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GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi 

w  działalności samorządowej i  społecznej 
na rzecz społeczności lokalnej odznaczył

WÓJTA ANDRZEJA ZARĘBĘ

Gratuluję odebranych 
odznaczeń państwowych 
i jeszcze raz 
z całego serca dziękuję 
za dotychczasową 
działalność 
dla państwa polskiego...

Powiedział Prezydent
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100 milionów złotych

DODATKOWE PIENIĄDZE DLA GMINY
Lp. Nazwa projektu Instytucja 

współfinansująca 
Wartość 

całkowita projektu
wnioskowane 

dofinansowane
otrzymane 

dofinansowane
Umowa 

o dofinansowanie

1. Syste E-Opieka  65 880,60 zł  52 704,48  52 704,48 zł umowa partnerstwa

2. Aktywna tablica Wojewoda Maz.  49 750,00 zł  39 800,00 zł  39 800,00 zł umowa

3. Projekt w ramach E-archiwum ZIT  1 163 411,85 zł  930 729,46 zł  - zł wniosek w ocenie 

4. Nar. Pr. Rozwoju Czytelnictwa Min. Edukacji  45 000,00 zł  36 000,00 zł  36 000,00 zł  umowa

5. Ku szczytom wiedzy Mazowiecka Jedno  1 818 522,00 zł  1 727 450,00 zł  - zł wniosek w ocenie

6. Zakup sprzętu dla OSP Marszałek Woj.  39 000,00 zł  19 500,00 zł  - zł wniosek w ocenie

7. Konserwacja Reduty Min. KiDN  189 000,00 zł  111 510,00 zł  100 359,00 zł  umowy

8. Projekt ASI Marszałek Woj.  125 485,00 zł  100 388,00 zł  100 388,00 zł umowa 

9.  Pielęgnacja drzew WFOŚiGW  30 200,00 zł  24 160,00 zł  - zł wniosek złożony

10. Akademia przedszkolaka LGD  50 000,00 zł  50 000,00 zł  50 000,00 zł umowa 

11. Piknik naukowy LGD  50 000,00 zł  50 000,00 zł  50 000,00 zł umowa

12. Utworzenie Klubu Senior+ MPiPS + MUW  148 263,20 zł  118 610,56 zł  - zł wniosek złożony

13. Remont OSP Raszyn Marszałek Woj.  80 000,00 zł  50 000,00 zł  23 742,00 zł umowa.

14. Budowa hali sp. w Raszynie Min.Sportu i Turys.  18 917 768,00 zł  7 000 000,00 zł 7 000 000,00 zł umowa

15. Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Pod. w Ładach

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki  5 858 626,00 zł  1 933 347,00 zł  1 801 200,00 zł umowa

16. Budowa ul. Szkolnej Wojewoda Maz.  1 929 270,00 zł  770 697,00 zł  770 697,00 zł umowa

17. Bud. Kanalizacji i wodociąg. NFOŚiGW  36 162 908,06 zł  18 860 556,73 zł  18 860 556,73 zł 

18. Bud. sali widowiskowej przy Szk. 
Podst. w Ładach Min. KiDN  800 000,00 zł  400 000,00 zł  400 000,00 zł umowa

19. Bud. Sali widowiskowej przy Szk. 
Podst. w Ładach LGD  1 031 353,10 zł  659 249,00 zł  - zł 

20. Program rewitalizacji Marszałek Woj.  109 200,00 zł  98 280,00 zł  98 280,00 zł umowa

21. Przebudowa ul. Wspólnej Wojewoda Mazow.  3 848 841,62 zł  1 924 420,00 zł  1 924 420,00 zł umowa

22. Budowa ścieżek rowerowych. M.J.W.P.U.  6 696 021,01 zł  5 355 856,80 zł  5 355 856,80 zł umowa

23. Odbudowa budynku Austerii M.J.W.P.U.  4 825 662,64 zł  3 148 849,25 zł  3 148 849,25 zł umowa

24. „Nowe umiejętności…” M.J.W.P.U.  1 491 985,15 zł  1 193 588,12 zł  1 193 588,12 zł umowa 

25. Hołd Pruski 3D Min.KiDN  116 250,00 zł  1 16 250,00 zł  1 16 250,00 zł umowa

26. Modernizacja ulicy Ukośnej Marszałek Woj.  937 545,29 zł  115 000,00 zł  115 000,00 zł umowa

27 Remont boiska „Świetlik” Marszałek Woj.  71 900,00 zł  10 000,00 zł  10 000,00 zł umowa

28. Wyposażenie placu zabaw Marszałek Woj.  26 032,95 zł  10 000,00 zł  10 000,00 zł umowa

29. Opracowanie dok., Austerii Marszałek Woj.  300 381,00 zł  150 190,00 zł  150 190,00 zł umowa

30. Przebudowa ul. Spacerowej Wojewoda Maz  2 388 007,03 zł  1 432 804,00 zł  1 432 804,00 zł  umowa 

31. Strefy relaksu LGD  135 000,00 zł  85 500,00 zł  - zł 

32. Budowa kanalizacji I faza WFOŚiGW 64 650 910,00 zł 38 940 913,26 zł 38 940 913,26 zł umowa

33. Budowa kanalizacji ii faza WFOŚiGW 6 230 577,19 zł 3 312 351,23 zł 3 312 351,23 zł umowa

34. Budowa kanalizacji III faza WFOŚiGW 10 800 522,32 zł 5 854 885,79 zł 5 854 885,79 zł umowa

35. Udowa kanalizacji IV faza WFOŚiGW 15 089 954,26 zł 8 180 442,71 zł 8 180 442,71 zł umowa

36. Wyposażenie Centrum Kult. Miń. KiDN 256 000,00 zł 120 000,00 zł 120 000,00 zł umowa

ŁĄCZNIE  186 529 228,30 zł 102 984 033,00 zł 99 249 278,37 zł* 

* 99 249 278,37 zł to finansowanie zewnętrzne inwestycji gminnych uzyskane dla Raszyna przez Urząd Gminy Raszyn
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100 milionów złotych

Dzień Samorządu Terytorialnego
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada 23 maja, Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla 
rozwoju samorządu terytorialnego oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
 Prezydent powiedział  między innymi: ...”Bardzo Państwu za tę dotychczasową 
służbę dziękuję i za – w jakimś sensie – odwagę służenia. Bo to jest też tak, że trzeba 
mieć nie tylko powołanie do tej służby, ale trzeba mieć jeszcze do niej odwagę – 
bo wszyscy wiemy, że jest to bardzo poważne wyzwanie związane z wieloma trudno-
ściami. Wyzwanie, które – krótko mówiąc – może się nie udać. I wtedy to my ponosimy 
tę przede wszystkim społeczną odpowiedzialność, zwłaszcza na poziomie jednostek 
samorządu terytorialnego, w tych miejscach, gdzie – jak to mówią – „u nas każdy 
każdego zna”. I wtedy ta odpowiedzialność jest tym większa, bo jest ona osobista, 
a w gruncie rzeczy jest to także odpowiedzialność rodziny. Państwo wiedzą, o czym 
mówię. Bardzo za to dziękuję.”...

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI DLA WÓJTA  ANDRZEJA ZARĘBY
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za wielolet-
nią pracę na rzecz Gminy Raszyn, aktywne wspieranie jej rozwoju, zaangażowanie 
w wykonywanie inwestycji, które w znaczący sposób podniosły jakość życia miesz-
kańców Gminy. Wójt Andrzej Zaręba, zapytany przez Redakcję Kuriera Raszyńskiego 
o otrzymane odznaczenie, powiedział: „Srebrny Krzyż Zasługi, otrzymany od Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, to wyróżnienie dla mnie, ale też dla całego samorządu, a nawet szerzej – 
dla naszej gminnej społeczności. Od wielu lat podejmuję wraz z całym zespołem szereg różno-
rodnych działań, które podnoszą komfort życia mieszkańców. Nie robię tego dla medali, choć, 
przyznam, że to dzisiejsze odznaczenie jest dla mnie bardzo ważne. Stanowi ono świadectwo, 
że nasza gmina, na rzecz której od lat pracuję, została zauważona na najwyższych szczeblach 
władzy państwowej i jej rozwój został doceniony. To dodaje skrzydeł. Chciałbym też gorąco 
podziękować wszystkim, którzy swoją pracą, ale i życzliwością wspierają moją dziłalność. 
Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom urzędu gminy i gminnych jednostek 
i mieszkańcom, bo bez ich zaufania nie byłbym w stanie nic zrobić. Dziękując, zapraszam 
do dalszej współpracy na rzecz naszego wspólnego dobra – Gminy Raszyn”. 
Panie Wójcie – gratulujemy.       J. Kaiper

Odznaczenie to efekt ciężkiej pracy władz samorządowych 
na rzecz całej lokalnej społeczności Gminy Raszyn.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

Elżbieta Marzec-Szeląg

Ireneusz Koper

Andrzej Robakiewicz

Agnieszka Boczkowska

Barbara Hejczyk

Barbara Turek

Anna Wieteska

Tadeusz Pawlikowski

Anna Matracka
Wiceprzewodnicząca Rady 

Agata Kuran-Kalata

Teresa Nowak

Sławomir Ostrzyżek
Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Góras

Janusz Hoffman  

Andrzej Górecki Maria Izabela Makarska

Ryszard Kowalczyk

Krystyna Górska

Ewa Surmacz

Marek Bańburski 

Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący Rady

Wójt Andrzej Zaręba
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RADA GMINY RASZYN

LIII Sesja Rady Gminy Raszyn
Pięćdziesiąta trzecia Sesja Rady Gminy Raszyn odbyła się 16 maja i upłynęła pod zna-
kiem wyborów i ciężarowców. Ale po kolei.

