 więcej niż w chwili powstania Cechu. 
 Początki, jak wspominają uczestnicy uro�
czystości zorganizowanej z okazji Jubileuszu, 
były bardzo trudne. Brakowało rąk do pracy, 
miejsca, sprzętu, środków finansowych. Nie�
małe utrudnienie stanowiła zmienność prze�
pisów prawa. Z tego względu zarząd rozpoczął 
starania o wybudowanie własnej siedziby. 
W maju 1985 r. uchwałą Sesji Gminnej Rady 
Narodowej w Raszynie Cechowi Rzemiosł 
została przydzielona działka o pow. 1200 m2 
przy al. Krakowskiej. Poświęcenie kamienia 
węgielnego pod budowę Domu Rzemiosła 
nastąpiło 26 kwietnia 1987 r.,  po uroczystej 
Mszy Św. celebrowanej przez JE Ks. Biskupa 
Władysława Miziołka w  asyście Ks. Dzie�
kana Stanisława Leszczyńskiego, w obecno�
ści fundatorów � Starszyzny Cechowej, władz 

miejskich i członków Cechu,  w Kościele pw. 
Św. Szczepana W Raszynie, podczas której 
poświęcone zostały insygnia i sztandar Cechu. 
12 czerwca tegoż roku powołany został Spo�
łeczny Komitet budowy Domu Rzemiosła, 
w skłąd którego weszli: Stanisław Turek, Tade�
usz Pawłowski, Tadeusz Oliszewski, Ireneusz 
Lewandowski i Jerzy Jeromin. 
 Od 1989 r. zmiana ustawy o działalności 
gospodarczej powoduje stopniowy spadek 
liczby członków Cechu, co przekłada się na 
znaczne zmniejszenie środków potrzebnych 
do wybudowania siedziby.  W kwietniu 1986 r. 
Zarząd podjął decyzję o zleceniu Spółdzielni 
Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plasty�
ków „Espea” wykonania początkowych prac 
projektowych budynku Cechu. W kolejnych 
latach prace stopniowo postępowały, głównie 
dzięki wsparciu finansowemu i wykonywaniu 
robót przez niektórych rzemieślników. Z jubi�
leuszowego opracowania wynika, że najwięk�
szy udział mieli: Marian Konecki, Franciszek 
Sołtysiak, Andrzej Szumacher, Marian Tysz�
kiewicz, Stanisław Turek, Jan Karwatow�
ski, Benedykt Skociński, Czesław Olechno, 
Tadeusz Oliszewski, Władysław Walczak 
oraz Jerzy Jeromin. 31 grudnia 1988 r. zakoń�
czono pierwszy etap budowy – stan surowy 
otwarty. 9 czerwca 1989 r. nastąpiło pod�
pisanie aktu notarialnego oddania działki 
przy al. Krakowskiej Cechowi w użytkowanie 
wieczyste. W kolejnych latach prace powoli 
posuwały się do przodu. W listopadzie 1992 r. 
podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Cechu podjęta została decyzja o notarial�
nym ustanowieniu współwłasności powsta�
jącego budynku z Gminą Raszyn i wspólnym 
prowadzeniu inwestycji. Kolejne działania, 
podjęte na mocy uchwały Walnego Zgroma�
dzenia Delegatów Cechu Rzemiosł Różnych 
w Raszynie doprowadziły, w czerwcu 1993 r. 

do odstąpienia od umowy wieczystego użyt�
kowania w zamian za nieodpłatne przeka�
zanie ½ części nieruchomości na własność 
Cechu i ½ na własność Gminy Raszyn.
 Wydzielenie połowy budynku i uzyskanie 
do niej prawa własności pozwoliło Cechowi 
skoncentrować się na wykończeniu swo�
jej części. 27 kwietnia 1997 r., po uroczystej 
Msz Św. w Kościele Św. Szczepana w Raszy�
nie odbyło się uroczyste otwarcie Domu 
Rzemiosła. W 2003 r. nastąpiło ostateczne 
wydzielenie współwłasności, na mocy którego 
cech Rzemiosł Różnych uzyskał pełne prawo 
do części znajdującej się po północnej stronie 
obiektu. Po 19 latach Cech stał się właścicie�
lem nieruchomości.
 Przez 30 lat Cech Rzemiosł Różnych 
w Raszynie przechodził różne koleje losu. 
Zmiany gospodarcze, ustawodawcze zna�
cząco zmieniały kondycję finansową Cechu. 
Mimo tego instytucja przetrwała i  z  roku 
na rok odnotowuje wzrastający wynik finan�
sowy. Z okazji jubileuszu, podczas uroczy�
stości którą rozpoczęła Msza Św. w kościele 
Św. Szczepana w Raszynie, a zakończyło spo�
tkanie w Pałacu w Falentach, podsumowano  
minione lata, które z pewnością można uznać 
za udane. 

Małgorzata Kaiper 

30. LECIE CECHU

Obchody 30. lecia Cechu © arch. Cechu

Budynek Cechu – grudzień 1988 r. © arch.
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50 LECIE KS RASZYN

Pięćdziesięciolecie KS Raszyn
Gdyby na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku Kazimierz Jedynak nie przejeżdżał 
na rowerze obok zaimprowizowanego boiska przez grupę młodych ludzi, nie było by Klubu 
Sportowego Raszyn. Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia.

Dwudziestego czerwca, w sobotę, odbyły się 
uroczyste obchody pięćdziesięciolecia KS 
Raszyn. Rozpoczęły się Mszą  Św.w kościele 
parafialnym Św. Szczepana w  Raszynie, 
celebrowanej uroczyście przez ks. prałata 
Zdzisława Karasia, ks. Prałata Bartłomieja 
Kapałki, ks. kanonika Grzegorza Jaszczyka, 
z udziałem działaczy Klubu i władz samo�
rządowych, potem przeniosły się do gmachu 
Centrum Kultury Raszyn, gdzie w sali widowi�
skowej odbyły się główne uroczystości. Lwią 
ich część zajęły wspomnienia, dzisiejszych 
działaczy, a kiedyś sportowców, o tym, jak 
Klub powstawał, kto się do tego przyczynił, 
kiedy rozegrano pierwszy mecz, jak społecz�
nie budowano boiska, skąd się wziął budy�
nek Klubu. Prelegenci nie dali szans nudzie, 
opowiadali ciekawie, a żywa reakcja widowni 
świadczyła, że ich zaangażowanie udzieliło się 
innym.
 Gdyby Kazimierz Jedynak nie zsiadł 

z roweru i nie poprosił młodych ludzi żeby 
zagrać z nimi na boisku przy ulicy Słonecznej, 
a potem w innym gronie, przez kilka lat nie 
prowadził rozmów z dyrekcjami szkół, wła�
dzami ówczesnego samorządu, nie powstałby 
w roku 1965 LZS Raszyn, następnie przemia�
nowany na MLKS, a  ostatecznie, wraz ze 
zmianą ustroju państwa, na KS Raszyn. Nie 
byłoby dziesiątek zaangażowanych działaczy, 
o których celnie wyraził się w podsumowaniu 
obchodów pięćdziesięciolecia Wójt Andrzej 
Zaręba, że o działaczach sportowych mówi się 
rozmaicie, przeważnie wiążąc ich z niejasnymi 
operacjami finansowymi, wyprowadzaniem 
pieniędzy ze spotu, natomiast o działaczach 
KS Raszyn można powiedzieć, że Klub istnieje 
dzięki ich pracy i szczodrości, że bez nich nie 
byłoby Klubu.
 Pięćdziesiąt lat temu pierwsze piłki 
i stroje sportowe ufundowali raszyńscy rze�
mieślnicy, transport drużynie na rozgrywki 
zapewniła Gminna Spółdzielnia otwartą cię�
żarówką Lublin, na co dzień służącą do rozwo�
żenia pieczywa, a pomieszczenia do odpraw 
przedmeczowych odbywały się w prywatnym 
domu Kazimierza Jedynaka. Do końca lat sie�
demdziesiątych trwała budowa stadionu przy 
ulicy Sportowej 30, ale zanim nastąpiło otwar�
cie, Francuzi budujący Novotel zajmowali 
jego teren, jako zaplecze budowy, a wypro�
wadzając się pozostawili barak, który dziś 
stanowi budynek siedziby Klubu.
 Gdyby Wiesław Szustak, następny prezes 
(w latach 1976 – 1997), dzięki pracy na lotnisku 
Okęcie nie pozyskał dla Klubu profesjonal�
nego oświetlenia, na głównej płycie nowego 
stadionu nie trenowałaby w 1999 roku kadra 
Polski przed meczem z Armenią.
 Gdyby Piotr Pikiel, w latach 2009� 2014 
prezes KS Raszyn, nie zakończył kariery pił�
karskiej i nie dokuczał mu brak aktywności 
sportowej, nie byłoby Ogólnopolskiego Biegu 
Raszyńskiego, który odbył się w tym roku po 
raz szósty, gromadząc setki zawodników 
i kilka razy więcej kibiców.
 Gdyby, gdyby, gdyby... . Takie wątpliwo�
ści można mnożyć. Wreszcie, sekcja piłki 
nożnej, oczko w głowie działaczy, w sezonie 
2003/2004, odnotowuje swój upragniony suk�
ces; awans reprezentacji do Ligi Okręgowej. 
Odtąd, aż dziesięć lat musi minąć, aby w sezo�
nie 2013/1014 pod trenerem Jackiem Romań�
czukiem i za czasów prezesury Jacka Wiszo�
mirskiego drużyna piłki nożnej awansowała 
do IV Ligi.

