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Jestem mieszkańcem Rybia. Kontaktuję się z Państwem ponieważ 
chciałbym uzyskać informację na temat planów remontu ulicy Drozda. 
Z tego co wiem projekt remontu został dostarczony do gminy. Dlaczego 
do dzisiaj nie został zrealizowany? Z tego co wiem remont ulicy Drozda 
nie jest również w planie na 2019 rok? 

Marcin Tomkiewicz

Andrzej Zaręba: Szanowny Panie, istotnie projekt przebudowy ulicy 
Drozda wraz z zezwoleniem na budowę jest wykonany. Do realiza-
cji przebudowy tej ulicy potrzebne jest zabezpieczenie finansowania 
w budżecie gminy, czyli wygospodarowanie odpowiednich środków 
oraz stosowna uchwała rady gminy. Jeśli się to dokona, to następ-
nym krokiem jest ogłoszenie przetargu wyłaniającego wykonawcę. 
Niestety w ciągu dwóch poprzednich lat w związku z bumem budow-
lanym mocno wzrosły ceny materiałów i usług budowlanych, dlatego 
szereg przewidywanych wcześniej inwestycji będzie realizowanych 
w późniejszym terminie, w tym ulica Drozda. Jeśli radni tak zdecydują 
inwestycja ta zostanie wpisana do budżetu 2020 roku.
 Zwyżka dochodów gminy jest miniejsza niż zwyżka kosztów budow-
lanych. Wynika to stąd, że od wielu lat nie podnosiliśmy wyskości 
podatków od nieruchomości, które stanowią podstawowy dochód 
gminy. Można przewidywać, że w kolejnych latach ceny się ustabi-
lizują lub wręcz spadną, jak to było poprzednio. Tymczasem bardzo 
proszę o zrozumienie i cierpliwość.

Panie Wójcie,chciałbym się dowiedzieć dlaczego ciągle narzekamy 
na braki w kasie gminy, skoro na naszym terenie w Jankach prosperuje 
wielkie Centrum Handlowe, które na pewno generuje wielkie zyski, 
a w rezultacie powinno wpłacać do kasy gminnej wielkie podatki. 
Powinniśmy być najbogatszą gminą podwarszawską. Pytam o to, 
bo prowadząc od kilkunastu lat sklep wpłacam dużą część podatku 
do gminnego budżetu?

(imię i nazwisko znane redakcji)

Andrzej Zaręba: Niestety rozczaruję Pana, do gminy od Centrum Han-
dlowego Janki wpływają tylko podatki od nieruchomości. Są one 
spore, bo teren zajmowany przez Centrum jest duży. Nie są to jednak 
nadzwyczajnie wielkie kwoty, a już na pewno nie takie, które jak Pan 
pisze czyniłyby nas bogatą gminą. Dzieje się to w wyniku przepisów, 
które dopuszczają rozliczanie sieci handlowych poza miejscem wyko-
nywania handlu. W efekcie wielkie sieci płacą podatki gdzie indziej, 
w miejscach, w których są zlokalizowane ich centrale, czyli w War-
szawie, czy Wrocławiu i innych. W ten sposób budżety wielkich miast 
Warszawy, Wrocławia, Gdańska, czy Poznania uzyskują naszym kosz-
tem znaczne dodatkowe finansowanie.

 Moja opinia na ten temat przedstawia się następująco: wielkie 
Centrum Handlowe w Jankach korzysta z gminnej infrastruktury dro-
gowej. Tysiące ciężkich wozów dostawczych rozjeżdża nasze drogi, 
setki tysięcy samochodów osobowych przywozi klientów na teren 
sklepów, zanieczyszczając spalinami powietrze. Uważam, że sieci han-
dlowe korzystające z Centrum powinny mieć znacznie większy udział 
w finansowaniu naszego budżetu, choćby po to, aby naprawić szkody 
wynikające z ich działalności. Jest to sprawa, z którą powinien na 
nowo zmierzyć się rząd.

Panie Wójcie, wybudował Pan tak wiele ładnych budynków w gminie. 
Dlaczego nie weźmie się Pan za budynek urzędu gminy, który 
wygląda źle?

Antoni Krawczyk

Andrzej Zaręba: Szanowny Panie, zdaję sobie sprawę z tego, że urząd 
gminy nie wygląda dobrze. Od wielu lat mieszkańcy dopominają się 
jego przebudowy. Takie naciski wzrosły, gdy w sasiednich gminach 
wybudowano nowe siedziby gminnych urzędów. Powiem więcej, bar-
dzo trudne są warunki pracy urzędników. Pracują w malutkich, latem 
zbyt nasłonecznionych, pokojach. Za mała jest sala konferencyjna, 
brakuje miejsca na przechowywanie dokumentów, nie ma pomiesz-
czenia socjalnego.
 Pyta Pan dlaczego? Odpowiem po prostu: właśnie dlatego, 
że za moich kadencji wybudowaliśmy tak wiele obiektów, które służą 
mieszkańcom. Najpierw ośrodek zdrowia, potem dom kultury, przed-
szkola, szkoły, halę sportową, wielką ilość ulic i ok. 100 km kanalizacji 
sanitarnej. Za te pieniądze można by postawić wiele nowych urzędów. 
Coś za coś.
 Oczywiście, razem z radnymi zastanawialiśmy się nad urzędem 
gminy. Ale nie nad malowaniem elewacji, bo to byłoby marnowa-
niem pieniędzy. Budynek wymaga gruntownej przebudowy: powinna 
być poprawiona wentylacja, druga klatka schodowa i winda. Budynek 
pod wieloma względami nie spełnia obecnych norm i standardów. 
Stale rosnąca ilość mieszkańców i ich spraw, kolejne zadania stawiane 
przed gminą, powodują, że urząd trzeba przebudować i powiększyć, 
a nie odmalować. Problemem jest też niewystarczająca ilość miejsc 
postojowych dla interesantów i pracowników. Mam świadomość tych 
wszystkich potrzeb i wiem, że prędzej czy później będziemy musieli 
się z nimi zmierzyć. Ale teraz, stawiając na jednej szali kolejne ulice, 
przedszkola wodociągi i kanalizację, a na drugiej nowy urząd gminy, 
ciągle uważam, że to drugie może poczekać.

PYTANIA DO WÓJTA

 • Ty też możesz zadać pytanie!
 • Masz problem?
 • Chcesz się nim podzielić?
 • Denerwuje Cię coś?
 • Chcesz wyrazić swoją opinię?
 • Nie wahaj się!

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com 
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.

Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba

PYTANIA 
DO WÓJTA
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NASZE ŚWIĘTA

Obchody Święta 3 Maja
3 Maja to w  świadomości i  sercach 
naszych rodaków dzień szczególny. 
Uroczyście celebrowany po odzyska-
niu niepodległości, od roku 1951 zagłu-
szany hucznymi obchodami robot-
niczego święta pracy, tłumiony przez 
milicję i ZOMO w czasie stanu wojen-
nego, uhonorowany przez polskie wła-
dze po upadku komunizmu – jest sym-
bolem najwyższych cnót Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej.
 W roku 1791 dla twórców Konstytucji 
owoc obrad Sejmu Czteroletniego jawił 
się jako ostatnia wola i testament gasną-
cej Ojczyzny. Dla nas, pokolenia żyjącego 
w XXI wieku, to niczym relikwia pamiątka 
historycznej, dumnej przeszłości.
 Co więcej, 3 Maja to święto podwójne. 
Od blisko 100 lat kościół katolicki czci 
bowiem tego dnia Uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski.
 W tym roku, podobnie jak to miało 
miejsce w  latach poprzednich i  jak 
dzieje się przy okazji wszystkich ważnych 
dla naszego kraju dat, Centrum Kultury 
Raszyn włączyło się w obchody upamięt-
niające rocznicę uchwalenia pierwszej 
w Europie Konstytucji.
 W kościele parafialnym przy Al. Kra-
kowskiej odbył się koncert uhonoro-
wanego nagrodami i  wyróżnieniami 
zespołu „Seniorki” pod kierownictwem 

Piotra Piskorza oraz Edyty Ciechomskiej. 
Zabrzmiały pieśni z epoki Króla Stani-
sława Augusta, Polonez 3 Maja, słynna 
„Witaj Majowa Jutrzenko”, radosne „Rzu-
cajmy kwiat po drodze”, Pieśń Konfede-
ratów Barskich, wzruszająca Modlitwa 
w kościółku z opery „Halka” St. Moniuszki 
oraz wiele innych utworów.
 Przed licznie zgromadzoną publicz-
nością wystąpiła także młodziutka 
adeptka sztuki pianistycznej – Milena 
Pengryn, dyplomantka Szkoły Muzycz-
nej im. H. Wieniawskiego w Warszawie, 

porywając słuchaczy brawurowo zagraną 
sonatiną Es-dur op. 20, nr 6 J.L. Dusska.
Nad całością zaś czuwał głos ostatniego 
Króla Rzeczpospolitej i jego szlachetnych 
współpracowników: Ignacego Potockiego 
oraz Hugo Kołłątaja; Preambuła odczy-
tana przez Dyrektora Centrum Kultury 
Raszyn Mariusza Smolichę, fragmenty 
Konstytucji, poezja ku serc pokrzepieniu, 
piękne prezentacje muzyczne zespołu 
„Seniorki”  – wszystko to wyczarowało 
szczególny nastrój, pełen natchnionej 
zadumy i...dumy. Vivat Maj, Trzeci Maj!!!

Po koncercie. Fot. A. Pluta

Droga Krzyżowa
Przygotowania do największych świat chrześcijańskich – Zmartwychwstania Pań-
skiego, rozpoczęte palmową Niedzielą, poprzez Środę Popielcową, kończy Droga 
Krzyżowa i złożenie Pana do grobu.

Od kilku lat wierni z naszej gminy licznie 
uczestniczą w Drodze Krzyżowej, która 
prowadzi ulicami pomiędzy kościołem  
pw. Św. Szczepana i Św. Anny w Raszy-
nie, a  kościołem pw. Św. Bartłomieja 
Apostoła w Rybiu. Peregrynacja z Krzy-
żem między parafiami, co roku rozpo-
czynając się raz w jednym, raz w drugim 
kościele, staje się zwyczajem, który zyskał 
przychylność wiernych obu parafii. Coraz 
więcej osób uczestniczy w modlitewnym 
skupieniu nad cierpieniem Pana Jezusa. 
W drodze pomiędzy stacjami Krzyż trafiał 
z rąk duchownych do samorządowców, 
a od nich do licznych wspólnot parafial-
nych. Jak zwykle w takich okolicznościach 
pomagali strażacy, którzy od początku 
do końca czuwali nad sprawnym i bez-
piecznym przebiegiem uroczystości. 