Uchwały
Po otwarciu obrad i stwierdzeniu kwo-
rum przyjęto porządek obrad. Jako pierw-
sza została przyjęta uchwała w sprawie 
podziału Gminy Raszyn na stałe obwody 
głosowania ustalenia ich numerów i gra-
nic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 
 Radni dokonali podziału Gminy 
Raszyn na 13 stałych obwodów do głoso-
wania, nadali ulicy położonej w Raszynie 
nazwę Słowiańska, przejęli nieodpłatnie 
na rzecz Gminy Raszyn działki w miejsco-
wości Jaworowa z przeznaczeniem pod 
drogi oraz podjęli uchwałę intencyjną 
w sprawie zawarcia umowy przez Wójta 
Gminy Raszyn z Polskim Związkiem Pod-
noszenia Ciężarów. Uchwalili też Zmiany 
w Budżecie Raszyn na rok 2018, a także 
zmiany w  budżecie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 
2018 – 2030.

Sprawozdanie Wójta
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
zaprezentował radnym postęp prac 
na gminnych placach budowy. 
 Na wstępie wskazał, że gmina pro-
wadzi jednocześnie 34 projekty inwe-
stycyjne. Taki tok pracy pozwala na sku-
teczny udział w kolejnych konkursach 
ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne. 
Gotowe projekty czy nawet rozpoczęte 
prace dają nam wysoką punktację, 
a w efekcie dofinasowanie. Ostatnio uzy-
skane dotacje to 180 tys. zł (50% warto-
ści) od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na projektowanie odbudowy 
kramów wokół Austerii, jak również 50% 
dofinansowanie (ok. 1,5mln zł) od Woje-
wody Mazowieckiego na wykonywaną 
obecnie przebudowę ulicy Spacerowej. 
Kwota zwolniona z tej inwestycji zostanie 
przeznaczona na budowę kolejnej ulicy. 
Gotowe projekty czekają.

 

Wójt poinformował zgromadzonych 
o  wprowadzeniu wykonawców dwóch 
inwestycji na plac budowy: Austerii i ście-
żek rowerowych. 
 Największa inwestyc ja gminna 
dobiega końca. Niedługo zostanie ukoń-
czona część szkolna Zespołu Oświato-
wego w Ładach, w której po przeniesieniu 
odbywać się będzie nauczanie, a w starej 
szkole rozpocznie się gruntowny remont. 
Rozstrzygnięty został przetarg na wypo-
sażenie obiektu.
 Na podobnym poziomie wykonania 
budowy znajduje się Hala Widowiskowo 
Sportowa, która też wkroczyła w  etap 
wykończeniowy. 
 Na przebudowie ulicy Wspólnej trwają 
prace gazowe i kanalizacyjne.
 Kanalizowanie ulic w Jankach zostało 
wstrzymane ze względu na upadłość 
firmy, która wygrała przetarg. Pozostało 
do wykonania tylko około 15% inwestycji, 
dlatego w ramach sanacji zarządca może 
ją kontynuować. Rozmowy w tej sprawie 
trwają.                Jacek Kaiper

LIII Sesja rady Gminy Raszyn                                                                                                       
fot. J. Kaiper

Radni Gminy Raszyn. Od prawej K. Górska, I. Makarska, B. Turek, H. Góras, 
B. Hejczyk, fot. J. Kaiper

Wójt A. Zaręba , jego z-ca M. Kucharski oraz Radni A. Matracka, D. Marcinkowski, 
S. Ostrzyżek, fot. J. Kaiper

Radni Gminy Raszyn. Od prawej T. Nowak, J. Hoffman, A. Boczkowska                      
fot. J. Kaiper
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TRANSPORT LOKALNY

Taniej dla niezmotoryzowanych
24 maja 2018 roku, Rada m.st. Warszawy 
podjęła uchwałę, na mocy której Gmina 
Raszyn wdroży system dopłat do bile-
tów długookresowych  ZTM. Oznacza 
to, że w ciągu kilku miesięcy mieszkańcy 
gminy Raszyn korzystający z  biletów 
długookresowych,  będą mogli uzyskać 

dopłatę do jednego biletu 30-dniowego 
normalnego 60 zł, a ulgowego – 30 zł. 
Dopłata do biletu 90-dniowego będzie 
mogła wynieść 100 zł dla biletu nor-
malnego i  50 zł dla ulgowego. Należy 
podkreślić że stworzenie takiego planu 
zniżek nie było by możliwe bez dopłaty 
z budżetu Gminy Raszyn, dlatego warun-
kiem niezbędnym do uzyskania zniżki do 
biletu będzie zamieszkiwanie na tere-
nie Gminy Raszyn i rozliczanie podatku 
dochodowego od osób fizycznych w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie. Potwier-
dzeniem tego będzie tzw. karta Raszy-
niaka, stanowiąca dowód spełniania 
w/w kryteriów. Informacje o tym, kiedy 

i  gdzie można kartę uzyskać, podamy 
w następnych numerach Kuriera. Warto 
dodać, że decyzję Rady Warszawy poprze-
dziła uchwała intencyjna Rady Gminy 
Raszyn podjęta w kwietniu br. 
 Uczestniczący w obradach LXVII Sesji 
Rady m.st. Warszawy  Wice wójt Michał 
Kucharski powiedział: „To dobra decyzja, 
skierowana gównie do młodych mieszkańców 
uczących się i pracujących w Warszawie. Będą 
mogli zaoszczędzić na biletach nawet 720 zł 
rocznie. A dla gminy to, poza kosztem, szansa 
na większe dochody z podatku oraz czystsze 
powietrze, jeśli do transportu zbiorowego 
przesiądzie się choć część osób jeżdżących 
obecnie samochodami.”.             Jacek Kaiper

Ścieżki rowerowe – jazda po zdrowie
W maju, na plac budowy została wpro-
wadzona firma „MARGOT” Małgorzata 
Szymańska z  Warszawy, wyłoniona 
w przetargu w 2017 roku. Firma wyko-
nała pierwszy etap działań – zaprojek-
towała trakty i uzyskała zezwolenie na 
budowę. Teraz przystępuje do ostatecz-
nych działań – budowy ścieżek rowero-
wych o długości 7,1 km, podzielonych na 
cztery zadania:

 •  w Al. Krakowskiej i ul. Nadrzecznej – 
2244 mb  za kwotę 3 260 000 zł

 •  w  ul. Pruszkowskiej – 807 mb – 
za kwotę 452 246 zł.

 •  w ulicach Stadionowej, Raszyńskiej 
i Warszawskiej – 2108,5 mb za kwotę 
1 260 000 zł

 •  w ulicach Warszawskiej, Górnej i Zło-
tych Łanów – 1963,5 mb za kwotę 
1 390 000 zł

Ekipa weszła na pierwszy odcinek – 
ul. Nadrzeczną w Raszynie.
 W  sumie inwestycja będzie kosz-
towa ł a  6 , 3  m l n  z ł o t yc h , z   c ze g o 
80%, czyli 5,3 mln  zł, dofinansowuje  

Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020. Przebieg raszyń-
skich tras rowerowych wpasowany jest 
w Zintegrowany System Ścieżek Rowero-
wych na Mazowszu.
 Miłośnicy jazdy rowerem, a takich nie-
mało w naszej gminie, będą mogli poko-
nywać trasy bezpiecznie, bez obawy 
kolizji z samochodami. Należy sądzić, 
że w kolejnych latach powstaną następne 
trakty, które stworzą sieć bezpiecznych 
ścieżek rowerowych.                 Jacek KaiperŚcieżka rowerowa na Nadrzecznej, fot. J. Kaiper

Ścieżka rowerowa na Nadrzecznej, fot. J. Kaiper
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RADNI GMINY RASZYN

Gmina Raszyn wczoraj, dziś i jutro
 w oczach radnych
My, „starzy” mieszkańcy gminy Raszyn znamy naszych radnych i gminę. Inaczej jest jednak z ”nowymi” mieszkańcami, a tych 
jest wielu, bo gmina zabudowuje się w szybkim tempie. Dlatego postanowiliśmy pierwszym dla przypomnienia, drugim dla 
nauki przedstawić gminę i samorząd. Dobrym powodem dla stworzenia cyklu wypowiedzi radnych o gminie jest koniec kaden-
cji. Można zapytać jak poszczególni radni wypadli we własnych oczach w konfrontacji zamierzeń z rezultatami po czterech albo 
więcej latach pracy.
 Jest już czerwiec 2018 roku. Powoli kończy się obecna kadencja Rady Gminy Raszyn. Dlatego postanowiłem zapytać radnych 
jak wypadli we własnych oczach w konfrontacji zamierzeń z rezultatami ich pracy w samorządzie. Które obietnice wyborcze 
zostały dotrzymane, które nie i dlaczego, jak wyobrażają sobie gminę w kolejnych latach?

Maria Izabela MAKARSKA
Radna gminy Raszyn od dwóch kadencji, z wykształcenia magister ekonomii z Raszy-
nem związana od 1963 roku. W radzie Gminy Raszyn przez dwie kadencje pełniła 
funkcję Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani 
Maria ma bardzo wysokie kwalifikacje i jak sama twierdzi: „chce pracować dla dobra 
mieszkańców”.

Jacek Kaiper  Wiem, że chce Pani praco-
wać dla dobra mieszkańców, ale pro-
szę powiedzieć czytelnikom Kuriera; 
dlaczego?
Maria Izabela Makarska. W  Raszynie 
mieszkam od 1963 roku, jak to się mówi-
”całe życie”. Z tym miejscem i ludźmi tu 
mieszkającymi jestem związana uczu-
ciowo. Taka jest moja najprostsza odpo-
wiedź. Bardziej skomplikowana  oparta 
jest na wspomnieniach sprzed kilku lat. 
Proszę sobie przypomnieć: brak dróg, brak 
kanalizacji poza ścisłym centrum Raszyna, 
dawny ośrodek zdrowia i kolejki do leka-
rzy ustawiające się nocą, ruiny domu kul-
tury, przedszkole z azbestem w środku. 
Dla siebie i dla ludzi tu mieszkających 
musieliśmy to zmienić. My radni gminy 
i mieszkańcy zarazem. I zrobiliśmy to.