 Ale KS Raszyn, to nie tylko męska piłka 
nożna. Jest również drużyna żeńska senio�
rek, która we współpracy z trenerem Łuka�
szem Wojciechowskim zdobyła miejsce 
w I Lidze. Jest sekcja podnoszenia ciężarów 
założona w 2002 roku z inicjatywy Sławo�
mira Ruszczyka medalisty Mistrzostw Polski, 
odnosząca poważne sukcesy w Mistrzostwach 
Wojewódzkich, Warszawy i Akademickich. 
Ale największe sukcesy odnoszą młodzi pię�
ściarze prowadzeni przez trenera Krzysztofa 
Wójcika, pod bacznym okiem kierownika sek�
cji i jej sponsora Jacka Gromka. Jest amator�
skie koło brydża sportowego...
 Przez pięćdziesiąt lat Klub rozrastał się, 
zdobywał doświadczenie i laury, coraz więcej 
osób poświęcało mu swój czas i zapał. W trak�
cie uroczystości rozdano wiele pamiątkowych 
medali, wyróżnień, orderów, a było za co.  Jak 
powiedział podsumowując spotkanie jubile�
uszowe Andrzej Zaręba: historia KS Raszyn, 
poprzez swoich działaczy i zawodników, jest 
nierozerwalnie związana z historią Gminy, 
nie ma jednej bez drugiej.                   Jacek Kaiper

Uroczystość 50. lecia © J. Kaiper

Trening biegowy KS Raszyn w Falentach © arch. J. Witkowski

Piłkarze KS Raszyn z trenerem przed rozpoczęciem meczu

Obchody w CKR © J. Kaiper

Lata 60, 70 – na terenie stadionu w Raszynie © arch. J. Witkowki

Ks. Z. Karaś, ks. B. Kapałka i ks. G. Jaszczyk © J. Kaiper
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NASI MIESZKAŃCY

Sękocin w Korei

Chociaż w Korea International School – mię�
dzynarodowej szkole w Korei jest tylko dwóch 
uczniów z Polski, to każdy dobrze kojarzy nasz 
kraj. Julek i Wojtek, na co dzień uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Sękocinie, w tym roku 
uczą się w szkole międzynarodowej w Korei. 
W kwietniu zorganizowano tutaj Dzień Mię�
dzynarodowy, w którym nasza rodzina wzięła 
czynny udział. Z pomocą dwóch Hindusek, 
Rosjanki i Koreanki przygotowaliśmy stoisko 
polskie. Nikt nie przeoczył naszego stoiska, 
bo od progu rzucała się w oczy piękna, kolo�
rowa dekoracja wykonana z rysunków dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Sękocinie. Jeszcze 
jesienią pani pedagog rozpoczęła gromadze�
nie rysunków, których tematem była „Polska”, 
a kilka tygodni przed imprezą odebrałam 
paczkę z prawie setką prac. Podzieliliśmy je 
na kilka tematów: stolica, inne miasta, przy�
roda, baśnie i legendy, ważne święta. Pośród 
rysunków umieściliśmy kontur Polski i zazna�
czyliśmy kilka najpiękniejszych miejsc, a obok 
nich umieściliśmy kody QR, które umożli�
wiły sczytanie adresu do filmów na youtu�
bie, pokazujących krajobrazy z tych stron. 
Na ścianie powiesiliśmy też portrety najbar�
dziej znanych Polaków, również z kodami QR 
odsyłającymi do informacji o nich w Interne�
cie. Dekorację dopełniało okno z naklejonymi 
na szybach wycinankami, a ponieważ dwa 

tygodnie wcześniej obchodziliśmy ważne dla 
Polaków święto – Wielkanoc, postawiliśmy 
także koszyczek z pisankami, palmy wielka�
nocne przesłane z Polski razem z cukrowymi 
barankami, ale także palmy zrobione przez 
nas. Nasi goście zachwycali się dobrym, pol�
skim prawdziwym chlebem na zakwasie, 
podanym z twarogiem na słono i na słodko 
(wszystko domowej roboty), polskimi sło�
dyczami – ptasim mleczkiem, piernikami 
i krówkami oraz kompotem. Odwiedzający 
mogli także zrobić własną wycinankę, poma�
lować pisankę i skleić polska flagę – najła�
twiejszą ze wszystkich na wystawie, ale i tak 
połowa była do poprawki, bo czerwony pasek 
lądował na górze. Wszyscy (także sama pani 
dyrektor) robili sobie zdjęcia w stroju łowic�
kim. Każdy mógł też zabrać przygotowaną 
przez nas ulotkę z podstawowymi polskimi 
słowami, jak „proszę, „dzień dobry”, a także 
z wymową po angielsku, a po drugiej stronie 
umieściliśmy kontur Polski z kodami QR, żeby 
można było wrócić do filmów na spokojnie, 
w domu i być może w przyszłości zaplanować 
podczas podróży po Europie, także przysta�
nek w naszym kraju. Na ekranie w sali konfe�
rencyjnej odtwarzany był film zmontowany 
z prezentacji różnych krajów, a w holu można 
było posłuchać składanki piosenek melodii 
z różnych krajów. My przygotowaliśmy film 

znaleziony w Internecie pt. „Poland is beauti�
ful”, do posłuchania przekazaliśmy „Poloneza 
A�dur” Chopina o „Przepióreczkę” w wykona�
niu Mazowsza.
 W  przygotowania do Dnia Międzyna�
rodowego włożyliśmy mnóstwo czasu 
i pracy, ale warto było, żeby potem usłyszeć: 
„Nie wiedziałem, że Polska jest taka piękna”, 
„Polska to jeden z krajów, który chciałbym 
odwiedzić”. 

Katarzyna Buczyńska

Firma ubezpieczeniowa PASSA, Autoryzowany Przedstawiciel Największych Banków, Firm Leasingowych 
i Ubezpieczeniowych poszukuje pracowników: 

specjalistów ds. kredytów i ubezpieczeń (kilka osób), specjalistę ds. ubezpieczeń (1 osoba). 
05-090 Raszyn, Al. Krakowska 27 A, tel./fax.: +48 22-720-18-65; +48 22-720-35-95 www.passa.info

************************************************
Zatrudnię do biura rachunkowego samodzielną księgową/-go z doświadczeniem w b.r. 

Znajomość przepisów CIT, PIT, VAT, ZUS oraz Kadry. Mile widziana znajomość programu RAKS SQL, PŁATNIK. 
Praca Raszyn, dobry dojazd. Miła atmosfera. Cv na biuropraca1000@wp.pl. 

TAXES Biuro Rachunkowe Renata Błasiak, Al. Krakowska 27a, 05-090 Raszyn, 
tel. 509-342-510, tel/fax 22 724-42-94, email: RenataBlasiak@wp.pl, www.taxes-biurorachunkowe.pl

D A M  P R A C Ę

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!).
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Remont ulic w Nowych Grocholicach
W czerwcu rozstrzygnięto przetargi na budowę dwóch ulic w Nowych Grocholicach. Pierwsza z nich to Błotna o długości ok. 165 mb, 
która po zakończeniu przebudowy będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego z jednostronnym chodnikiem i opaską z kostki 
betonowej. W ulicy przebudowany zostanie kanał deszczowy, a także wykonane brakujące przyłącza wodociągowe.
 Kolejne zadanie to budowa Jesiennej na zachód od ul. Waryńskiego. Na 90 mb drogi zaprojektowano ciąg pieszo�jezdny z kostki 
betonowej, z odwodnieniem za pomocą drenażu francuskiego znajdującego się w osi jezdni, z odprowadzeniem do wpustu ulicznego 

znajdującego się w ul. Waryńskiego. 
 Najlepsze warunki finansowe zapro�
ponowała, w obydwu zadaniach, firma 
FAL�BRUK p z  o.o. z  Warszawy, którą 
znamy z licznych, bardzo dobrze wykona�
nych inwestycji. Przebudowa ulicy Błotnej 
będzie kosztować 361 620 zł, a Jesiennej 
– 78 720 zł. Obydwie inwestycje powinny 
zostać zakończone do 31 sierpnia br.  