Jacek Kaiper
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KWIETNIOWE ŚWIĘTA

KATYŃ – PAMIETAMY 
9 kwietnia Centrum Kultury Raszyn 
zaprezentowało spektakl  słowno-
-muzyczny przygotowany przez Centrum 
Kultury Raszyn pt. „Katyń 1940 – Pamię-
tamy” w  reżyserii Krystyny Smolichy. 
Było to widowisko upamiętniające żoł-
nierzy, którzy nigdy nie polegli, lecz 
zostali skrytobójczo zamordowani 
strzałem w tył głowy. Jego atutem były 
świetnie dobrane, mało znane utwory 
muzyczne oraz znakomita gra aktorska 
i pantomima. Poza instrumentalistami 
i solistami w widowisku wzięły udział 
wszystkie zespoły śpiewacze seniorów 
działające przy CKR pod kierunkiem 
Edyty Ciechomskiej i  Piotra Piskorza.  
Tuż po programie, w ramach cyklu Qltu-
ralne Kino CKR, wyświetlony został film 
pt. „Katyń. Ostatni świadek” reżyserii 
Piotra Szkopiaka. Film odsłania kulisy 

jednej z najbardziej poruszających histo-
rii czasów II wojny światowej – ukrywanej 
przez lata prawdzie o zbrodni katyńskiej. 
Zainspirowany biografią jej naocznego 
świadka, Iwana Kriwoziercowa alias 
Michała Łobody, próbuje dojść przy-
czyny przedwczesnej śmierci mężczyzny 
w podejrzanych okolicznościach w Wiel-
kiej Brytanii, w 1947 roku.

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
13 kwietnia wieczorem po Mszy Świę-
tej, Centrum Kultury Raszyn we współ-
pracy z parafią Św. Szczepana w Raszy-
nie wystawiło już po raz drugi na terenie 
wokół kościoła Wielopokoleniowe Wido-
wisko Plenerowe „Misterium Męki 
Pańskiej” w  reżyserii i  według scena-
riusza pani Krystyny Smolichy. Wyko-
nawcami było około stu mieszkańców 
gminy Raszyn: dzieci, młodzież ze szkół, 

seniorzy, wolontariusze, zawodowi 
aktorzy, zespoły muzyczne, Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca. Spektakl, oparty 
na Ewangelii Św. Łukasza, przedstawiał 
pojmanie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, 
przesłuchanie przez Annasza, Kaifasza 
i Piłata, drogę krzyżową, ukrzyżowanie 
i zmartwychwstanie. Widowisko zostało 
uwiecznione w postaci filmu. 

XXXIV Rajd «Szlakiem Naszej Historii» 
im. por. hm. Jana Cierlińskiego. 
Rajd stał się wielką imprezą historyczno 
– turystyczną, nie tylko dla młodzieży 
szkolnej. Z każdym rokiem zwiększa się 
udział rodziców i opiekunów oraz nauczy-
cieli ze Szkoły Podstawowej im. C. Godeb-
skiego w Raszynie opiekującymi się miej-
scami pamięci i przekazującej swą wiedzę 
uczestnikom rajdu.
 

Misterium Męki Pańskiej – Ukrzyżowanie

Katyń - Pamiętamy
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KWIETNIOWE ŚWIĘTA

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH
Niedziela Palmowa to tradycyjnie czas 
konkursu Raszyńskich Palm Wielka-
nocnych. Poprzedniego dni jury oceniło 
18 palm, które zostały zgłoszone przez 
przedszkola, szkoły podstawowe i klasy 
gimnazjalne, wykonawców indywidual-
nych i kluby zainteresowań. Wszystkim 
laureatom konkursu serdecznie dzięku-
jemy i gratulujemy wygranych. Zapra-
szamy do ponownego wzięcia udziału 
w konkursie.

RASZYŃSKIE KONKURSY
26 kwietnia odbył się wernisaż prac zgło-
szonych na konkursy:
– „Bitwa pod Raszynem 1809 roku moimi 

oczyma” – konkurs plastyczny dla uczniów 
szkół (I edycja),
– „Ziemia Raszyńska w  obiektywne” – 
konkurs fotograficzny (IV edycja). 
W trakcie wernisażu wręczono nagrody 
i  wyróżnienia. Wyniki i  prace konkur-
sowe dostępne są na stronie internetowej 
http://ckr.raszyn.pl/aktualnosci/ . Oprawę 
muzyczna imprezy stanowił występ kwar-
tetu wiolonczelowego CelloManiax.

KONCERT Z OKAZJI 210. rocznicy bitwy 
pod Raszynem – w wykonaniu zespołu 
Instrumentów Dawnych Ars Nova. Soli-
ści: Marta Czarkowska – sopran / Grze-
gorz Zychowicz – bas / Cezary Nowak – 
recytacje. Artyści przygotowali specjalny 
program odnoszący się zarówno do 
epoki z  czasów bitwy pod Raszynem, 
jak również do nastrojów społecznych 
tamtego okresu. Zespół Ars Nova spe-
cjalnie na potrzeby koncertu opracował 
dwie melodie pochodzące z  Raszyna 
znalezione i opisane przez wybitnego 
etnografa i folklorystę Oskara Kolberga 
w zbiorze wydanym w latach 1820 – 1830. 
Zabrzmiały również utwory opiewające 
męstwo polskiego oręża, m.in. „Męstwo, 

odwaga, miłość swobody” Joachima 
Bielskiego, „Szerokie sarmackie włości” – 
melodia tradycyjna, „Dalej bracia” oraz 
„Marsz kosynierów” z opery „Krakowiacy 
i górale” a także „Marsz ks. Józefa Ponia-
towskiego” autorstwa Zygmunta Noskow-
skiego. Pomiędzy utworami usłyszeli-
śmy recytacje ze zbioru tekstów i wierszy 
wydanych w 1809 roku nawiązujących 
do polskich tradycji sarmackich. 
 Całość koncertu zakończyła Mowa 
Pogrzebowa nad trumną ks. Józefa Ponia-
towskiego i „Marsz żałobny” Michała Kle-
ofasa Ogińskiego.

CKR

MIEJSCA PAMIĘCI
Jak co roku 19 kwietnia reprezentacja 
samorządu raszyńskiego złożyła kwiaty 
w miejscach pamięci związanych z bitwą 
pod Raszynem 1809 roku. W uroczysto-
ści wzięli udział: Wójt Andrzej Zaręba, 
radni: Anna Matracka, Elżbieta Kuczara, 
Henryka Koper, Dariusz Marcinkowski 
(Przewodniczący Rady Gminy Raszyn), 
Sławomir Ostrzyżek (wiceprzewodniczący 
Rady), Tadeusz Pawlikowski, Ireneusz 
Koper, Janusz Hoffman, Krzysztof Będ-
kowski, Grzegorz Janiszewski i Andrzej 
Górecki, Dyrektor CKR Mariusz Smoli-
cha, Dyrektor SP w Raszynie Andrzej Nie-
dbała, pani Barbara Rusnak Przewodni-
cząca Zarządu osiedla Raszyn I oraz kilku 
mieszkańców. Delegacja złożyła kwiaty 
i znicze pod Kapliczką Cypriana Godeb-
skiego. Kilka słów o bitwie i poległym puł-
kowniku wygłosił Krzysztof Będkowski. 
Następnie samorządowcy przeszli wzdłuż 
odnowionego Szańca do pomnika pole-
głych w Bitwie pod Raszynem. Stanowi 
go piękna figura Matki Boskiej Niepoka-
lanie Poczętej z wiele mówiącą inskrypcją 
sprzed stu dziewięćdziesięciu laty: Matko 

Boga! co darem trwałych łask przez wieki, 
Dowodzisz nad koroną polską swej opieki , 
Gromiąc wrogów Jej kraju. Wyjednaj u Syna, 
Wieczny pokój poległym na niwach Raszyna
 Ostatnim miejscem pamięci był głaz 
na Grobli Raszyńskiej, położony w miej-
scu opodal którego Józef Książę Ponia-
towski w trakcie toczonej bitwy zsiadł 

z  konia, aby przykładem osobistej 
odwagi, walcząc w pierwszym szeregu, 
dodać ducha piechocie. Tu sylwetkę Księ-
cia, jego kunszt wojskowy i korzyści dla 
kraju wynikające z  Bitwy Raszyńskiej 
przedstawił wójt Gminy Raszyn Andrzej 
Zaręba.                

Jacek Kaiper

Delegacja Samorządu Raszyńskiego. Fot. J. Kaiper
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Co się stało w Instytucie?
Sześć zagłodzonych cieląt odebranych i jedno uśpione – to bilans interwencji OTOZ 
Animals i Fundacji Animal Rescue Polska w oborach Zakładu Doświadczalnego Insty-
tutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Zwierzęta trafiły pod opiekę orga-
nizacji w Nowym Dworze Mazowieckim. Sprawą zajmuje się policja. 

To anonimowe zgłoszenie stało się pod-
stawą zaangażowania organizacji pro-
zwierzęcych. Przyjechaliśmy z  takim 
nastawieniem, że to instytucja państwowa, 
więc nie powinno być podstaw do interwen-
cji. Jednak się przeliczyliśmy – mówi Dawid 
Fabjański z Fundacji Animal Rescue Pol-
ska. I rzeczywiście – dorosłe stado było 
utrzymane w dobrej kondycji. Natomiast 
stan cieląt, które zastali na miejscu był 
wyjątkowo zły.

ZDROWE STADO, CHORE MŁODE
Pokaleczone odwodnione, ubrudzone 
odchodami i  ciężko chore – w  takim 
stanie były zwierzęta, które na miejscu 
zobaczyli inspektorzy. Jednemu z  cie-
laków w wyniku nieleczonej wady roz-
wojowej i  zakażenia odpadło kopyto. 
Został uśpiony na miejscu przez lekarza 

weterynarii. Inne zwierzę, prawdopo-
dobnie na skutek biegunki, odparzeń 
i ran – straciło ogon. Na terenie Zakładu 
Doświadczalnego znaleziono również 
zwłoki innego cielęcia. 
 Nie spodziewaliśmy się tego w instytucji 
państwowej, która powinna być wzorem dla 
rolników – podkreśla Fabjański. Jak wska-
zują inspektorzy, mimo że cielęta pojawiły 
się już w lutym w dokumentacji Zakładu nie 
ma wzmianki o prowadzeniu nad nimi opieki 
weterynaryjnej.
 Na miejsce przybyli też policjanci 
z Raszyna i Pruszkowa, w tym technik 
kryminalistyki. W  sprawie zaniedbań 
na terenie Zakładów prowadzone jest 
dochodzenie w kierunku art. 35 ustawy 
o  ochronie zwierząt. Przepis dotyczy 
zabijania, uśmiercania lub dokonywa-
nia uboju zwierzęcia z  naruszeniem 

przepisów ustawy albo znęcania się nad 
zwierzęciem. Po zakończonej interwen-
cji w Zakładzie Doświadczalnym kon-
trolę przeprowadził Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny.