J.K. Proszę opowiedzieć co Pani zrobiła?
M.I.M. Wspólnie z radnymi podejmo-
waliśmy decyzję o kolejnych zadaniach. 
Nie były to decyzje proste, poprzedzały 
je zwykle bardzo długie dyskusje w komi-
sjach, uzgadnialiśmy terminy i kolejność 
działań. Wszystko to wynikało z niewiel-
kich w stosunku do potrzeb możliwości 
budżetowych. Okazało się, że mimo to, 
można. Sytuację finansową naszych 
inwestycji odmieniły środki zewnętrzne 
zarówno pochodzące z Unii, jak i  z mini-
sterstw, czy od wojewody.
 Przeglądałam ostatnio swoją ulotkę 
wyborczą sprzed czerech lat i  z  dumą 
mogę stwierdzić, że wykonałam wszyst-
kie swoje obietnice, a w przypadku Hali 
widowiskowo Sportowej z  nadwyżką. 
Rewitalizacja Austerii rozpoczęta, wpraw-
dzie rzutem na taśmę, ale zezwolenie 
na budowę już jest. Tylko patrzeć jak 
na placu budowy są wykonawcy,prace 
trwają. Centrum Medyczne ma nowego 
operatora, przedszkole przy Poniatow-
skiego działa w najlepsze, rozbudowa 
szkoły w  Ładach jest na ukończeniu, 
obiecane ulice wykonane plus Graniczna 
i Kościuszki, kanalizacja w gminie jest 
już na 150 kilometrów długa i ciągle się 
rozwija, place zabaw są prawie wszędzie 
i siłownia w parku jest, nic tylko ćwiczyć. 
Przy uchwalaniu tak szerokiego programu 
inwestycyjnego radni, mimo że pochodzą 
z różnych ugrupowań potrafią się doga-
dać w interesie Raszyna i mieszkańców. 

Myślę, że bardzo dobry wpływ na całą 
Radę wywiera mądra i zrównoważona 
postawa Wójta Gminy pana Andrzeja 
Zaręby. O sobie mówiąc dodam, że nie-
zależnie od pracy w  Radzie udzielam 
się występując w raszyńskich zespołach 
wokalnych jako solistka i  zdobywam 
wraz z nimi dla mojej gminy cały szereg 
wyróżnień.

J.K. Co w  Gminie Raszyn przed nami, 
co Pani zdaniem zostało do zrobienia?
M.I.M. O, mam całą listę projektów obej-
mujących całą gminę. Po kolei je wymie-
nię: najbardziej ambitne zadanie to 
rewitalizacja Al. Krakowskiej – kanali-
zację deszczową sprowadzić pod ziemię, 
a w miejscu rowu urządzić parkingi, zli-
kwidować słupki, stare i brzydkie reklamy 
wprowadzić ład kolorystyczny. Ważną 
inwestycją gminną powinien być dom 
dziennego pobytu dla ludzi starszych 
i żłobek dla najmłodszych. Organizacja 
imprez na świeżym powietrzu znacz-
nie lepiej by wypadła gdyby w  parku 
była muszla koncertowa. Wprowadzić 
drobną zmianę na parkingu koło cmen-
tarza przez dobudowę dodatkowego 
wyjazdu. Dodatkowo: połączyć ulice 
Waryńskiego z Zacisze, skomunikować 
Pruszkowską z Al. Krakowską zapewnia-
jąc zjazd w kierunku Warszawy, wybu-
dować bezpieczne chodniki wzdłuż Kra-
kowskiej i Mszczonowskiej, połączyć ulicę 
Stadionową z ulicą przy oczyszczalni ście-
ków. Koniecznie wybudować sygnalizację 
świetlną przy Poniatowskiego i Sporto-
wej. Potrzebne są przedszkola w Słomi-
nie – Sękocinie i Falentach.
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Krystyna GÓRSKA
Pani Krystyna zna Raszyn jak mało kto. Tu się urodziła, wyszła za mąż, urodziła 
córkę i doczekała się wnuczki. W latach 70 działała w Społecznym Komitecie 
Budowy ulicy Zakole i w zamian za to została wybrana przez sąsiadów na funk-
cję radnej Rady Gminy Raszyn w latach 1978 – 1982. Z dalszych funkcji zrezygno-
wała protestując przeciw stanowi wojennemu i podjęła je dopiero w 2014 w druży-
nie Wójta Andrzeja Zaręby. Jej hasło „W naszej gminie budujmy drogi, nie konflikty” 
nie wymaga komentarza.

Jacek Kaiper: Dlaczego zdecydowała się 
Pani zostać radną Gminy Raszyn?
Krystyna Górska: To były dwie różne 
decyzje. W latach siedemdziesiątych nie 
było telefonów, wodociągów, drogi bito, 
bo o asfalcie nikt nie marzył. Inne czasy, 
inne potrzeby. Natomiast do drużyny 
Wójta Zaręby przystąpiłam cztery lata 
temu, ponieważ widziałam zmiany jakie 
zaszły w gminie w kadencji 2010 – 2014 

i  byłam przekonana, że jeśli zostanę 
radną, to czasu nie zmarnuję. Nie pomy-
liłam się. Jestem człowiekiem działania, 
nie narzekania.

J.K. Z których dokonań jest Pani najbar-
dziej zadowolona? 
K.G. Ze wszystkich, ponieważ każde 
wykonane zadanie było odpowiedzią 
na jakieś niespełnione oczekiwania 
mieszkańców. Przede wszystkim udało 
się zreformować naszą służbę zdro-
wia. Dziś mało kto pamięta o kolejkach 
do lekarza, stojących od 4 rano, na dwo-
rze, niezależnie od pogody. Równole-
gle podejmowaliśmy decyzje o nowych 
placówkach oświatowych: przedszkolu 
przy Poniatowskiego, najpiękniejszym 
w  powiecie pruszkowskim i  Zespole 
Edukacyjnym w Ładach, a w końcu Hali 
Sportowo Widowiskowej. To miejsce dla 
wszystkich, ale szczególnie dla naszej 
młodzieży, która dotąd nie miała się gdzie 
podziać w Raszynie. Sukcesem jest kanali-
zacja i stopniowo budowane drogi w dal-
szych rejonach gminy. Te wielkie projekty 

stały się dla mieszkańców gminy codzien-
nością. Miałam też swój udział w dziesiąt-
kach drobniejszych, ale równie satysfak-
cjonujących  przedsięwzięć, takich jak 
budowa i remonty ulic, usuwanie drzew 
z pasa drogowego, a nawet odnowienie 
figury Boga Ojca przy ulicy Olszowej, 
uzgodnienie z parafią nowego zadasze-
nia dla niej oraz podjęcie starań o wpisa-
nie jej do rejestru zabytków.

J.K. Co, Pani zdaniem, pozostaje do zrobie-
nia w naszej gminie?
K.G. W  dużej perspektywie, zarówno 
czasu jak i kapitału, Gmina Raszyn, musi 
się zmierzyć z problemem mieszkań dla 
młodych rodzin. Rozwiązaniem wydaje 
się projekt rządowy „Mieszkanie+”. 
Musimy podjąć na ten temat poważną 
debatę i wnioski z niej płynące wcielać 
w życie. Bardzo ważna jest dalsza budowa 
ulic lokalnych i podjęcie starań o przebu-
dowę Alei Krakowskiej. Jestem pewna, 
że uporządkowana Aleja nada nowe 
oblicze Raszynowi, a dojazd do odciętych 
dziś od świata lokali handlowych wzbo-
gaci mieszkańców i gminę. Potrzebny jest 
żłobek dla najmłodszych i dom opieki 
dziennej dla ludzi starszych. Musimy też 
zmobilizować środowisko aptekarskie 
w  Raszynie do otwarcia całodobowej 
apteki dyżurnej. Kolejne zadania z pew-
nością przyniesie życie.

Tadeusz PAWLIKOWSKI
Mieszkaniec Dawid Bankowych od 40 lat, założyciel i wieloletni trener UKS Łady, 
w samorządzie od 15 lat. Miarą akceptacji jego poczynań przez środowisko lokalne są 
wyniki kolejnych wyborów: w 2006 roku prawie 40% głosów, w 2010 – 55%, a w 2014 – 
60%. Jest bardzo aktywnym człowiekiem, zaangażowanym w pomoc ludziom. Przez 
minione lata poznał problemy sąsiadów i rozwiązywaniu ich poświęca wolny czas. 
Dla niego nie ma trudnych spraw. Mówi – „To mój sposób na życie”.

Jacek Kaiper.: Jaki jest rejon, w który dał 
Panu mandat radnego? 
T.P.:  To rejon o ogromnym potencjale. 
Przy granicy z Warszawą, z dużą ilością 
gruntów budowlanych, ze wszystkimi 
mediami, w tym kanalizacją. Ma jedną 
z  najlepszych w  powiecie szkół, która 
w  tym roku przeniesie się do nowego 
budynku, dobre przedszkole, coraz wię-
cej sklepów i punktów usługowych.  Dla-
tego nowe domy wyrastają tu jak grzyby 
po deszczu. Radny tu ma co robić.