Przebudowa Leszczynowej w Sękocinie Nowym
Przebudowa ulicy Leszczynowej dobiega końca. Położono już asfalt i krawężniki trwają jeszcze obróbki studzienek wodnych i kanali�
zacyjnych. To inwestycja realizowana przez powiat, ale jakże ważna dla naszej gminy. Nareszcie jest tak, jak być powinno – najpierw 
gmina Raszyn położyła sieć kanalizacji 
sanitarnej, a dopiero potem powiat poło�
żył nawierzchnię. Jeszcze trochę, a urokliwe 
miejsce w nasze Gminie uzyska godny sie�
bie wjazd.

Szansa na Złote Łany
Ulica Złote Łany, mimo że bardzo krótka, ma kluczowe znaczenie dla komunikacji pomię�
dzy naszą gminą, a Okęciem. Dzięki niej, dojazd do lotniska może trwać siedem minut. Pod 
koniec czerwca br. rozstrzygnięty został przetarg na „wykonanie dokumentacji projektowej, 
opracowań geodezyjno�prawnych wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację 
Inwestycji Drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi  w ciągu ulicy Złote Łany na odcinku od ul. 
Warszawskiej do wiaduktu nad trasą S7 w Dawidach oraz od w/w wiaduktu do ul. Kine�
tycznej  w Warszawie”. Oznacza to, że po wielokrotnych próbach porozumienia się z wła�
ścicielami gruntów leżących w części ulicy Złote Łany, Wójt Gminy Raszyn podjął decyzję 
o budowę drogi w oparciu o procedurę ZRID. Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji 

ZRID podjęło się wykonać, za kwotę 72 500 zł Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji 
Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp z o.o., z Białegostoku. Procedura będzie trwała prawie dwa lata i powinna 
zakończyć się 27.04.2017 r. Po tym fakcie z pewnością gmina przystąpi do budowy ulicy. Należy mieć nadzieję, 
że podobna decyzję podejmie Warszawa w stosunku do ulicy Kinetycznej.  

Błotna © J. Kaiper

Leszczynowa © J. Kaiper

Tak wyglądają teraz © J. Kaiper

Budowa Jesiennej © J. Kaiper

Leszczynowa © J. Kaiper

INWESTYCJE
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Nowa ulica Prusa
Jeśli ktoś bywa tu nie częściej niż raz na miesiąc, przeżyje duże zaskoczenie. Ulica 
nie tylko jest wyposażona w kanalizację, ale i w odwodnienie. Jeśli, ktoś mieszka 
przy niej, nareszcie ma piękną ulicę i „święty spokój”. Jeszcze tylko posprzątać 
i jak na obrazku.

Ulica Topolowa czeka na przebudowę
Dziurawa jezdnia, chodniki rozjeżdżone i powykrzywiane od korzeni. Niedługo wszystko 
się zmieni, podpisano umowę na „Przebudowę ul. Topolowej we wsi Rybie gm. Raszyn” 
w trybie przetargu nieograniczonego ze zwycięską firmą: MMDB Tomasz Kowalski z War�
szawy.  Przebudowana Topolowa, o długości 557 metrów, będzie miała jezdnię o szerokości 
5,5 m, z szarej kostki, a podjazdy do posesji z czerwonej. Przewidziano również, co ucieszy 
mieszkańców, przebudowę kanału deszczowego. Od 30 września br., za 616 749 zł, z pię�
cioletnią gwarancją, Topolowa stanie się jedną z piękniejszych ulic Gminy Raszyn. Ale nic 
za darmo, mieszkańców czekają, niestety, utrudnienia.

Remont instalacji elektrycznych w SP w Raszynie
O konieczności kompleksowego remontu instalacji elektrycznej w SP w Raszynie mówiło się od dawna. W tym roku, 
w trakcie wakacji, do 25.08.2015 r. prace mają być wykonane. Najlepszą ofertę złożyła firma „ERLICH” Zakład Usług 
Elektrycznych Cezarego Feterlicha z Łodzi, z ceną za wykonanie zamówienia – 264 083,12 zł brutto. 

Kanalizacja z dofinansowaniem z UE
W czerwcu Wójt Andrzej Zaręba podpisał trzy umowy z wykonawcami sieci kanalizacyjnej. Pierwsza z nich została podpisana 10.06.15 
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno�Handlowym „MELIOREX” Sp. z o.o. z Raczek, która, w ramach realizacji 5 kontraktu w projekcie pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno�ściekowej w Gminie Raszyn – faza IV” wykona fragmenty sieci w ul. Salamonowskiej, Kwiatów 
Polnych, Lilii Wodnych oraz w sięgaczu od Miklaszewskiego. Firma zobowiązała się, za kwotę 228 410 zł wykonać prace do 30 września br. 
 Druga umowa została zawarta w dniu 12.06.15 z firmą KANWOD Wiesława Tarczyńskiego z Węglewa, a dotyczy budowy sieci kana�
lizacji sanitarnej w ulicy Mszczonowskiej w Jankach również w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności UE. 
Trzecia umowa, dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Laszczki za kwotę 513 901 zł, została podpisana 22.06.15 z konsorcjum 
firm PLASTU�BUD Zofii i Kazimierza Olszewskich z Ciechanowa i JB System Piotra Jagiełły z Warszawy, które wykonają sieć kanalizacji 
sanitarnej w ul. Leszczynowej w Laszkach oraz ul. Rzemieślniczej w Falentach Nowych. Obydwa kontrakty realizowane są w ramach 
kolejnego rozszerzenia I Fazy projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno�ściekowej w Gminie Raszyn”. Prace powinny być zakoń�
czone do 30 września br.

Prusa © J. Kaiper

Topolowa przed remontem © J. Kaiper

Umowa z konsorcjum PLASTU-BUD i JB System 
© M. KucharskiUmowa z firmą KANWOD © M. Kucharski

Wójt A. Zareba i przedstawiciel MELOREXU 
© M. Kucharski

INWESTYCJE

stronę redaguje Jacek Kaiper
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Międzynarodowy Dzień Dziecka w Raszynie

W tym roku lista organizatorów Międzynaro�
dowego Dnia Dziecka w Raszynie była znacz�
nie bogatsza, co powodowało, że było jeszcze 
więcej atrakcji niż zazwyczaj. Dzięki pracy 
Urzędu i Rady Gminy Raszyn, Centrum Kul�
tury Raszyn, KS Raszyn, Gminnego Ośrodka 
Sportu i Gminnego Ośrodka Kultury, Szkole 
Podstawowej im C. Godebskiego w Raszy�
nie oraz Stowarzyszeniu Wietnamczyków – 
Oddział w Raszynie program imprezy dla naj�
młodszych był niezwykle urozmaicony. Cały 
dzień, od godz. 9 rano wypełniały kolejne 
punkty programu, tak ciekawe i różnorodne, 
że dla uczestników czas mijał niepostrzeżenie.
 Od rana rozpoczął się Turniej Dziecię�
cych Drużyn Piłki Nożnej zorganizowany, 
z okazji 50. lecia przez KS Raszyn na mura�
wie stadionu K. Jedynaka. Młodzi zawodnicy 

pokazywali swoje umiejętności z jak najlep�
szej strony, pokazując kibicom, wśród których 
nie zabrakło władz samorządowych, że stać 
ich na wiele. 
 Od godz. 14 rozpoczęła się impreza 
dla dzieci i młodzieży. Było wszystko, co potra�
fią wymyślić dorośli dla dzieci, a dzieci sobie 
wymarzyć: karuzela, podniebna huśtawka, 
kucyk, zjeżdżalnie z wielkich, dmuchanych 
konstrukcji, a nawet pływanie w ogromnych 
przezroczystych piłkach. Pośrodku estrada, 
na której młodzi artyści z raszyńskich szkół 
i przedszkoli próbowali swoich sił, zachwyca�
jąc dorosłą publiczność wspaniałymi  wystę�
pami. Wokół stoiska z kiełbaskami, napojami 
watą cukrową i goframi. Pogoda dopisała, 
więc do sprzedawców lodów ustawiały się 
długie kolejki. 

 

Obchody Dnia Dziecka w Raszynie uświetnił 
swoją obecnością ambasador Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu Pan Pham Kien Thiet, 
którego podejmował Wójt Andrzej Zaręba.  
Z tej okazji zobaczyliśmy występy wietnam�
skiego dziecięcego zespołu tanecznego pre�
zentującego narodowe tańce oraz pokaz 
szkoły karate. W międzyczasie odbył się kon�
kurs wiedzy o Polsce i Wietnamie pomiędzy 
drużynami szkolnymi z Wietnamu i Polski. 
Nie ulega zatem wątpliwości, że obchodzi�
liśmy prawdziwie Międzynarodowy Dzień 
Dziecka.Na zakończenie wszystkim zaśpie�
wała „Gwiazda Wieczoru” Jadzia Kuzaka, 
laureatka programu Polsat TV „Must be 
the music”. 