CIELĘTOM MOŻNA POMÓC
Sześć uratowanych cielaków trafiło do 
schroniska prowadzonego przez Funda-
cję Braci Mniejszych w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Prowadzona jest zbiórka 
pieniędzy na ich żywienie, utrzymanie 
i  leczenie. – Myślę, że to, co ujawniliśmy 
musiało się dziać od bardzo dawna – komen-
tuje kwietniową interwencję Damian 
Fabjański. – Mamy podejrzenia, że grzebane 
były też inne martwe zwierzęta, bo tak twier-
dzą mieszkańcy Falent – dodaje. 
 Fundacja zbiera pieniądze na utrzyma-
nie i pokarm zastępczy dla cieląt – prepa-
rat Laktomilk. Kontakt z Fundacją Animal 
Rescue Poland: 792-112-222. ul. Sobie-
skiego 72b, 02-930 Warszawa. 

Małgorzata Kaiper

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

METALE
PLASTIKI

• butelki plastikowe – 
	 odkręcone	i zgniecione,	
 korki
•	 opakowania	plastikowe
	 i wielomateriałowe:	
	 torby,	worki,	reklamówki,	
	 kartony	po	sokach,	mleku
•	 opakowania	po	środkach	
	 czystości,	kosmetykach
•	 aluminiowe	puszki	
	 po	napojach,	sokach,	
	 konserwach
•	 folia	aluminiowa,	kapsle,
	 zakrętki	od	słoików

PAPIER

•	 opakowania	z papieru,	karton,	
	 tektura,	papier	pakowy
•	 zeszyty	i książki,	gazety,	
	 czasopisma,	katalogi,	ulotki,	
 prospekty
•	 	papier	szkolny,	biurowy,	
	 zadrukowane	kartki
•	 torby	i worki	papierowe

SZKŁO

•	 butelki	i słoiki	po	napojach
•	 szklane	opakowania	
	 po	kosmetykach

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

•	 odpadki	warzywne	i owocowe,	
	 resztki	jedzenia
•	 skoszoną	trawę,	liście,	kwiaty,	
	 gałęzie	drzew	i krzewów,	
	 trociny	i korę	drzew,	
	 niezaimpregnowane	drewno

ODPADY 
ZMIESZANE

Tu	wrzucamy	wszystko,	
czego	nie	można	odzyskać	
w procesie	recyklingu,	
z wyłączeniem	odpadów	
niebezpiecznych.

UWAGA! SEGREGUJEMY ODPADY

METALE 
PLASTIKI

PAPIER SZKŁO ODPADY 
BIODEGRA-

DOWALNE

ODPADY 
ZMIESZANE

NOWY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Od	początku	2020	r.	w naszej	gminie	zacznie	obowiązywać	w nieruchomości	zamieszkałych	nowy	system	zbierania	odpadów	segregowanych	z podzia-
łem	na	4	frakcje	plus	odpady	zmieszane,	które	będą	zbierane	w workach/	pojemnikach	o poniższej	kolorystyce.
Segregowanie	nie	jest	trudne,	ale	konieczne,	bo	tylko	dobrze	podzielone	odpady	mogą	być	powtórnie	przetworzone.	Cenne	surowce,	które	są	odzy-
skiwane	to	ratunek	dla	naszego	środowiska.	Dbajmy	o nie	dla	nas	i przyszłych	pokoleń.
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II EDYCJA KONKURSU „PIĘKNO WOKÓŁ NAS. 
ZIELEŃ I KWIATY W GMINIE RASZYN”

W ubiegłym roku odbyła się I edycja konkursu, w którym mieszkańcy naszej gminy zaprezentowali piękne ogródki przydomowe, 
dzieło własnych rąk.
 W tym roku rozpoczynamy II edycję konkursu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas 
Gminnych Dożynek w niedzielę 25 sierpnia 2019 roku. Informacje na temat Konkursu będziemy przekazywać w kolejnych nume-
rach Kuriera Raszyńskiego.
 Regulamin Konkursu i Kartę Zgłoszeniową można pobrać w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn, Szkolna 2A oraz na stronie www.
raszyn.pl, w górnym panelu. Zgło-
szenia do konkursu wraz ze zdję-
ciami należy składać do 28 czerwca 
2019 r. u w kancelarii Urzędu Gminy 
Raszyn, Szkolna 2A oraz wysyłać na 
adres konkurs@raszyn.pl. Komi-
sja Konkursowa będzie odwiedzać 
Państwa ogrody po otrzymaniu 
zgłoszenia i telefonicznym umówie-
niu się. Taka forma pozwoli poka-
zać ogródki w ich najpiękniejszym 
rozkwicie.

ZAPRASZAMY!

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868  |  Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A

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.

GMINA RASZYN PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAMÓW:

GMINA PRZYJAZNA SENIOROM
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

Gmina Raszyn, w  ramach współpracy 
ze Stowarzyszeniem MANKO przystą-
piła do programu GMINA PRZYJAZNA 
SENIOROM, dzięki któremu każdy miesz-
kaniec gminy, który ukończył 60.  rok 
życia będzie mógł otrzymać bezpłatnie 
Ogólnopolską Kartę Seniora. W tym celu 
trzeba złożyć w kancelarii wypełniony 
druk, który można pobrać ze strony 
internetowej urzędu www.raszyn.pl lub 
w Urzędzie Gminy Raszyn. 
 Dzięki Karcie seniorzy z  całej Pol-
ski korzystają z ofert przygotowanych 

przez firmy uczestniczące w Programie. 
Już ponad 190 000 seniorów z całej Pol-
ski dołączyło do Programu, w którym spe-
cjalną ofertę przygotowało 1400 firm wpi-
sanych do ogólnopolskiej bazy partnerów. 
Na stronie internetowej Głosu Seniora 
i OKS podane są informacje o zniżkach.
 W czerwcu br. odbędzie się uroczyste 
wręczenie kart Seniorom z naszej gminy. 
O szczegółach, dokładnej dacie i organi-
zacji tej uroczystości będziemy wkrótce 
informować.
 Nasi seniorzy mogą korzystać bezpłat-
nie z kwartalnika Europejski Głos Seniora, 
które będzie dostępne w Centrum Kultury 
Raszyn oraz w Urzędzie Gminy. Zapra-
szamy wszystkich chętnych Seniorów 
do udziału w tym przedsięwzięciu.

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu 
gminy do włączenia się do Programu.
Aby akcja ta miała pozytywny wpływ 

dla seniorów z  naszej gminy, zapra-
szamy firmy i instytucje z naszego terenu 
do przygotowania specjalnych ofert dla 
seniorów i współtworzenia Ogólnopol-
skiej Karty Seniora.
 Formularz zgłoszeniowy, znajdu-
jący się pod poniższym linkiem należy 
odesłać na adres Stowarzyszenia MANKO 
ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków, 
tel.: 790 294 007 lub drogą mailową: mar-
keting@manko.pl

LINK: https://glosseniora.pl/wp-content/
uploads/FORMULARZ-OKS-Partner-2018.
pdf

Gmina otrzyma informację ze Stowarzy-
szenia, kto z terenu naszej gminy zgłosił 
się i jaką ofertę dla seniorów zapropono-
wał. Więcej informacji na stronie: 
www.raszyn.pl

Urząd Gminy Raszyn

zieleń i kwiaty w gminie Raszyn

Konkurs
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Strajk szkolny w Gminie Raszyn?

Od 8 do 25 kwietnia br. w całej Polsce trwał strajk nauczycieli. Zgodnie z decy-
zją Związku Nauczycielstwa Polskiego został zawieszony do września 2019 roku. 
Tą sprawą żyła cała Polska, ponieważ strajk przypadł na czas egzaminów gimna-
zjalnych i ośmioklasistów. Jak w Gminie Raszyn dyrekcje szkół i przedszkoli pora-
dziły sobie z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Wójt Gminy Raszyn pan 
Andrzej Zaręba.

– Panie Redaktorze, w  Gminie Raszyn 
w  przedszkolach nikt nie strajkował. 
W szkołach było trochę inaczej. Najliczniej 
strajkowali nauczyciele ze szkoły w Sękoci-
nie – 17 osób, w szkole w Ładach strajkowały 
2 nauczycielki, a w szkole w Raszynie nikt 
nie strajkował. Nie wpłynęło to w sposób 

istotny na pracę szkół, egzaminy odbyły się 
o czasie, bez zakłóceń, podobnie jak zajęcia 
szkolne. Tam gdzie było to konieczne, nauczy-
ciele nie biorący udziału w strajku zastępo-
wali niepracujących kolegów. 
 Sądzę, że tak nieliczny udział kadry 
nauczycielskiej i pozostałych pracowników 

oświaty wynika z tego, że Gmina Raszyn bar-
dzo dba o swoje przedszkola i szkoły. Nasze 
inwestycje oświatowe, które stworzyły dosko-
nałe warunki nauki i pracy, a także dodat-
kowy, poza subwencją, wkład z  budżetu 
spowodowały, że nasi nauczyciele, w zde-
cydowanej większości pozostali przy swo-
ich uczniach. Bardzo dziękuję im, w imie-
niu całego samorządu za to, że absolwenci 
gimnazjum i szkół podstawowych z gminy 
Raszyn mogli bez dodatkowego stresu, oto-
czeni przyjaznymi ludźmi, przystąpić do swo-
ich pierwszych egzaminów.

Jacek Kaiper

Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski.
To już tradycja, że w kwietniu w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 
1 „Pod Topolą” w Raszynie jest niebiesko. Dlaczego? Ponieważ w ramach soli-
darności z osobami z autyzmem i ich rodzinami włączamy się w akcje „Zaświeć 
na niebiesko”, której celem jest rozbudzanie świadomości i wrażliwości społecznej 
na temat autyzmu.

