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Ławy fundamentowe 
pod nową częścią 
Ośrodka Zdrowia 
w Raszynie już wylano

w oczekiwaniu 
na rozpoczęcie 
uroczystości

o działaniach poprzednich władz 
mówiła Celina Szarek

wśród gości 
nie zabrakło księży 
z gminnych parafii

Wójt Andrzej Zaręba 
otworzył uroczystość

Podziękowania wszystkim zaangażowanym 
złożyła Agata Kuran Kalata 

– Kierownik Ośrodka Zdrowia i radna

Zebrani kolejno składali podpisy pod 
aktem erekcyjnym

Teresa Nowak – przełożona 
pielęgniarek i radna

Swoje podpisy złożyli również radni
raszyńscy księża poświęcili fundamenty

tubę umieszczono w fundamencie
i zamurowano

w czym dzielnie 
pomagali Marzena Lechańska 
i Mirosław Chmielewski

	 W	dniu	22	czerwca	br,	odbyła	się	uroczystość	wmurowania	
kamienia	węgielnego	pod	budowę	nowej	części	Ośrodka	Zdro-
wia	w	Raszynie.(...)	Nowa	inwestycja	to	spełnienie	marzeń	
pacjentów,	którym	poprawią	się	warunki	świadczenia	usług	
medycznych	i	pracowników,	którzy	będą	mieli	lepsze	warunki	
pracy.	Miejmy	nadzieję,	że	tak	długo	oczekiwana	przychodnia,	
powstanie	w	planowym	terminie.

Agata Kuran-Kalata  ▪

REPORTAŻ
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 ,,Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”
Georges Poulet

 
Wszystkim,	którzy	w	tak	bolesnych	dla	nas	chwilach	dzielili	z	nami	smutek	i	żal,	okazali	wiele	serca	i	życzliwości	

oraz	uczestniczyli	we	mszy	św.	i	ceremonii	pogrzebowej	śp.	FRANCISZKA ZARĘBY
Rodzinie,	Przyjaciołom,	Sąsiadom,	Znajomym,	Delegacjom	za	okazaną	pomoc,	współczucie,	wieńce	i	kwiaty

serdeczne	„Bóg	zapłać”
składa	Syn	Andrzej	Zaręba	wraz	z	Rodziną.

W	dniu	1	lipca	2011	roku	odszedł	na	wieczny	spoczynek	mieszkaniec	naszej	gminy	

FRANCISZEK ZARĘBA
Panu	Andrzejowi	Zarębie,	

Wójtowi	Gminy	Raszyn	i	całej	jego	rodzinie
serdeczne	wyrazy	współczucia	z	powodu	śmierci	ojca,	męża,	teścia	i	dziadka	składają:

Marzena	Lechańska,	Mirosław	Chmielewski	i	pracownicy	Urzędu	Gminy
Przewodnicząca	i	Radni	Gminy	Raszyn

Dyrektor	Elżbieta	Kuczara	i	pracownicy	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Raszynie
Dyrektorzy,	nauczyciele	i	pracownicy	placówek	oświatowych

Sołtysi	i	Przewodniczący	Rad	Osiedli	Gminy	Raszyn
Zarząd Osiedla, Koło Seniorów i mieszkańcy Falent

Redakcja Kuriera Raszyńskiego

OD REDAKCJI

DOBRY GOSPODARZ
	 Wybory	sołeckie	już	za	nami.	W	termi-
nie	od	30	maja	do	14	czerwca	mieszkańcy	
22	osiedli	 i	 sołectw	wyznaczyli	 swoich	
przedstawicieli	na	najbliższe	cztery	lata.	Fre-
kwencja	nie	była	duża,	w	prawie	wszystkich	
miejscowościach	poniżej	10%	uprawnionych.	
Na	tym	tle	niezwykle	pozytywnie	wyróżnił	
się	Słomin,	w	którym	już	w	pierwszym	ter-
minie	pojawiło	się	ponad	50%	uprawnionych	
do	głosowania,	a	tocząca	się	walka	wybor-
cza	doprowadziła,	po	dwóch	nierozstrzy-
gniętych	turach,	do	konieczności	ogłosze-
nia	ponownego	terminu	wyborów.	Dosyć	
trudno	znaleźć	prawidłowości	w	tym	co	się	
działo.	Może	jedynie	takie,	że	stosunkowo	
małe	emocje	wybory	budziły	tam,	gdzie	
od	lat	działa	akceptowany	przez	społecz-
ność,	dobrze	wypełniający	swe	obowiązki	
sołtys,	znacznie	większe	w	miejscowościach	
dążących	do	zmian,	albo	z	innych	powodów	
wybierających	nowego	przedstawiciela.
	 Sołectwo	to	z	założenia	najbliższa	miesz-
kańcom	jednostka	samorządowa,	łącząca	
z	urzędem	i	z	nim	współpracująca.	Taka	jest	
praktyka,	z	teorią	bywa	różnie:	mieszkańcy,	
szczególnie	przyjezdni,	nie	są	przyzwycza-
jeni	do	kontaktu	z	sołtysami	ani	przewodni-
czącymi	zarządów	osiedli,	którzy	niekiedy	
sami	sprowadzają	się	do	roli	poborców	
podatkowych	oraz	widowni	na	sesjach	Rady	