Jacek Kaiper

DZIEŃ DZIECKA

Na ławce gospodarzy © J. Kaiper

Rozgrywki © J. Kaiper

Wesołe miasteczko © J. Kaiper

Wójt A. Zaręba ogłasza wyniki rozgrywek © J. Kaiper

Występ wietnamskiego zespołu © J. Kaiper

Po rozgrywkach © J. Kaiper
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Wyniki egzaminów do gimnazjum i sprawdzianu szóstoklasisty
Znamy już wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Dzieci i ich rodzice 
stoją przed ważną decyzją wyboru dalszej drogi kształcenia. Absolwenci szkół podstawowych 
muszą wybrać gimnazjum, w którym kontynuować będą naukę, zaś gimnazjaliści liceum, 
technikum czy zasadniczą szkołę zawodową. Duże znaczenie w wyborze dalszej drogi kształ-
cenia  maja wyniki egzaminów. To one oraz zainteresowania dzieci i wizja dalszej drogi życio-
wej decydują do jakiej szkoły będą aplikować.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
(tabela 1)

W  naszej gminie jest jedno gimnazjum 
–  w  Raszynie, przy ul. Unii Europejskiej 1. 
Szkoła po raz pierwszy przyjęła uczniów 
w  roku szkolnym 1999/2000. Poniżej pre�
zentujemy wyniki tegorocznych egzaminów 
na tle osiągnięć uczniów powiatu pruszkow�ągnięć uczniów powiatu pruszkow�gnięć uczniów powiatu pruszkow�
skiego i województwa mazowieckiego.
 Na szczególne uznanie zasługują wyniki, 
które uzyskali nasi gimnazjaliści z  języka 
niemieckiego, rosyjskiego i  francuskiego 
i  to  zarówno w  zakresie podstawowym, 
jak i rozszerzonym. Gorzej niż w powiecie 
i w województwie wypadły wyniki z języka 
polskiego, angielskiego podstawowego i roz�
szerzonego. Na podobnym poziomie jest 
matematyka i  przedmioty przyrodnicze. 
Trudno porównać tegoroczne wyniki, pro�
centowe, z  ubiegłorocznymi, wyrażonymi 
w skali staninowej. Absolwentom gimnazjum 
gratulujemy i życzymy powodzenia w starcie 
do kolejnych szkół. 

Wyniki sprawdzianów szóstoklasisty
(tabela 2)

W gminie Raszyn są trzy szkoły podstawowe: 
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godeb�
skiego w Raszynie, Szkoła Podstawowa im 
Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach i Szkoła 
Podstawowa im. Wacława Potockiego w Sęko�
cinie. Poniższa tabela prezentuje wyniki 
sprawdzianu szóstoklasisty w każdej ze szkół 

oraz, dla porównania osiągnięcia w skali całej 
gminy,  powiatu pruszkowskiego i wojewódz�
twa mazowieckiego.

 Jak wynika z tabeli nr 2 średni wynik szkół 
podstawowych  z Gminy Raszyn jest wyższy 
zarówno od osiągnięć szkół w Powiecie Prusz�
kowskim, jak też w Województwie Mazowiec�
kim. To wynik zbiorowej pracy nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców. Wszystkim należą się 
ogromne gratulacje. 

Jacek Kaiper

Tabela 1

Przedmiot Wyniki Gimnazjum nr 1 
w Raszynie

Wyniki w powiecie 
pruszkowskim

Wyniki w województwie 
mazowieckim

Język polski 60,9% 67,9% 64,7%

Historia i WOS 66,2% 69,7% 65,9%

Matematyka 54,2% 55,6% 51,2%

Przedmioty przyrodnicze 54,4% 57,2% 52,1%

j. angielski podstawowy 69,0% 77,0% 69,8%

j. angielski rozszerzony 47,3% 59,2% 51,2%

j. niemiecki podstawowy 71,0% 64,3% 55,5%

j. niemiecki rozszerzony 41,5% 68,1% 52,3%

j. rosyjski podstawowy 83,5% 72,0% 55,4%

j. rosyjski rozszerzony 60,3% 57,3% 38,4%

j. francuski podstawowy 100% 93,3% 73,8%

j. francuski rozszerzony 86,5% 86,5% 73,8%

Tabela 2

Szkoła Język polski Matematyka Ogółem Angielski

SP w Ładach 84,4% 70,5% 77,6% 89,3%

SP w Raszynie 77,1% 70,5% 73,9% 83,8%

SP w Sękocinie 75,7% 69,4% 72,7% 89,2%

Gmina Raszyn 78,6% 70,3% 74,6% 85,8%

Powiat Pruszkowski 78,3% 68,3% 73,5% 84,4%

Woj. Mazowieckie 75,6% 63,8% 69,8% 80,4%

Polska 73,0% 61,0% 67,0% 78,0%

Mali mistrzowie ze SP w Ładach
Rok szkolny 2014/2015 był pełen sukcesów 
odniesionych przez uczniów klas młodszych 
Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatow�
skiego w Ładach. W wielu Gminnych Konkur�
sach zajęli oni czołowe miejsca.
 Do Ład powędrowały między innymi tytuły 
„Mistrzów ortografii”. W Gminnym Konkursie 
„I Ty możesz zostać mistrzem ortografii” zdo�
była go w kategorii klas III: Milena Pengryn 
z kl. IIIa, a w kategorii klas II Franciszek Orze�
chowski z kl. IIa. W tym samym Konkursie 

czołowe, czyli I miejsca zajęli: Mikołaj Gro�
dzicki i Wiktor Dąbrowski z klasy IIIb. Tytuł 
„Wzorowego Matematyka” i status mistrza 
uzyskał w Gminnym Konkursie Matematycz�
nym dla uczniów klas III Hubert Binienda 
z klasy IIIb. W tym samym konkursie I miejsce 
zdobył również uczeń klasy IIIb SP Łady – Filip 
Sadurski. Wysoki poziom wiedzy i umiejęt�
ności zaprezentowali nasi uczniowie również 
podczas Gminnego Konkursu „Dbam o zdro�
wie”. W kategorii klas III zwyciężył Jędrzej 

Śmielak z kl. IIIb, a w kategorii kl. II na naj�
wyższym miejscu uplasowały się: Natalia 
Łabędzka z kl. IIa oraz Barbara Dusza z kl. IIb. 
Zwyciężyliśmy również w Gminnym Konkur�
sie „Rozumiem to, co czytam” dla klas III. Tu 
bezkonkurencyjna była Milena Pengryn z kl. 
IIIa. Wszystkim mistrzom oraz laureatom 
I miejsc serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

K.W.

SUKCESY UCZNIÓW
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CO MI W DUSZY GRA!
Najpierw zagrało w  duszy Darka Marcin�
kowskiego, społecznika z natury, Przewodni�
czącego Rady Gminy Raszyn z funkcji. Potem 
rozesłał sygnał i  zagrało w  duszy Ks. Pra�
łata Bartłomieja Kapałki, proboszcza Para�
fii w  Rybiu, ks. Prałata Zdzisława Karasia 
Proboszcza Parafii w Raszynie, ks. Kanonika 
Grzegorza Jaszczyka z Parafii w Dawidach 
Bankowych i ks. Dariusza Bartosiewicza, Pro�
boszcza Parafii w Sękocinie. Potem kolejno 
zagrało w duszach pozostałych samorządow�
ców raszyńskich, Dyrektora Centrum Kultury 
Raszyn Mariusza Smolichy i mojej – Kierow�
nika Świetlicy Środowiskowej w Rybiu.
 Ale, przede wszystkim zagrało w duszach 
bohaterów koncertu, który 4 czerwca, w uro�
czystość Bożego Ciała, odbył się na terenie 
kościoła w Rybiu i pobliskiej ulicy. A były nimi: 
Chór Seniorów Rybianie i cztery schole dzie�
cięce, które na co dzień towarzyszą liturgiom 
w swoich czterech kościołach w raszyńskim 
Dekanacie: Schola Dziecięca – parafia w Sęko�
cinie, Schola-la-la – parafia w  Dawidach Ban�
kowych, Promyki Opatrzności Bożej – para�
fia w Raszynie, Aveto Papa z parafii w Rybiu. 