Światowy Dzień Wiedzy 
na Temat Autyzmu
W naszym przedszkolu już 2 kwietnia, 
w  Światowy Dzień Wiedzy na Temat 
Autyzmu było niebiesko: dzieci, nauczy-
ciele, pracownicy – każdy miał coś nie-
bieskiego. Każda grupa przypominała 
sobie, jak osoby z autyzmem postrze-
gają świat, z czym mają trudności i jak 
my wszyscy możemy im ułatwić funkcjo-
nowanie w naszym przedszkolu. Z wie-
dzą, doświadczeniami, ubrani w niebie-
skie koszulki, z niebieskimi balonami oraz 
specjalnymi ulotkami wyszliśmy do spo-
łeczności lokalnej, na ulice Raszyna, aby 
edukować, mówić, że wśród nas są osoby 
ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. 
Jak co roku odwiedziliśmy Urząd Gminy 
w Raszynie, by na temat autyzmu poroz-
mawiać z  panem wójtem Andrzejem 

Zarębą oraz z zastępcą wójta panem 
Michałem Kucharskim, którzy powi-
tali nas z  wielką radością. Przedszko-
laki wręczyły panu wójtowi i panu wice 
wójtowi własnoręcznie przygotowane 
obrazy, które mają przypominać o potrze-
bach dzieci ze spektrum autyzmu, które 
są mieszkańcami gminy Raszyn. Wspól-
nie udaliśmy się także na Rynek przy 
Urzędzie Gminy, gdzie ustawiliśmy się 
w ogromną literę A.

A ty wiesz co to jest autyzm?
Celem naszej akcji było zwiększenie świa-
domości i wrażliwości społecznej na temat 
autyzmu, ponieważ autyzm i  zespół 
Aspergera są najczęściej występującymi 
zaburzeniami rozwojowymi. Powodują 
trudności w postrzeganiu świata, ucze-
niu się, porozumiewaniu i  kontaktach 

społecznych. Dodatkowo może towarzy-
szyć im niski poziom koncentracji uwagi 
na osobach i czynnościach, pobudzenie 
ruchowe, podwyższony próg wrażliwości 
sensorycznej, czy stereotypowe zacho-
wania. Pierwsze symptomy autyzmu 
mogą ujawnić się nawet u niemowląt, ale 
zawsze są widoczne przed ukończeniem 
3 roku życia. Według danych Fundacji 
Synapsis w  Polsce autyzm wykrywany 
jest u jednego dziecka na około 150, nato-
miast dane pochodzące ze Stanów Zjed-
noczonych wskazują, że jedno dziecko 
na 68 przejawia zaburzenia ze spektrum 
autyzmu. Warto podkreślić, że autyzm 
nie jest chorobą, nie można go wyleczyć! 
Zawsze może dojść do poprawy funkcjo-
nowania osoby ze spektrum autyzmu, 
ale niezbędne do tego jest podjęcie dzia-
łań diagnostycznych, edukacyjnych i tera-
peutycznych jak najwcześniej. Dodatkowo 
niezmiernie ważna jest akceptacja i szacu-
nek dla potrzeb dzieci i dorosłych ze spek-
trum autyzmu, którzy żyją wśród nas.

Agnieszka Okła-Barwicka Neurologopeda

OŚWIATA

W gabinecie Wójta A. Zaręby. Fot. arch. przedszk. Wszyscy jesteśmy na niebiesko. Fot. arch. przedszk.
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W obronie dobrego imienia
W ostatnim czasie w przestrzeni medial-
nej gminy Raszyn pojawił się artykuł Pio-
tra Iwickiego pt. „Kończy się pewna epoka. 
Janusz Piskorz RIP.”, który wywołał protest 
rodziny przywołanego w tekście, nieżyją-
cego od 2015 roku, pana Leszka Rusiaka. 
Jego wnuczka, pani Olga Lipińska oprote-
stowała tekst i wystąpiła o sprostowanie 
oraz przeprosiny.
 W  odpowiedzi, wypowiadając się 
w imieniu redakcji gazety pan Adam Buła 
stwierdził, że autor felietonu nie dokonał 
zniesławienia i dodał: „Na koniec osobista 
uwaga: widziałem wiele internetowych shit 
stromów, ale nie spotkałem się z sytuacją, 
w  której rodzina, pod pretekstem obrazy 
swego przodka, biegnie na cmentarz, wyko-
puje truchło dziadka i  lata z  nim po całej 
wsi robiąc doraźny, politycznie motywo-
wany dym. Zwyczajnie nie umiem sobie 
wyobrazić, jak Pani nie wstyd/ Tyle w kwe-
stii uchybienia pamięcią zmarłych.” Wobec 
wyjątkowo obrzydliwych stwierdzeń skie-
rowanych do wnuczki zmarłego bohatera 
i jej rodziny prezentujemy Państwu post, 
jakim prostowała zniesławianie pamięci 
dziadka.

 „Panie Iwicki,
jakim prawem przedstawia pan w czarnym 
świetle nieżyjące już osoby na łamach „Naszej 
Strefy”? Jako osoby najbliższe śp.  Leszka 
Rusiaka, NIE życzymy sobie wykorzystywa-
nia osoby nam najbliższej, zniesławiania jej 
i ośmieszania (przyp. red) w państwa gazecie. 
Informacje na temat p. Rusiaka w artykule są 

wyssane z palca. Rzekomy „X” wspomniany 
w artykule to zapewne pan. To prawda, pan 
Rusiak nie cedził słów. Nieraz wspominał, 
że „nadajesz się pan raczej do przygrywania 
na fujarce niż do piastowania poważnego 
urzędu”. WIELOKROTNIE wspominał rów-
nież, jak objąwszy funkcję wójta po zatrud-
niał pan swoich „koleżków” na stanowiska 
urzędnicze. Nie wspominając już o Komba-
tantach, którzy musieli się prosić o każdą zło-
tówkę. To tak a’propos tego „kolegi”, za któ-
rego się pan uważał w tym gronie. (Wiem to, 
ponieważ niejednokrotnie pisałam w imie-
niu p. Rusiaka takie „podanka”). A teraz...? 
Kreuje się pan na osobę uczciwą, próbującą 
zdemaskować wszystkie afery. Jak pan to 
ładnie określił w swoim artykuliku „pozer-
stwo”? Nieprawdaż? Niestety, czyjeś błędy 
widzimy, a  swoje rzucamy w  niepamięć. 
Chciałam zapytać, tutaj pośród Mieszkań-
ców Raszyna, jakim prawem obraża pan 
jakieś osoby w imieniu NIEŻYJĄCEGO (już 
od 4 lat) pana Rusiaka? Nie wspomniał 
pan nawet słowem o  Jego zasługach dla 
kraju! O tym, że jako młody chłopak wal-
czył na Wołyniu i że został tam ciężko ranny; 
o walce z UPA, za którą został odznaczony; 
o II wojnie światowej (gdzie walczył razem 
z bratem kardynała Wyszyńskiego). Ojciec 
pana Leszka, Ignacy, należał do Żołnierzy 
Wyklętych. Można to sprawdzić. Ale po co? 
Nie warto o tym pisać, prawda? Za nudne … 
Pamiętał pan tylko o tym, że dziadek miał 
w zwyczaju nosić w teczce pół litra jako „żoł-
nierską walutę”... A jakie były pańskie zasługi 
dla kraju, dla Raszyna? Promuje się pan 

na osobach, które odeszły. Niestety, one nie 
mogą się już obronić same. Robi to pan TYLKO 
w swoim interesie, nie Mieszkańców, tylko 
po to, żeby dopiec władzy obecnej. W imieniu 
całej Rodziny żądamy przeprosin na łamach 
„Naszej Strefy”, za ten szkalujący pamięć 
po zmarłym artykuł. P.S. Należymy do osób 
bezpartyjnych, żeby pan nie węszył spisku.”

Pan Leszek Rusiak był wieloletnim 
członkiem Koła Kombatantów Raszy-
nie. Żegnając go tak napisali członkowie 
Zarządu Koła: 
 W  dniu 17.07.2015  r. pożegnaliśmy śp. 
Leszka Rusiaka, który po ciężkiej choro-
bie zakończył swoją ziemską pielgrzymkę. 
Odszedł od nas uczestnik walk II  Wojny 
Światowej, który swoją pracą i działalnością 
społeczną – szczególnie w Zarządzie Koła 
Raszyńskiego Związku Kombatantów RP, 
zaskarbił sobie w sercach społeczności raszyń-
skiej, niezwykłą pamięć.
 W czasie swojej całej działalności dał się 
poznać jako wybitny organizator, dbający 
jako Sekretarz Zarządu o prawidłową pracę 
Stowarzyszenia Koła Kombatantów w Raszy-
nie, jak również o Miejsca Pamięci Narodo-
wej kolegów, którzy odeszli na wieczną 
wartę. Kolego Leszku będziemy zawsze 
o Tobie pamiętać, mówiąc żegnaj, mówimy 
Cześć Twojej Pamięci, Odpoczywaj w Pokoju. 
(Kurier Raszyński nr 54)
 I takim wszyscy go pamiętamy.

Jacek Kaiper, 
Redaktor Naczelny Kuriera Raszyńskiego

Akcja letnia w szkołach, jednostkach organizacyjnych 
i instytucji kultury Gminy Raszyn

L.p. Nazwa placówki Termin akcji letniej

1 Szkoła Podstawowa w Raszynie „Lato w szkole” 24.06.2019-05.07.2019 r.

2 Szkoła Podstawowa w Ładach „Lato w szkole” 24.06.2019-05.07.2019 r.

3 Szkoła Podstawowa w Sękocinie „Lato w szkole” 24.06.2019-05.07.2019 r.

4 Ognisko Wychowawcze w Jaworowej „Lato w Ognisku Wychowawczym”– zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, wycieczki, zajęcia w godz. 9.00-
15.00, nieodpłatne bez wyżywienia, (liczba miejsc 30- pierwszeństwo udziału w akcji mają dzieci uczęszczające na 
zajęcia w roku szkolnym, pozostali chętni według kolejności zapisów) 24.06.2019-12.07.2019 r. oraz 29.07.2019-
30.08.2019 r.

5 Świetlica Środowiskowa w Rybiu 08.07.2019-26.07.2019 r. oraz 19.08.2019-30.08.2019

6 Centrum Kultury Raszyn „Lato z kulturą” dla uczniów klas 0-4 szkół podstawowych 29.07.2019-02.08.2019 r. oraz 05.08.2019-09.08.2019 r.

7 Centrum Sportu Raszyn przez cały okres wakacji 2019 r. (oferta obejmuje zajęcia sportowo-rekreacyjne w określonych godzinach na boisku 
Orlik, boisku Wronik, na hali sportowej, „bilet wakacyjny” na basen oraz siłownię w kwocie 6 zł.)