Gminy.		Nie	jest	to	jednak	pełen	obraz:	wielu	
spośród	urzędujących	i	nowo	wybranych	
sołtysów	wkłada	ogrom	pracy	w	sprawy	
swoich	miejscowości.	Tych	właśnie	ludzi	
należy	cenić,	szczególnie,	że	sprawowany	
przez	nich	urząd	już	dawno	zapracował	
na	szacunek	i	uznanie.	
	 Pierwsze	zapiski	dotyczące	tej	 funk-
cji	pojawiają	się	już	w	XII	wieku	i	odno-
szą	się	do	przedstawicieli	poszczególnych	
wsi	wyznaczanych	przez	pana	feudalnego	
na	pośrednika,	 zarządcę	oraz	 sędziego	
dla	lokalnej	społeczności.	Do	jego	obowiąz-
ków	należało	zbieranie	czynszu,	przewodni-
czenie	ławie	wiejskiej	oraz	obowiązek	konnej	
służby	wojskowej.	Sprawowanie	tej	funkcji	
wiązało	się	również	ze	znacznymi	docho-
dami	a	także	prawem	do	posiadania	jatki	
oraz	młyna.	Ich	sytuacja	zaczęła	się	zmieniać	
wraz	ze	statusem	warckim,	zgodnie	z	któ-
rym	szlachta	miała	prawo	wykupu	sołectw	
oraz	likwidowania	ich	na	własnej	ziemi.	
Na	tej	podstawie	od	XV	wieku	sołtys	stał	
się	nadzorcą	i	pomocnikiem	właściciela	wsi.	
Po	rozbiorach	i	aż	do	końca	dwudziestolecia	
międzywojennego	pełnił	funkcję	naczelnikia	
najniższej	jednostki	podziału	administracyj-
nego	–	gromady.	
	 Obecnie	sołtys	stanowi	organ	wykonaw-
czy	jednostki	pomocniczej	gminy	czyli	sołec-

twa,	wspierany	przez	radę	sołecką	a	wybie-
rany	w	bezpośrednich	wyborach	na	zebraniu	
wiejskim.	W	miastach	i	większych	miejsco-
wościach	odpowiednikiem	sołectwa	jest	osie-
dle	bądź	dzielnica,	którym	przewodniczy	
przewodniczący	zarządu.	Do	kompetencji	
sołtysa	należy	reprezentacja	sołectwa,	zwo-
ływanie	zebrań	wiejskich,	upowszechnianie	
oraz	realizacja	uchwał	rady	gminy	jak	rów-
nież	dokonywanie	poborów	podatków	rol-
nych	i	leśnych	w	zakresie	określonym	przez	
radę	gminy.	Sołtysi	oraz	przewodniczący	
zarządu	zobowiązani	są	do	uczestnictwa	
w	sesjach	rady	gminy	oraz	komisjach,	na	któ-
rych	dyskutowane	są	sprawy	ich	okolicy.	
	 Jaki	powinien	być	idealny	sołtys?	Zada-
liśmy	to	pytanie	nowo	wybranym	urzędni-
kom.	Z	ich	odpowiedzi	wyłania	się	obraz	
społecznika,	 aktywnie	uczestniczącego	
w	sprawach	swojej	wsi	oraz	zainteresowa-
nego	dobrem	mieszkańców.	W	przytoczonej	
wiele	lat	temu	na	forum	Raszyna	anegdotce	
stary,	góralski	ksiądz	grzmiał	na	kazaniu,	
żeby	się	przyjrzeć,	jakie	który	kandydat	ma	
obejście,	bo	jeśli	prywatnie	jest	złym	gospo-
darzem	to	i	„u	władzy”	nie	będzie	lepszy.	
Bo	dobry	sołtys	to	dobry	gospodarz.