J.K.: A co udało się Panu zrobić dla rozwoju 
gminy?
T.P.: Przez 15 lat, ale szczególnie przez 
ostatnie osiem, bardzo dużo się w moim 
rejonie zmieniło. Przede wszystkim 
wybudowaliśmy kanalizację sanitarną, 
której jeszcze 2010 roku nie było nigdzie. 
W newralgicznych miejscach powstała 
kanalizacja burzowa. Jednak najważ-
niejsza jest rozbudowa szkoły w Ładach,  
największa inwestycja w gminie. 15 lat 

temu w szkole uczyło się ok. 180 dzieci, 
dziś jest prawie 400. Widząc poten-
cjał terenu i jego nieunikniony rozwój 

RADNI GMINY RASZYN
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od lat walczyłem o zakup działki i roz-
budowę szkoły. Udało się w końcu dzięki 
dobremu nastawieniu wójta Andrzeja 
Zaręby i większości radnych. Dziś szkoła 
stoi, a 1 września dzieci rozpoczną naukę 
we wspaniałych warunkach. W nowym 
budynku jest też 4.oddziałowe przed-
szkole, hala sportowa i  aula wido-
wiskowa. Poza tym znacznie popra-
wiło się bezpieczeństwo: powstało kilka 
nowych ulic, a  projekty Miklaszew-
skiego, Szlacheckiej  i  Złotych Łanów 
są gotowe. W  kluczowych miejscach 
powstała sygnalizacja świetlna. Z mojej 
inicjatywy wybudowano dwie zatoki 

autobusowe – w ul. Warszawskiej, przy 
przedszkolu i w Długiej, przy szkole. Uru-
chomienie Gimbusa w ul. Starzyńskiego 
poprawiło bezpieczeństwo dzieci. Wybu-
dowaliśmy kilka nowych ulic, chodniki, 
oświetlenie i place zabaw dla dzieci. Są 
gotowe projekty dla dalszych inwestycji, 
wykonanie niektórych jest już zapisane 
w budżecie. To tylko najważniejsze prace. 
Te drobniejsze, ale ważne dla mieszkań-
ców interwencje, trudno zliczyć.

J.K.:  Czy zmiany są zgodne z  Pańskimi 
oczekiwaniami?
T.P.: Oczekiwania są oczywiście znacznie 

większe. Uważam, że na razie stworzyli-
śmy bazę, podstawę. Teraz trzeba ją nad-
budowywać. Dlatego uważam, że przed 
nami jeszcze dużo pracy. Chciałbym, żeby 
do każdego domu prowadziła wygodna, 
oświetlona, wyposażona we wszystkie 
media ulica, chciałbym, żeby wszyst-
kie główne trakty miały ścieżki rowe-
rowe. Chciałbym, w  końcu, żeby nasz 
kościół i dom parafialny, którego budowę 
wspomagają wierni, zostały jak naj-
szybciej wykończone. To kolejne miej-
sca, które przez długie lata będą służyć 
mieszkańcom.

Janusz HOFFMAN
Radny Gminy Raszyn, reprezentujący obecnie kadencji Rybie I, ma 55 i pochodzi 
z rodziny, która mieszka w Rybiu od pokoleń. Zna i rozumie problemy sąsiadów bliż-
szych i dalszych. Oni też obdarzyli go zaufaniem skoro już ósmy rok zasiada z ich 
wyboru w Radzie.

Jacek Kaiper: Dlaczego angażuje się Pan 
w pracę dla gminy?
Janusz Hoffman: Jestem stąd.  Gdy przed 
ośmiu laty postanowiłem zaangażować 
się w prace samorządu, wyzwania były 
inne  niż teraz. W większości ulic bra-
kowało nawierzchni, a o takich luksu-
sach, jak kanalizacja poza ścisłym cen-
trum gminy nie było co marzyć. Mało kto 
pamięta, ale do Centrum Medycznego 
kolejki ustawiały się o 4 nad ranem. Pro-
blemy, z którymi borykali się mieszkańcy 
gminy wydawały się w  poprzednich 
kadencjach nie do rozwiązania. Do War-
szawy jeździło się po wszystko, po dostęp 
do specjalisty, kultury i sportu. Postano-
wiłem to zmienić.

J.K.: Jak Pan to zrobił?
J.H.: Razem z większością radnych podej-
mowałem decyzję o budowie obiektów 
niezbędnych dla prawidłowego funk-
cjonowania gminy, takich jak: Centrum 
Medyczne, szkoła w  Sękocinie, Przed-
szkole przy Lotniczej, Centrum Kultury, czy 
boisko wielofunkcyjne Wronik. W bieżą-
cej kadencji uchwaliliśmy budowę wiel-
kich obiektów: Przedszkola przy Ponia-
towskiego, Hali Widowiskowo Sportowej 
w Raszynie, na której, jako sportowcowi 
bardzo mi zależało, i Szkoły Podstawo-
wej w Ładach, którą stanowi kompleks 
budowli edukacyjnych, opiekuńczych, 
sportowych i kulturalnych. Angażowałem 
się również z innymi radnymi w wybór 
nowego, i jak praktyka pokazała znacznie 
lepszego, operatora Centrum Medycznego 
Raszyn, który zlikwidował ostatecznie nie-
domagania raszyńskiej służby zdrowia.
 Ostatnie 8 lat to czas budowy ulic. 
Rybie jest bardzo gęsto zaludnione, na 
niewielkiej przestrzeni mieszka tu wielu 
ludzi. Po położeniu kanalizacji sanitarnej 
ulice były w fatalnym stanie. Dlatego, jako 
radny z Rybia, starałem się o poprawę ich 
stanu. W latach 2010-2014 przyczyniłem 
się do wybudowania bardzo wielu ulic od 
podstaw, czyli od projektu do realizacji. 
Są to: Bratkowa, Stokrotki, Bukietowa, 
Okrężna, Przygodowa i Rybna. W bieżą-
cej kadencji dorzuciłem do tego Piaskową 
i Wypoczynkową.

 Jestem Przewodniczącym Komisji Pla-
nowania Przestrzennego Rady Gminy, 
która w  ciągu ostatnich 8 lat przyczy-
niła się do uchwalenia Studium i 42 miej-
scowych planów zagospodarowania. 
To działania niezwykle ważne dla stwo-
rzenia w  gminie ładu przestrzennego 
i wspomagania jej rozwoju.

J.K: Na jakich zadaniach powinna się 
skoncentrować w kolejnych latach nasza 
gmina?
Uważam, że jednym z najważniejszych 
zadań, jakie stoją przed raszyńskim 
samorządem jest budowa ulic z pełną 
infrastrukturą, tak, aby w możliwie naj-
krótszym czasie każdy mieszkaniec miał 
dostęp do wszystkich mediów i porządny, 
wygodny, bezpieczny dojazd do swojego 
domu. Do zrobienia są: Przelotowa, Tuli-
panowa, Tenisowa, Wczasowa, Relaksu, 
Mieszka I, Lecha, Drozda, Orzechowa, 
Chrobrego. Chciałbym, żeby na ulicach 
pojawiły się ławki i kosze na śmieci. Rzecz 
jasna, chciałbym też, aby było jak najwię-
cej urządzeń sportowych, w tym ścieżek 
rowerowych, boisk i placów zabaw. To spo-
sób na poprawę zdrowia mieszkańców.
 Niezwykle ważna jest dla mnie odbu-
dowa Austerii i całego kompleksu budyn-
ków z nią związanych. Rozpoczęta w tym 
roku rewitalizacja głównego budynku, 
która, co tu ukrywać, bardziej przypo-
mina odbudowę, zakończy się jesienią 
lub zimą. W przyszłej kadencji należy 
zastanowić się nad przeznaczeniem pozo-
stałych budynków i podjąć decyzję o ich 
rekonstrukcji. Ta część Raszyna może być 
piękna.

RADNI GMINY RASZYN
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KOMPLEKS SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁADACH

Teren wokół obiektu
Największe zmiany widać w otoczeniu starej szkoły i w nowych budynków. Do pracy 
przystąpili brukarze i ogrodnicy. Księżycowy krajobraz, który towarzyszył inwestycji 
od początku znika, a w jego miejsce pojawiają się bruki, grządki i drzewa.

Boisko sportowe
Boisko zmienia się nie do poznania. Na bieżniach układany jest czarny gumowy 
podkład za pomocą maszyny do złudzenia przypominającą dziecięcą asfal-
ciarkę, na który natryśnięta zostanie barwna warstwa ścieralna. Na płycie 
głównej wyrównywany jest żwirowy podkład, na którym niebawem wyrośnie 
sztuczna trawa.

Hala sportowa
W hali sportowej trwa malowanie 
ścian. Poprzedza ono układanie 
wykładzin na posadzkach, ale rów-
nocześnie oznacza, że koniec prac 
na hali jest bliski.

Zespół edukacyjny w Ładach
Przedszkole 
Prace w przedszkolu zakończono. Całość lśni czystością, 
świeżymi tapetami, nieskazitelnymi podłogami, glazu-
rami i terakotami w łazienkach. Na dachu skompleto-
wano urządzenia wentylacyjne. Korytarze zamknięto 
dla ciekawskich. Obiekt oczekuje odbioru i dzieci.

Nowa Szkoła Podstawowa
W  szkole ostatnie porządki. Wszystkie prace wyko-
nano, a  informacje o  nich publikowaliśmy poprzednio. 
Teraz dokonywane są poprawki po malowaniu, czysz-
czone kontakty, futryny, myte okna. W przyszłej bibliotece 
zgromadzono meble.

Klatka schodowa jest gotowa

Chodniki i uprawy Chodniki od strony auli Ostatnie tynkowania

Nowa szkoła prawie gotowa

Przedszkole wypucowane i zamknięte

Hala sportowa etap malowanie

Układanie bieżni

Pozostało mycie okien

Tu będzie pracownia

Wokół przedszkola wyrosły drzewa

strony „Inwestycje” redaguje Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper
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INWESTYCJE

Co się dzieje na budowie 
komisariatu policji
Zgodnie z obietnicą przekazuję relację z budowy komisa-
riatu policji. Mury z każdym dniem są wyższe. Murarze cho-
dząc po uzbrojonej płycie budują ściany układając równe 
rzędy bloczków. Prawdopodobnie za miesiąc będą zalewali 
płytę stropową. Na placu budowy pojawili się hydraulicy 
i podłączają rury kanalizacyjne do studni w jezdni.
 Tym razem zdjęcia mogę jeszcze robić z okien starego komi-
sariatu, ale niedługo nowy go przerośnie i posterunek będę 
musiał fotografować z dołu.