* szczegółów dot. zajęć udzielają poszczególne placówki

SPRAWY MIESZKAŃCÓW
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INWESTYCJE

Ulica Starzyńskiego
W pierwszych dniach maja br. ekipa budowlana zakończyła budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Starzyńskiego w Dawi-
dach Bankowych. Inwestycja trwała o dwa miesiące dłużej w związku z kolizją z instalacją wodociągową położoną w 2001 
roku. Na szczęście wszystkie problemy udało się rozwiązać, kolektor deszczowy został położony, nawierzchnia odtworzona 
w całości, a plac budowy posprzątany. Teraz ulica Starzyńskiego jest całkowicie uzbrojona. Tak dobrze nie wyglądała nigdy 
wcześniej. To inwestycja powiatu pruszkowskiego, którą, w dużym stopniu, zawdzięczamy radnym powiatowym poprzed-
niej kadencji, a szczególnie Katarzynie Klimaszewskiej i Mirosławowi Chmielewskiemu.

Dofinansowanie wymiany pieców
W dniu 30 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji 
w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projektem zostały objęte 33 gospodarstwa indywidualne zlokalizo-
wanych na terenie gminy, które zakwalifikowały się i zostały ujęte w projekcie.
W ramach przedmiotowego Projektu przewiduje się:
 – montaż 7 instalacji na pellet wymianę indywidualnych źródeł ciepła, 
 – montaż 8 instalacji fotowoltaicznych,
 – montaż 3 instalacji z kolektorami słonecznymi,
 – montaż 1 instalacji powietrznej pompy ciepła,
 – montaż 25 instalacji kotłów gazowych
Zgodnie z zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wnioskiem o dofinansowanie Gmina Raszyn uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 724 514.13 zł, przy całkowitej wartości projektu 917 942.67 zł.

Naprawa chodnikówStarzyńskiego koniec przebudowyBadanie drożności przepływu Obsadzanie studzienek

Powiat Pruszkowski – interpelacje radnej
W pracy społecznej sprawy mieszkańców to priorytet. Rozmowy z sołtysami i radnymi, wizje lokalne dróg, wertowanie budżetu i pilnowanie w Radzie 
Powiatu Pruszkowskiego bieżących zadań i inwestycji, jakie są do wykonania w Gminie Raszyn, to najważniejsze zadania radnego powiatowego. Swoje 
kolejne interpelacje w kilku sprawach dotyczących Raszyna złożyłam do starostwa na początku kwietnia, i tym samym miesiącu odczytałam podczas 
sesji Rady Powiatu. W dniu 23 kwietnia od Starosty Pruszkowskiego uzyskałam odpowiedzi i przekazuję je Państwu do wiadomości.
INTERPELACJA NR 1 – ULICA ZŁOTA W PODOLSZYNIE NOWYM: przeprowadzona została kontrola stanu technicznego, zgodnie z art. 62 
ust. 1 pkt 1 i 2 Prawo budowlane. Jezdnia drogi powiatowej nr 2842W ul. Złota w Podolszynie Nowym, gm. Raszyn, po wykonaniu nakładki 
jest w dobrym stanie technicznym. Pobocze lokalnie zaniżone zostało uzupełnione tłuczniem i wyrównane. Zwiększone natężenie ruchu 
w ostatnim czasie jest wynikiem rozwoju gospodarczego regionu. Wjazd samochodów ciężarowych zostanie ograniczony do niezbędnego 
minimum, poprzez zmianę organizacji ruch, tj. zastosowanie oznakowania pionowego B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopusz-
czalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t) z wyłączeniem pojazdów z udokumentowanym dojazdem do posesji. Procedura zmiany 
organizacji ruchu w tym zakresie została już wszczęta.
INTERPELACJA NR  2 – ULICA DŁUGA W ŁADACH: w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3122W 
ul. Długa, gm. Raszyn, cztery przejścia dla pieszych na odcinku od figurki w Ładach do pętli autobusowej w Podolszynie Nowym, zostaną 
dodatkowo oznakowane w punktowe elementy odblaskowe do końca drugiego kwartału 2019 r. Dodatkowo na odcinku tej drogi zostanie 
wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Procedura zmiany organizacji ruchu w tym zakresie została już wszczęta.
INTERPELACJA NR 3 – ULICA DROGA HRABSKA W FALENTACH: droga ta została objęta remontem cząstkowym, i jednia, i pobocze. 
Remont jezdni wykonywany jest na bieżąco w ramach potrzeb. Pobocze zostanie uzupełnione tłuczniem do końca drugiego kwartału bie-
żącego roku.
INTERPELACJA NR 4 – KŁADKA DLA PIESZYCH W ALEI KRAKOWSKIEJ: zgodnie z kontrolą okresową stanu technicznego (przegląd 
z sierpnia 2018 r.) stan wskazuje na zadowalający – ocena 4/5. Jesienią 2018 r. oraz w marcu 2019 r. dokonano bieżącej naprawy i uzupełniono 
ubytki w podestach kładki. Natomiast estetyka kładki zostanie poprawiona po wszczęciu procedury i wyłonieniu w drodze przetargu na 
wykonanie robót związanych z malowaniem barier wiaduktów i mostów zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych. Planowane kolejne 
bieżące naprawy i pomalowanie kładki nastąpi na początku trzeciego kwartału 2019 r. 

Katarzyna Klimaszewska, Radna Powiatu Pruszkowskiego.
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INWESTYCJE

Komisariat Policji w Raszynie
Na terenie budowy komisariatu w Raszynie zakończono kolejny etap prac. W trakcie wykony-
wania przeze mnie zdjęć usunięto część rusztowań, spod których wyłoniła się elegancka, kre-

mowo-czarna elewacja. Na podwórzu koparka zdejmuje warstwę ziemi, przygotowując teren pod parking. Wewnątrz trwają 
cały czas prace wykończeniowe: fugowanie płytek posadzki, schodów i glazury w sanitariatach. W niektórych pomieszczenia 
układane są podwieszane sufity. Na tynki nakładane są warstwy gruntujące pod farby. Montowana jest klimatyzacja i kaloryfery.
 Prace przy budowie komisariatu są już tak zaawansowane, że na jej teren przybył z wizytacją Zastępca Komendanta Sto-
łecznego Policji do spraw logistyki pan Włodzimierz Pietroń. Wizytacja odbyła się 11 kwietnia. Przyjął ją na placu budowy wójt 
Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba wraz ze swoim zastępcą panem Michałem Kucharskim. Wspólnie dokonana lustracja skła-
niała do wniosku, że termin oddania obiektu jest nie zagrożony.

Lustracja pomieszczeń

Komisariat od frontu

Komisariat stary i nowyPrace ziemne

Komendant W. Pietroń i Wójt A. Zaręba

Inwestorzy i wykonawca

Ścieżki rowerowe
Gdy w zeszłym roku zapowiadałem budowę tras rowerowych w Gminie Raszyn, nie wyobrażałem sobie jakie ta inwestycja 
przybierze rozmiary. Dopiero teraz, gdy z reporterskiego obowiązku przemierzam Pruszkowską, Aleję Krakowską w Raszynie, 
Nadrzeczną, Stadionową, Raszyńską i Warszawską, zdaję sobie sprawę, że choć nie najdroższa, to jest to, bez wątpienia, inwe-
stycja najbardziej rozległa. Sieć ścieżek, poza stworzeniem bezpiecznego i wygodnego połączenia rowerowego pomiędzy naszą 
gminą, gminą Michałowice i Warszawą, poprawia też znacznie wygląd ulic, którymi prowadzi. Srebrne linie stalowych barier 
oddzielających ścieżki od rowów znacznie poprawiają perspektywę Alei Krakowskiej. Dzięki nowej ścieżce mieszkańcy Dawid 
mogą przemieszczać się rowerem w kierunku Jaworowej wzdłuż najniebezpieczniejszego odcinka ulicy Warszawskiej. Obecnie 

budowany odcinek przez 
Jaworową, Rybie i fragment 
Raszyna porządkuje nie 
tylko ruch uliczny, ale też 
wygląd traktu. Do zakoń-
czenia inwestycji pozostaje 
odcinek wzdłuż ulicy Górnej 
do Złotych Łanów. Zapewne 
niedługo firma rozpocznie 
tam budowę.

Budowa ścieżki na Raszyńskiej Gotowa ścieżka w Dawidach Nowa perspektywa Krakowskiej
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Centrum Kultury Raszyn w liczbach
Dziś, w kwietniu 2019 roku mało kto pamięta, że na siedzibę Centrum Kultury 
Raszyn, przy Alei Krakowskiej mieszkańcy czekali prawie 29 lat. Gmina Raszyn pobiła 
swoisty rekord. Inicjatywa Cechu Rzemiosł i mieszkańców, która w latach 80-tych 
XX wieku doprowadziła budynek do stanu surowego, ziściła się dopiero w pierw-
szej kadencji Wójta Andrzeja Zaręby. Hasło wyborcze z 2010 roku – „Zasługujemy 
na dom kultury” realizował, przy istotnej pomocy radnych i mieszkańców, od lipca 
2013 do września 2014 roku.

OFERTA PROGRAMOWA CENTRUM 
KULTURY RASZYN
25 października 2014 roku uroczyście 
otwarto placówkę. Mariusz Smolicha, 
powołany na stanowisko Dyrektora CKR, 
w maju 2015 roku zaczął od zaprasza-
nia mieszkańców na świetne koncerty, 
teatrzyki dla dzieci, wystawy, a w kolej-
nych miesiącach zajęcia kół zaintereso-
wań. Przybywało mebli, kwiatów, wypo-
sażano pracownie, jednym słowem, 
od  podstaw tworzono raszyńską pla-
cówkę kultury.

 W  kolejnych latach CKR prowadził 
wielostronną działalność, poczynając od 
koncertów z udziałem bardziej i mniej 
znanych, ale zawsze znakomitych arty-
stów. Plakaty ogłaszające spotkania ozda-
biają ściany klatki schodowej i korytarzy. 
Są wśród nich: Grupa MoCarta, Zbigniew 
Wodecki, Alicja Majewska i Włodzimierz 
Korcz, Beata Przemyk, Edyta Gepert, Ewa 
Błaszczyk, Michał Szpak czy Andrzej 
Piaseczny i wielu innych. Szybko rozpo-
częło działalność Qlturalne Kino z ofertą 

doskonale dobranego repertuaru. Zago-
ścił teatr, kabarety, koncerty muzyki 
poważnej i rozrywkowej. Każdego roku 
obywało się kilka wernisaży w sali wysta-
wowej – Galerii Q.

CKR W LICZBACH
„Staramy się, żeby z roku na rok oferta była 
coraz szersza. Niektóre propozycje spotkań 
czy zajęć, które „nie przyjmują się”, zastępu-
jemy kolejnymi– mówi Dyrektor Mariusz 
Smolicha. – Prowadzimy szczegółową reje-
strację form działalności i ich uczestników, 
co daje nam pogląd, czego mieszkańcy ocze-
kują, co lubią, w czym chcą uczestniczyć.