Zofia Kaiper  ▪
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REMONTY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
	 W	czasie	wakacji,	podczas	gdy	dzieci	
i	nauczyciele	będą	odpoczywać,	w	ich	szkołach	
i	przedszkolach	odbywać	się	będą	prace	remon-
towe.	Prawie	w	każdej	placówce	coś	się	zmieni:
	 W	SP	w	Raszynie	gruntownym	napra-
wom	zostanie	poddana	sala	do	tenisa,	wyre-
montowane	zostaną	4	łazienki	i	4	szatnie	
w	bloku	sportowym	a	mała	sala	gimna-
styczna	i	jej	zaplecze	zyskają	nowy	wygląd.		
Odbudowane	zostaną	3	kominy	a	na	nich	
zamontowana	nowa	instalacja	odgromowa.
	 W	SP	w	Sękocinie	pomalowane	zostaną	
najbardziej	tego	wymagające	pomieszczenia.
	 W	SP	w	Ładach	naprawiona	zostanie	
podłoga	na	sali	gimnastycznej.
	 W	oddziale	„Przedszkola	pod	Topolą”	
przy	Godebskiego	wymienione	zostaną	okna	
i	drzwi	zewnętrzne.
	 W	przedszkolu	przy	Poniatowskiego	
zostanie	zmieniona	podłoga	na	korytarzu	
oraz	wstawione	nowe	drzwi.	
	 W	Bajkowym	Przedszkolu	w	Dawidach	
zostaną	wstawione	nowe	drzwi	zewnętrzne	

oraz	wykonane	nowe	ogrodzenie.	Przygoto-
wywany	jest	również	projekt	nowego	placu	
zabaw.	Mamy	nadzieję,	że	wkrótce	nowe	
zabawki	zastąpią	bardzo	już	wysłużone.
	 Każda	placówka	zostanie	oczywiście	pod-
dana	gruntownemu	szorowaniu,	tak,	żeby	
w	nowym	roku	dzieci	weszły	do	odświeżo-
nych	pomieszczeń.

GMINNE INWESTYCJE

PROJEKTY KANALIZACJI BURZOWEJ
	 Zgodnie	z	wcześniejszymi	obietnicami	
w	Urzędzie	Gminy,	pod	nadzorem	z-cy	
wójta	Mirosława	Chmielewskiego,	pod-
jęto		działania	prowadzące	od	stworzenia	
systemu	skutecznie	odwadniającego	teren	
naszej	gminy.	Jego	zasadniczym	elementem	
jest	zaprojektowanie	i	wykonanie	kanaliza-
cji	burzowej	w	ulicach.	W	gminnym	budże-
cie	na	ten	cel	przeznaczono	niemałe	środki,	
kilka	sołectw,		najbardziej	w	ubiegłym	roku	
zalewanych,	przeznaczyło	swoje	fundu-
sze	sołeckie	na	dołożenie	do	tej	inwestycji.	
Miejmy	nadzieję,	że		w	tym	roku	nie	powtó-
rzą	 	się	ubiegłoroczne	ulewy,	ponieważ	
procedura	działania	jest	długa	i	kosztowna.	
Pierwszy	etap	to	tworzenie	projektów,	na	

zrobienie	których	w	drogach	powiatowych,	
zgodę	musiało	dać	Starostwo.	W		ostatnim	
czasie	rozpisano	przetargi	na	„Wykonanie	
projektów	systemów	odprowadzania	wód	
opadowych	z	obszarów	dróg	na	terenie	
Gminy	Raszyn,	opracowanie	dokumentacji	
geotechnicznej	i	projektowej,	kosztorysów	
inwestorskich	wraz	z	przedmiarami,	ope-
ratami		wodnoprawnymi	oraz	uzyskanie	
ostatecznego	zezwolenia	na	odprowadzanie	
wód	opadowych	i	roztopowych	z	terenu	
dróg	oraz	pozwolenia	na	budowę	odrębnie	
dla	kanalizacji	w	ulicach	w	ramach	każdego	
z	zadań”.
	 Jest	to	pierwszy	etap	działań	i	obejmuje	
następujące	tereny:

–	 JANKI	–	ul.	Graniczna,	Graniczna	Bis,	
Przelotowa	,	Działkowa	

–		SĘKOCIN STARY oraz SŁOMIN	–	Sęko-
cińska,	Starowiejska,	Rolna,	Jagodowa,	
Sadowa

–		RYBIE – Wczasowa,	Lecha,	Relaksu,
–		JAWOROWA	–	Ukośna,	Promyka,	Prze-
chodnia,	

	 Przetarg		wygrała	PE-POLSKA	z	Gdań-
ska	z	ceną	znacznie	niższą,	niż	przewidy-
wana.
	 Mieszkańcy	pozostałych	miejscowości	
zapewne	liczą	na	to,	że	najbliższym	czasie	
rozpoczną	się	prace	projektowe	obejmujące	
ich	tereny.

