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Fundusze zewnętrzne

DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE RASZYŃSKICH INWESTYCJI
Władze samorządowe gminy, w ramach posiadanego prawa do samodzielnego 
kształtowania polityki finansowej, mają znaczący wpływ na budowanie poziomu 
naszego życia. Od ich wyborów zależy rodzaj, zakres i kolejność zaspokajania potrzeb 
społeczności lokalnej. Obok zadań zleconych i wydatków obligatoryjnych, samorząd 
samodzielnie ustala podział posiadanych środków finansowych na realizację zadań 
bieżących i inwestycyjnych. Wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaź-
nik rozwoju gminy i jej kondycji finansowej, mający pozytywny wpływ na sytuację 
mieszkańców.

Przyspieszenie 
rozwoju Gminy Raszyn

Lata 2010-2017 to czas znacznego przy-
spieszenia rozwoju naszej gminy. 
W kolejnych budżetach, przy stopnio-
wym podwyższaniu poziomu wydat-
ków bieżących, znaczące kwoty przezna-
czaliśmy na inwestycje zaspokajające 
potrzeby mieszkańców i zwiększające 
gminny majątek. Przyjęliśmy porządek, 
zgodnie z którym na pierwszym miejscu 
stanęły zadania istotne dla wszystkich 

mieszkańców lub dużych grup, a  tuż 
za nimi te, które kończą proces prze-
kształcania środowiska. Zgodnie z  tą 
zasadą ulice robimy dopiero po wybudo-
waniu w nich wszystkich instalacji.
 Poziom i zakres gminnych inwestycji 
spowodował, że wiele problemów, z któ-
rymi borykaliśmy się przez poprzednie 
lata, przestało istnieć. Nowoczesne Cen-
trum Medyczne zakończyło problemy 
z dostępem do opieki zdrowotnej, przed-
szkole przy Lotniczej i  szkoła w  Sęko-
cinie podniosły poziom kształcenia 

i wychowania, a Centrum Kultury stało się 
miejscem obcowania ze sztuką oraz roz-
wijania pasji mieszkańców. Każda z 70-ciu 
wybudowanych ulic podwyższała stan-
dard życia i wartość nieruchomości przy 
niej położonych, a skanalizowanie prawie 
całej gminy ochroniło środowisko natu-
ralne, zwiększyło wygodę i zmniejszyło 
obciążenie domowych budżetów. Napra-
wiona kanalizacja deszczowa zapobie-
gła zalewaniu domów, a wprowadzona 
do każdej nowobudowanej ulicy, włą-
czyła się w system odwodnieni. 
 Podobny wpływ na nasze życie będą 
miały liczne inwestycje obecnie realizo-
wane. Budując tak dużo i w tak szybkim 
tempie odpowiadamy na zapotrzebo-
wanie zgłaszane przez naszych miesz-
kańców. Można powiedzieć, bez żadnej 
przesady, że jesteśmy zapobiegliwi, dzięki 
czemu w reformę systemu oświatowego 
wchodzimy z  dużym przedszkolem, 
a w roku 2018 – z kompleksem szkolno-
-przedszkolnym w  Ładach. Przygoto-
wane wcześniej projekty pozwalają nam 
na uczestniczenie w konkursach na dofi-
nansowanie naszych inwestycji.

Źródła finansowania inwestycji

W poprzednich latach utrzymanie wyso-
kiego poziomu inwestycji w  Gminie 
Raszyn możliwe było dzięki znacznemu 
dofinansowaniu (ok. 55%) budowy sieci 
wodno-kanalizacyjnej z Funduszu Spój-
ności UE. Wydzielony Referat Urzędu 
Gminy – Jednostka Realizująca Projekt, 
wyspecjalizowała się w  perfekcyjnym 
przygotowaniu wniosków i rozliczaniu 
wykonanych inwestycji. Uzyskiwanie 
kolejnych dotacji umożliwiały przygoto-
wywane zawczasu projekty sieci wodno-
-kanalizacyjnej i odwodnieniowej.
 Ambitny plan inwestycyjny założony 
na kolejne lata obligował władze samo-
rządowe do poszukiwania kolejnych źró-
deł dotacji. Bez przesady można stwier-
dzić, że rezultat przeszedł oczekiwania. 
Zgodnie ze stanem na dzień 31 stycz-
nia 2017r. Gmina Raszyn ma zagwaran-
towane dofinansowanie w  wysokości 
37 201 013 PLN, przy całkowitym koszcie 
realizacji inwestycji, które otrzymały dofi-
nansowanie w wysokości 74 555 385 PLN. 
Łatwo obliczyć, że dotacje zewnętrzne 
pokrywają prawie 50% ich wartości. 
Szczegóły prezentuje poniższa tabela:

W tym miejscu będzie ścieżka rowerowa ulica Warszawska Ⓒ J. Kaiper

W tym miejscu będzie ścieżka rowerowa ulica Górna Ⓒ J. Kaiper
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Fundusze zewnętrzne

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE RASZYN

opis inwestycji
(zadania)

instytucje dofinansowujące
nazwa programu

Całkowity koszt 
realizacji

(brutto w pln)

kwota udzielonego 
dofinansowania
(brutto w pln)

planowany 
okres realizacji

Zadania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gmi-
nie Raszyn – faza V – budowa wodociągów, kanalizacji 
sanitarnej z elementami kanalizacji deszczowej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Program operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.

36 162 908,00  18 860 556,00 2016-2019

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ła-
dach. Budowa hali sportowej wraz z remontem sali 
gimnastycznej oraz przebudową boiska piłkarskiego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program rozwoju 
szkolnej infrastruktury sportowej. 5 631 935,00 1 801 200,00 2016-2018

Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ośrodku 
sportu w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą.

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program inwe-
stycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 18 917 768,00 7 000 000,00  2016-2018

Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Wo-
jewoda Mazowiecki, Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej 

2 213 091,00 936 272,00  2017

Budowa Zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gmi-
nie Raszyn.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych. Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

6 694 821,00 5 355 856,00  2017-2018

Austeria: Adaptacja budynku Austerii na centrum In-
tegracji społeczno-kulturalnej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych. Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

4 825 662,00 3 148 849,00 2016-2018

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn 
na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna  i Teryto-
rialna

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych. Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020

109 200,00 98 280,00  2016-2017

raZem 74 555 385,00 37 201 013,00  

Powyższa tabela pokazuje różnorodność 
inwestycji i  źródeł dotacji. Inwestycje 
obejmują zarówno kontynuację budowy 
kolejnych odcinków sieci wodno-kanali-
zacyjnej, budowę obiektów sportowych, 
kompleksowy remont jednej z najważ-
niejszych ulic, wizytówki gminy, ale też 
dotyczą działań zupełnie nowych, ale ze 
wszech miar oczekiwanych.
 Jednym z  zadań, na którego wyko-
nanie Gmina Raszyn otrzymała dofi-
nansowanie prawie 80% inwestycji jest 
ciąg pieszo-rowerowy o długości 7,1 km. 
Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych 
na terenie gminy Raszyn umożliwi 
mieszkańcom gminy swobodny dostęp 
do obiektów użyteczności publicznej, 
jak również możliwość poruszania się 
komunikacją mieszaną (rower-autobus). 
Planuje się wykonanie Miejsca Obsługi 
Rowerzystów (MOR) umożliwiających 
zarówno pozostawienie roweru i skorzy-
stanie z usług komunikacji publicznej, 
jak również wykonanie drobnych napraw 
za pomocą udostępnionych zestawów 
narzędziowych.

Trasy rowerowe przebiegać będą w ciągu 
następujących ulic:

 • Aleją Krakowską od połączenia z ist-
niejącą ścieżką rowerową na terenie 

Warszawy do skrzyżowania z ul. Godeb-
skiego w Raszynie – ścieżka rowerowa 
szer. 3 m,

 • u l i c ą  N a d r z e c z n ą  w   R a s z y n i e 
od Al. Krakowskiej do istniejącej ścieżki 
rowerowej na terenie parku – ciąg pieszo-
-rowerowy szer. 2,5 m,

 • ul. Pruszkowską od Al. Krakowskiej 
do ul. Godebskiego i od ronda Popiełuszki 
do skrzyżowania z ul. Opaczewską – ciąg 
pieszo-rowerowy szer. 2,5 m,

 • ulicą Stadionową w Raszynie od istnie-
jącej ścieżki rowerowej na terenie parku 
do ul. Raszyńskiej – ciąg pieszo-rowerowy 
szer. 2,5 m,

 • ul. Raszyńską w Rybiu od skrzyżowania 
z ul. Stadionową i dalej ulicą Warszawską 
do skrzyżowania z ul. Baśniową w Jawo-
rowej – ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5 m. 

 • ul. Warszawską od skrzyżowania 
z ul. Baśniową w Jaworowej do skrzyżo-
wania z ul. Objazdową – ścieżka rowe-
rowa o szer. 1,5 m,

 • ul. Warszawską od skrzyżowania 
z ul. Objazdową w Jaworowej do skrzyżo-
wania z ul. Górną w Dawidach – ścieżka 
rowerowa o szer. 1,5 m,

 • ul. Górną w Dawidach – ścieżka rowe-
rowa szer. 2,0 m,

 • ul. Złote Łany w Dawidach – ścieżka 
rowerowa szer. 2,5 m.