 W 2018 roku w 24 koncertach zapro-
szonych artystów uczestniczyły 3152 
osoby, 1578 dzieci obejrzało 8 przed-
stawień teatrzyków, a w 8 spektaklach 
teatralnych dla dorosłej publiczności 
uczestniczyło 2170 osób.
 37 koncertów zespołów, solistów i klu-
bów działających przy CKR obejrzało 
7660 osób, a  w  realizowanych siłami 
własnymi 6 widowiskach frekwencja 

wyniosła 3920 osób. 14 wydarzeń plene-
rowych obejrzało ponad 8600 widzów. 
Odbyło się 25 konkursów, wystaw pokon-
kursowych i  V koncertów laureatów, 
w których uczestniczyło 1045 osób. 
 Oferta 26 rodzajów zajęć cyklicznych 
zadziwia różnorodnością. Takie jak ABC 
Fotografii, Akademia mocy, Ceramika, 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca, Nauka 
gry na pianinie, na ukulele, zajęcia kom-
puterowe, plastyczne, Robotyka, Szachy, 
Zumba, Pilates, Taniec to tylko niektóre 
z nich. W 2018 roku 20 osób uczestniczyło 
w  cyklicznych spotkaniach Szkoły dla 
Rodziców, a 70 w zajęciach jogi. W sumie 
1165 osób. Qulturalne Kino zgromadziło 
mieszkańców na 30 projekcjach, a Lata-
jące Koło Gospodyń Wiejskich spotkało 
się 12 razy.
 CKR prowadzi bardzo bogatą dzia-
łalność przybliżającą wydarzenia histo-
ryczne. W 28 spotkaniach powiązanych 
z najważniejszymi wydarzeniami i rocz-
nicami historii Polski i ziemi raszyńskiej 
uczestniczyły dzieci i dorośli.

CENTRUM KULTURY RASZYN

Koncert Podziemna Armia powraca. Fot. A. Pluta

Grupa MoCarta. Fot. A. Pluta

Mariola Wiewór i publiczność. Fot. A. Pluta

Wydarzenie biało czerwone. Fot. A. Pluta

Zajęcia florystyczne W CKR. Arch. kl.
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 W 2018 roku odbyły się 82 występy 
Seniorów należących do 5 klubów na tere-
nie gminy. Wiele z nich to wynik wspania-
łej pracy zespołów muzycznych: Seniorek, 
Barw Jesieni, Rybian i  FalCanto, które 
działają pod auspicjami CKR.

MITY I RZECZYWISTOŚĆ
W ostatnim czasie przez gminną publi-
cystykę i media społecznościowe przeto-
czyła się dyskusja na temat oferty Cen-
trum Kultury Raszyn. Nie brakowało 
głosów krytycznych, na pograniczu hejtu. 
Przedstawiając powyżej faktyczne, udo-
kumentowane informacje o działalności 

CKR, nie mogę powstrzymać się przed 
refleksją, że krytycy uważają –„Jeśli 
w czymś nie uczestniczę, to znaczy, że tego 

nie ma”. Innym wytłumaczeniem może 
być celowa nagonka na instytucję i dyrek-
tora.    Małgorzata Kaiper

CENTRUM KULTURY RASZYN

Publiczność po koncercie. Fot. A. Pluta

Spotkanie poświęcone historii. Fot. A. Pluta

Wspomnienie Anny Jantar

Zemsta w wykonaniu nauczycieli, uczniów i rodziców ze SP w Raszynie. Fot. M. Kaiper

Nigdy	nie	komentowałem	postów	ukazujących	się	na	Facebooku,	ale	tym	razem	postanowiłem	zabrać	głos.	Powodem	był	
wpis	z 21	stycznia	2019	Pana	Piotra	Iwickiego	dotyczący	Centrum	Kultury	w Raszynie.	Nie	będę	się	odnosił	do	całego	postu,	
tylko	jednego	w nim	zawartego	słowa.	Otóż	według	pana	Piotra	“CKR	to	TRUP”.	Natomiast	jeszcze	bardziej	byłem	zdziwiony,	
gdy	przeczytałem	w komentarzach,	że	“budynek	stoi	PUSTY”.	Tak	się	składa,	że	byłem	pracownikiem	CKRu	od	początku	jego	
działalności.	W ciągu	blisko	czterech	lat	odbyło	się	kilkaset	koncertów,	spektakli,	spotkań	i wydarzeń	kulturalnych,	w któ-
rych	przewinęło	się	kilkadziesiąt	tysięcy	osób.	Na	spotkaniu	z Szefem	Regionu	Mazowieckiego	ZAiKS-u dowiedziałem	się,	
że	jesteśmy	najbardziej	prężnym	Ośrodkiem	Kultury,	mającym	bardzo	bogatą	ofertę	artystyczną.	Czy	w takim	razie	można	
użyć	stwierdzenia,	że	“CKR	to	TRUP”?	Sam	budynek	nie	ma	ze	względu	na	swoją	kubaturę	wielu	sal	do	organizowania	zajęć,	
ale	mimo	to	ma	bogatą	ofertę	programową,	kierowaną	do	dzieci,	młodzieży	i dorosłych.	Wszystkie	informacje	znajdują	się	
na	stronach	internetowych	CKR-u.	Co	do	samego	Dyrektora	Centrum	Kultury	–	Pana	Mariusza	Smolichy,	to	ze	swojego	bli-
sko	40-letniego	doświadczenia,	a pracowałem	i współpracowałem	z wieloma	Ośrodkami	Kultury	w Warszawie,	to	tam	gdzie	
Dyrektorem	była	osoba	związana	zawodowo	z którąś	z form	sztuki	–	teatr,	muzyka,	taniec,	plastyka,	to	tam	dominowała	
ta	dziedzina.	W przypadku	CKR-u mamy	do	czynienia	z szeroko	pojętą	różnorodnością	kierowaną	do	mieszkańców	Raszyna.	
Na	zakończenie	sugerowałbym,	aby	osoby	piszące	lub	komentujące	na	różnych	forach	medialnych	kierowały	się	wiedzą,	
a nie emocjami,	bo	te	nie	zawsze	idą	w parze	ze	stanem	faktycznym.

PAWEŁ	WIŚNIEWSKI
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SENIORZY

XVI Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora

23 marca br. zespoły: Rybianie, Barwy 
Jesieni oraz Seniorki wzięły udział w XVI 
Festiwalu Chórów, Karetów i Zespołów 
Seniora, który odbył się w  Domu Kul-
tury Zacisze w Warszawie. Jest to bardzo 
ambitny i wymagający festiwal. W każ-
dym występie oceniany jest poziom 
muzyczny wykonawców, wrażliwość 
na  interpretację tekstów, brzmienie 
zespołu jako całość oraz ogólny wyraz 

artystyczny, również wartość literacka 
tekstów i jakość prezentacji scenicznej. 
Jak powiedziała jurorka, Joanna Rawik, 
„każdy występ traktuję zgodnie z kryte-
rium profesjonalnej sztuki.” 
 W festiwalu wzięło udział 59 zespo-
łów (ponad 1000 uczestników).  Oceniało 
je jury w składzie: prof. Krzysztof Kusiel-
-Moroz, dyrygent i pedagog, kierownik 
Warszawskiej Opery Kameralnej, Joanna 

Rawik – piosenkarka, aktorka i dzienni-
karka, Marek Majewski – autor, kompo-
zytor, poeta i satyryk przyznało naszym 
zespołom w kategorii Zespoły folklory-
styczne. 3 miejsce ex aequo otrzymali 
Rybianie oraz Barwy Jesieni. 
 Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, 
ponieważ po raz pierwszy na zaciszań-
skim festiwalu odnieśliśmy sukces. 

Halina Pachulska, Zespół Rybianie

VII Przegląd Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Kultury „ARSUS” w Dziel-
nicy Warszawa-Ursus odbył się  VII Przegląd Piosenki Polskiej 
„KOCHAM CIĘ OJCZYZNO”, którzy przyniósł naszym Senio-
rom kolejny ogromny sukces. Prowadzący koncert pan Bogdan 
Kałużny, podczas koncertu Laureatów, podkreślił, że zespoły 
i solistki z Centrum Kultury w Raszynie rokrocznie prezentują 
bardzo wysoki poziom artystyczny, co potwierdza zachwyt 
publiczności i uznanie jurorów. Tym razem Seniorzy z Gminy 
Raszyn zajęli:

W kategorii zespół wokalny:
II miejsce zespół „Seniorki”

W kategorii zespół folklorystyczny:
I  miejsce zespół „Barwy Jesieni”

II miejsce zespół „Rybianie”

W kategorii soliści – wokal aktorski
II miejsce Grażyna Troniarz

W kategorii soliści – wokal estradowy:
Zofia Olejnik (zgłoszenie indywidualne)

II miejsce Barbara Ostrowska
III miejsce Izabela Makarska

W dniu 29 kwietnia 2019 r. podczas Koncertu Laureatów, zwy-
cięzcy odebrali dyplomy i puchary, a specjalne podziękowania 
otrzymali nasi instruktorzy pani Edyta Ciechomska i pan Piotr 
Piskorz. Gratulacje raszyńskim artystom i instruktorom złożyli 
pan dyrektor CKR Mariusz Smolicha z małżonką, 
 Po raz kolejny przekonaliśmy się, że nasze Centrum Kultury 
w Raszynie, pod kierownictwem Dyrektora Mariusza Smolichy 
działa niezwykle prężenie tworząc nam wspaniałe warunki loka-
lowe i zatrudniając doskonałych instruktorów. Bardzo dzięku-
jemy też wójtowi Andrzejowi Zarębie za umożliwianie nam roz-
wijania artystycznych pasji, zainteresowanie sukcesami, Klubom 
Seniora w Raszynie i Rybiu oraz sołtysom z tych osiedli za wspar-
cie finansowe i organizacyjne. 