KOLEJNE NITKI 
WODOCIĄGU

	 Ulice	przyległe	do	Leszczynowej	będą	
miały	do	30.09.2011		wodociąg.	Na	początku	
czerwca	wybrano	wykonawcę,	który	zaofe-
rował	cenę	brutto	 	196	895,29	zł.	Dzięki	
wykonaniu	tej	sieci	kolejne	ulice	w	gminie	
zyskają	standard	właściwy	dla	XXI	wieku.	

ULICA 19 KWIETNIA 
– ROZPOCZĘTO 
PROCEDURĘ ODBIORU

	 Ostatni	etap	prac	–	przebudowa	skrzy-
żowania	z	ulicą	Okrężną,	został	zakończony.	
Organizacja	ruchu	na	odcinku	ciągu	pieszo-
-jezdnego	musi	pozostać	niestety,	na	razie,	
bez	zmian.	Rozpoczęto	odbieranie	inwesty-
cji.	Jest	nadzieja,	że	tym	razem	odbędzie	się	
to	prawidłowo,	a	ulica	będzie	służyła	miesz-
kańcom	przez	długie	lata.

SZANSA NA ROZBUDOWĘ SZKOŁY W ŁADACH
	 W	najbliższych	dniach	rozpoczną	się	roz-
mowy	dotyczące	warunków	ewentualnego	
zakupu	przez	Gminę	działki	przylegającej	
do	szkoły	w	Ładach.	Na	razie	wiadomo,	
że	właściciel	bierze	to	pod	uwagę.	Wiadomo	
też,	że	zakup	nastąpi,	jeżeli	uda	się	uzgodnić	
satysfakcjonujące		obydwie	strony	warunki,	
a	Rada	Gminy	wyrazi	na	nie	zgodę.	Działka	
jest	duża,	ma	ok	4600	m2	i	wjazd	z	dwóch	
stron:	od	Długiej	i	Miklaszewskiego.	Takie	
usytuowanie	daje	szansę	na	stworzenie	
dwóch	niezależnych	placówek:	rozbudowa-
nej	szkoły	i	przedszkola.
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GMINNE INWESTYCJE

KONSERWACJA ROWÓW
	 Prace	nad	stworzeniem	systemu	odwod-
nienia	terenu	gminy	przebiegają	wieloto-
rowo.	Poza	tworzeniem	systemu	kanali-
zacji	burzowej,	w	połowie	czerwca	gmina	
zaprosiła	zainteresowane	firmy	do	złożenia	
ofert	cenowych	na	wykonanie	dokumentacji	
„Konserwacja	rowów	odwadniających	zloka-
lizowanych	na	terenie	wsi:	Nowe	Grocholice,	
Raszyn,	Janki,	Wypędy,	Słomin,	Dawidy,	
Falenty	i	Rybie”.	Są	to	następujące	rowy:
1.	 	Nowe Grocholice / Raszyn (Kanał Opa-

czewski) –	odcinek	o	długości	ok.	1300	m	

od	 rzeki	Raszynki	do	punktu	za	ul.	
Pruszkowską	

2.	 	Janki / Wypędy	–	dwa	odcinki	o	łącznej	
długości	ok.	2400	m	od	ul.	Mszczonow-
skiej	do	granicy	Gminy	Raszyn	

3.	  Falenty Nowe	–	odcinek	o	długości	ok.	
680	m	(biegnący	równolegle	do	ul.	Wil-
lowej)	od	początku	rowu	do	ul.	Droga	
Hrabska		

4.	 	Słomin	–	odcinek	o	długości	ok.	320	m	
od	początku	rowu	do	Al.	Krakowskiej	

5.	  Dawidy	–	odcinek	o	długości	ok.	1100	m	

od	ul.	Starzyńskiego	do	stawów	HRS	
„Dawidy”	

6.	  Rybie –	dwa	odcinki	otwartych	rowów	
o	 łącznej	długości	ok.	230	m	będące	
w	kwartale	ulic:	19-go	kwietnia,	Kine-
tyczna,	Sienkiewicza	i	Wypoczynkowa	

	 Wykonie	tej	dokumentacji	będzie	stano-
wić	podstawę	do	przeprowadzenia	właści-
wych	prac.	Podejmowane	przez	obecnych	
wójtów	konsekwentne	i	wielotorowe	dzia-
łania	dają	szansę	na	rozwiązanie		problemu	
zalewania	naszych	domów.

BUDOWA KANALIZACJI 
ZE ŚRODKÓW UE

	 W	ulicy	Na	Skraju	i	w	Falentach	Nowych	
rozpoczęto	już	prace	przy	budowie	kanaliza-
cji	sanitarnej.	Prace	utrudnia	wysoki	poziom	
wód	gruntowych,	zwłaszcza	przy	ostatnich	
opadach.	Liczymy	na	to,	że	doświadczenie	
firm,	które	wygrały	przetargi	pozwoli	im	
uporać	się	z	wykonaniem	w	ustalonym	ter-
minie.	Życzymy	im	dobrej	pogody.	