Ulica Spacerowa
Ulica Spacerowa rozkopana na całej długości. Robotnicy 
zerwali nawierzchnię, wyjęli stare krawężniki i przebudo-
wali kanalizację deszczową. Nie ulega wątpliwości, że prze-
budowa ulicy Spacerowej jeszcze potrwa, ponieważ Gmina 
Raszyn przyjęła za zasadę, że każda tego typu inwestycja 
musi mieć charakter kompleksowy od instalacji podziem-
nych poczynając, a na nawierzchni i oświetleniu kończąc. 
Choć trwa trochę dłużej i kosztuje więcej, to w dłuższym 
okresie przynosi znaczne korzyści. Ulica będzie tak piękna, 
że mieszkańcy pewnie szybko zapomną o chwilowych 
niedogodnościach.

Kolejny chodnik w Falentach
Do 15 września 2018 r. przebudowany zostanie chodnik w ul. Opackiego w Falentach. Przetarg wygrała firma 
AIRWENT – SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., z Warszawy, która wykona prace do 15 wrzesnia br, za kwotę 192 679,50 zł brutto.

Prace kanalizacyjne

Na Spacerowej widać już zarysy 
nowych krawężników

Murowanie ścian

Jezdnię przykryto tłuczniem

Nowe zabawki na placach zabaw
Na początku czerwca br. wyłoniono firmy dostarczające urządzenia na place zabaw rosnące w gminie jak grzyby 
po deszczu. 

 •  Plac zabaw przy Wierzbowej w Słominie wzbogaci się o karuzelę tarczową z siedziskiem. Urządzenie, którego 
koszt wynosi 4000 zł.

 •  Na placu zabaw przy ognisku Wychowawczym w Jaworowej zamontowane zostaną: drabinka pozioma – 
2459,02 zł,  bujak na sprężynie stylizowany na zwierzęta, np. w kształcie konika  – 1451,15 zł i piaskownica czwo-
rokątna z siedzeniami  – 3907,10zł

 •  Na placu zabaw przy ul. Oleńki w Dawidach Bankowych pojawi się zestaw zabawowy, którego cenę urząd gminy 
wynegocjował do kwoty 13 000 zł. 

Urządzenia w Słominie i Jaworowej powinny pojawić się do 31 lipca br., a przy Oleńki do 29 czerwca 2018 r. Prace 
wykona firma FIOR Sp. z o.o., z Wrocławia. Zakup zabawek finansują fundusze sołeckie miejscowości. 
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Hala Sportowo-Widowiskowa w Raszynie
Budowa Hali Widowiskowo Sportowej dobiega końca. 
Widać to po porządku wokół obiektu, elewacji w bąbelki, 
układanych chodnikach, drogach dojazdowych i parkin-
gach. Poziom zaawansowania prac wskazuje na to, że pla-
nowany na jesień termin zakończenia budowy zostanie 
dotrzymany. Główna hala sportowa ma elewację z płyt 
wygłuszających, a na ścianie pod oknami zakładane są 
tynki. Ściana nad trybunami czeka na malowanie. W kory-
tarzach zamontowane są już podsufitki, które przykrywają 
pęki kabli elektrycznych i innych instalacji koniecznych do 
funkcjonowania hali. Podesty dla ciężarowców oczekują 
w skrzyniach na swój czas. Maszty oświetleniowe też już są, 
stoją w karnych rzędach po obu stronach boiska.
Co by nie mówić hala bez rusztowań wygląda pięknie.

Umowa z Polskim Związkiem 
Podnoszenia Ciężarów
Wójt Andrzej Zaręba w dniu 5 czerwca 2018 roku podpisał dziesięcioletnią umowę 
o współpracy z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów reprezentowanym 
przez jego prezesa olimpijczyka Mariusza Jędrę. Umowa dotyczy wykorzysta-
nia Hali Widowiskowo Sportowej w części przeznaczonej dla uprawiania sportu 
podnoszenia ciężarów w tym organizacji mistrzostw świata, mistrzostw Europy, 
mistrzostw Polski, mistrzostw Mazowsza, organizacji olimpiad dla młodzieży, rzu-
tów ligi, mistrzostw Raszyna, sparingów 
oraz konferencji trenerskich i sędziow-
skich. Umowa zastrzega, że współorga-
nizatorem tych wydarzeń będzie Gminny 
Ośrodek Sportu w Raszynie.
 Po podpisaniu umowy pan Mariusz 
Jędra został oprowadzony po budowanej 
Hali przez pana Michała Kucharskiego – 
zastępcę wójta Gminy Raszyn i  panią 
Katarzynę Klimaszewską – dyrektora GOS.

Podsufitki

Ostatnie tynki

Podpisywanie Wójt GR A.Zaręba,prezes PZPC M.Jędra

Trybuny

Przed Halą od lewej zastępca wojta M. Kucharski dyr. 
GOS K. Klimaszewska prezes PZPC M. Jędra

Hala sportowa w bąbelki

Wójt A. Zaręba, dyr. GOS K. Klimaszewska, prezes 
PZPC M. Jędra, zastępca wójta M. Kucharski
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Przebudowa ulicy Wspólnej
Przebudowa ulicy Wspólnej trwa w najlepsze. Wymieniono już główny gazo-
ciąg i teraz trwa podpinanie kolejnych domów do sieci. Przy okazji następuje 
wymiana gazociągu w ulicy Kwietniowej. Z przeciwnej strony, od ulicy Msz-
czonowskiej wymieniane są rury wodociągu. Obecnie trudno sobie wyobrazić, 
że już jesienią będzie to jedna z najpiękniejszych ulic w gminie.
 Należy dodać, że urząd gminy Raszyn uzyskał dofinansowanie 
od Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery w wysokości 1 924 420 zł 
w ramach programu: Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019, które przekroczy połowę kosztów przebudowy tej ulicy.

Jaśniej i bezpieczniej na gminnych ulicach
Pod koniec maja br. rozstrzygnięty został przetarg wyłaniający wykonawcę 
oświetlenia kolejnych ulic. Prace podzielono na cztery zadania:

 •  Zadanie nr 1 „Budowa oświetlenia w ul. Poniatowskiego i ul. Wspólnej – 
sięgacz w miejscowości Janki” – koszt wykonania – 80 702 PLN

 •  Zadanie nr 2 „Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i ul. Rycerskiej 
w miejscowości Dawidy Bankowe” – koszt wykonania – 117 251 PLN

 •  Zadanie nr 3 „Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej w miejscowości Łady 
i ul. Tymiankowej w miejscowości Laszczki” – koszt wykonania – 82 241 PLN

 •  Zadanie nr 4 „Budowa oświetlenia w ul. Rubinowej w miejscowości Rybie 
i ul. Śliskiej w miejscowości Dawidy” – koszt wykonania – 50 049 PLN

Najniższą ofertę na wszystkie zadania złożyła firma ENERGO-MIX Piotr Gie-
leciński ze Złotokłosu.

Nowy gazociąg  w Kwietniowej Przyłącza gazowe na Wspólnej Przyłącze w ziemi Wspólna wymiana wodociągu

Gazociąg w Kwietniowej
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Kanalizowanie Podolszyna Nowego
W ramach tego samego projektu pod nazwą Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – 
faza V z podziałem na zadania trwa w Podolszynie Nowym 
budowa kanalizacji w ulicach Olszynowej i Wygody. W tym 
przypadku nie ma wątpliwości, że prace potrwają długo.  
Redakcja kuriera jest przekonana, że Firmie Kanwood 
Wiesław Tarczyński z Węglewa znanej z wykonania wielu 
innych projektów w nasze gminie uda się i w tym przypadku 
dotrzymać terminów i jakości wykonania.

Ulica Polanki
Ulica Polanki budowana jest od podstaw 
w  ramach projektu: „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej w Gminie 
Raszyn – faza V”. Ułożono już sieć gazową, 
a teraz instalowana jest sieć wodnokanali-
zacyjna. Cała ulica jest rozkopana i trudno 
przejezdna. Taki stan potrwa jeszcze trochę, 
ale warto pocierpieć.

Kanalizowanie Laszczek
Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Laszczkach  w ramach projektu pn. Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V 
z podziałem na zadania. Prace koncentrują się u zbiegu 
ulic Źródlanej i Leszczynowej w Laszczkach. Budowni-
czym, czyli firmom BKW Bogdan Tarnowski z Nasutowa 
wraz z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Energo-
pol z Lublina pozostało do ułożenia, jak twierdzą, kilka 
metrów rurociągu, wyposażenie przepompowni i napra-
wienie jezdni. W tym miesiącu koniec? Zobaczymy.

Kanalizacja ul Wygody

Kanalizacja na Olszynowej

Kanalizacja na Żródlanej

Kanalizowanie ul Wygody

Olszynowa nieprzejezdna

Polanki kanalizacja

Oszynowa od strony ronda

Polanki wodociąg

Kanalizacja Żródlana róg Leszczynowej
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XXX LECIE PARAFII W RYBIU

XXX lecie Parafii pw. Świętego Bartłomieja w Rybiu

24 maja br. w parafii pw. Świętego Bartło-
mieja w Rybiu odprawiona została Msza 
Św. Dziękczynna  w XXX rocznicę erygo-
wania parafii przez kard. Józefa Glempa. 
Mszy Św. przewodniczył kard. Kazimierz 
Nycz, arcybiskup metropolita warszaw-
ski, a wraz z nim, ks. kanonik dr Dominik 
Koperski, proboszcz parafii w Rybiu, ks. 
prałat Zdzisław Karaś, proboszcz parafii 
w Raszynie, ks. prałat Bartłomiej Kapałka, 
wieloletni proboszcz parafii na Rybiu.
 Podczas niezwykle uroczystej Mszy 
Św. nastąpiło poświęcenie nowej korony 
i sukni na obrazie Matki Boskiej, przed 
którym wierni modlą się od pierwszych 
dni istnienia parafii. Obraz ten, nama-
lowany ponad 120 lat temu, odnalazł 
w kościele w Raszynie ks. prałat Bartło-
miej Kapałka i czasie tworzenia parafii 
w Rybiu, przeniósł go do nowego kościoła. 
Nowa suknia i korona, wykonane z szla-
chetnych kruszców i  kamieni, to dar 
mieszkańców Rybia. 
 Podczas Mszy Św. i po jej zakończe-
niu padło wiele dobrych słów o parafii, 

parafianach i księżach, którzy od 30 lat 
budują wspólnotę parafialną. Ks. kar-
dynał Kazimierz Nycz powiedział, 
że od wielu lat zna parafię i może powie-
dzieć, że jest ona wspaniałą, dobrą 
rodziną. Wspomniał zasługi inicjatora 
budowy parafii w  Rybiu – ks. prałata 
Stanisława Leszczyńskiego, organiza-
tora i budowniczego parafii i kościoła, jej 
wieloletniego proboszcza, Bartłomieja 
Kapałkę, ale też obecnego proboszcza 

ks. dr Dominika Koperskiego, który bar-
dzo szybko włączył się we wspólnotę 
parafialną. 
 Po zakończeniu Mszy Św. przedstawi-
ciele wspólnot parafialnych i samorządu 
gminnego złożyli na ręce księży podzię-
kowania i kwiaty, po czym ks. proboszcz 
Dominik Koperski zaprosił wszystkich 
na agapę, przygotowaną przez mieszkań-
ców na terenie wokół kościoła. 