Każdy z zespołów zaśpiewał po kilka utworów 
ze swojego repertuaru, wzbudzając aplauz 
licznie zgromadzonej publiczności. Na zakoń�
czenie zaśpiewały wszystkie razem, dając 
wspaniały pokaz swoich wokalnych możli�
wości. Koncert poprowadził ze swadą zawodo�
wego konferansjera – ks. Bartosz Kuczmarski.
 Artystom towarzyszyło kilkuset widzów, 
a wśród nich Wójt Andrzej Zaręba, wielu rad�
nych, wraz z Przewodniczącym Rady i pomy�
słodawcą spotkania – Dariuszem Marcin�
kowskim.  Szczególnie wyróżniającym się 
uczestnikiem był trzyletni Staś, który patrzył 
na całą imprezę z góry, siedząc na ramionach 
swojego taty. Zbiórka pieniężna zasiliła konto 
rehabilitacji Stasia.
 Na zakończenie wystąpił gość wieczoru 
– zespół Tribute to Nalepa, stworzony w hoł�
dzie dla spuścizny Tadeusza Nalepy, którego 
pomysłodawcą jest znakomity polski gitarzy�
sta oraz wokalista bluesowy – Marcin Kołdra, 
na co dzień instruktor nauki gry na gitarze 
w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu.
 „Chciałbym, żeby  koncert Co mi w duszy 
gra, rozpoczął nową tradycję w naszej gminie” 

– powiedział Dariusz Marcinkowski – „Zaczy�
namy od Rybia, w  przyszłym roku spo�
tkamy się w Dawidach Bankowych, w kolej�
nym w Sękocinie, a ukoronowaniem będzie 
koncert w Kościele Św. Szczepana w Raszynie. 
Za każdym razem z innym celem charytatyw�
nym” – dodał.
 Nie ulega wątpliwości, że koncert był suk�
cesem. Świadczy o tym liczna publiczność, 
a  której większość wytrwała do samego 
końca, uśmiechnięte twarze, pełne zaanga�
żowanie organizatorów. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne w duszy granie. 

Jacek Kaiper

KONCERT CO MI W DUSZY GRA

Aveto Papa z Rybia © J. Kaiper

Promyki Opatrzności Bożej z Raszyna © J. Kaiper

Rybianie © J. Kaiper

Schola z Sękocina © J. Kaiper

Podziękowania za koncert © J. Kaiper

Schola-la-la-la z Dawid Bankowych © J. Kaiper

Staś z mamą i tatą © J. Kaiper
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WYDARZENIA KULTURALNE

Gorące rytmy Flamenco w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu

Taniec flamenco to jeden z elementów boga�
tej, barwnej i działającej na zmysły kultury 
hiszpańskiej. Źródeł tańca należy poszuki�
wać u andaluzyjskich Cyganów, choć według 
niektórych źródeł wywodzi się bezpośrednio 

z hinduskiego tańca katak. Obydwa nie pole�
gają na odtwarzaniu sekwencji ruchów, ale 
są żywą opowieścią o radości, szczęściu, nie�żywą opowieścią o radości, szczęściu, nie� opowieścią o radości, szczęściu, nie�
pokoju, oddaniu, miłości, nienawiści i wła�
dzy. Tancerze flamenco, kobiety i mężczyźni, 
w parach, zespołach i solo, tańczą całym cia�
łem, wspierając się kastanietami, uderze�
niami dłoni, pstrykaniem palców i butami 
z obcasami, którymi wystukują rytm. Obo�
wiązkowo towarzyszy im dźwięk gitary 
i śpiew. Obowiązkowym elementem są stroje 
nadające tańcowi charakterystyczną oprawę: 
mężczyźni ubierają zwykle ciemne spodnie 
i kamizelkę oraz białą koszulę, zaś kobiety 
barwne, szerokie, falbaniaste spódnice i gor�
sety z falbanami.

 7 czerwca br. miłośnicy flamenco, licznie 
zgromadzeni w sali widowiskowej Świetlicy 
Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu, obejrzeli, 
w ramach cyklu „Scena Dobrej Muzyki” wspa�
niały koncert hiszpańskiej grupy flamenco 
D’ARTE, która dotarła do na aż z  Malagi. 
Trzem Hiszpanom: Luis Munoz Torres (śpiew), 
Jose El Pelirrojo (gitara) i Francisco Lopez 
Arcos (cajon) towarzyszyła tancerka, która, 
ku zdziwieniu wielu widzów, okazała się 
rdzenną Polką. Koncert został owacyjnie przy�
jęty, publiczność oklaskami wymogła na arty�
stach bisy. Przez krótki czas mogliśmy sobie 
wyobrazić, że jesteśmy pod gorący, hiszpań�
skim niebem. 

Małgorzata Kaiper 

Kolekcjoner Wspomnień
14 czerwca, w  ramach cyklicznej imprezy 
Scena Dobrej Muzyki mieszkańcy gminy 
mieli możliwość podziwiać wirtuoza gitary 
klasycznej, mistrza akompaniamentu, balla�
dzistę, kompozytora i aranżera – Romana Ziel�
mańskiego. Artysta przez lata koncertujący 
w kraju i za granicą przez wiele lat współpra�
cował z znanymi artystami: Sławą Przybylską, 
Marią Fołtyn, Niną Andrycz, Anną Chodakow�
ską, Haliną Frąckowiak, Marią Pomianowską 
Wojciechem Siemionem, Jonaszem Koftą, 
Bogdanem Wrocławskim. Jest twórcą muzyki 
do słynnych spektakli  „Msza wędrującego” wg 
Edwarda Stachury, „Misterium o Bogu Ukry�
tym” wg Karola Wojtyły. 

 My mieliśmy przyjemność podziwiać arty�
stę w programie poświęconym pamięci wiel�
kiego poety i balladzisty Bułata Okudżawy. 
Zielmlański, jak wspominał trakcie koncertu, 
poznał Okudżawę w Moskwie podczas kon�
certów z Anną German, a spotykał się z nim 
również podczas jego koncertów w Polsce. 
Po latach fascynacji twórczością barda stwo�
rzył własny program na jego cześć.
W programie wysłuchaliśmy zarówno naj�
bardziej znane utwory Bułata Okudżawy, 
takie jak: „Katarynka”, „Balonik”, „Nic więcej”, 
„Gabinety”, „Planeta słońca”, „Modlitwa”, ale 
też teksty Jonasza Kofty, Andrzeja Poniedziel�
skiego, czy Andrzeja Brzeskiego. Większość 

wykonywanych utworów Roman Zielmański 
poprzedzał anegdotami, wprowadzając nas 
w klimat lat 70�tych i 80�tych. 
To był kolejny udany koncert Sceny Dobrej 
Muzyki. Gorące brawa, prośba o  bisy, czy 
wspólne śpiewanie kultowej „Modlitwy” to 
niezapomniane fragmenty koncertu. 

Jacek Kaiper

Spotkanie Klubu Seniora w Raszynie
Czerwcowe spotkanie Klubu Seniora Raszyn 
odbyło się już w nowej siedzibie – w Centrum 
Kultury Raszyn. Jak zwykle towarzyszyły mu 
występy artystyczne członków, a w zasadzie 
członkiń Klubu, ponieważ tym razem Pano�
wie byli jedynie widzami. Artystki zaprezen�
towały bardzo bogaty repertuar: był wiersz 
seniorki z Rybia p. Haliny Pakulskiej o wyjeź�
dzie seniorów, były monologi raszyńskiej „Bie�
lickiej”, czyli p. Ali Wolskiej – Gryba. Program 
zespołu wokalnego Seniorki, poświęcony nie�
dawnemu Świętu Matki, stanowiła wiązanka 
najpiękniejszych piosenek i pieśni o matce. 
Przeplatał je komentarz prezentowany przez 
Izabelę Makarską.
 W  drugiej części koncertu wysłuchali�
śmy dwóch solistek zespołu – Alicji Siewiery 

i Izabeli Makarskiej, które solo i duecie zapre�
zentowały kolejne utwory, których tematyka 
wiązała się z miłością do matki i pamięcią 
o niej. Były to m.in.: List do matki z repertu�
aru Wioletty Villas,  Mamma sontanto felice 
z repertaru Robertino Loreti, Kwiat jednej nocy 

Alibabek, czy Graj skrzypku, graj Mieczysława 
Fogga. Artystki, które pracują pod kierunkiem 
i z akompaniamentem Piotra Piskorza, biso�
wały, odpowiadając w ten sposób na rzęsiste 
brawa publiczności. 