PRZYKRYCIE ROWU 
OPACZEWSKIEGO

	 Zakończyły	się	prace	nad	przykryciem	
kanału	Opaczewskiego	w	Grocholicach.	
Prace	wykonywano	na	ul.	Łąkowej,	Wła-
snej	i	Stawowej.	Na	tej	ostatniej	do	15	lipca	
powinna	być	położona	nowa	nawierzch-
nia.	Na	całość	prac	z	tegorocznego	budżetu	
wydano	ok.	1	mln	300	tys	złotych.

FALENTY – KOLEJNY 
ODCINEK CHODNIKA

	 Wykonawcę	wybrano,	wprowadzono	for-
malnie	na	plac	budowy.	Wkrótce,	na	Falenckiej,	
na	odcinku	od	Godebskiego	do	Źródlanej,	roz-
pocznie	się,	długo	oczekiwana,	budowa	chod-
nika.	Prace	powinny	być	zakończone	jesienią.

A CO NA LOTNICZEJ?
	 Dobiega	końca	procedura	zmiany	miej-
scowego	planu	zagospodarowania	działki	
przy	Lotniczej,	którego	uchwalenie	umożliwi	
wybudowanie		na	niej	nowoczesnego,		par-
terowego	przedszkola.	Przeniesione	zostaną	
do	niego	dzieci	z	nadającej	się	do	rozbiórki	
placówki	przy	Poniatowskiego.	Przyjęcie	
planu	leży	w	rękach	naszych	Radnych.	Jeśli	
tylko	przychylą	się	do	tego,	Urząd	podejmie	
kolejne	działania	–	projektowanie	nowego	
przedszkola,	zgodnie	ze	stworzoną	i	zapre-
zentowaną	w	poprzednim	numerze	Kuriera	
koncepcją.

STAW W JAWOROWEJ „ODWODNIONY”
	 Brzmiałoby	jak	żart,	gdyby	nie	przyspa-
rzało	tylu	problemów	okolicznym	mieszkań-
com.	W	czasie	zeszłorocznych	opadów	woda	
w		stawie	tak	wezbrała,	że	zalała	sąsiednie	
posesje.	I	niestety,	okazało	się,	że	nie	ma	
szansy	na	to,	żeby	sama	opadła.	Rozpisy-
wano	kilka	przetargów	i	w	końcu	zgłosiła	
się	firma,	która	za	kwotę	236	tysięcy	złotych	
podjęła	się		tego	zadania.	Mieszkańcy	długo,	
niecierpliwiąc	się,	czekali	aż	rozpocznie	
prace.	Kiedy	pracownicy	firmy		w	końcu	się		
pojawili,	działali	dosyć	krótko,	choć	nie	bez	
problemów,	i	jak	się	w	końcu	okazało	–	sku-
tecznie.	Obecnie	staw	powrócił	na	swoje		
dawne	miejsce,	a	zamontowany	system	
spustowy	daje	szansę	na	to,	że	przy	kolej-
nych	nawałnicach	nadmiary	wody	spłyną	
do	rowu	i	Raszynki.

Stronę	redaguje	Małgorzata Kaiper
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IX SESJA RADY GMINY RASZYN