Oczywiście przedstawione inwestycje 
to te które uzuskały dofinansowanie 
zewnętrzne, ale istnieje grupa realizowa-
nych zadań które są finansowane wyłącz-
nie z budżetu gminy. Mam na myśli  
modernizację szkół, budowę dróg, przed-
szkola, oświetlenia ulicznego, wodocią-
gów i kanalizacji. 
 Na zakończenie chciałbym dodać, 
że pozytywnie zakończone starania 
o  każdą z  dotacji poprzedzały inten-
sywne przygotowania prowadzone przeze 
mnie, mojego zastępcę oraz pracowni-
ków poszczególnych Referatów urzędu 
gminy. Dzięki naszej zapobiegliwości sta-
waliśmy do konkursów z gotowymi pro-
jektami, przygotowanymi koncepcjami 
oraz z  potrzebnym doświadczeniem 
w  realizacji skomplikowanych zadań 
inwestycyjnych. 
 Jestem bardzo usatysfakcjonowany 
osiągniętymi efektami. Wszystko wska-
zuje na to, że składając sprawozdanie 
z wykonania założonego planu inwesty-
cji na lata 2014-2018 będę mógł wymie-
nić ich znacznie więcej niż zakładałem 
w ambitnych, wydawało się wówczas, pla-
nach. Rzeczywistość przekroczyła nasze 
oczekiwania. To bardzo cieszy.

Andrzej Zaręba, 
Wójt Gminy Raszyn
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rewitalizacja austerii

AUSTERIA – Centrum Integracji społeczno-kulturalnej

Wieloletnie starania o odbudowę i przy-
stosowamnie Austerii do potrzeb kultu-
ralnych mieszkańców Gminy Raszyn znla-
zły swój finał. 
 Dofinansowanie, w wysokości 3 148 849 
PLN otrzymała Gmina Raszyn pod koniec 
2016 r. od Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych na realizację 
zadania „Adaptacja budynku Austerii 
na Centrum Integracji Społeczno-Kultu-
ralnej”. To wiadomość, która z pewnością 
ucieszy wielu mieszkańców związanych 
z gminą Raszyn i jej historią.

Kompleks Austeria

Austeria i  towarzyszące jej budynki, 
wraz z zabytkowym kościołem pw. Św. 
Szczepana i Św. Anny, wpisane w piękny, 
chroniony krajobraz Rezerwatu Stawy 
Raszyńskie, usytuowane są w układzie 
urbanistycznym historycznego centrum 
Raszyna. Stanowią cenny zabytek archi-
tektury końca XVII i  początków XVIII, 
który przetrwał w stanie niemal niena-
ruszonym bitwę pod Raszynem, wojnę 
polsko-bolszewicką oraz obie wojny 
światowe.  
 Przez wiele dziesiątek lat Austeria, 
wybudowana jako zajazd – pierwsza sta-
cja za Warszawą, pełniła różne funkcje. 
Niestety, za jej intensywnym wykorzy-
stywaniem nie podążały prace remon-
towe. Można bez przesady powiedzieć, 
że po upływie ponad 200 lat od czasu jej 
wybudowania piękny architektonicznie 
obiekt, bo zaprojektowany przez czoło-
wego architekta okresu stanisławow-
skiego, Bogumiła Zuga, jest w złym stanie 
technicznym. Główny budynek wymaga 

renowacji, pozostałe: poczta, wozownia 
i kuźnia – odbudowy. 
 W  latach 2011-2014, po opuszcze-
niu budynku przez ostatnich lokatorów, 
w Austerii wykonano prace porządkowe 
i  zabezpieczające. Wykonano eksper-
tyzy stanowiące podstawę do plano-
wania kolejnych prac i  sporządzania 
dokumentacji, przeprowadzono prace 
archeologiczne. Na ich podstawie spe-
cjalistyczna firma osuszyła fundamenty, 
piwnice i sciany, a Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków określił zakres koniecznych 
i pożądanych prac.
 Nowa perspektywa unijna z konkur-
sami na zadania wspomagające renowację 
miejsc należących do dziedzictwa kultu-
rowego i naturalnego, dała szansę na się-
gnięcie po dodatkowe środki finansowe, 
dzięki którym możliwe staje się nie tylko 
przywrócenie Austerii dawnej świetności, 
ale i wyposarzenie jej w nowe funkcje.

Centrum Integracji
społeczno-kulturalnej

Zgodnie z projektem, który gmina Raszyn 
zgłosiła do Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych, renowacja 
budynku zachowa jego dotychczasowy 
zabytkowy charakter, a  modernizacja 
pozwoli dostosować do potrzeb społe-
czeństwa żyjącego w XXI wieku. 
 Po  zakończeniu prac budowlanych, 
termoizolacyjnych oraz wyposażeniu 
obiektu zorganizowane w nim Centrum 
Integracji Społeczno-Kulturalnej będzie 
służyć mieszkańcom gminy Raszyn, 
powiatu pruszkowskiego i innych powia-
tów, a także nauczycielom, edukatorom 

oraz wykładowcom akademickim, prze-
wodnikom i turystom.
 W budynku przewiduje się organizo-
wanie wieczorów poetycko-muzycznych, 
spotkań i prelekcji dotyczących historii 
Raszyna, spotkań z ciekawymi ludźmi, 
konferencji, spotkań i  imprez miesz-
kańców (w tym Bal Napoleoński), orga-
nizowanie rekonstrukcji związanych 
z obchodami rocznic bitwy pod Raszy-
nem, spotkań lokalnych stowarzyszeń. 
Poprzez powyższe i inne działania obiekt 
będzie pomagał w pogłębianiu tożsamo-
ści narodowej oraz poznawaniu historii 
gminy i regionu.
 Zakłada się również, że Austeria będzie 
służyć integracji społecznej z licznymi 
grupami mieszkańców o innej narodo-
wości. Mieszkający tu Wietnamczycy, 
Hindusi, Ukraińcy, Białorusini, Chiń-
czycy i Nepalczycy znajdą w niej miejsce 
do prezentowania osiągnięć swojej kul-
tury i organizowania wspólnych gmin-
nych imprez.
 Odtworzenie i  zmodernizowanie 
obiektu znacznie rozszerzy ofertę pro-
gramową gminy Raszyn w zakresie kul-
tury i edukacji historycznej związanej 
z nim i historią całej gminy. Z uwagi na 
unikalny charakter kompleksu, Auste-
ria będzie promować gminę w regionie 
i w kraju. 
 Kompleks Austerii będzie też nowym 
punktem na turystycznej mapie Mazow-
sza i Polski. Nareszcie, po wielu latach, 
Raszyn zacznie się kojarzyć z tym wspa-
niałym, unikalnym w skali kraju zabyt-
kiem, szczególnie, że w bliskim czasie 
gmina zamierza przystąpić do procesu 
rewitalizacji Alei Krakowskiej.

Austeria w 2011 roku Ⓒ M. Czajkowska Opaska izolacyjna wokół budynku Ⓒ M. Kaiper
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rewitalizacja austerii

Dofinansowanie 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. 

Renowacja Austerii i uwspółcześnienie 
jej funkcji jest bardzo kosztowne. Liczne 
inwestycje służące zaspokajaniu podsta-
wowych potrzeb mieszkańców: zdrowot-
nych, edukacyjnych czy z zakresu ochrony 
środowiska, kazały odsuwać w czasie pod-
jęcie prac przywracających obiektowi 
dawną świetność. Uzyskanie dofinanso-
wania w 2017r pozwala na znacznie wcze-
śniejsze, niż zakładano, podjęcie prac 
renowacyjnych i adaptacyjnych. Zakoń-
czenie tej fazy renowacji przewidziano 
na koniec 2018 r.
– „Kiedy w 2010 r. obejmowałem funkcję 
Wójta Gminy Raszyn, uważałem rewita-
lizację Austerii za bardzo ważne zadanie. 
W Polsce niszczonej przez pożogi wojenne 
i czas komuny, która potrafiła okrutnie roz-
prawiać się z zabytkami, obiekt klasy Auste-
rii jest rzadką wartością. Jej architektoniczne 
i historyczne umocowanie, z uwagi na bitwę 
pod Raszynem i  księcia Józefa Poniatow-
skiego – naczelnego wodza, zasługuje z pew-
nością na szczególną ochronę. Niestety, w pla-
nach inwestycyjnych musiałem na pierwszym 
miejscu postawić działania służące zaspo-
kajaniu podstawowych potrzeb mieszkań-
ców naszej gminy: budowę Centrum Zdro-
wia, szkół, przedszkoli, Centrum Kultury, 
Hali Widowiskowo Sportowej, 70-ciu ulic 
i sieci kanalizacji sanitarnej i odwodnienio-
wej.  W Austerii podjęliśmy działania, które 
zabezpieczały ją przed dalszym niszczeniem. 
Zleciliśmy specjalistycznym  firmom wykona-
nie badań archeologicznych i ekspertyz okre-
ślających stan budynku, zabezpieczenie przed 
wilgocią piwnic i dachu, a nasi pracownicy 

uporządkowali teren i  budynek. Wszyst-
kie prace były wykonywane w uzgodnieniu 
i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, który na ich podstawie okre-
ślił zakres i sposób prowadzenia przyszłych 
prac budowlanych oraz dopuszczalnego 
wykorzystania obiektu. Pozytywne rozpa-
trzenie naszego wniosku o dofinansowanie 
zewnętrzne otworzyło drogę do rewita-
lizacji obiektu już w 2018 r. To spełnia 

oczekiwania wielu mieszkańców i oczy-
wiście moje” – powiedział Wójt Andrzej 
Zaręba podczas rozmowy o przyszłości 
Austerii.
 Pamiętam, jak przed laty, kiedy miesz-
kaliśmy jeszcze w Warszawie, mój mąż, 
podczas podróży do Krakowa, podje-
chał pod Austerię i wspólnie podziwia-
liśmy architekturę i położenie tego nie-
zwykłego, choć bardzo zniszczonego 
budynku. Nie wiedzieliśmy wówczas co to 
za obiekt, ani jaka jest jego historia, ale 
serce bolało, że zabytek jest w tak złym 
stanie. Na szczęście wszystko wskazuje, 
że ten czas jest już za nami. Dzięki kon-
sekwentnej pracy grupy ludzi, którymi 
kieruje Andrzej Zaręba, miłośnik histo-
rii i człowiek zdający sobie sprawę z wagi 
dziedzictwa historycznego i kulturowego, 
Austeria będzie odbudowana. Trudno się 
oprzeć wrażeniu, że coraz lepiej dzieje się 
w naszej gminie. Teraz, do licznych inwe-
stycji, które tak szybko wpisały się w kra-
jobraz gminy, że nie pamiętamy już jak 
było wcześniej, dojdzie Austeria. Jej rewi-
talizacja zmieni na zawsze obraz drogi 
do Krakowa.