Małgorzata Kaiper

D’ARTE © M. Kaiper

Ziemlański © M. Kaiper

Alicja Siewiera i Izabela Makarska © M. KaiperSeniorki i P. Piskorz © M. Kaiper
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Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską
28 maja naszą bibliotekę odwiedziła Eliza 
Piotrowska � autorka i ilustratorka książek 
dla dzieci, tłumaczka, laureatka licznych 
nagród i wyróżnień, m.in. za książki «Wro�
cław. Zwiedzaj z nami, krasnalami!», «Żółte 
kółka», «Paproch», «Jadę tramwajem i Poznań 
poznaję!». Spotkała się z uczniami klas 1b i 2c 
ze Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godeb�
skiego w Raszynie. Pani Eliza przyjechała do 
nas z dalekiej Brazylii, gdzie mieszka. Dzięki 
pisarce poznaliśmy bliżej uroczą bohaterkę 
cyklu «Ciocia Jadzia», porozmawialiśmy 
o tym, jak bardzo różnią się od siebie ludzie 

w bliższych i dalszych zakątkach ziemi oraz 
jak ważna jest ciekawość świata, otwartość 
i tolerancja dla inności. Nie zabrakło czasu 
na zakup książek, dedykacje, autografy 
i pamiątkowe zdjęcia. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za wspólnie spędzone w biblio�
tece chwile. Życzymy Pani Elizie kolejnych 
udanych pomysłów, wiernych czytelników 
i czekamy na następne części przewodnika 
«Książeczka wycieczka po miastach i mia�
steczkach». Zostało jeszcze ponad 800 nazw 
miast do zrymowania :)

Łukasz Żywulski

Zmiana systemu bibliotecznego

Od 2016 r. nasza biblioteka planuje korzy�
stać z  nowego elektronicznego, zintegro�
wanego systemu bibliotecznego, jakim jest 
MAK+, stworzony przez Instytut Książki. Co 
to oznacza dla naszych Czytelników? Same 
pozytywne zmiany. Przede wszystkim każdy 
będzie mógł sobie założyć elektroniczne 
konto, do którego będzie miał zdalny dostęp, 
niezależnie od tego, czy będzie się znajdował 

w domu, pracy, czy na uczelni – wystarczy 
skorzystać z komputera z dostępem do Inter�
netu. Po zalogowaniu się sprawdzimy aktu�
alne wypożyczenia, zarezerwujemy książki, 
przejrzymy historię wypożyczeń. Na urzą�
dzenia mobilne typu tablet, czy smartfon 
można pobrać bezpłatną aplikację Czytel�
nik. Dzięki wbudowanej w nią mapie, bez 
trudu wyszukamy interesujące nas książki 

i zlokalizujemy je w najbliższej okolicy. Kata�
log wspólny wszystkich bibliotek sieci MAK+, 
których jest w tym momencie ponad 1700, 
znajduje się na stronie www.szukamksiążki.
pl. Ułatwieniem dla naszych Czytelników 
będzie też zapewne jedna karta wypożyczeń, 
obowiązująca zarówno w Bibliotece Głównej, 
jak i w Filii w Jaworowej. Bez zmian pozostaje 
kwestia prolongaty wypożyczeń – aby prze�
sunąć termin oddania książek, czy multime�
diów nadal trzeba będzie zgłosić się do biblio�
teki – e�mailowo, telefonicznie lub osobiście. 
Od października ubiegłego roku w nowym 
systemie funkcjonuje już Filia w Jaworowej.

Dagna Kruszewska-Mach

Silna grupa gimnazjalistów © Ł. Żywulski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lipiec/sierpień (środy)
godz. 12:00 – 14:00
Wakacyjne warsztaty modelar-
skie dla dzieci od lat 7 i młodzieży. 
Prowadzący: Krzysztof Chojnacki. 
Informacje i zapisy u prowadzą-
cego, tel. 606 911 222. Czytelnia 
biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

11 września, godz. 18:00
Pokaz filmowy: „Mały palec”, „Gdzie 
ja?” dla widzów w wieku 16+. Czy-
telnia Biblioteki, ul. Poniatowskiego 
20. Wstęp wolny. Pokaz jest częścią 
partnerskiego projektu Biblioteki 
i Fundacji Ośrodka KARTA „Osadza-
nie pamięci. Budowanie poczucia 
wspólnoty mieszkańców Raszyna”.

Kalendarium 
Biblioteka
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Sylwetka młodego sportowca – Adrian Sadowski
Działalność UKS GOS Raszyn już na dobre 
wpisała się w dzieje raszyńskiego sportu. Klub 
ten wyszkolił liczną grupę młodzieży, która 
zdobywa laury na najważniejszych turnie�
jach krajowych, a nawet europejskich. W tym 
numerze przedstawimy sylwetkę Adriana 
Sadowskiego � jednego z  członków sekcji 
pływackiej UKS GOS Raszyn, podopiecznego 
trenerów Roberta Daniszewskiego i Szymona 
Orłowskiego. 
 Adrian pływa już od 7 lat, a  zaczynał 
w 3 klasie szkoły podstawowej. To wówczas 
została utworzona klasa pływacka, w któ�
rej umiejętności mogli zdobywać najmłodsi 
pasjonaci tej dyscypliny sportu. Początki, 
jak to często bywa, nie były łatwe. Rodzice 
Adriana zachęcili go do pływania, gdyż jest 
to najlepsza aktywność dla właściwego roz�
woju kręgosłupa i budowy sylwetki. Po zale�
dwie 3 miesiącach treningów Adrian został 
przeniesiony do grupy zaawansowanej, 
a osiągane przez niego wyniki, zdobywane 
coraz liczniej medale, najpierw na zawodach 

szkolnych, a z czasem na wyższych szczeblach, 
zachęciły go do uprawiania tego sportu pro�
fesjonalnie. Powołany do życia w lipcu 2012 r. 
przez rodziców najzdolniejszych pływaków 
UKS GOS Raszyn przyczynił się do sukcesów 
Adriana oraz innych dzieci w znaczący sposób.
 Adrian zwraca szczególną uwagę na to, 
że dzięki treningom pływackim, braniu udział 
w zawodach, zwiedził znaczną część Polski, 
a także poznał wiele interesujących osób. 
Jego zdaniem rywalizacja między pływakami 
odbywa się na zdrowych zasadach „fair�play”.
 Na zakończenie nauki w raszyńskim gim�
nazjum Adrian stał się współautorem dużego 
sukcesu w historii tej szkoły – dojścia do fina�
łów wojewódzkich w pływaniu i dwuboju 
nowoczesnym. W związku z chęcią konty�
nuowania edukacji pojawiły się pytania 
dotyczące dalszej kariery sportowej. Nauka 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Olszty�
nie pogodzi ambicje sportowe Adriana z dal�
szym zdobywaniem wiedzy. Jest tym bar�
dziej szczęśliwy, że w zawodach będzie nadal 

reprezentował UKS GOS Raszyn – klub, któ�
rego jest wychowankiem i promował w Polsce 
(i nie tylko) naszą gminę. 
 Sukcesy sportowe Adriana nie byłyby moż�
liwe bez wsparcia osób, które pomagały mu 
w dotychczasowej karierze. Wśród najważ�
niejszych wymienia rodziców, trenerów UKS 
GOS Raszyn, dyrektor GOS – Katarzynę Klima�
szewską, całą ekipę klubu UKS GOS, w którym 
trenuje oraz nauczyciela WF raszyńskiego 
Gimnazjum Olimpię Wiśniewską.

Rafał Ulewicz, na podstawie tekstu Adriana Sadowskiego

Mini Liga Mistrzów 2015
Maj w Gminnym Ośrodku Sport w Raszynie 
upłynął pod znakiem piłki nożnej. 24 dnia 
tego wiosennego miesiąca odbył się turniej 
Mini Ligi Mistrzów w Piłce Nożnej chłopców 
Rocznika 2004. Wzięło w nim udział 16 dru�
żyn w tym 4 z terenu gminy Raszyn � po dwie 
ekipy wystawiły KS Raszyn oraz UKS Łady. 
Rywalizowano w 4 grupach składających się 
z 4 zespołów, dwa najlepsze z każdej grupy 
kwalifikowały się do ćwierćfinałów. Od tej 
pory obowiązywał system pucharowy, prze�
grywający odpadał, a zwycięzca przechodził 
do kolejnej rundy, aż do finału. 
 Podobnie, jak w ubiegłorocznych turnie�
jach, zespoły losowały jedną z 16 najlepszych 
drużyn (biorącej udział w prawdziwej Lidze 
Mistrzów UEFA sezonu 2014/2015), której 
barwy reprezentowały przez cały turniej. 