Izabela Makarska, członek i solistka zespołu „Seniorki”

Barwy Jesieni. Fot. F. Kobiałka

Koncert Laureatów. Fot. F

Rybianie. Fot. F. Kobiałka Seniorki. Fot. F. Kobiałka
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

KONCERT WIELKANOCNY

Stało się obyczajem, że w Świetlicy Śro-
dowiskowej Świetlik w Rybie, mieszkańcy, 
głównie seniorzy, spotykają się przed 
świętami Wielkiej Nocy, aby choć przez 
chwilę pobyć razem, złożyć sobie życzenia 
i podzielić się jajkiem – symbolem życia 
i odrodzenia. W tym roku stało się to 14 
kwietnia, w Niedzielę Palmową. 
Spotkanie uświetnił koncert czterech 
doskonałych muzyków, którzy przybli-
żyli nam ludowe obrzędy, baśnie i pie-
śni wielkanocne, często symbolizu-
jące odradzanie się przyrody i  walkę 
złych oraz dobrych mocy. Specjalnie dla 
nas przygotowali go: Barbara Derlak, 

Barbara Songin, Helena Matuszewska 
i Bart Pałyga. Opowieściom i pieśniom 
ludowym towarzyszyły niezwykłe instru-
menty: Harfa, flety, lira i suka biłgorajska 

i kołatki. Po koncercie, podczas poczę-
stunku, podzieliliśmy się jajkiem składa-
jąc sobie wielkanocne życzenia. 
 

WARSZTATY WIELKANOCNE W ŚWIETLIKU
13 kwietnia br. po raz kolejny odbyły się w Świetlicy  Rodzinne Warsztaty Wielka-
nocne, podczas których dzieci i rodzice przygotowywali ozdoby na świąteczne stoły. 
Wszystko pod czujnym okiem Pani Joasi Rokickiej i pani Ewy Janiec, mistrzyń ręko-
dzieła. Z włóczki wyłaniały się żółte kurczaczki i szare zajączki, białe jajeczka ze sty-
ropianu zamieniały się w różnokolorowe pisanki. Pracowali rodzice, pracowały dzieci 
i trudno powiedzieć, czyje palce były zręczniejsze. W każdym razie zapał do pracy – 
ogromny. Już niedługo piękne ozdoby zagoszczą na świątecznych stołach. Tym bardziej 
będą cieszyć, że to dzieło własnych rąk.

Stronę redaguje Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK
I ŚWIĘTO BIBLIOTEKARZA

Jak co roku, w maju obchodzimy Ogól-
nopolski Tydzień Bibliotek (8-15 maja). 
Hasłem tegorocznej, XVI już edycji, jest 
#biblioteka. Serdecznie zapraszamy 
naszych Czytelników do świętowania 
razem z nami! 8 maja o 17:00 w bibliotece 
głównej, z zapisanymi wcześniej rodzi-
cami spotka się Justyna Goszczyńska-
-Prokopowicz, która poprowadzi warsz-
taty z Pozytywnej Dyscypliny. 10 maja 
o 18:00 odbędzie się wernisaż malarstwa 
Joanny Kobryń pt. „Płatki wspomnień”. 
Podczas wernisażu będzie można obej-
rzeć animację multimedialną prezento-
wanych prac autorstwa Łukasza Górec-
kiego, posłuchać inspirowanych obrazami 
wierszy Bogumiły Kędziory i Dagny Mach, 
a także wziąć udział w konkursie. 14 maja 
o 16:00 w Filii w Jaworowej odbędzie się 
miniteatrzyk z udziałem podopiecznych 
Ogniska Wychowawczego w  Jaworo-
wej. 15 maja o 10:45 w bibliotece głów-
nej zaproszone klasy 7 i 8 spotkają się 
z Marcinem Koziołem, pisarzem, znawcą 
mediów elektronicznych, właścicie-
lem ”rezerwatu” dla starych kompute-
rów, który o swojej komputerowej pasji 
i zupełnie szalonej historii komputerów 

będzie opowiadał. Również 15 maja, 
w Filii w Jaworowej ogłosimy finalistów 
akcji „Czytam sobie… w bibliotece”, a naj-
bardziej aktywnych małych czytelników 
nagrodzimy upominkami.

WIERSZE DLA DZIECI: 
PREMIERA 3. CZĘŚCI

17 maja (piątek) o  18:00 zapraszamy 
do czytelni biblioteki głównej na pre-
mierę kolejnej, trzeciej już części „Wierszy 
dla dzieci” autorstwa Bogumiły Kędziory. 
Autorka zinterpretuje swoje najnowsze 
poezje, a pomiędzy wierszami usłyszymy 
piosenki w  wykonaniu rozśpiewanej 
Roksany Grodzickiej. Serdecznie zapra-
szamy i małych i dużych! Wstęp wolny. 
Szabel, czyli Bogumiła Maria Kędziora, 
wieloletnia członkini klubu literackiego 
„Kaliope” działającego przy Centrum 
Kultury Raszyn, pisze poezje i dla doro-
słych i dla dzieci. Swoją pasją chętnie się 
dzieli, współpracując ze szkołami podsta-
wowymi w Raszynie, Ładach i Mrokowie, 
gdzie uczestniczy w lekcjach i spotka-
niach autorskich. Jest też autorką wier-
szy do przedstawień okolicznościowych 
i inspiracji plastycznych.

FRANCUSKI ROZDZIAŁ:
LITERACKO-KULTUROWA
PODRÓŻ PO FRANCJI

7 czerwca o 18:00 w czytelni biblioteki 
głównej (ul. Poniatowskiego 20) odbę-
dzie się kolejne spotkanie z cyklu Klub 
Podróżnika – tym razem pora na pach-
nącą lawendą i  croissantami Francję! 
Kiedy słyszymy „Francja”, większość z nas 
ma przed oczami wieżę Eiffla, bagietkę 
i beret. Natomiast francuska literatura 
kojarzy się z kilkusetstronicowymi, cięż-
kimi dziełami Victora Hugo i Marcela Pro-
usta. Pokażemy, że Francja to kraj bardzo 
różnorodny, nowoczesny i zaskakujący. 
Północ i  południe kraju to dwa różne 
światy, a  we współczesnej literaturze 
coraz trudniej można znaleźć typowych 
bohaterów wywodzących się z burżuazji 
i utożsamiających wszystko to, co kojarzy 
nam się z tym krajem miłości i sztuki. Ser-
decznie zapraszamy w podróż pełną zdjęć 
i książek. Naszą przewodniczką po Francji 
będzie Dorota Padzik – romanistka, euro-
peistka, nauczyciel języka francuskiego, 
autorka bloga Francuski Rozdział. 
 Wstęp wolny! Po spotkaniu drobny 
francuski poczęstunek.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SPECJALNY RABAT DLA FIRM I MIESZKAŃCÓW GMINY RASZYN:	Specjalne	rabaty	dla	firm	i	mieszkańców	Raszyna:	25%	dla	nowych	klientów,	50%	za	skuteczne	polecenie,	100%	na	reje-
strację	działalności.	Biuro	Rachunkowe	TAXES Renata Błasiak	poprowadzi	tanio	rozliczenia	KPiR,	Ryczałt,	Księgi	Handlowe,	PIT,	VAT,	ZUS,	Kadry	i	inne.	Biuro	w	Raszynie,	Al.	Krakowska	99a,	
tel. 509 342 510,	www.taxes-biurorachunkowe.pl,	email:	renatablasiak@wp.pl

PRACA:	Zatrudnię	samodzielną	księgową	(Ryczałt,	KPiR,	Kadry	i	Płace,	ZUS),	praca	w	biurze	rachunkowym.	Zainteresowane	osoby	proszę	o	CV	oraz	oczekiwania	finansowe	na	adres	email:	
biuropraca1000@wp.pl				Biuro	Raszyn,	miła	atmosfera,	łatwy	dojazd,	tel.	do	kontaktu:	509	342	510
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WYDARZENIA

Inauguracja rundy wiosennej w rozgrywkach piłki nożnej 
na stadionie im. Kazimierza Jedynaka w Raszynie

Blisko 2 lata upłynęły od momentu, kiedy 
boisko piłkarskie stadionu im Kazimie-
rza Jedynaka zostało wyłączone z użyt-
kowania w związku z budową nowej hali 
sportowej. Piłkarze gminnych klubów: 
KS Raszyn, UKS Łady oraz GKS Podolszyn 
korzystali w tym okresie z boiska Wro-
nik oraz gościnności klubów położonych 

w sąsiednich miejscowościach i dzielni-
cach Warszawy. 
 22 marca 2019 r. czas tułaczki się skoń-
czył, a  grających tego wieczoru mecz 
piłkarzy KS Raszyn z drużyną Błonianki 
Błonie przywitały pełne trybuny entuzja-
stycznie dopingujących kibiców. Sztuczne 
oświetlenie boiska generowały nowocze-
sne lampy, które wykonawca inwestycji 
pt. budowa wielofunkcyjnej hali spor-
towej w Raszynie sprowadził zza Atlan-
tyku. Niestety, ale gospodarze wyszli 
z tego spotkania na tarczy, przegrywa-
jąc 0:2. Pewnym pocieszeniem jest fakt, 
że drużyna z Błonia jest jednym z preten-
dentów do awansu do wyższej ligi. Warto 
podkreślić rekord frekwencji na trybu-
nach i  piękną oprawę, jaką przygoto-
wali raszyńscy kibice. Stworzenia takiej 
atmosfery nie powstydziliby się najza-
gorzalsi fani ekstraklasowych klubów. 

 Podczas, gdy KS Raszyn wznowił udział 
w rozgrywkach IV ligi, w niższej klasie B 
zainaugurowali mecze piłkarze UKS Łady 
i GKS Podolszyn. Pierwsza z drużyn uległa 
31 marca z Sarmatą Warszawa 1:2. Debiut 
na nowym boisku miałby miejsce tydzień 
wcześniej, jednak rywal Ład – AP II War-
szawa oddał mecz walkowerem.
 Ostatni stażem, debiutujący w roz-
grywkach zespół GKS Podolszyn podzie-
lił się punktami z Guzovią Guzów i zdobył 
w potyczce 1 bramkę. 
 Trzymamy kciuki za piłkarzy występu-
jących w gminnych klubach, a wszystkich 
kibiców zapraszamy na ich spotkania, 
które w ramach bieżącego sezonu będą 
się odbywać do połowy czerwca, oczywi-
ście na boisku stadionu im. Kazimierza 
Jedynaka w Raszynie.                   

Rafał Ulewicz

„Przedszkole w Sękocinie z tradycji słynie”
Na powitanie wiosny wyruszyły wszyst-
kie przedszkolaki i  jak co roku ogło-
siły pożegnanie zimy. Wędrowały 
z Marzanną ulicami Sękocina i śpiewały 
„Żegnaj zimo zła”…, śpiewowi towarzy-
szyła muzyka wydobywająca się z róż-
nych instrumentów. Do przedszkolaków 
dołączyły się młodsze dzieci mieszkające 

w naszej miejscowości w raz z Rodzicami. 
Taki barwny i głośny korowód wzbudzał 
zainteresowanie nie tylko mieszkańców, 
ale i przejeżdżających kierowców, którzy 
szeroko uśmiechali się na widok przemar-
szu. Po powrocie do ogrodu przedszkol-
nego, dzieci pożegnały Marzannę – Panią 
zimę i ruszyły odszukać ukryty w ogrodzie 

wiosenny  Gaik – symbol wiosny.  Pozna-
nie obrzędów ludowych wiąże się zawsze 
z  dużą ciekawością dzieci i  radością 
ze wspólnego świętowania nadejścia tej 
pory roku – WIOSNY.