Małgorzata KaiperPiwnice po odowdnieniu Ⓒ M. Kaiper

Austeria w środku Ⓒ M. Czajkowska
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Do życia, do Arki – moja droga krzyżowa
Nie zmartwychwstałem jak Chrystus. Bo nie umarłem. 
Moja droga krzyżowa zakończyła się … życiem. Ocalonym.
Zostałem na Ziemi, żeby wykorzystać szansę, jaką dał mi los.
Nie wymażę z ludzkiej pamięci mojej przeszłości, nie wymażę jej z pamięci mojej rodziny.
Przez wiele lat robiłem złe rzeczy. Moja przeszłość to trwałe piętno na moim życiu.
Nie wypieram się swojej przeszłości, pamiętam – taki byłem. Zrobiłem i robię wiele 
by być innym. 
Przede wszystkim normalnym, zwykłym człowiekiem. 
Moja Golgota nauczyła mnie pokory – wobec ludzi, trudnych spraw, własnych słabości 
i niedoskonałości. Dała mi też świadomość sukcesu, radość podniesienia się z upadku. 
Przywróciła wiarę w siebie i godność. 
Mogę żyć godnie, uczciwie i być – na ile się da – w zgodzie ze sobą.
Wiem, że wielkie COŚ w swoim życiu przegrałem. Na zawsze.
Jednak mam nadzieję, że są jeszcze przede mną rzeczy małe, które mogę uczynić 
większymi.
Mam nadzieję, więc żyję.
Są na tym świecie ludzie, dla których jestem teraz po prostu … lepszym człowiekiem, 
dla niektórych zwykłym człowiekiem, może dla kogoś niezwykłym ? 
Mam nadzieję, więc żyję ...
Nie piję … nie kradnę … nie kłamię ...

1. Pan Jezus skazany na śmierć.
Moje umiłowanie alkoholu niepostrzeżenie 
dla mnie zamieniło się w uzależnienie. Na nie-
wypełnionych jeszcze treścią kartach mojego 
życia, los zapisał wyrok – śmierć. Taki koniec 
jest przeznaczony uzależnionym – śmierć 
w wyniku pogłębiającego się uzależnienia.

2. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona.
Ja nie chciałem się uzależnić, ale swój Krzyż 
sam wziąłem na swe ramiona. Zakłamany, 

że to kolejna przygoda mojego życia, sytuacja, 
nad którą mam pełną kontrolę – poniosłem 
swój krzyż w lata nałogu. 
Coraz większy i coraz cięższy.

3. Pierwszy upadek Pana Jezusa.
Miałem chwile, kiedy wracał mi rozsądek, 
kiedy mogłem zatrzymać się na swojej krzy-
żowej drodze. Lekceważyłem je, miałem złu-
dzenie, że ja to kontroluję. Byłem mocny, ale 
… upadłem.

4. Pan Jezus spotyka swą matkę.
Cały świat widział mnie zmagającego się 
z ciężarem krzyża, ale tylko matka wierzyła, 
że … mam szansę.
Nie umiała mi pomóc, modliła się za mnie i … 
wierzyła.

5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść 
krzyż Jezusowi (Mt 27,32; Mk 15,21 
i Łk 23,26).
Niejeden Szymon na mojej drodze próbował 
mi pomóc, niejeden Szymon chciał mi zdjąć 

Św. Maria matka Jezusa. Giovanni Battista Salvi 
da Sassoferrato. National Gallery, London.

Jezus dźwigający krzyż. Pieter Bruegel Starszy
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krzyż z ramion.
Nie chciałem, byłem mocny. Nie chciałem … .

6. Święta Weronika ociera twarz Pana 
Jezusa.
Niejedna Weronika – nie mogąc wyzwolić 
mnie od krzyża – próbowała dać mi ulgę, dać 
mi nadzieję...
Byłem mocny, nie potrzebowałem … .

7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz 
drugi.
Odrzuciwszy pomoc każdego Szymona 
na mej drodze, każdej Weroniki, czułem, 
że słabnę.
Byłem mocny. 
Nie ! Udawałem … .

8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty 
(por. Łk 23,27-31).
Wiele łez nade mną wylano, a ja byłem mocny ...
a ja udawałem … .

9. Trzeci upadek Pana Jezusa.
Już wiedziałem, że nie dam sobie rady, sam 
przed sobą już nie udawałem.
Bałem się.

10. Pan Jezus z szat obnażony.
Zostałem obnażony – człowiek przegrany. 
Pozbawiony złudzeń, pozbawiony nadziei
Przyszedł czas mojej Golgoty … .

11. Pan Jezus przybity do krzyża.
Doszedłem kresu swoich życiowych niepowo-
dzeń. Zrobiłem wszystko na drodze do samo-
unicestwienia … .
Zostawiłem cierpienie i łzy, i swoje łzy … też.

12. Pan Jezus umiera na krzyżu.
Ciemność dookoła. To moje osiągnięcie.
Nie widać nic, nikogo, nigdzie … .

13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża.
Mój czarny scenariusz spełnił się według zapi-
sanego przeznaczenia – umierałem za życia ...
Mogłem umrzeć naprawdę … .

14. Pan Jezus złożony do grobu [2].
Ja wrak człowieka, uzależniony od alkoholu, 
bezsilny wobec jego destrukcyjnej i podstępnej 
siły, pozbawiony podstawowych umiejętności 
i nawyków życiowych, społecznych, emocjo-
nalnych, uczuciowych – spocząłem w grobie 
swojego nałogu … .

Ja CZŁOWIEK, poprosiłem o pomoc
 i mam nadzieję narodzić się na nowo.

J.W. Arka Raszyn

arKa

Szymon Cyrenejczyk. Daniel Brockpähler

Złożenie do grobu. Caravaggio

Święta Weronika. Hans Memling

Ukrzyżowanie. Jacopo Tintoretto
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„POSPRZĄTAJ SAM PO SWOIM CZWORONOGU”
Pokryte psimi odcho-
dami chodniki, trawniki, 
ulice, parki itp. to czę-
sty widok. To problem 
estetyki, ale też  higie-

niczny, aż do zagrożenia epidemiologicz-
nego, ponieważ w psich odchodach mogą 
występować szkodliwe drobnoustroje 
wywołujące choroby u ludzi i zwierząt.

PAMIĘTAJMY!
W przyjętej przez Radę Gminy Raszyn, 
uchwale nr X/95/15 z  dnia 30 czerwca 
2015 r. w sprawie regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy 
Raszyn, w Rozdziale 6 §24 pkt. 2 zapi-
sano: „Obowiązkiem osób utrzymują-
cych zwierzęta domowe jest usuwanie 
zanieczyszczeń pozostawionych przez 

zwierzęta w obiektach i na innych tere-
nach przeznaczonych do użytku publicz-
nego a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach 
zielonych i skwerach”.
 Kto nie wykonuje obowiązków okre-
ślonych w  regulaminie podlega karze 
grzywny, przewidzianą przepisami 
prawa. Za niewypełnienie powyższego 
obowiązku Policja może ukarać właści-
ciela mandatem karnym w  wysokości 
do 500,00 zł zgodnie z art. 145 kodeksu 
wykroczeń.
 Nie psia kupa jest problemem, ale 
fakt nie sprzątania jej. Dlatego pamię-
tajmy, aby wychodząc ze zwierzęciem 
na spacer zabrać ze sobą rzeczy umoż-
liwiające sprzątnięcie jego odcho-
dów. Można je usunąć ręką uzbrojoną 

w torebkę foliową, specjalną łopatką lub 
innym narzędziem, np. kawałkiem tek-
tury, następnie przełożyć do torebki, także 
foliowej i wrzucić do najbliższego kosza 
na śmieci. Nie wstydźmy się sprzątać po 
swoich pupilach.
   Każdy z nas ma prawo dopominać się, 
aby właściciel czworonoga posprzątał 
po swoim zwierzaku. Jeśli tego nie zrobi, 
sprawę można zgłosić na Policję, w celu 
ukarania osoby łamiącej prawo. Niestety, 
często zdarza się, że właściciel psa, któ-
remu zwraca się uwagę, ignoruje ją albo, 
co gorsza, nieprzyjemnie komentuje. 
Tylko od konsekwencji tych, którym psie 
kupy przeszkadzają, zależy powodzenie 
akcji. 