Małgorzata Kaiper

Msza św. Dziękczynna w kościele w Rybiu, fot. J. Kaiper

Agapa, fot. J. Kaiper

Msza św. Dziękczynna w kościele w Rybiu, fot. J. Kaiper

Kardynał Nycz, fot. J. Kaiper
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Teatr dla rodziców
Z okazji Dnia Mamy i Taty dzieci ze Świe-
tlicy przygotowały, pod czujnym okiem 
wychowawczyń, inscenizację bajki „Kot 
w butach”. Dzieci rzetelnie przygotowy-
wały się do występu, ponieważ bajka była 
skomplikowana. Młodzi artyści wywiązali 
się doskonale ze swojego zadania, czego 
wyrazem były rzęsiste oklaski od mamuś 
i  tatusiów. Na zakończenie wręczyły 
rodzicom własnoręcznie zrobione pre-
zenty, po czym wszyscy udali się na oko-
licznościowy poczęstunek.

Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego i Piłkarzyków 
o Puchar Wójta Gminy Raszyn
19 maja odbył się w Świetliku Wiosenny 
Turniej Tenisa Stołowego i Piłkarzyków. 
Do rozgrywek zgłosiło się 38 zawodni-
ków, w tym członkowie Klubu ARKA, Sto-
warzyszenia Rodzin Abstynenckich, które 

sponsorowało nagrody i poczęstunek. 
Zawodnicy walczyli zażarcie, aby w końcu 
wyłonić spośród siebie zwycięzców:
 W Turnieju Tenisa Stołowego Puchar 
Wójta Gminy Raszyn wywalczyli: Karol 

Kuczora w kategorii „Dzieci”,  Przemek 
Wachowicz („Młodzież”) i Krystian Kowal-
czyk („Dorośli”). II miejsce zajęli: w Piotr 
Cegiełka w kategorii „Dzieci”, Divit Amar-
nani („Młodzież”), a Mariusz Kamiński 
(„Dorośli)”. III miejsce zajął Filip Projs 
w kategorii „Dzieci”,  Marcin Kosieradzki 
(„Młodzież”), a Wiesław Kozicki w katego-
rii „Dorośli”. 
 W Turnieju Piłkarzyków Puchar Wójta 
Gminy Raszyn wywalczyła para Mariusz 
i Kamil Kamińscy, II miejsce Marcin i Karol 
Kuczora , a  III miejsce Adam Wysocki 
i Łukasz Pomaski. Na zwycięzców cze-
kały Puchary, medale, dyplomy i nagrody 
rzeczowe. 
 Przewodniczący Rady Gminy Raszyn 
Dariusz Marcinkowski podziękował pro-
wadzącym turniej: panu Darkowi Muraw-
skiemu i pani Małgorzacie Wysockiej, 
przedstawicielce ARKI oraz złożył na ich 
ręce pamiątkowe statuetki. Do zobacze-
nia jesienią.                      Małgorzata Kaiper

SPRAWOZDANIE Z PIKNIKU W RYBIU W NASTĘPNYM NUMERZE KURIERA.

ROTMISTRZ WITOLD PILECKI – 
niezwykły Polak
W sobotę 26 maja uczestnicy Spotkań 
Historycznych obejrzeli fabularyzo-
wany dokumentu „Pilecki”, poświęcony 
Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, 
który całe swoje życie poświęcił walce ze 
zbrodniczymi dyktaturami XX wieku – 
niemieckim narodowym socjalizmem 
i  sowieckim komunizmem. Z  własnej 
woli stał się więźniem Auschwitz, aby tam 
zorganizować ruch oporu oraz przekazać 
światu prawdę o obozie. Jako jeden z nie-
wielu uciekł z Auschwitz, walczył w Armii 
Krajowej, Powstaniu Warszawskim, by 
następnie, trafić do obozów jenieckich. 
Po wyzwoleniu wstąpił do II Korpusu 
Polskiego we Włoszech, skąd, na rozkaz 
gen. Andersa wrócił do Polski. Areszto-
wany 5 maja 1947 roku, po sfingowanym 
procesie, został skazany na karę śmierci. 
Wyrok wykonano 70. lat temu – 25 maja 
1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej. 
Do dziś nie odnaleziono jego ciała.
 Brytyjski historyk prof. Michael Foot 
zaliczył go do 6 najodważniejszych ludzi 
ruchu oporu II wojny światowej.  W Polsce 

przez niemal 50 lat był skazany na zapo-
mnienie. Dziś uważany jest za bohatera 
i czcimy rocznicę jego śmierci.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RYBIU

Kot w butach Ⓒ R. Król

Uczestnicy Wiosennego Turnieju Ⓒ arch. Św.
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INTEGRACJA SENSORYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RASZYNIE
W Szkole Podstawowej w Raszynie powstał gabinet do Terapii Integracji Sensorycz-
nej. Dyrektor Szkoły pan Andrzej Niedbała, widząc potrzeby uczniów w tym zakre-
sie i pragnąc zapewniać optymalne warunki do rozwoju dziecka, zorganizował salę 
terapeutyczną. W pełni wyposażona w specjalistyczny sprzęt będzie służyła dzie-
ciom wymagającym tej formy pomocy.

Co to jest integracja sensoryczna?
Integracja sensoryczna to zdolność do 
odczuwania, rozumienia i  organizo-
wania informacji dostarczanych przez 
zmysły z otoczenia oraz własnego orga-
nizmu. Pozwala ona segregować, porząd-
kować i składać razem pojedyncze bodźce 
w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje te 
są zrównoważone, odruchy ciała łatwo 
dostosowują się do otoczenia, mózg przy-
swaja informacje, a „dobre” zachowanie 
pojawia się w sposób naturalny. Integra-
cja sensoryczna wpływa także na rozwój 
dziecka, zdolność do nauki i samoocenę. 
Nasz mózg przetwarza otrzymywane 
informacje, które możemy podzielić 
na kilka elementów np. rejestrowanie, 
modulację i integrację. Zachowania, które 
mogą się pojawić u dziecka doświadcza-
jącego problemów z  przetwarzaniem 
bodźców sensorycznych: 

 • Trudności z rejestrowaniem: dziecko 
może zbyt słabo reagować na ruch lub 
dotyk, z  opóźnieniem odpowiadać 
na docierające do niego bodźce albo 
reagować na te czynniki w sposób zbyt 
gwałtowny.

 • Trudności z modulacją: dziecko może 
źle znosić zmiany w codziennych czynno-
ściach, łatwo się rozpraszać, być nadmier-
nie aktywne, mieć problemy z przecho-
dzeniem od jednej czynności do drugiej 
lub wydawać się nieobecne, wycofane. 

 • Trudności z odpowiedzią lub „inte-
gracją”: dziecko może mieć problemy 
z  motoryką, reagować w  sposób nie-
zdarny, mieć słabą świadomość własnego 
ciała i kłopoty z koordynacją ruchową. 

 Wiele osób nie zdaje sobie sprawy 
z  istnienia układów sensorycznych: 
dotykowego, przedsionkowego, pro-
prioceptywnego, słuchowego, wzroko-
wego i węchowego. Nie tylko powinny 
one funkcjonować prawidłowo, ale także 
ze sobą współpracować. W przeciwnym 
razie dziecko doświadcza kłopotów doty-
czących interakcji z otoczeniem, a także 
rozpoznawania sygnałów wysyłanych 
przez własny organizm.
 Układ dotykowy – dotyczy zmysłu 
dotyku. Pozwala na odczuwanie, czy 
dane obiekty są gorące czy zimne, ostre 
czy tępe, szorstkie czy gładkie. Układ ten 
umożliwia nam rozpoznawanie przed-
miotów za pomocą dotyku, odczuwanie 
bólu, ciśnienia itp.
 Układ przedsionkowy – koordynuje 
ruchy oczu, głowy i ciała. Pozwala nam 
balansować na równoważni, bujać się 
na huśtawce, koordynować ruchy obu 
stron ciała i  łapać równowagę, gdy się 
potkniemy.
 Układ proprioceptywny – korzysta 
z danych dostarczanych przez mięśnie 
i stawy, aby informować mózg o pozy-
cji ciała. Dzięki niemu możemy stać bez 
przewracania się, używać ołówka lub 
kozłować piłką.