	 Odbyła	się	30	czerwca	i	poświęcono	ją	
kilku	istotnym	sprawom.	Pierwsza	to	omó-
wienie	wyborów	sołeckich,	które	wyłoniły	
gospodarzy	naszych	wsi	i	osiedli.	Ich	funkcje	
i	zadania	przypomniał	wójt	Andrzej	Zaręba	
mówiąc,	że	praca	sołtysa	jest	szczególna,	
niejednokrotnie	trudna,	wymagająca	dużej	
aktywności	i	kreatywności.	Jako	kierownik	
jednostki	pomocniczej	sołtys	powinien	być	
wyrazicielem	i	obrońcą	najistotniejszych	
potrzeb	swoich	mieszkańców.	Z	uwagi	na	
częsty	brak	ich	zaspokojenia	–	niejednokrot-
nie	musi	stanowić	bufor	między	nimi	a	urzę-
dem,	wartościować	zgłaszane	potrzeby,	ale	
też	swoim	uporem	i	determinacją	dochodzić	
realizacji	najważniejszych	dla	mieszkańców	
zadań.	Nie	jest	tajemnicą,	że	sołtysi	posiada-
jący	wizję	rozwoju	swoich	sołectw	i	osiedli,	
aktywni,	często	kontaktujący	się	z	wójtami	
i	urzędnikami,	artykułujący	potrzeby	swo-
ich	mieszkańców	są	w	stanie	naprawdę	dużo	
zrobić.	Dobrzy	sołtysi,	z	reguły,	pełnią	swoje	
funkcje	dłużej	niż	wójt	i	rada	gminy	i	stano-
wią	o	ciągłości	struktur	samorządowych	na	
poziomie	najbliższym	mieszkańcom.	Szcze-
gółowe	informacje	o	wyborach	znajdziecie	
Państwo	w	na	kolejnych	stronach	Kuriera.	
	 W	sprawozdaniu	z	bieżącej	działalności	
Wójt	Andrzej	Zaręba,	nawiązując	do	wybo-
rów	sołeckich,	które	z	ramienia	Urzędu	
Gminy	prowadził	on	i	jego	zastępcy	Miro-
sław	Chmielewski	i	Marzena	Lechańska,	
podziękował	dwóm	pracownicom	Urzędu:	
Katarzynie	Zyskowskiej	i	Alicji	Malinow-
skiej,	które	prawie	codziennie,	przez	ponad	
dwa	tygodnie,	administrowały	procedurą	
wyborów,	równolegle	prowadząc	pracę	
zawodową.	
	 W	dalszej	 części	 sprawozdania	z-ca	
wójta	Marzena	Lechańska	przedstawiła	
wyniki	sprawdzianów	dla	klas	VI	w	szko-
łach	podstawowych	i	egzaminu	gimnazjal-
nego.	Szczegółowe	wyniki	tych	pierwszych	
zamieszczone	zostały	w	poprzednim	nume-
rze	Kuriera,	zaś	gimnazjalne	opisane	będą	w	
następnym.	
	 Jeśli 	 chodzi	 o	 gminne	 inwestycje,	
to	nastąpiło	 już	 faktyczne	 rozpoczęcie	
budowy	nowego	Ośrodka	Zdrowia.	W	dniu	
uroczystego	wkopania	kamienia	węgielnego	

–	22	czerwca	–	nowy	ośrodek	miał	wykonane	
ławy	fundamentowe	i	rozpoczęte	szalowanie	
fundamentów.	W	ulicy	Na	Skraju	i	w	Falen-
tach	rozpoczęto	budowę	kanalizacji.	Już	
teraz	widać,	że	wysoki	poziom	wód	grun-
towych	czyni	prace	trudnymi.	Wyłoniono	
wykonawcę	tak	potrzebnego,	brakującego	
odcinka	chodnika	przy	ul.	Falenckiej	od	
Godebskiego	do	Źródlanej.	Na	plac	budowy	
nowego	boiska	przy	Szkole	Podstawowej	
w	Raszynie	weszli	już	geodeci,	wkrótce	prace	
rozpoczną	ekipy	budowlane.	Wykonawca	
wodociągu	w	Laszczkach,	wprowadzony	
formalnie	na	plac	budowy,	w	najbliższym	
czasie	powinien	faktycznie	rozpocząć	prace.	
Kończy	się	odwadnianie	stawu	w	Jaworo-
wej,	pozostały	akwen,	będzie	pełnił	rolę	
małego	zbiornika	retencyjnego.	Zakończono	
przetarg	na	wykonanie	ulic:	Przygodowa,	
Stokrotki,	Kasztanowa	i	projektowanie	kana-
lizacji	burzowej	w	Jankach,	Sękocinie,	Słomi-
nie,	Rybiu	i	Jaworowej.	Prowadzone	są	roz-
mowy	z	GDDKiA	w	sprawie	chodnika	przy	
Mszczonowskiej	oraz	przejściu	dla	pieszych	
z	sygnalizacją	świetlną	przy	6	Sierpnia.
	 Na	zakończenie	sprawozdania	z	bieżą-
cych	działań	wójt	Andrzej	Zaręba	poinfor-
mował	o	uzyskaniu	wyróżnienia	Sportowa	
Gmina	2011,	za	inwestycje	w	nowoczesną	
bazę	sportową	i	rekreacyjną	oraz	II	miejsca	
w	plebiscycie	Forbes’a	małych	gmin	przyja-
znych	przedsiębiorcom.		
	 Wszystkie	kolejne	uchwały	zostały	przy-
jęte	jednogłośnie.	Dokonano	drobnych	zmian	
w	Gminnym	Programie	Przeciwdziałania	
Przemocy	w	Rodzinie	i	Ochrony	Ofiar	Prze-
mocy	w	Rodzinie,	nadano	nazwę	„Skrzatów	
Leśnych”	jednej		z	ulic	w	Sękocinie	Lesie,	
wyrażono	zgodę	na	bezprzetargowe	prze-
dłużenie	umowy	najmu	lokali	użytkowych	
w	Austerii	oraz	dokonano	zmian	we	wcze-
śniejszych	uchwałach	dotyczących	nieod-
płatnego	przejęcia	na	rzecz	gminy	działek	
drogowych,	dzięki	czemu	będą	one	mogły	
uzyskać	miano	dróg	publicznych.
	 Pełną	akceptację	radnych	uzyskały	też	
propozycje	wójta	dotyczące	zmian	w	budże-
cie.	Dzięki	nim	zwiększono	o	44	000	zł	
środki	na	projektowanie	sieci	wodociągowej	
w	Falentach	Nowych,	zmniejszając	jedno-
cześnie	o	tę	kwotę	środki	na	budowę	sieci	
wodociągowej	w	Laszczkach,	ponieważ	
o	tyle	niższą	kwotę	uzyskano	w	wykona-
nym	już	przetargu.	Zrezygnowano,	zgodnie	
z	wolą	mieszkańców,	z	budowy	ul.	Złote	
Łany	w	Dawidach,	a	powiększono	środki	
na	budowę	ul.	Przygodowej	i	Stokrotki,	nie-
zbędne	przebudowanie	fragmentu	19	Kwiet-
nia	oraz	położenie	nawierzchni	na	Stawowej.	
Kwotę	150	000	zł	przeznaczono	na	zakup	
sprzętu	komputerowego,	w	tym	serwerów	