Monika Marszałek, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

eKologia

ALERT!
W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 r. poziomów dopuszczalnych 
i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa 
mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił 
ALERT POZIOM I, który ma trwać do końca 2017 roku.

Przyczyną ogłoszenia Alertu jest wystę-
powanie następujących zanieczyszczeń:

 • pył zawieszony PM10 i PM2,5, który 
może powodować kaszel, trudności 
z  oddychaniem, zadyszkę szczególnie 
w czasie wysiłku fizycznego; w dłuższym 
okresie zwiększa ryzyko chorób serca 
i raka płuc, a także alergii,

 • dwutlenek azotu NO2, który podrażnia 
drogi oddechowe i zwiększa podatność 
na infekcje układu oddechowego, a także 
wystąpienie objawów astmy,

 • enzo(a)piren, który jest substancją 
toksyczną, rakotwórcza, mutagenną, 
powodującą wady genetyczne, upośle-
dzającą płodność i działającą szkodliwie 
na dziecko w łonie matki.
W  przypadku wystąpienia podwyż-
szonych stężeń wymienionych zanie-
czyszczeń: kobietom w ciąży, dzieciom, 
osobom starszym, chorym na astmę, 
cierpiącym na alergię skóry, choroby 
oczu, krążenia oraz osobom ze skłon-
nościami do infekcji dróg oddechowych 
zaleca się ograniczenie czasu przebywa-
nia na świeżym powietrzu.
 Przyczyną zanieczyszczeń jest oddzia-
ływanie emisji związanej z indywidual-
nym ogrzewaniem budynków, spalaniem 

trawy i liści oraz komunikacją samocho-
dową, która poza emisją spalin powoduje 
wtórne pylenie z ulic.
 Zaleca się  działania zmierzające 
do ograniczenia przekroczeń, jest to:

 • korzystanie z alternatywnych środków 
komunikacji na krótkich odcinkach, takich 
jak rower, lub przejście pieszo,

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej 
zamiast indywidualnej,

 • ograniczenie spalania liści, gałęzi 
i   trawy w  ogrodach i   na terenach 
zielonych,

 •  ograniczenie palenia w kominkach,
 • ogrzewanie mieszkań lepszym jako-

ściowo paliwem,
 • ograniczenie używania ogrodniczego 

sprzętu spalinowego.

Bieżące informacje dotyczące jakości 
powietrza znajdują się na stronie inter-
netowej Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 
Systemu oceny jakości powietrza w woje-
wództwie mazowieckim.

Jarosław Kozłowski, Główny specjalista Referat 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Gminy w Raszynie

Alert smogowy w Gminie Raszyn

Do redakcji Kuriera wpłynęło kilka skarg 
od mieszkańców z różnych części gminy, 
na sąsiadów opalających domy paliwem 
złej jakości. Pół biedy jeśli to gorszy węgiel 
albo palety, natomiast całkiem źle jeżeli 
do pieca trafia guma lub plastiki z opako-
wań. Wtedy tworzy się osławiony smog. 
Powyższy Alert nie pozostawia złudzeń, 
jaki uszczerbek na zdrowiu może zanie-
czyszczone powietrze spowodować 
u domowników, sąsiadów i samego „tru-
ciciela”. Oddychanie zatrutym powietrzem 
jest znacznie groźniejsze w skutkach od 
picia brudnej wody z kałuży.
 Na prośbę zrozpaczonych obywateli 
gminy Raszyn redakcja Kuriera raszyń-
skiego dołącza się do apelu skierowanego 
do prawdopodobnie nieświadomych swo-
jej roli trucicieli: „Nie zatruwajcie powie-
trza! Dajcie żyć!” 

Jacek Kaiper, Redaktor Naczelny

Ratunku! Trują! Ⓒ Z. Kaiper
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reForma oświaty w raszynie

Oświadczenie Radnego 
w sprawie reformy oświaty w Gminie Raszyn (skrót)

Pełna treść Oświadczenia na stronie Urzędu Gminy Raszyn (raszyn.pl)

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Raszyn

W związku z informacjami, jakie ukazują się w przestrzeni publicznej chciałbym sprostować pewne niejasno-
ści związane z przedłożonym pod obrady Szanownej Rady Gminy Raszyn alternatywnego projektu uchwały 
dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

(...)W związku z tym, iż Kuratoria bardzo elastycznie podchodzą do projektów uchwał poszczególnych samo-
rządów biorąc pod uwagę uwarunkowania w każdej gminie, pomysł  jednej szkoły w dwóch budynkach stał 
się jedną z kilku możliwości. Wielu radnych, po przedstawieniu tego rozwiązania, uznało je za racjonalne 
i odpowiednie dla Raszyna.

Ponieważ udało się znaleźć potwierdzenie rozwiązania: dwa budynki z podziałem na klasy I-III i IV-VIII, które 
dotychczas nie było brane pod uwagę, oczywisty stał się dla mnie fakt, że pod obrady Rady powinien zostać 
przedłożony alternatywny projekt uchwały. Niezrozumiałe było poproszenie o przygotowanie tylko jednego 
projektu, gdyż nieuchwalenie go skutkowałoby arbitralną decyzją Kuratora Oświaty. Zwróciłem się więc do 
Pani Sekretarz Gminy Raszyn z prośbą o pomoc w przygotowaniu projektu uchwały. Moje stanowisko było jed-
noznaczne – przedstawić na posiedzeniu Rady alternatywny projekt uchwały, który może zakładać powstanie 
jednej szkoły podstawowej w dwóch budynkach z podziałem na przykład, na klasy I-III i klasy IV-VIII. Uważam, 
że raszyński samorząd, mieszkańcy, rodzice, środowisko nauczycieli mają prawo poznać wszystkie możliwo-
ści i zapoznać się z różnymi projektami uchwał w sprawie wprowadzenia reformy oświaty w Gminie Raszyn.

Takie właśnie stanowisko starałem się przedstawić i uzasadnić na ostatniej sesji Rady Gminy Raszyn, argumen-
tując, iż jedna szkoła podstawowa w dwóch budynkach może być lepszym i rozsądniejszym rozwiązaniem. 
Nadmienię także, że w trakcie dyskusji merytorycznej na sesji, okazało się, że jest wielu Radnych, którzy wła-
śnie takie rozwiązanie uważają za właściwe. Ważnym argumentem za powstaniem jednej szkoły podstawowej 
jest fakt, iż zależy nam na społecznej spójności i integracji młodego pokolenia, a w przypadku dwóch szkół 
i nowych okręgów Aleja Krakowska, zamiast łączyć ponownie stanie się linią podziału.

(...)Jestem przekonany, że naszym zadaniem jest przejrzyście i jawnie wypełniać obowiązki Radnego oraz prze-
widywać skutki podjętych decyzji.(...)

Z poważaniem
Radny Gminy Raszyn Andrzej Górecki

Szkoły w Raszynie Ⓒ J. Kaiper
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inwestycje

Szkoła Podstawowa w Ładach
Mury szkolne wyłoniły się spod ziemi na dobre. Już teraz widać jak 
wielki teren zajmie dobudowana szkoła. Nowa sala gimnastyczna 
wielkości hali sportowej, dofinansowana przez Ministerstwo Sportu 
kwotą 1 801 200 zł, ma na razie trzymetrowe mury, a w środku niej pra-
cuje spychacz. Czterooddziałowe przedszkole jest w budowie, murarze 
układają zewnętrzne ściany z czerwonej cegły. Fundamenty zabezpie-
czone przed wilgocią, zasypywane są piaskiem. Naraz pracuje wiele 
ekip i wiele maszyn, mimo tego nie przeszkadzają sobie nawzajem. 
Od poprzedniej wizyty na budowie mury trochę urosły. Zobaczymy 
co będzie za miesiąc.

Budowa ulicy Szkolnej w Raszynie
Budowę ulicy szkolnej w Raszynie na odcinku od ulicy Ponia-
towskiego do Alei Krakowskiej wykona firma FAL_BRUK 
Sp. z o.o. Z Warszawy, która za 1 908 960 zł. wybuduje jezd-
nię z kostki betonowej szerokości 7 m na długości 338 m, 
chodniki po obu stronach również z kostki betonowej szarej 
i ścieżkę rowerową z kostki kolorowej bezfazowej. Pod jezd-
nią, w ramach zamówienia wykona instalacje sanitarne desz-
czowe i oświetleniowe. Gotową ulicę odda użytkownikom 
30 września 2017 roku. Na wykonane roboty i użyte materiały 
firma udzieli 5 lat gwarancji i rękojmi.

Kanalizowanie Gminy
Dnia 17 lutego 2017 roku, Gmina Raszyn ogłosiła wynik przetargu nieograniczo-
nego na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego 
dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach dwóch zadań. 

 • Zadanie pierwsze dotyczy budowy sieci wodociągowej w ulicach: Bratniej, 
Narożnej i Radosnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bratniej, Naroż-
nej, Wichrowej, Falenckiej, Radosnej, Świerkowej, Księżycowej.