W jaki sposób terapia 
może pomóc dziecku?
Osoba przeprowadzająca badania, 
a następnie terapię, jest wykwalifikowa-
nym Terapeutą Integracji Sensorycznej. 
Podczas terapii dziecko jest zachęcane 
i kierowane do wykonywania aktywności, 
które wyzwalają i prowokują odpowied-
nie, skuteczne reakcje na bodźce senso-
ryczne. W trakcie zajęć wykonywane są 
odpowiednie dla dziecka aktywności 
dostarczające stymulacji przedsionko-
wej, proprioceptywnej, dotykowej, słu-
chowej, wzrokowej i węchowej. Stopień 
trudności tych aktywności stopniowo 
wzrasta tak, aby wymagać od dziecka 
bardziej zorganizowanych i zaawanso-
wanych reakcji. W  trakcie terapii pre-
ferowane są ukierunkowane zabawy 
i  aktywności swobodnie wykonywane 
przez dzieci, wyzwalające automatyczne 

reakcje sensoryczne. Podczas terapii sto-
sowane są aktywności rozwijające pod-
stawowe umiejętności, które umożliwiają 
dziecku nauczenie się różnych czynności. 
Terapia Integracji Sensorycznej (SI) ma 
postać „naukowej zabawy”, w której uży-
wany jest specjalistyczny sprzęt stymulu-
jący układ nerwowy. Są to m.in. podwie-
szany sprzęt: różnego rodzaju huśtawki 
terapeutyczne, hamak, tunel; maglow-
nica; kładka; ścianka wspinaczkowa, 
piłki rehabilitacyjne; deskorolki a także 
drobny sprzęt rehabilitacyjny typu: piłki, 
szczotki, rozmaite faktury materiałów. 
Poprzez ćwiczenia z terapeutą kształtuje 
się i poprawia połączenia synaptyczne 
w  ośrodkowym układzie nerwowym, 
co wpływa na właściwe przetwarzanie 
informacji sensorycznych (zmysłowych), 
co w konsekwencji poprawia funkcjono-
wanie dziecka.

Do kogo jest skierowana terapia SI?
Oto niektóre z  czynników mogących 
świadczyć o dysfunkcjach związanych 
z integracją sensoryczną (u dziecka z dys-
funkcjami związanymi z integracją sen-
soryczną występuje kilka czynników): 
nadmierna wrażliwość na ruch, bodźce 
dotykowe, słuchowe, wzrokowe; niedo-
stateczna wrażliwość na wymienione 
bodźce; impulsywność; kłopoty z kon-
centracją uwagi; zbyt duża lub zbyt mała 
aktywność ruchowa; problemy z koor-
dynacją ruchową; opóźniony rozwój 
ruchowy; opóźniony rozwój mowy; trud-
ności z nauką; kłopoty z dobrą organiza-
cją; kłopoty z zachowaniem. 

mgr. Małgorzata Broda. 
Terapeuta Integracji Sensorycznej

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Wyposażenie sali SI, fot. arch. szkoły

Pomoce w sali SI, fot. arch. szkoły
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PRZEDSZKOLNE WYDARZENIA

IV Międzyprzedszkolny Przegląd Artystyczny 
w Stumilowym Lesie – „Niech się przenika muzyka i plastyka”
„Bo fantazja jest od tego, aby bawić się 
na całego…”. Ten cytat z  piosenki Ewy 
Chotomskiej, stał się myślą przewod-
nią IV edycji naszego Przeglądu, który 
w całości został poświęcony twórczości 
pisarki – autorki wielu tekstów do piose-
nek zespołu Fasolki, scenarzystki progra-
mów telewizyjnych dla dzieci, np. „Tik-
-Taka” i „Domowego przedszkola”. Jego 
celem było przybliżenie nieprzemijają-
cych wartości, przekazywanych w utwo-
rach artystki, ważnych zarówno kiedyś 
dla pokolenia dzisiejszych dorosłych, jak 
i dziś dla pociech.
 Wydarzenie, zorganizowane przez 
Przedszkole Nr 2 „ W Stumilowym Lesie”, 
miało dwie odsłony. Jedną z nich była 
wystawa prac plastycznych wychowan-
ków przedszkoli uczestniczących w prze-
glądzie, a jej mottem stał się fragment 
tekstu „Każdy ma jakiegoś bzika…”. Drugą 
część stanowiły sceniczne występy – krót-
kie inscenizacje wierszy i piosenek Ewy 
Chotomskiej. Patronat honorowy nad 
przeglądem objął pan Andrzej Zaręba, 
Wójt Gminy Raszyn, który ufundował 
atrakcyjne nagrody dla wszystkich pla-
cówek, biorących w nim udział.
 W piątek, 20 kwietnia, w przedszkolu 
na ulicy Lotniczej zgromadziły się dzieci 
z Przedszkola Nr 2 i z Przedszkola Nr 1 
w Raszynie oraz z Przedszkoli w Falen-
tach, Dawidach i Sękocinie. Mali arty-
ści prezentowali swoje talenty aktorskie 

i wokalne i taneczne. Przedszkolaki wspa-
niale wyglądały w przygotowanych na tę 
okazję kostiumach, z rekwizytami wyko-
nanymi samodzielnie lub z  niewielką 
pomocą. 
 Występom przyglądała się pani Ewa 
Chotomska, Gość Specjalny tegorocz-
nego Przeglądu. Towarzyszyli jej inni 
goście: pan Andrzej Zaręba, Wójt Gminy 
Raszyn, pani Jolanta Osowiecka, Sekre-
tarz gminy, radna pani Maria Izabela 
Makarska, pani Żaneta Zduńska, dyrektor 
oddziału Banku Spółdzielczego w Raszy-
nie, pan Jacek Kaiper, redaktor naczelny 
„Kuriera Raszyńskiego”, pani Małgorzata 
Narożnik, redaktor naczelna „Przedszkol-
nego ABC” oraz dyrektorzy przedszkoli 
w Falentach, w Dawidach i w Sękocinie, 
przedstawiciele raszyńskich kół seniorów 
i Rady Rodziców. 
 Zebrani z  uśmiechem oraz z  senty-
mentem słuchali znanych od lat i lubia-
nych melodii. Największą popularnością 
cieszyła się piosenka „Moja fantazja”, 

wszyscy świetnie bawili się też przy prze-
bojach „Mydło lubi zabawę”, „Myj zęby”, 
„Wiosenny rock”, „Pocałuj żabkę w łapkę” 
czy „Wizyta ufoludków”. Młodzi artyści 
za swoje niezwykłe występy, fantazyjne 
prace plastyczne, za trud i zaangażowanie 
otrzymali dyplomy i upominki. Następnie 
przedszkolaki wzięły udział w spotkaniu 
autorskim pani Ewy Chotomskiej. Pisarka, 
ubrana w bajecznie kolorowy strój Ciotki 
Klotki, bohaterki programu „Tik-Tak”, bły-
skawicznie nawiązała kontakt z dziećmi 
i oprowadziła je po świecie swoich wier-
szy i piosenek. Potem artystka długo jesz-
cze podpisywała książki…
 Przedszkole Nr 2 „W  Stumilowym 
Lesie” cyklicznie organizuje wydarze-
nia integrujące placówki przedszkolne 
z  naszej gminy i  prezentujące talenty 
wychowanków, ich ogromne możliwo-
ści, szczerość, autentyczność i  radość 
tworzenia. 

Jolanta Adamska, Katarzyna Centka 
Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie

Olimpijczyk w Przedszkolu „Pod Topolą
Dzień 12 kwietnia jako społeczność Przed-
szkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 
„Pod Topolą” śmiało uznajemy za dzień 

wyjątkowy i  pełen emocji, ponieważ 
gościliśmy wyjątkowego człowieka – 
Artura Nogala, polskiego łyżwiarza 
szybkiego, złotego medalistę Mistrzostw 
Świata Juniorów z Moskwy (2010), olim-
pijczyka z Soczi i Pjongczang. 
 Wszyscy z ogromnym zainteresowa-
niem słuchaliśmy o  początkach spor-
towej kariery i największych sukcesach 
naszego panczenisty. W  prezentacji 
multimedialnej prywatnych fotogra-
fii sportowca, widzieliśmy pana Artura 
w różnych zakątkach świata, w towarzy-
stwie znanych i cenionych ludzi. Łyżwiarz 
opowiadał o wrażeniach z igrzysk, zapre-
zentował strój i łyżwy, w których starto-
wał oraz dzielnie i wytrwale odpowiadał 

na pytania dzieci. Nasz gość chętnie 
pozował do zdjęć i rozdawał autografy, 
ale także złożył podziękowania, wręczył 
nagrody osobom, które wzięły udział 
w  konkursie na olimpijską maskotkę 
(jedna z nich pojechała z olimpijczykiem 
do Pjongczangu). Jednak największą 
atrakcją okazała się wspólna rozgrzewka 
oraz pokaz jazdy na rolkach. Bardzo dzię-
kujemy za inspirujące spotkanie i dostar-
czenie nam tak wielu wrażeń. Wizyta 
pana Artura Nogala to wielki zaszczyt 
i  wyróżnienie dla całego Przedszkola 
„Pod Topolą”. Życzymy wielu sukcesów! 

Agnieszka Okła-Barwicka, neurologopeda 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

„Pod Topolą”



KURIER RASZYŃSKI NR 87/2018  |  WWW.RASZYN.PL18

Letnia retrospekcja 
z Raszynem w tle
Od 16 lipca zaprezentujemy w holu biblioteki kolejną wystawę 
dokumentującą życie codzienne raszynian sprzed kilkudziesię-
ciu lat. Tym razem motywem przewodnim będzie lato. Obej-
rzymy archiwalne zdjęcia, ilustrujące zarówno aktywny wypo-
czynek naszych mieszkańców, czyli spacery, wycieczki, gry, jak 
i relaks na łonie natury. Fotografie pochodzą z zasobów Cyfro-
wego Archiwum Tradycji Lokalnej, które dzięki aktywnemu 
wsparciu mieszkańców, sukcesywnie się rozrasta (897 obiek-
tów – stan na 30.05.2018). Wystawa potrwa do końca sierpnia.