Nauczycielki: 
Anna Tomaszewska , Anna Fatek

GKS Podolszyn

Kibice

Ks Raszyn UKS Łady 1
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X Bieg Raszyński
7 kwietnia, początek wiosny, ładna, sło-
neczna aura i lekki, orzeźwiający wiatr… 
W takich warunkach atmosferycznych 
przyszło się zmierzyć biegaczom, którzy 
wystartowali w Raszynie na dystansie 
10 km. Zawody to były szczególne, gdyż 
w tym roku po raz 10 już strzał z pisto-
letu hukowego oddany przez wójta gminy 
Raszyn pana Andrzeja Zarębę oznajmił 
wszystkim uczestnikom start biegu. Fre-
kwencja dopisała – na starcie stanęło 467 
sportowców – zarówno amatorów, jak 
i traktujących rywalizację profesjonalnie.

 Jako, że wyścig był jubileuszowy, nie 
zabrakło też niespodzianek i dodatko-
wych atrakcji. Jedną z nich był przepro-
wadzony po raz pierwszy w historii Bieg 
Raszyński w kategorii dzieci. który odbył 
się na bieżni boiska Wronik. Nie zabrakło 
również miłośników nordic-walking, któ-
rzy w liczbie 26 wyruszyli spod budynku 
urzędu gminy 30 minut przed startem 
biegaczy.
 Komentarz „na żywo” prowadził nieza-
stąpiony w tej roli redaktor sportowy Bog-
dan Saternus. Na trasie biegu mieszkańcy 

Raszyna, Rybia oraz przyjezdni gorąco 
dopingowali biegaczy. W specjalnym kon-
kursie o miano najlepszego kibica zwycię-
żyło Przedszkole „W stumilowym lesie”, 
którego podopieczni, wspierani przez 
rodziców oraz grono pedagogiczne gło-
śnymi okrzykami przy pomocy kibicow-
skich atrybutów stworzyli niezapomnianą 
atmosferę.
 Żywe zainteresowanie widowni, słowa 
wsparcia, zagrzewanie do bicia rekordów 
udzieliło się biegaczom. Blisko popra-
wienia najlepszego wyniku w  historii 
Biegu był jego zwycięzca – Jakub Nowak 
z  Łomży, który uzyskał czas całkowity 
30 minut. Poruszał się zatem ze średnią 
prędkością 20 km na godzinę, a szybkiego 
finiszu mógłby mu pozazdrościć nieje-
den sprinter. Wynik tego 30-latka zasłu-
guje na szczególne słowa uznania, gdyż 
na kolejnych zawodników przyszło kibi-
com czekać blisko 2 minuty. I tak na dru-
gim miejscu zameldował się na mecie 
Krzysztof Wasiewicz z Kondycji Piaseczno, 
a trzecie stopień podium zajął Aleksander 
Dragan z Kielc.
 Ciekawa rywalizacja miała miejsce 
w kategorii kobiet, którą wygrała Anna 
Łapińska z  Warszawy, broniąca na co 
dzień barw KS Warszawianki. Kolejne 
miejsce zajęła również Anna nosząca 

CENTRUM SPORTU RASZYN

Jakub Szymański z medalem Mistrzostw Polski
Jakub Szymański wywalczył 24 marca br. w Wilkowicach tytuł Halo-
wego Wicemistrza Polski Juniorów w łucznictwie. To kolejny sukces 
mieszkańca Raszyna, który na co dzień reprezentuje barwy klubu 
Drukarz Warszawa. W sumie Szymański ma już 8 medali rangi 
Mistrzostw Polski.
 Tegorocznego sukcesu nic nie zapowiadało. Po zdobyciu 
pod koniec zeszłego roku tytułu drużynowego akademickiego 
Mistrza Polski wraz z kolegami z Politechniki Warszawskiej, Jakub 
zajął się na poważnie studiowaniem na wydziale architektury PW. 
Do tegorocznych mistrzostw przygotowywał się o wiele mniej 
intensywnie niż zazwyczaj. W eliminacjach zajął dopiero 9. miejsce 
uzyskując wynik 550 pkt. na 600 możliwych. Jednak w dniu finałów 
wszystko zagrało jak należy. Jakub bardzo często w pojedynkach 
indywidualnych strzelał trzy razy w sam środek tarczy uzyskując 
30 punktów i eliminując kolejnych przeciwników. Na tych samych 
zawodach w kategorii Młodzieżowiec, walczył również Marek Szy-
mański. Niestety, nie był on tak skuteczny w pojedynkach indywi-
dualnych jak jego młodszy brat. Markowi udało się wygrać tylko 
jeden mecz w rundzie finałowej i ostatecznie został sklasyfikowany 
na 10. miejscu.

                                     Jacek KaiperMarek Szymański (z lewej) i Jakub Szymański. Fot. arch. rodz.

Start
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nazwisko Szyszka, która trenuje w tym 
samym klubie, co zwycięzca całego 
biegu – Prefbet Śniadowo Łomża. Skład 
podium uzupełniła Sabina Jarząbek 
z Kielc. Wszystkie Panie przybyły na metę 
w czasie niewiele ponad 36 minut.
 Wszyscy oczywiście najmocniej trzy-
maliśmy kciuki za reprezentantów Gminy 
Raszyn. Wśród Panów nie miał sobie rów-
nych Paweł Troniarz, który 10 km pokonał 
w czasie niespełna 38 minut. Za nim przy-
biegli Paweł Tucholski z Rybia oraz Michał 
Żmuda, również reprezentant Raszyna.

 „Słabą płeć, a jednak najsilniejszą…” 
jak brzmiało w tekście popularnej pio-
senki godnie reprezentowały Marta Woj-
dalska – najszybsza z Raszyna, Katarzyna 
Sztyk z Rybia oraz Agata Paluch.
 Najstarszym uczestnikiem Biegu oka-
zał się Eugeniusz Moszkowicz z  War-
szawy, dla którego w tym roku wypadła 
78 wiosna w życiu. W kategorii mężczyzn 
60 + z gminy Raszyn najszybciej przebiegł 
dystans 10 km Andrzej Gałązka z Falent, 
zaś kolejne miejsce zajął Maciej Bobynko 
z Rybia.
 Rywalizację w Nordic – Walking wygrał 
Robert Gański, co nie było żadnym zasko-
czeniem. Czas, który uzyskał – 1 godzina 

5 minut i 50 sekund był lepszy od wyniku, 
jaki uzyskało wielu biegaczy. Wśród Pań 
trasę o kijkach najszybciej przemierzyła 
Ewelina Radke – Witczak. W kategorii 
mieszkańców Gminy Raszyn natomiast 
nie miała sobie równych Nina Polakow-
ska, która pełni funkcję wicedyrektor 
Przedszkola „Pod Topolą” w Raszynie.
 Organizatorzy dzięki wsparciu licznego 
grona sponsorów ufundowali atrakcyjne 
nagrody nie tylko dla zwycięzców, ale 
wszystkich uczestników, których numer 
startowy brał udział w losowaniu. Warto 
podkreślić projekt medalu, które zostały 
wręczone biegaczom. 

Rafał Ulewicz, zdjęcia Jacek Kaiper

CENTRUM SPORTU RASZYN

Start Najszybsza Gratulacje dla zwycięzcy Podwójny start

Drugi i trzeci

Najlepsi kibice

Najszybsze panie Najszybsi panowie Nie było łatwo

SPONSORZY X BIEGU RASZYŃSKIEGO
Organizatorzy	X		Biegu	Raszyńskiego	bardzo	dziękują	sponsorom:

Dixi-Car			|			Polski	Komfort			|			Centrum	Sportu	Raszyn			|			GRAVITAN	Health	And	Sports			|			CaterMark	Nike	Royal	Wilanów
Cukiernia			|			Kawiarnia	Bała			|			BISEK,	EkoBudbrand			|			Bank	Spółdzielczy	Raszyn			|			Centrum	Kultury	Raszyn

Digital	Vitra			|			x-connect			|			Auto	szkoła	Efekt			|			Eko	Raszyn			|			Jack	Pol			|			Centrum	Medyczne	Judyta			|			Bracia	Cwyl
Jar	Per			|			Raszyniaczek			|			ASO	Mrukiewicz	Peugeot			|			One			|			Pałczyński	–	przewozy	autokarowe			|			Rim	Kowalczyk

Centrum	Stomatologii	Raszyn			|			Decathlon			|			Eko-Line			|			KampinosTelco			|			Studio	Figura			|			Szevent	event&catering



ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZYNIE
24 kwietnia Szkoła Podstawowa im Cypriana Godebskiego była 
miejscem niezwykłych uroczystości związanych ze zbiegiem 
kilku wydarzeń. Wszystkie wplotły się w obchody Święta Szkoły. 
Zorganizowała je i nad przebiegiem czuwała Pani Mariola Wie-
wiór, nauczycielka historii.
 Dzień zaczęliśmy udziałem we Mszy Świętej dziękczynnej. 
Po eucharystii, celebrowanej przez biskupa Rafała Markow-
skiego, który poświęcił nowy sztandar szkoły, przeszliśmy do 
budynku szkoły. W szkole, po odśpiewaniu hymnu wysłucha-
liśmy przemówienia Dyrektora szkoły pana Andrzeja Nadbały. 
Zobaczyliśmy też niecodzienny przemarsz czterech pocztów 

sztandarowych, które niosły sztandary szkoły. Pierwszy z 1976 
roku, drugi z 1992 roku i ostatni z 2019 roku oraz sztandar Gim-
nazjum nr 1 w Raszynie. Nowy sztandar ufundowało wielu 
darczyńców.
 Kolejne wydarzenie to upamiętnienie 60. rocznicy nadania 
szkole imienia Cypriana Godebskiego, która miała miejsce 19 
kwietnia 1959 roku. Przewodnim tematem przedstawienia przy-
gotowanego przez p. B. Borzechowską z uczniami Koła Teatral-
nego, była 210 rocznica Bitwy pod Raszynem. Słowu pisanemu 
towarzyszył chór szkolny pod batutą p. E. Wijat-kowskiej.

Małgorzata Kasprzak