 • Zadanie drugie – dotyczy budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sani-
tarnej w ulicach: Żwirowa, Sokołowska, Zdrojowa oraz Ku Słońcu w Wypędach.
 Po otwarciu ofert okazało się, że oba zadania wykona pan Marek Zieliński 
z Włodawy, pierwsze za 47 769 zł, drugie za 40 452 zł.

Praca wre © J. Kaiper Szkoła pnie się w gorę © J. Kaiper 

ul. Szkolna w Raszynie © J. Kaiper 

Spychacz w czteroodziałowym przedszkolu © J. Kaiper 

Wielka sala gimnastyczna © J. Kaiper 

Ulica Narożna © J. Kaiper 
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inwestycje

strony redaguje Jacek Kaiper

Ośmioddziałowe przedszkole
Ostatnim akordem budowy przedszkola jest nowe ogrodzenie. Prze-
biegać będzie bliżej budynku, niż poprzednie. W ziemi wyryto głę-
boki rów pod fundament. Za to w przedszkolu prace budowlane 
praktycznie skończone. Ekipy układają styropian pod wylewki posa-
dzek. Dobiegają końca prace instalatorskie. W otynkowanych już 
salach zajęć technicy kończą zakładanie klimatyzacji. W głównym 
holu zdjęto rusztowania i dopiero teraz można ocenić jak jest rozle-
gły i doskonale doświetlony. Oglądając budowę nabieram pewności, 
że to przedszkole będzie ozdobą Raszyna.

Pół kilometra sieci wodociągowej
Ustalono wykonawcę sieci wodociągowej w Jankach. Firma ENERGO-WAC 
Wacława Bąka z Konstancina – Jeziornej wybuduje 541,8 m sieci wodocią-
gowej w ulicy Wichrowej w Jankach za 170 759 zł. W ramach zamówienia 
przewidziano 4 szt. hydrantów przeciwpożarowych.

Hala Sportowo Widowiskowa
Z prawej strony od wjazdu spychacz szykuje plac pod parking zdejmu-
jąc humus. Jak mówi kierownik budowy, zanim położą nawierzchnię, 
zostaną ułożone sieci: wodna i kanalizacyjna. Stopy fundamentowe 
dla całego obiektu już są. Teraz murarze budują fundamenty ze strony 
zachodniej z betonowych bloczków, a od strony ulicy Stadionowej odle-
wają je z betonu. Cały plac budowy jest tak rozległy, że całości, nawet ze 
stert żwiru usypanych od strony parku, nie daje się objąć obiektywem. 
Widać zbrojenia kon-
strukcji nośnej ster-
czące z  fundamen-
tów  w   go rę. Ma m 
nadzieję, że za mie-
siąc i mury wyłonią się 
spod ziemi.

Przeszklony hol główny © J. Kaiper Wykop pod nowe ogrodzenie © J. Kaiper 

Praca wre © J. Kaiper 

Hala sportowa parking © J. Kaiper 

Hala wschodnia ściana © J. Kaiper 

Hala szersza niż zakres obiektywu © J. Kaiper 

Widok holu z pierwszego pietra © J. Kaiper 
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ROTMISTRZ PILECKI
CZŁOWIEK WSPANIAŁY I ŻOŁNIERZ WYBITNY
Postać Rotmistrza Pileckiego przywracamy do życia już po raz 
drugi w  Centrum Kultury Raszyn, które programowo  przybliża 
ważne karty naszego narodu. Rok temu było to widowisko 
o Rotmistrzu i koncert „Podziemna Armia powraca”.
 W  tym roku mogliśmy przygotować lekcję historii 
o heroicznej postaci bohaterskiego ROT-MISTRZA  dla naszych 
gimnazjalistów w dniu 2 marca, którą poprowadził historyk 
IPN-u Warszawa Pan Michał Zarychta, również po to by dać 
młodym wzorzec, dla ich wzrostu w człowieczeństwie.
 Żołnierze Wyklęci są w  naszej pamięci. Cześć i  chwała 
Bohaterom!                                  CKR

Koncert Karnawałowy
Sezon karnawałowy zakończyliśmy koncertem operetkowym 
w ostatnią sobotę karnawału 25 lutego.  
 Zabrzmiały najsłynniejsze arie z operetek Franciszka Lehara, 
Imre Kalmana, Nico Dostala, Johana Straussa, Fryderyka Loewe 
w brawurowych wykonaniach Ryszarda Morki (bas), Andrzeja 
Wiśniewskiego (tenor) oraz Edyty Ciechomskiej (sopran), 
która jednocześnie poprowadziła cały koncert. Oprócz arii 
operetkowych usłyszeliśmy również przeboje filmowe, 
musicalowe i rozrywkowe, m.in. „Missisipi”, „Ninon”, „Brunetki, 
blondynki”, „Gdybym był bogaczem”, „Time to say goodbye”.   CKR

centrum Kultury raszyn

Tribute to TADEUSZ NALEPA
4 marca w CKR oddaliśmy należne uznanie bluesowi  
i Tadeuszowi  Nalepie, Ojcu bluesa polskiego.
Ze sceny Centrum Kultury zabrzmiały stare, niezniszczalne 
kawałki Nalepy. W sposób znakomity, uczynił to wraz ze swymi 
kolegami muzykami, rockman i bluesman Marcin Kołdra, 
zarazem instruktor gry na gitarze w świetlicy „Świetlik” w Rybiu.
 Widać i słychać, że Marcin Kołdra jest mocno zakorzeniony 
w tej muzyce. Gdy dodamy jeszcze wartość tkwiącą w samej 
istocie bluesa, którą jest płacz duszy, stan smutku, czy dramat 
serca,( a któż w swym życiu tych stanów nie zaznaje?) to już 
wiadomo, że mieliśmy naprawdę bardzo poruszający naszą 
wrażliwość muzyczny wieczór, a dla dużej części obecnych także 
wieczór wspomnień. Skąd taki duży deszcz na zmysły nasze 
spadł? Właśnie ze sceny Centrum Kultury Raszyn, na której 
grali: Marcin Kołdra-gitara, vocal, Paweł Wolski-Rzewuski – 
gitara basowa, Marcin Korzeniewski – instrumenty klawiszowe, 
Dominik Jędrzejczyk – perkusja. Blues to zawsze blues jest nigdy 
nie zawiedzie!                       CKR

Recital Joanny Rawik
Centrum Kultury Raszyn uczciło Dzień Kobiet 8 marca 
zapraszając panią Joannę Rawik z programem pt. ”Piosenka 
dla Ciebie”. Pani Joanna wciąż w  świetnej formie z  silnym 
ciepłym głosem zaprezentowała kilka utworów inspirowanych 
muzyką klasyczną Chopina, Czajkowskiego i Brahmsa a także 
utwory z repertuaru Edith Piaf, m.in. „Padam, padam”, „Non, 
je ne regrette rien” czy „La vie en rose”. Artystka zaraziła 
wszystkich optymizmem, obdarzała przepięknym ciepłym 
uśmiechem, opowiadała niezwykle ciekawe anegdoty 
dotyczące wykonywanych utworów. Zaprezentowała również 
dziesięciominutowy monolog z życia Edith Piaf zaskakując 
widzów świetną pamięcią i genialnym wykonaniem. Artystce 
towarzyszył kwintet smyczkowy oraz pianistka, Maria Holka, 
która zadziwiła wszystkich świetnym głosem i techniką wokalną 
w pieśni „Poseł” Fryderyka Chopina oraz w „Mojej balladzie” 
Krzysztofa Komedy we własnej aranżacji na fortepian i kwintet 
smyczkowy. Po koncercie pani Joanna Rawik spotkała się 
ze swoimi wielbicielami w galerii Centrum Kultury Raszyn.

Ⓒ Anna Pluta

Ⓒ Anna Pluta

Ⓒ Anna PlutaⒸ Mariusz Wieteska
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świetlica środowisKowa świetliK w rybiu

BA BY BA BOM
12 marca, z okazji Dnia Kobiet, w Świe-
tlicy Środowiskowej w  Rybiu królo-
wały kobiety. Panie zostały zaproszone 
do kawiarenki „Świetlika”. Stoliki przy-
kryte obrusami, z czerwonymi goździ-
kami w wazonach, święcącymi ciepłym 
światłem mini lampionami i  pyszne 
babeczki na białych talerzykach – całko-
wicie zmieniły wygląd sali widowiskowej. 
A w programie – wieczorze poezji śpiewa-
nej – z piosenkami o kobietach: znanymi 
i mniej znanymi, lirycznymi i dynamicz-
nymi, wolnymi i  szybkimi, wystąpiła, 
akompaniując sobie na gitarze, miesz-
kanka naszej gminy – Aleksandra Miszu-
łowicz. Warto dodać, że był to jej sce-
niczny debiut. 
 Wieczór, zdaniem wielu uczestni-
ków był bardzo udany. Nastrojowa i nie-
zwykła aranżacja sali sprawiła, że było 

bardzo kameralnie, a program przygo-
towany przez amatorkę, która zdaniem 
wielu słuchaczy dorównała niejednemu 
piosenkarzowi zawodowemu – bardzo 
ciekawy. Piosenek słuchano z zaintereso-
waniem, a zabawne komentarze poprze-
dzające każdą z nich, często wywoływały 
uśmiechy na twarzach widzów. Zda-
rzały się też łzy i wzruszenie, a po każdej 
rzęsiste brawa. 