Sponsorzy ufundowali koszulki z  logoty�
pami rzeczywistych drużyn, w których mło�
dzi piłkarze grali, a po turnieju otrzymali jako 
pamiątkę. Turniej obfitował także w wiele 
innych atrakcji przygotowanych dla licznej 
publiczności. Dzieci mogły poskakać na euro�
bungee, pograć w ping�ponga, na konsoli 
PlayStation, a także skosztować smacznego 
gofra, czy słodkiej waty cukrowej. 
 W  ramach ceremonii otwarcia pokaz 
hiphopowego tańca dali członkowie klubu 
Grawitacja z Piaseczna. Najlepsze drużyny 
oraz piłkarze zostali uhonorowani pucha�
rami oraz statuetkami. Wszyscy piłkarze 
otrzymali plecaki ufundowane przez Cen�
trum Handlowe Janki. Jak każdego roku 
wsparcia młodym zawodnikom udzielili 
liczni sponsorzy, a wśród nich Espes, Bank 

Spółdzielczy w Raszynie oraz Honda Power 
Equipment. Organizacja takiego turnieju nie 
byłaby możliwa bez wsparcia Urzędu Gminy 
Raszyn z wójtem Andrzejem Zarębą na czele 
oraz Rady Gminy Raszyn, której przewodniczy 
Dariusz Marcinkowski. Na czele przygotowań 
do turnieju stała dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu w Raszynie Katarzyna Klimaszewska.
 W najważniejszym meczu turnieju zmie�
rzyli się piłkarze KS Ursus z drużyną raszyń�
skich Wietnamczyków. Zwyciężyli zawodnicy 
pierwszej z tych ekip, która na czas turnieju 
reprezentowała barwy Chelsea Londyn. Mło�
dzi Wietnamczycy bronili barw londyńskiego 
Arsenalu. Najlepszym strzelcem turnieju 
został Aleksander Smoliński z mistrzowskiej 
drużyny KS Ursus. Brązowe medale zawisły 
na szyjach zawodników Perły Złotokłos, któ�
rzy wcielili się w piłkarzy Atletico Madryt. 
 Turniej przebiegał w radosnej atmosfe�
rze, a podczas meczów przestrzegano zasad 
fair�play. Wszystkich zawodników oraz zgro�
madzonych Gości zachęcał do zabawy i robił 
to w mistrzowski sposób DJ Ucho. Uczestni�
kom serdecznie gratulujemy poziomu spor�
towego, jaki zaprezentowali, a publiczności 
dziękujemy za przybycie i gorące dopingowa�
nie. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w przy�
szłym roku na jeszcze lepszym i jeszcze cie�
kawszym turnieju.                 Rafał Ulewicz

Adrian w środku © UKS GOS Raszyn

Wcześnie zaczyna, kto mistrzem chce być © R.Ulewicz Zwycięska drużyna © R.Ulewicz

SPORT
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Pierwsza liga w Raszynie!

Takie hasło można było usłyszeć w ubiegłą 
niedzielę na stadionie Kazimierza Jedynka  
w  Raszynie, gdzie nasze piłkarki cieszyły 
się z upragnionego awansu.  To historyczne 
osiągnięcie; dziewczyny wywalczyły zwycię�
stwo w przedostatniej kolejce pokonując dru�
żynę z Ostrołęki 5:1. Przy pełnych trybunach, 
na środek boiska raszynianki zostały wypro�
wadzone przez juniorki młodsze KS Raszyn. 
Licznie obecni na stadionie kibice mogli 
obejrzeć niezwykle widowiskowe spotka�
nie. Gospodynie nie zawiodły swoich sym�
patyków i przez cały pojedynek grały bar�
dzo ofensywną piłkę, zmuszając bramkarkę 
gości do coraz to liczniejszych interwencji. 
Po ostatnim gwizdku sędziego na murawie 
rozpoczęła się prawdziwa feta, która później 
przeniosła się do szatni. Raszynianki w oto�
czeniu tryskających szampanów, rozpoczęły 
taniec radości dumnie skandując : „PIERW�
SZA LIGA, PIERWSZA LIGA, W RASZYNIE!” 
Cel postawiony przed rozpoczęciem sezonu 
został osiągnięty. Niezwykle ciężka praca 
wykonana na przestrzeni ostatnich lat dala 
naszym zawodniczkom upragniony sukces. 
Ostatnie ligowe spotkanie nasze dziewczyny 
rozegrają 13 czerwca w Mońkach.
 Od momentu, kiedy KS Raszyn objął fotel 
lidera, nie stracił go aż do samego końca roz�
grywek. Kluczową rolę spełniła tutaj fenome�
nalna runda jesienna, gdzie nasze zawod�
niczki ani razu nie zeszły z boiska pokonane, 
a  zaledwie raz musiały podzielić się punk�
tami  z przeciwniczkami.  Niestety następnie 
nadeszła nienajlepiej rozpoczęta  runda wio�
senna.  Jednak jak na sportowców przystało, 
nasze dziewczyny nie poddały się i walczyły 
do samego końca. Pomimo kilku słabszych 

meczy oraz mniej korzystnych wyników, 
raszynianki w odpowiednim momencie potra�
fiły wyrwać się z passy niepowodzeń i wywal�
czyć upragniony awans. Jak same mówią dru�
żyna jest jak rodzina, a jedyną gwarancją 
sukcesu jest dążenie razem do wspólnego 
celu – zarówno w tych lepszych jak i gorszych 
chwilach. Jak widać na ich przykładzie mają 
zdecydowaną rację.
 W  meczu o  najwyższą stawkę, wyj�
ściowa jedenastka prezentowała się nastę�
pująco: K. Orepuk� I. Boros, S. Młodzianow�
ska, N. Chojnicka, M. Zielińska – G. Tryfon, 
M.  Majszczyk, W. Bekker, M. Worosilak 
– J. Piskorz, P. Sadecka.  Do bramki trafiały:  
2x M. Majszyczyk, P. Sadecka, W. Bekker oraz 
K. Orepuk.
 Należy jednak pamiętać, że drużynę 
KS  Raszyna tworzą nie tylko wymienione 
powyżej zawodniczki. Jest to szeroka, ponad 
dwudziestoosobowa kadra, w dużej mierze 
składająca się z wychowanek klubu. Trenerem 

zespołu jest Łukasz Wojciechowski, który 
prowadzi drużynę od momentu jej powsta�
nia, czyli już 8 lat. Pomimo wielu trudów 
na samym początku istnienia sekcji,  jakimi 
były chociażby wysokie porażki ,został  z nią 
do końca. Nigdy nie przestał wierzyć w triumf 
swoich podopiecznych, przez co stał się ojcem 
tego sukcesu. Należą mu się za to ogromne 
podziękowania.
 Należy również wspomnieć o  młodych 
następczyniach, juniorkach młodszych, 
które obserwując i  czerpiąc wzór ze star�
szych koleżanek, ciężko pracują czekając 
na swój debiut w seniorskich rozgrywkach. 
W związku z bardzo prężnie rozwijającą się 
piłką kobiecą w naszej gminie, zapraszamy 
wszystkie chętne dziewczynki na wspólne 
treningi. Spełnij swoje marzenia i osiągnij 
sukces razem z nami ! Jeszcze raz gratulujemy 
awansu oraz życzymy powodzenia w I lidze! 

Iwona Borys

SUPER DRUŻYNA

Drużyna z trenerami © arch. Klubu

Radość ze zwycięstwa © arch. Klubu
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SZKOŁA PODSTAWOWA W RASZYNIE PO RAZ KOLEJNY 
WŚRÓD SPORTOWYCH LIDERÓW MAZOWSZA

Kończący się rok szkolny 2014/2015 upłynął 
pod znakiem wielu zwycięstw w zawodach 
sportowych. Nasi uczniowie w wielu dyscypli�
nach zakwalifikowali się do etapu wojewódz�
kiego, aby tego dokonać musieli wygrywać 
w rywalizacji na poziomie gminy, powiatu 
i międzypowiatu. Złote medale i puchary cie�
szyły nie tylko młodzież, ale i kadrę nauczy�
cieli wychowania fizycznego. Braliśmy udział 
aż w sześciu Wojewódzkich Finałach XVII 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
A oto szczegółowe informacje:
1  Wojewódzki Finał w  Indywidualnych 
Biegach Przełajowych – 24.04.15 r. w Rado�
miu. Uczestnicy: Wiktoria Czarnocka, Maria 
Karwat, Artur Jaśkiewicz, Jakub Kowalski.
2  Wojewódzki Finał w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych w kategorii Dziewcząt 
i Chłopców – 28.04.15 r. w Siedlcach. 
Reprezentacja żeńska: Maria Karwat, Marta 
Leśniewska, Julia Pudłowska, Wiktoria Czar�
nocka, Oliwia Czarnocka, Paulina Niewiadom�
ska, Natalia Żemojda, Martyna Piątkowska, 
Katarzyna Błesznowska, Paulina Wróblew�
ska, Natalia Zgiep. 
Reprezentacja męska: Przemysław Eggink, 
Jakub Kowalski, Bartosz Stawczyk, Kac�
per Bieńko, Mikołaj Rutkowski, Nikodem 
Leśniewski, Artur Jaśkiewicz, Filip Łach, Maks 
Kępka, Kamil Rosłaniec.
3  Wo j e w ó d z k i  F i n a ł  w   U n i h o k e j u 
– 23�24.05.15 r. w Radomiu. 
Reprezentacja chłopców: Jakub Stępniew�
ski, BuiXuanTrung, Kacper Jagnicki, Michał 
Kostera, Michał Cegiełka, Jakub Ruszczyk, 
Filip Łach, Bartosz Stawczyk.