i	oprogramowania	dla	Urzędu	Gminy,	które	
pozwoli	na	integrację	baz	danych	urzędu	
w	jednym	środowisku	oraz	pozwoli	na	stwo-
rzenie	zmodyfikowanej	struktury	zasobów	
Gminy	obejmujących	w	szczególności	dane	
adresowe,	informacje	o	numerach	działek	
geodezyjnych,	zobrazowanie	danych	drogo-
wych	i	sieci	infrastruktury	oraz	plany	zago-
spodarowania	przestrzennego.	Zwiększono	
środki	na	remont	dachu	w	Gimnazjum,	nie-
zbędne	prace	remontowe	w	Sz	P	w	Raszy-
nie	oraz	zwiększono		kwotę	na	remont	c.o.	
i	instalacji	wodno-kanalizacyjnej	w	budynku	
Ośrodka	Wychowawczego	w	Jaworowej.	
Powołano	Zespół	do	wydawania	opinii	
o	kandydatach	na	 ławników	sądowych	
w	kadencji	2012-2015.

	 Podczas	obrad	tej	sesji	przyjęto	spra-
wozdanie	wójta	z	wykonania	budżetu	za	
rok	2010	r,	a	Radni	jednogłośnie	udzielili	
absolutorium	wójtowi	Andrzejowi	Zarębie,	
choć	oczywiście,		wykonaniem	tego	budżetu	
zajmował	się	poprzedni	wójt	Janusz	Rajkow-
ski.	W	kolejnym	numerze	Kuriera	postaramy	
się	przybliżyć	czytelnikom	informacje	na	ten	
temat.	
	 Jedną	z	ostatnich	uchwał,	wprowadzoną	
do	porządku	na	wniosek	radnego	Sławomira	
Ostrzyżka,	było	zajęcie	przez	Radę	Gminy	
stanowiska	w	sprawie	uznania	problemów	
wsi	i	rolnictwa	za	jeden	z	priorytetowych	
kierunków	działań	w	okresie	polskiej	Prezy-
dencji	w	Unii	Europejskiej.	Rada	jednogło-
śnie	przyjęła,	że	wspólna	polityka	rolna	UE	
powinna	w	najwyższym	stopniu	uwzględ-
niać	interesy	Polski,	gwarantując	polskim	
rolnikom,	poprzez	wyrównanie	poziomu	
dopłat	bezpośrednich,	właściwy	poziom	
dochodów	a	nam	tańszą	i	zdrową	żywność.	
Jednocześnie	Rada	Gminy	Raszyn	poparła	
wszystkie	działania	Rządu	Rzeczpospoli-
tej	zmierzające	do	zagwarantowania	Polsce	
m.in.	bezpieczeństwa	żywnościowego	i	ener-
getycznego.	Rada	zobowiązała	Przewodni-
czącą	Rady	Gminy	do	niezwłocznego	prze-
kazania	swojego	stanowiska	Prezesowi	Rady	
Ministrów	Panu	Donaldowi	Tuskowi.
	 Obrady	zakończono	wyjątkowo	wcze-
śnie,	bo	ok.	godz.	20.																						M. Kaiper  ▪

NASI RADNI

Obrady IX Sesji

Sołtysi i mieszkańcy
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„MATKA BOSKA KATYŃSKA” 
URSZULI ZAWILIŃSKIEJ W LICHENIU