 Na zakończenie Wójt Andrzej Zaręba 
oraz pozostali panowie, a wśród nich: 
radny Marek Bańburski oraz Przewod-
niczący Zarządów Osiedli Rybia: Marian 
Sieradzki i  Zygmunt Nagrodzki, wrę-
czyli każdej Pani tradycyjne czerwone 
goździki.

W kawiarence WarSawy
W środę, 25 stycznia sala widowiskowa 
w  Świetliku zamieniła się w  uroczą 
przedwojenną kawiarenkę WarSawy. 
Przy okrągłych stolikach przykrytych 
czerwonymi obrusami i  koronkowymi 
serwetkami zasiadły panie w eleganc-
kich sukniach, z fikuśnymi nakryciami 
głowy, z papierosami w długich fifkach. 
Obok panowie w marynarkach w kratę, 

czapkach  – kaszkietach z  fantazyjnie 
zawiązanymi apaszkami, czytający duże 
płachty gazet. W czasie prawie półtora-
godzinnego programu „Rybianie”, bo to 
za ich sprawa przenieśliśmy się w lata 
dwudzieste ubiegłego wieku, wpro-
wadzili nas w  atmosferę przedwojen-
nej Warszawy – z jej piosenkami, tań-
cami, wierszami i dowcipami. Nie jest 

przesadą stwierdzenie, że nasi rodzimi 
artyści stworzyli wspaniałe przedstawie-
nie, którego nie powstydziłby się niejeden 
teatr. Na zakończenie dołączyły do nich 
„Seniorki”. Były oklaski, bis, podziękowa-
nia. Zobaczcie Państwo sami, bo zdjęcia 
w dużym stopniu oddają atmosferę tego 
niezwykłego spotkania.

Stronę redaguje Małgorzata Kaiper

Goście kawiarenki ŚWIETLIKA Ⓒ Z. Zajdel 

Podziękowania Ⓒ Z. Zajdel 

Kawiarenka  ŚWIETLIKA przed koncertem Ⓒ Z. Zajdel Aleksandra Miszułowicz Ⓒ Z. Zajdel 
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gminne przedszKola

OGŁOSZENIE
o terminach pełnionych dyżurów w okresie wakacji 2017 roku 

przez przedszkola na terenie Gminy Raszyn

2017 rok

przedszkole nr 2 „w stumilowym Lesie” w raszynie ul. Lotnicza 43a, raszyn  |  tel. 720-25-72 03.07 – 14.07.2017 r.

przedszkole w falentach ul. opackiego 44, falenty  |  tel. 720-05-48 17.07 – 28.07.2017 r.

przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 1 
„pod topolą” w raszynie ul. pruszkowska 21 c, raszyn  |  tel. 498-14-06 31.07 – 11.08.2017 r.

przedszkole w sękocinie ul. sękocińska 20, sękocin stary  |  tel. 720-25-67 14.08 – 25.08.2017 r.

„Bajkowe przedszkole w dawidach” ul. warszawska 210, dawidy  |  tel. 797-45-70 bez dyżuru

Dzieci na dyżur wakacyjny zapisujemy w placówce, w której odbywa się dyżur, w terminie do dnia 31.05.2017 r.
Opłaty za pobyt dziecka należy dokonać w wybranym przedszkolu do dnia 30.06.2017 r.

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

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

Certyfikat „Chronimy Dzieci” dla Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”
„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka 
do człowieka”

Św. Jan Paweł II

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że po wielu miesiącach 
pracy nad tym, by Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 1 „Pod Topolą” spełniało wysoki poziom standardów ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem, w grudniu 2016 roku jako pierwsza 
placówka oświatowa w gminie Raszyn otrzymaliśmy certyfikat 
„Chronimy Dzieci” przyznawany przez Fundację Dajemy Dzie-
ciom Siłę. 
 Aspekt bezpieczeństwa naszych podopiecznych zawsze był 
dla nas priorytetem. Z tego względu jako placówka w trakcie 
roku szkolnego 2015/2016 postanowiliśmy podjąć trud wdro-
żenia standardów ochrony dzieci przed przemocą. Celem pro-
gramu „Chronimy Dzieci” jest zapobieganie i przeciwdziałanie 
przemocy wobec dzieci ze strony osób dorosłych (rodziców, opie-
kunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. W ramach 
działań związanych z realizacją programu stworzyliśmy Politykę 
Ochrony Dzieci. Jest to dokument zawierający jasne wytyczne 
dotyczące tego, jak należy postępować w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci. Jego realizacja bierze również pod uwagę 
dostarczenie dzieciom, pracownikom placówki oraz rodzicom 

wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania 
pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach.
 Uzyskanie Certyfikatu „Chronimy Dzieci” oznacza, że Przed-
szkole „Pod Topolą”:

 • posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przy-
padku podejrzenia krzywdzenia dziecka

 • chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik 

personelu
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności 

za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symp-

tomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat 

ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Warto pamiętać, że dzieci w większym stopniu niż dorośli są 
narażone na przemoc, do której może dochodzić w różnych 
okolicznościach. Doświadczają one często jednocześnie kilku 
form krzywdzenia, których sprawcami mogą być zarówno ich 
rówieśnicy, osoby dorosłe będące członkami ich rodziny, jak 
i osoby obce. Dziecko, które zostało skrzywdzone, nie poprosi 
o pomoc. Wstydzi się, czuje się winne i osamotnione. Potrze-
buje pomocy, aby odzyskać zaufanie i radość. To rolą nas doro-
słych jest ochrona dziecka przed krzywdzeniem. Z tego względu 
pracownicy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 
„Pod Topolą“ zgodnie deklarują, że wszystkim podjętym przez 
nich działaniom przyświeca jeden CEL: troska, zapewnienie 
bezpieczeństwa i zaspokojenie potrzeb z zachowaniem god-
ności i indywidualności MAŁEGO CZŁOWIEKA!

Agnieszka Okła-Barwicka 
logopeda, pedagog-profilaktyk społeczny

Przedszkolaki i ich Panie Ⓒ arch. Przedszkola
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szKoła w sęKocinie

Z życia szkoły w Sękocinie
„Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się” Seneka Młodszy

Wizją naszej szkoły jest wychowanie 
człowieka kulturalnego, odpowiedzial-
nego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, 
otwartego na potrzeby innych, mającego 
poczucie więzi ze swoją miejscowością, 
regionem, Ojczyzną, człowieka prawego 
i tolerancyjnego. Aby osiągnąć te cele czę-
sto wychodzimy ze szkolnych ławek, aby 
uczeń poznał, zobaczył, usłyszał, dotknął 
i doświadczył – natury, historii, muzyki, 
sztuki.
 Historię Polski, regionu i najbliższej 
okolicy nasi uczniowie poznawali podczas 
lekcji muzealnych: w Zamku Królewskim 
w Warszawie, w Muzeum Pałacu w Wila-
nowie,  Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Muzeum Wojska Polskiego.
 Uczniowie klasy 2c  uczestniczyli 
w  warsztatach „Mój pradziadek był 
ułanem. Dowiedzieli się kim był ułan, 

po czym rozpoznawać kawalerzystę i jego 
oręż, jak osiodłać konia i wierzchowca, 
jakiej maści są konie. Czwartoklasiści, 
w pałacu w Wilanowie poznawali historię 
XVII-wiecznej Polski i jej bohatera – króla 
Jan III Sobieskiego. Poznali historię życia 
władcy i  jego rodziny, obejrzeli stroje, 
jakie obowiązywały na pałacowych salo-
nach XVII-wiecznej Polski. Dowiedzieli 
się, że król – Jan III Sobieski uwielbiał 
pierogi. Robienie pierogów było nie lada 
wyzwaniem dla wielu czwartoklasistów, 
a ich degustacja to już sama przyjem-
ność. Uczniowie klasy piątej i klas szó-
stych uczestniczyli w parku w Wilanowie 
w grze terenowej „Śladami Stanisława 
Kostki Potockiego”, a w pałacu w lekcjach 
muzealnych: „Obyczaje w  dawnej Pol-
sce”, „Mitologiczny kod Wilanowa”. Dowie-
dzieli się, kim był hrabia Stanisław Kostka 
Potocki, poznali architekturę wilanow-
skiego pałacu, a także ówczesną modę 
szlachecką. Uczniowie klasy pierwszej 
podczas lekcji muzealnej z cyklu Legendy 