4  Wo j e w ó d z k i  F i n a ł  w   P ł y w a n i u 
– 26.05.15 r. w Siedlcach.
Reprezentacja chłopców: Michał Górka, 
Kacper Maliszewski, Hubert Kornet, Piotr 
Wodzyński, Krzysztof Drapała, Hubert 
Muracki, Nikodem Leśniewski, Albert Jędrze�
jewski, Damian Modrzejewski.
5  Wojewódzki Finał w  Czwórboju LA 
– 01.06.15 r. w Radomiu.
Reprezentacja chłopców: Jakub Kowalski, 
Albert Jędrzejewski, Hubert Kornet, Kamil 
Rosłaniec, Filip Łach, Natan Landsberg.
6  Wojewódzki Finał w  Piłce Nożnej 
– 02�03.06.15 r. w Radomiu.
Reprezentacja dziewcząt: Wiktoria Czar�
nocka, Oliwia Czarnocka, Martyna Piątkow�
ska, Julia Haber, Agata Pawlak, Marta Urbań�
ska, Natalia Żemojda, Natalia Wyrębska, 
Natalia Zgiep.

Dodatkowo nasza szkoła wzięła udział 
w Wojewódzkim Finale XV edycji Turnieju 
„Z  Podwórka na Stadion o  Puchar Tym-
barku”. W  barwach Szkoły Podstawowej 
w Raszynie zagrali: Adam Olejnik, Marcin 
Kosieradzki, Kacper Czapla, Oskar Strzelczyk, 
Michał Szewczyk, Michał Górka, Sebastian 
Grzyb, Piotr Jarzębiński, Jakub Płaszczyński, 
Piotr Cegiełka, Wiktoria Czarnocka, Oliwia 
Czarnocka, Martyna Piątkowska, Julia Haber, 
Agata Pawlak, Marta Urbańska, Małgorzata 
Gierczak, Wiktoria Grodzicka.
Ogromny sukces osiągnęli nasi lekkoatleci 
w XXI edycji Czwartków Lekkoatletycznych.
Do Finału Krajowego zakwalifikowali się: 
Przemysław Eggink – piłeczka palantowa 

i  bieg na 60m;  Artur Jaśkiewicz – bieg 
na 1000m;  Maria Karwat – bieg na 600m ; Oli�
wia Czarnocka – bieg na 600m; Natan Lands�
berg – piłeczka palantowa; Kacper Jagnicki 
– piłeczka palantowa; Wiktoria Czarnocka 
– bieg na 600m.
Wszystkim zawodnikom serdecznie dzięku�
jemy za ogromne zaangażowanie i walkę fair 
play. Życzymy również dalszych sukcesów 
w ulubionych dyscyplinach i jeszcze wielu 
złotych medali.

mgr Agnieszka Zgiep
nauczyciel wychowania fizycznego 

Szkoła Podstawowa w Raszynie

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW

Wojewódzki Finał XVII MIMS w Piłce Nożnej © arch. szkoły

Międzypowiatowe Zawody Unihokeja Chłopców © arch. szkoły



PRZEDSZKOLACZEK
Muzyczna Wiosna „Pod Topolą” ma już 10 lat!

Pod koniec maja tego roku w Przedszkolu 
z Oddziałami Integracyjnymi „Pod Topolą” 
w Raszynie, odbyło się niezwykłe wydarzenie: 
10 edycja „Muzycznej Wiosny Pod Topolą”. Od 
2005 r., kiedy malutkie, ale bardzo gościnne 
przedszkole „Pod Topolą”, zaprosiło do swo�
jego pięknego ogrodu dzieci z pozostałych 
gminnych przedszkoli, aby wspólnie śpiewać 
i  tańczyć, impreza rokrocznie gromadziła 
tłumy. Każdego roku przyświecało jej inne 
hasło, a w roku jubileuszowym każda z pla�
cówek w naszej gminy oraz goście z przed�
szkola w Michałowicach, wybierały któryś 
z poprzednich tematów. Dzięki temu zago�
ściliśmy w następujących krainach muzycz�
nych: Piosenki podwórkowe, Zwierzęta duże 
i małe – a wszystkie wspaniałe, Raz na ludowo, 

Czy to w tańcu, czy w piosence, jaka bajka teraz 
będzie?, Muzyka i tańce świata w sercu przedszko-
laka. Nie trzeba mówić, że wszystkie dzieci 
zaprezentowały się rewelacyjnie, wykazując 
niezwykły kunszt wokalny i taneczny. Każdej 
grupie towarzyszyły z ogromnym zaangażo�żo�
waniem i nie mniejszymi umiejętnościami, 
panie nauczycielki.
 Poza dziećmi prezentowały się również i to 
nie mniej udanie – wszystkie Panie Dyrektor 
oraz niektórzy z zaproszonych gości. A tych 
było niemało. O randze imprezy z pewnością 
świadczy, że uczestniczyli w niej: Wójt Andrzej 
Zaręba, Sekretarz Gminy Jolanta Osowiecka, 
ks. Prałat Zdzisław Karaś – proboszcz parafii 
w Raszynie, Dyrektor GOS Katarzyna Klima�
szewska, Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień 
Beata Adamiak, Panie Dyrektor ze wszystkich 
przedszkoli,  przedstawiciele BS w Raszynie. 
Wyjątkowo dopisała też pogoda. Wspaniałe 
słońce i wysoka temperatura spowodowały, ze 
X Muzyczna Wiosna Pod Topolą, odbywała się 
w rozległym przedszkolnym ogrodzie, dzięki 
czemu uczestniczyły w niej wszystkie dzieci, 
a nie tylko delegacje. Niezwykłe wrażenie, 
oceńcie Państwo sami, robił wielobarwny 
tłum przedszkolaków. 
 Ukoronowaniem imprezy był występ 
gościa specjalnego � Majki Jeżowskiej, której 

piosenki uwielbiają wszystkie przedszko�
laki. Pani Majka tańczyła i śpiewała, a dzieci 
z radością jej w tym towarzyszyły. To była 
super zabawa. 

Małgorzata Kaiper

Integracja sensoryczna w przedszkolu „Pociecha”
Mając na uwadze wszechstronny rozwój 
dzieci „Niepubliczne Przedszkole Pociecha” 
w Raszynie na ulicy Ceramicznej 9 zaprasza 
do  nowej, dobrze wyposażonej Sali Terapii 
Integracji Sensorycznej.

 Zaburzenia przetwarzania sensorycz�
nego wpływają negatywnie na funkcjono�
wanie dziecka w różnych obszarach. Mogą 
być jedną z przyczyn trudności w nauce, opóź�
niać lub zaburzać kształtowanie się zdolności 
komunikacyjnych, wpływać na rozwój moto�
ryczny, emocjonalny i społeczny. Terapia Inte�
gracji Sensorycznej jest  jedną z najnowszych 
kompleksowych metod terapeutycznych 
w Polsce. Stosowana z powodzeniem w tera�
pii dzieci z opóźnieniami w rozwoju psycho�
ruchowym, trudnościami w nauce szkolnej 
(również ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się), nadpobudliwością psychoru�
chową, a także u dzieci z zaburzeniami prze�
twarzania słuchowego. Jako metoda wspo�
magająca stosowana jest również u dzieci 
z różnego typu zaburzeniami o podłożu neu�
robiologicznym takich jak: Autyzm, Zespół 
Aspergera. ,Zespół Mózgowego Porażenia, 
Zespół Downa i inne. Ćwiczenia sprawiają, 
że poprawia się koordynacja wzrokowo 
– ruchowa, sprawność manualna, orientacja 
w  schemacie ciała i  percepcja wzrokowo 

– przestrzenna. Dzieci zaczynają lepiej sku�
piać uwagę, rozwija się ich samodzielność, 
poczucie pewności siebie i własnej wartości. 
Terapia integracji sensorycznej prowadzona 
jest w formie zabawowej na sali wyposażo�
nej w  odpowiedni sprzęt, między innymi 
huśtawki, platformy, trampolina, trapezy, 
piłki i  wiele innych. Terapeuta dysponuje 
dużą kolekcją sprzętu do huśtania, kręce�ętu do huśtania, kręce�tu do huśtania, kręce�
nia się, toczenia, wspinania, skakania, jeż�
dżenia i innych przyrządów zapewniających 
ruch całego ciała. Ma  też wiele rzeczy które 
dziecko może łapać, manipulować i rzucać. 
Jeśli dziecko jest zdolne do tego by samo 
wybierać sprzęt – wybiera, jeśli nie, to tera�
peuta prowadzi je do właściwego wyboru. 
Diagnozę i terapię SI prowadzi dyplomowana 
Terapeutka Integracji Sensorycznej mgr Kata�
rzyna Lange. Serdecznie zapraszamy i zachę�
camy do skorzystania z naszej oferty!

Ewa Hermanowicz 
dyrektor przedszkola i żłobka „Pociecha”

Majka Jeżowska i przedszkolaki © M. Kaiper

Przy takich nauczycielach dzieci muszą być wspaniałe © M. Kaiper

Występ jednej z grup przedszkolnych © M. Kaiper