(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA: 
relacja
W dniach 8-15 maja obchodziliśmy XV Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek, ważne w  bibliotekarskim świecie wydarzenie, 
firmowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Hasłem przewodnim była (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA, nawią-
zująca do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Włączyliśmy się do akcji, zapraszając do udziału małych 
i dużych. Spotkaliśmy się z czterema grupami przedszkolnymi 

na lekcjach bibliotecznych. Z najmłodszymi bawiliśmy się ksią-
żeczkami interaktywnymi, czytaliśmy Petera Carnavasa „O dzie-
ciach, które kochają książki”, oglądaliśmy animację o bibliote-
karzu i robiliśmy sesję w fotościance. Rozmawialiśmy o historii 
książki: piśmie klinowym, papirusach egipskich, średniowiecz-
nych księgach ręcznie przepisywanych, a także współczesnych 
e-bookach i książce multimedialnej. Po historycznym wstępie 
„ożywiliśmy” bajkowych bohaterów - księżniczkę Elsę i smoka, 
którzy zmienili się w postaci 4D dzięki aplikacji na tablecie. 
Nowo nabytą wiedzę dzieci testowały podczas gry. Książkobot 
(robot do nauki programowania Ozobot), szukał w labiryncie 
drogi od książki dawnej do współczesnej. Klasy 3f i 3g raszyńskiej 
SP uczestniczyły w warsztatach, prowadzonych przez Joannę 
Imienowską z Pracowni Filozoficznej Eureka. Uczniowie wcielili 
się w filozofów, by wspólnie przemyśleć: Co to znaczy być wolnym? 
Czy wolność ma granice? Czy jest sfera życia, gdzie wolność totalną 
dopuszczamy? Czy wolność i samowola to pojęcia zamienne? Poja-
wiły się objaśnienia: robisz, co chcesz; pójście własną drogą; brak 
ograniczeń; możliwość wyboru. Uznaliśmy, że wolność osobista 
nie jest samowolą, ale kończy się tam, gdzie zaczyna się wol-
ność drugiego człowieka. Gdy ją naruszamy, rodzi się konflikt. 
Każdy człowiek ma niezbywalne prawa - to one sprawiają, że 
w imię wspólnego bezpieczeństwa rezygnujemy z części wolno-
ści. W Filii w Jaworowej zakończyła się kolejna edycja akcji „Czy-
tam sobie – w bibliotece!” wspierająca naukę samodzielnego 
czytania, koordynowana przez Krystynę Zawadzką. Dzieci bio-
rące udział wyróżniliśmy upominkami. Najwytrwalsza okazała 
się Asia S., która ćwicząc regularnie przeczytała 38 książeczek 
i zdobyła pierwszą nagrodę Drugą otrzymała Lena M. – 30 ksią-
żeczek. Upominki dostali też: Tosia S. (19 książek), Zuzia S. (15), 
Jagoda S. (10), Zuzia S. (8), Ewa K. (6), Jaś P. (4) i Julia B. (2). 
W Jaworowej odbyły się również warsztaty dla dzieci zaintere-
sowanych nowymi technologiami. Pracowaliśmy z Ozobotem, 
wypożyczonym na okres testowy z firmy EduSense - rysowaliśmy 
trasy, dodawaliśmy kody, bawiliśmy się aplikacją na tabletach. 
Na zajęciach Jolly English z kolei, dzieci 6-8 lat  doskonaliły zna-
jomość j. angielskiego w formie zabaw i gier. Intensywny tydzień 
zakończyliśmy kiermaszem książki używanej, gdzie każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

retrospekcja
letnia

wystawa starych fotografii 
ze zbiorów Cyfrowego Archiwum 

Tradycji Lokalnej 

lipiec-sierpień 2018
hol biblioteki głównej, ul. Poniatowskiego 20

raszyńska
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Mini Mistrzostwa Świata Raszyn 2018

Boisko Wronik przy SP w Raszynie było 
19 maja 2018 r., już po raz siódmy areną 
rywalizacji młodych piłkarzy rocznika 
2009, podczas Mini Mistrzostw Świata. 
Imprezę prowadził  niezastąpiony 
DJ Ucho. Przy akompaniamencie żywio-
łowej muzyki przywitali zgromadzo-
nych widzów: starosta pruszkowski Pan 
Maksym Gołoś, wójt gminy Raszyn Pan 
Andrzej Zaręba, Radni z przewodniczą-
cym Dariuszem Marcinkowskim na czele, 
sponsorzy oraz dyrektorzy szkół. 

 Po wylosowaniu reprezentacji i koszu-
lek w barwach zespołów, które w czerwcu 
zmierzą się w  prawdziwych Mistrzo-
stwach Świata w  Rosji, rozpoczęły się 
rozgrywki. Każda z drużyn do ostatnich 
sekund, walczyła o jak najlepszy rezul-
tat. Jak się mówi w żargonie piłkarskim 
„nie odstawiali nogi”. Emocjom sporto-
wym towarzyszyły atrakcje: konkursy 
organizowane przez DJa, dmuchaniec 
„kuloskoczki”, którego przejście wyma-
gało od najmłodszych sprawności fizycz-
nej i dobrej koordynacji ruchowej. 
 Po fazie grupowej zostali wyłonieni 
ćwierćfinaliści, rywalizujący dalej w sys-
temie pucharowym. Drużyny, które 
odpadły z turnieju otrzymały efektowny 
puchar i medale uczestnictwa, a młodzi 

piłkarze, na pamiątkę koszulki wyloso-
wanej reprezentacji. W 1/8 finału zagrały 
reprezentacje Nigerii, Francji, Anglii, Pol-
ski, Rosji, Brazylii, Chorwacji oraz Hiszpa-
nii. W półfinale Rosja pokazała wyższość 
nad Anglią (2:0), natomiast Chorwacja 
zostawiła w pokonanym polu drużynę 
Nigerii (4:0). Barw reprezentacji z Czar-
nego Lądu bronił zespół KS Raszyn, który 
turniej zakończył na IV miejscu. Brązowy 
medal powędrował do piłkarzy Anglii, 
czyli UKS Nowa Iwiczna.
 W finale spotkały się reprezentacje 
Rosji oraz Chorwacji. Od mocnego ude-
rzenia zaczęli Rosjanie, którzy szybko 
zdobyli 4 bramki, nie tracąc żadnej. 
Chorwaci odpowiedzieli 3 trafieniami 
i pełni nadziei na wyrównanie rezultatu 
zaczęli drugą połowę spotkania. Zespół 
Rosji pozbawił ich jednak złudzeń, usta-
lając wynik spotkania na 5:3. Zwycięzcami 
zostali piłkarze STF Champion, którzy 
wcielili się w rolę Rosjan. Honoru Chor-
wacji natomiast bronili młodzi sportowcy 
Gwardii Warszawy. 

 Za najlepszego zawodnika jury uznało 
Iwo Kupidurę z  STF Champion, który 
imponował szybkością, nienaganną 
techniką oraz boiskową inteligencją, 
a  za  najlepszego bramkarza Tomasza 
Garusińskiego z Gwardii Warszawa.  Kró-
lem strzelców (14 bramek) został bezkon-
kurencyjny Maciej Urniarz z UKS Nowa 
Iwiczna (drużyna Anglii).
  Mini Mistrzostwa Świata w Raszynie 
tak jak ubiegłoroczna Mini Liga Mistrzów, 
czy Mini Euro 2016 zostały objęte honoro-
wym patronatem Wojewody Mazowiec-
kiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Starosty Pruszkowskiego. Patronat 
objęli też Wójt oraz Rada Gminy Raszyn. 
Relację z  turnieju, wywiady z  gośćmi 
zamieściło Radio Pop z Pruszkowa i media 
drukowane, w tym Kurier Raszyński.
 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 
z dyrektor Katarzyną Klimaszewską ser-
decznie dziękuje honorowym patronom, 
sponsorom oraz wszystkim, którzy pomo-
gli w organizacji Mini Mistrzostw Świata 
Raszyn 2018. Dziękujemy za współpracę 
następującym firmom oraz instytucjom: 
Bank Spółdzielczy w Raszynie, Elgrom, 
Espes, Pałczyński Przewozy Autokarowe, 
Rejonowa Spółdzielnia w Raszynie, CUK 
Ubezpieczenia Raszyn, Dixi Car, Eko 
Raszyn, Centrum Janki, Auto Szkoła Efekt, 
Mar-Media, Benefit System.
 Radość i uśmiech na twarzach mło-
dych piłkarzy to najlepszy argument, że 
warto takie turnieje organizować. Tym-
czasem odliczamy dni do rozpoczęcia 
tegorocznego Mundialu w Rosji, na któ-
rym będziemy trzymać kciuki za Biało-
-Czerwonych z Robertem Lewandowskim 
na czele.            Rafał Ulewicz

SPORT

Drużyna Raszyńskiego Samorządu, fot. arch. GOS

Zaczynamy rozgrywki, fot. arch. GOS

Zwycięska druzyna, fot. arch. GOS



Wójt Gminy Raszyn, Rada Gminy Raszyn 
i Redaktor Kuriera Raszyńskiego
zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie

Regulamin Konkursu i Kartę Zgłoszeniową można pobrać  u Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, 
Radnych, w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn, Szkolna 2A oraz na stronie www.raszyn.pl, w górnym panelu. 
Zgłoszenia do konkursu wraz ze zdjęciami należy składać do 30 czerwca 2018 r. u w/w osób, w kancelarii Urzędu 
Gminy Raszyn, Szkolna 2A oraz wysyłać na adres konkurs@raszyn.pl

dotyczy ogródków położonych wokół domów, a do udziału zapraszamy właścicieli posesji lub osoby 
przez nich upoważnione 

dotyczy pasów zieleni wzdłuż dróg  i ulic,  a do udziału zapraszamy grupy sąsiedzkie wspólnie dbające 
o zieleń w tych miejscach. Mogą to być fragmenty ulic, obejmujące 2-3 i więcej posesji
 

dotyczy terenów wokół budynków w osiedlach mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, budynków komunalnych). Każdy z budynków może niezależnie stawać do konkursu

w kategoriach: Konkurs

Komisja Konkursowa postanowiła przedłużyć czas składania zgłoszeń do 30.07.2018 roku.