Warszawy – „Złota kaczka”, spacerowali 
uliczkami Starego Miasta, a uczniowie 
klasy 2c poznali tajemnice Pałacu z 1001 
nocy. Później wzięli udział grze terenowej 
Syrenki Warszawskie. 
 Pobyt w  Muzeum Powstania War-
szawskiego był prawdziwą lekcją patrio-
tyzmu. „Trzeba było to przeżyć, by zrozumieć, 
że Warszawa nie mogła się nie bić” – usły-
szeli od jednego z uczestników Powstania 
Warszawskiego. Przeplatanie świata real-
nego z rzeczywistością wirtualną ucznio-
wie poznali idąc po powstańczym bruku, 
mijając ruiny, oglądając pamiątki zacho-
wane z Warszawy 44 roku. Obejrzeli film 
„Miasto ruin” i kroniki filmowe z czasów 
Powstania słysząc wokół bombardowanie, 
piosenki powstańcze, wspomnienia i bicie 
serca powstańczej Warszawy. Największe 
wrażenie zrobiło na nich przejście zrekon-
struowanymi kanałami, którymi chodzili 
warszawiacy 73 lata wcześniej. 
 Uczniowie klas trzecich uczestniczyli 
w dwóch lekcjach w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie: Ożywione obrazy i O! 
Matejko! Dzięki sile wyobraźni obrazy 
w galeriach ożyły, a dzieci przeżyły wspa-
niałą przygodę: wypływały na morze, 
wybrały się do teatru, odgrywały histo-
rie, czuły zapach, a nawet usłyszały burzę, 
a to wszystko dzięki wspaniałym obrazom 
Jana Matejki.
 Poszerzenie wiedzy uczniów o wyna-
lazkach, rozwoju techniki, lotach 
w kosmos realizujemy poprzez wyjazdy 
do Centrum Nauki Kopernik, Planeta-
rium i  na Wystawę Kosmiczną GATE-
WAY TO SPACE. W Planetarium szósto-
klasiści oglądali film „Ziemia, Księżyc 
i Słońce” i zwiedzali wystawę o zdobywa-
niu kosmosu. Klasy szóste i trzecia b zwie-
dzały Wystawę Kosmiczną GATEWAY TO 
SPACE zorganizowaną pod patronatem 
NASA. Ekspozycja pokazująca techniczne 

i naukowe aspekty podróży w kosmos, 
skupiła się na historii misji kosmicznych 
i  ich ścisłym związku z  człowiekiem. 
Wielu z uczniów, którzy mogli dotknąć 
przedmiotów używanych przez kosmo-
nautów na orbicie okołoziemskiej, od razu 
stało się miłośnikami podróży kosmicz-
nych i odkrywania dalekich planet. 
 Uczniowie klasy 2 c zwiedzili mobilną 
Wystawę Makiet Kolejowych, którą two-
rzą ręcznie robione modele dziesiątek 
lokomotyw i setki wagonów mijających 
się „z zawrotną prędkością» na 150 roz-
jazdach i torach liczących ponad kilometr. 
Co roku uczestniczymy też w Festiwalu 
Nauki organizowanym na terenie Insty-
tutu Badawczego Leśnictwa. 
 Dawne życie Polaków na wsi, ich 
mieszkania i  tradycje oraz współcze-
sne gospodarstwo agroturystyczne 
uczniowie klas trzecich poznali w Wio-
sce Pod Kogutem położonej na terenie 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. 
Samodzielnie wyrabiali ciasto i  piekli 
drożdżowe bułeczki, tradycyjną metodą 
ubijali masło, wyciskali ser, a  potem 
z wielkim apetytem zjedli świeżo upie-
czone bułeczki posmarowane maseł-

kiem. W zagrodach MINI ZOO, oprócz 
kur, kaczek i gęsi dzieci zobaczyły kuca, 
osiołka, lamę, wielbłąda, żółwia, owce, 
kozy, świnie i króliki. 
 Uczniowie klas 2a i  2b w  Gościńcu 
Wiecha poznawali kulturę, pracę i życie 
na dawnej wsi. Po powitaniu po staro-
polsku – chlebem i solą, dzieci przejechały 
zadaszonym wozem konnym po terenie 
Gościńca, zwiedzały starą wiejską zagrodę 
z izbą etnograficzną, spacerowały przez 
las do młyna wodnego i wiatraków i usia-
dły w szkolnych ławach sprzed stu lat. 
W kuźni oglądały pokaz sztuki kowal-
skiej i wybijanie pamiątkowej monety. 
W piekarni zobaczyły przygotowywanie 

1.X.2016 Festiwal nauki w IBL

5.X.2016 Gościniec Wiecha

24.IX.2016 Sztefeta międzypokoleniowa
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szKoła w sęKocinie

chleba do wypieku, piekły kiełbaski przy 
ognisku i bawiły się w rytmie disco. Miło-
śnicy zwierząt podziwiali daniele, kozy, 
osły, kucyki i konie. Na początku grud-
nia najmłodsi uczniowie poznali walory 
życia na farmie. Z zainteresowaniem oglą-
dali kuce, kury jedwabiste, owce, świnki 
morskie, świnki wietnamskie, króliki. 
Dzieci wykonały stroik świąteczny, wyci-
nały i zdobiły pierniczki, zrobiły łańcuch 
i zawiesiły go na drzewku. A wtedy przy-
szedł ON, święty Mikołaj.
 Kontakt ze sztuką, niezbędny do pra-
widłowego rozwoju dziecka, składnia 
szkołę do odwiedzania teatrów. Przed-
szkolaczki, pierwszoklasiści i drugoklasi-
ści obejrzeli w Rampie spektakl muzyczny 
«Dzień Dziecka», pokazujący historię 
wiecznie zajętego dyrektora, nie mają-
cego nigdy czasu dla swego dziecka, 
który zmienia się, gdy wraca do czasów 
dzieciństwa. Uczniowie klas 2c i 3c obej-
rzeli w Romie spektakl muzyczny „ALICJA 
W KRAINIE CZARÓW” w reżyserii Ceza-
rego Domagały, niezwykłą podróż i niepo-
wtarzalną okazja zanurzenia się w świe-
cie fantazji i wyobraźni. Z kolei uczniowie 
klas trzecich obejrzeli w Rampie niezwy-
kły spektakl muzyczny «Wanna Archime-
desa», którego główny bohater, mądry 
i zabawny Profesor Rozumny, wprowadza 
młodych widzów w świat wielkich odkryć 
i innowacyjnych wynalazków. 
 Dotyk Afryki – to warsztaty bęb-
niarskie, które poprowadził pocho-
dzący z Konga wokalista i kompozytor 
– Ricky Lion. Podczas pełnych ekspresji 
zajęć, dzieci na swoich instrumentach 

wygrywało różne rytmy, wszystkimi zmy-
słami chłonąc afrykańską muzykę.
 Współczesny człowiek podróżuje 
po świecie. Podczas wycieczki na Lotni-
sko im. F. Chopina w Warszawie dzieci 
uczyły się zasad zachowania na lotnisku, 
zapoznały się z pracą służb naziemnych, 
odwiedziły halę odpraw i hangar, w któ-
rym dokonuje się przeglądów samolotów. 
Z korytarza widokowego obserwowały 
płytę lotniska, przylatujące i odlatujące 
samoloty. Animatorzy, podczas zajęć 
praktycznych, uczyli je pakowania bagażu.
 Podczas Sobotnich rajdów turystycz-
nych uczniowie aktywnie spędzają czas, 
dbają o formę fizyczną, poznają histo-
ryczne wydarzenia i  miejsca, podzi-
wiają zabytki, mają bezpośredni kontakt 
z przyrodą, integrują się podczas zabaw 
i wspomnień. Nowy sezon młodzi tury-
ści rozpoczęli od poznania Starej Ochoty. 
Po zbiórce przy pomniku Marii Skło-

dowskiej Curie, wysłuchali opowieści 
o życiu i naukowych sukcesach noblistki 
oraz realizacji jej marzenia – zbudowa-
nia w  1929 roku Instytutu Radowego 
w Warszawie. Następnie odwiedzili Salę 
Edukacyjną. 
 Podczas kolejnej wycieczki grupa 
uczniów wzięła udział w Międzypokole-
niowej Sztafecie Turystycznej organizo-
wanej przez PTTK. Podczas 9. km trasy 
poznawali przyrodnicze i  kulturowe 
walory gminy Lesznowola. 
 Kolejna trasa krajoznawcza, pozwo-
liła poznać historię i  walory przyrod-
nicze Józefowa i  okolic. Uczniowie 
dowiedzieli się, że mała wioska stała się 
znaną miejscowością letniskową dzięki 
wybudowaniu pod koniec XIX wieku 
Żelaznej Kolei Nadwiślańskiej z  War-
szawy do Lublina. Uruchomienie przy-
stanku Józefów przyczyniło się do szyb-
kiego rozwoju miejscowości, w  której 
do dziś można podziwiać drewniane 
domy z bogato zdobionymi werandami, 
prezentujące nowy styl architekturze – 
ŚWIDERMAJER, zapoczątkowany przez 
Michała Elwiro Androlliego.

 W  grudniu dzieci, mimo mrozu, 
poznały historię Reduty Wolskiej, której 
niemym świadkiem był zabytkowy kościół 
św. Wawrzyńca, zwiedzili Cmentarz Pra-
wosławny i spacerowali po parku im. gen. 
J. Sowińskiego.
 R a t u j e m y  i   u c z y m y  r a t o w a ć . 
Od  wielu lat, dzięki programowi edu-
kacyjnemu „Ratujemy i  Uczymy Rato-
wać” oraz Fundacji WOŚP, doskonalimy, 
na 9 fantomach, umiejętności ratowa-
nia ludzkiego życia. Ogromnie cieszy 
nas, że rośnie liczba dzieci umiejących 
udzielać pierwszej pomocy. W szkoleniu 
pomagali nam strażacy z  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Falentach, za co im ser-
decznie dziękujemy. 
 Finał Szkolnych Zawodów w  Pusz-
czaniu Samolotów z Papieru, z udzia-
łem 80 uczniów, odbył się 5 stycznia br. 
Przygotowania do zawodów zdomino-
wały wszystkie przerwy, podczas których 
dzieci fascynowało samodzielne składa-
nie modeli i sprawdzanie, który poleci 
najdalej. W pierwszej i drugiej turze eli-
minacji zawodnicy puszczali na jak naj-
dłuższą odległość własnoręcznie zrobione 
samoloty, a w kolejnej musieli w ciągu 1 
minuty zrobić samolot z kartki papieru 
ksero i  rzucić jak najdalej. W  klasach 
młodszych zwyciężyli: Kuba Nowakow-
ski 3c, Staś Muc 3c, Mikołaj Rosiński 3a, 
w klasy 4-6: Antek Komoszewski 4a, Oli-
wier Kolmus 5, Franek Orzechowski 4b. 
Gratulujemy! 

Regina Suwała

30.IX.2016 Wioska Pod Kogutem

W Centrum nauki kopernik Ⓒ arch. szkoły

Warsztaty bębniarskie Ⓒ arch. szkoły

POdZIękOwaNIE
Pragniemy z całego serca podziękować 
wszystkim wspierającym nas w trud-
nych chwilach – chorobie naszego syna.

„Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa ...
proste – dziękujemy – zawiera wszystko, 
co chcemy wyrazić”

Nawet nie wiecie, jak bardzo pomaga 
pokonywać codzienne troski i kłopoty 
świadomość, że KTOŚ o  nas myśli, 
pamięta i nas wspiera. Dzięki wspól-
nym staraniom uczniów, nauczycieli, 
rodziców i Rady Rodziców Szkoły Pod-
stawowej w Sękocinie Kamil  ma siłę 
i chęć do walki o swoje zdrowie. Dzię-
kujemy serdecznie za okazywane serce 
i szczodrość. 

Dorota i Piotr Dudek. 
Wdzięczni Rodzice
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Kursy 123 w bibliotece
Chcesz poznać język angielski, hiszpański lub niemiecki? Inte-
resuje Cię fotografia lub szybkie czytanie? Przyjdź do biblio-
teki i zacznij naukę już dziś! Kursy online na platformie lerni.
us umożliwiają samodzielne uczenie się w dowolnym miejscu 
z dostępem do Internetu. Aby bezpłatnie skorzystać z oferty, 
należy być zarejestrowanym czytelnikiem naszej biblioteki 
i zgłosić się po kod aktywacyjny. Instrukcja rejestracji znaj-
duje się na www.bibliotekaraszyn.pl w zakładce Kursy online. 
Kody ważne są do 1 września br. Osoby, które już brały udział 
w kursach, mają przedłużony dostęp do kont. W razie pytań, 
prosimy o kontakt z biblioteką.

gminna biblioteKa publiczna

Biblioteka zagadek
15 i 22 lutego, w ramach ferii z Centrum Kultury w Raszynie, 
w bibliotece odbyły się dwie edycje gry terenowej „Biblioteka 
zagadek”, inspirowanej przygodami młodego czarodzieja 
ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Podczas godzinnej gry w kon-
wencji escape roomu uczestnicy, podzieleni na cztery drużyny, 
mieli za zadanie odszukać cztery klucze, rozwiązując po dro-
dze różne zadania. Grupa ponad trzydziestu dzieci w wieku od 7 
do 13 lat musiała wykazać się pomysłowością, wiedzą i umie-
jętnością efektywnej pracy zespołowej. Wskazówki ukryte były 
w różnych działach i częściach biblioteki, więc nie było to łatwe. 
Niektóre były też zaszyfrowane, m.in. w kodach QR i alfabecie 
hieroglificznym. Na szczęście pomocą służyły cztery czarow-
nice, w rolę których wcielili się dyrektor i pracownicy biblioteki. 
Celem gry było nie tylko zachęcenie uczestników do czytania książek 
- opowiada Dagna Mach – ale też poznanie biblioteki, jej zasobów 
i oferty oraz pokazanie bibliotekarza jako przewodnika po świecie 
wiedzy. No i oczywiście dobra zabawa, której przy tym nie brako-
wało! Kolejne dwie edycje gry szykujemy na Tydzień Bibliotek. 
Tym razem do udziały zaprosiliśmy klasy IV B i VI B ze Szkoły 
Podstawowej w Raszynie.

Drużyna rozpracowuje zagadkę Ⓒ M. Kłos

Czarownice prowadzące grę Ⓒ M. Kłos
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sport

Mini Liga Mistrzów Raszyn 2017

Przygotowania organizacyjne Mini Ligi 
Mistrzów Raszyn 2017 chłopców rocz-
nika 2007 wchodzą w  końcową fazę. 
Wielu sponsorów potwierdziło już prze-
znaczenie funduszy na zakup koszu-
lek dla  młodych piłkarzy. Wiadomo 
na  pewno, że o  oprawę konfernasjer-
ską turnieju zadba kolejny raz DJ Ucho, 
czyli Dariusz Ślęzak. Znają go kibice siat-
kówki w całym kraju oraz miłośnicy sko-
ków narciarskich, którzy mieli okazję 
usłyszeć głos DJa Ucho podczas igrzysk 

olimpijskich w  Soczi. Dyrekcja Gmin-
nego Ośrodka Sportu w Raszynie wysto-
sowała wniosek o udzielenie patronatu 
honorowego do wojewody mazowiec-
kiego oraz ministerstwa sportu i tury-
styki. Pewnym jest objęcie patronatem 
honorowym imprez przez wójta gminy 
Raszyn Pana Andrzeja Zarębę oraz sta-
rostę powiatu pruszkowskiego pana 
Maksyma Gołosia. Młodzi piłkarze war-
szawskich i mazowieckich drużyn, a także 
KS Raszyn i UKS Łady wcielą się w jeden 

z 16 zespołów, który brał udział w bieżą-
cej edycji Ligi Mistrzów. Po 20 latach prze-
rwy w tych elitarnych rozgrywkach wystą-
pił także mistrz Polski – Legia Warszawa. 
Ostatecznie piłkarze ze Stolicy zakończyli 
udział w grupie na dobrym 3 miejscu. 
Oczywiście drużyna mistrza Polski także 
będzie losowana przez młodych piłkarzy. 
Koszulki dla zawodników są już w trakcie 
przygotowywania. Ich producent firma 
Godan z Warszawy dokłada wszelkich 
starań, aby efekt wizualny szedł w parze 
z jakością produktu. 
 Miejscem zmagań Mini Ligi Mistrzów 
będzie boisko Wronik przy Szkole Pod-
stawowej w  Raszynie, które 28 maja 
zamieni się najbardziej tętniące życiem 
miejsce w całej gminie Raszyn. Oprócz 
atrakcji piłkarskich przygotowano także 
wiele niespodzianek dla przybyłych gości 
oraz kibiców. Emocji oraz dobrej zabawy 
z pewnością nie zabraknie, więc bądźcie 
z nami w ostatnią niedzielę maja. 

Rafał Ulewicz

Piłka ręczna szkół podstawowych 
z Gminy Raszyn
10 marca 2017 roku hala sportowa szkoły podstawowej w Raszy-
nie gościła młodych piłkarzy ręcznych gminnych szkół podsta-
wowych. W rywalizacji wzięli uczniowie z Ład, Sękocina oraz 
Raszyna. Choć ostatecznie zwyciężyli gospodarze (i to oni będą 
reprezentować gminę na zawodach powiatowych), to pozostałe 
drużyny walczyły o każdy metr boiska, nie było straconych piłek, 
a różnice punktowe często były niewielkie. Na 3 miejscu turniej 
zakończyła szkoła podstawowa w Ładach, której opiekunem 
była Pani Magdalena Gużkowska. Na drugim miejscu uplaso-
wali się szczypiorniści z Sękocina podopieczni Pana Damiana 
Wysockiego, a na miano zwycięzców zasłużyli piłkarze ręczni 
ze szkoły podstawowej w Raszynie, których prowadziła Pani 
Agnieszka Zgiep. Medale oraz pamiątkowe dyplomy dla uczest-
ników turnieju przygotował Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie. 
Trzymamy kciuki za udany występ uczniów raszyńskiej podsta-
wówki na turnieju powiatowym. Przyzwyczaili nas oni bowiem 
do świetnych wyników w poprzednich latach, nie tylko w piłce 
ręcznej ale również w innych zespołowych dyscyplinach sportu.     
Powodzenia!

Tak rozpoczynano w 2016 r. Ⓒ J. Kaiper

Drużyny po zawodach Ⓒ arch. szkoły



Galeria Młodego artysty
Witamy Wiosnę!
W marcu wszyscy wyczekujemy wiosny. Szukamy kwiatów, pączków liści na krzewach i drzewach, wystawiamy twarze na pierwsze słoneczne 
promienie. Dorośli, jak zwykle zaganiani czasem tego nie zauważają, ale te zmiany na pewno widzą dzieci. I jak to one – wszystko co je pasjonuje – 
rysują. Zobaczcie sami. Ile Pani Wiosny jest w ich pracach. Dzięki nim radośniej się robi w naszych sercach.        Przedszkolaczek

Magda Małek gr. Skrzaty

Kwiaty dla Pań - gr 1 Krasnale. gr 2 Smerfy

Kwiaty dla Pan - gr 2 Smerfy

Wiosna – praca zbiorowa dzieci ze Świetlika fot. J. Paczkowska

Basia Romańczuk gr. Pszczółki

Michalina Rudnicka gr. Skrzaty Ola Laskowska gr. Skrzaty

Agata Rynkar gr. Pszczółki

Maja Szczepaniak gr. Skrzaty

Ania, 5 lat

Bartek M. gr 3 Tygryski

Basia 6 lat

Michał D gr 3 TygryskiGrupa zielona 3-4 lata

Tosia 7 lat