	 Pani	Urszula	Zawilińska,	niezwykła	
artystka,	która	od	 lat	 swoimi	pięknymi		
i	oryginalnymi	„Madonnami”,	wykona-
nymi	za	pomocą	ziaren	zbóż,	maku,	kapu-
sty,	krupy	i	innych,	sławi	imię	Raszyna,	
została	uhonorowana	podczas	IX	Sesji	Rady	
Gminy.	Wójt	Andrzej	Zaręba,	jego	zastępcy	
i		wszyscy	Radni	złożyli	jej	gratulacje	i	ser-
deczne	podziękowania,	a		na	wręczonym	
mosiężnym	medalu	wygrawerowano	napis:	

„Podziękowanie	dla	Urszuli	Zawilińskiej	
za	pracę	artystyczną	i	godne	reprezentowa-
nie	Gminy	Raszyn	–	Przewodnicząca	Rady	
Gminy	Celina	Szarek	30.06.2011.

	 Wiele	prac	Pani	Urszuli	zdobi	kościoły	
i	kaplice.	W	czasie	czerwcowej	Pielgrzymki	
Sołtysów		do	Lichenia	kolejny	obraz,	tym	
razem	Matki	Boskiej	Katyńskiej,	prezento-

wany	na	okładce	3	numeru	Kuriera	Raszyń-
skiego	z	tego	roku,	został	podarowany	Sank-
tuarium	Matki	Boskiej	Licheńskiej.	Jak	każda	
praca	Pani	Urszuli	spotkał	się	z	dużym	uzna-
niem	i	podziwem	dla	oryginalnej	formy.

Małgorzata Kaiper  ▪

SUKCES UCZNIÓW SP 
W RASZYNIE

	 Już	po	raz	siódmy	uczniowie	wzięli	
udział	w	ogłaszanym	przez	Sejmik	Mazo-
wiecki	konkursie	„Mazowsze	w	samym	
centrum	natury”	i	po	raz	kolejny	wygrali	
w	kategorii	 szkół	podstawowych	 liczą-
cych	ponad	400	uczniów.	Konkurs,	propa-
gując	działania	proekologiczne	nagradzał	
za	zbiórkę	makulatury.	Gratulujemy.

SĘKOCINALIA 2011, CZYLI RADOŚCI CO NIE MIARA
	 Sękocinalia	stają	się	tradycją	naszej	małej	
szkoły	-	już	po	raz	drugi	bawiliśmy	się	na	
Pikniku	Rodzinnym	–	uczniowie,	rodzice,	
absolwenci,	dzieci	z	przedszkola	w	Sęko-
cinie.	Naszą	uroczystość	uświetnili	swoją	
obecnością	Wójt	Gminy	Raszyn,	p.	Andrzej	
Zaręba	oraz	z-ca	Wójta,	p.	Marzena	Lechań-
ska.	
	 Program	imprezy	był	bogaty	i	różno-
rodny.	Maluchom	bardzo	podobało	 się	
malowanie	buziek	i	fantazyjne	fryzury.	Starsi	
gustowali	w	tatuażach	zmywalnych.	Wróżka	
krążąca	wśród	uczestników	przepowiadała	
przyszłość,	miłośnicy	gier	komputerowych	
mogli	zmierzyć	się	w	grze	zręcznościowej	
Ice	Tower,	a	utalentowani	muzycznie	spraw-
dzali	swoje	możliwości	w	karaoke.	Rzucając	
rzutką	w	balon,	można	było	wygrać	pyszne	

ciacho,	a	celując	piłką	do	kapelusza	lub	bio-
rąc	udział	w	przeciąganiu	liny,	wygrać	inną	
nagrodę.	Doznań	artystycznych	dostarczyło	
przedstawienie	zatytułowane	„Nie	ma	tego	
złego	co	by	na	dobre	nie	wyszło”.	Przygo-
towywane	w	tajemnicy	przez	nauczycieli	
i	rodziców	było	miłą	niespodzianką.	Naj-
większą	furorę	zrobiły	Krasnoludki	w	wyko-
naniu	grupy	pod	nazwą	„Tatusiowie”	czyli	
ojcowie	naszych	uczniów.	Zachwyt	publicz-
ności	sięgnął	zenitu,	gdy	na	scenę	wybiegło	
siedmiu	postawnych	panów	w	czerwonych	
czapeczkach,	którzy	wśród	pląsów	i	śpie-
wów	odgrywali	zabawne,	bajkowe	postace.	
W	przerwie	można	było	skosztować	pysz-
nych	ciast	upieczonych	przez	mamy,	napić	
się	kawy,	herbaty	i	chwilę	porozmawiać.	

Ale	już	następne	atrakcje	kusiły:	konku-
rencje	w	piłce	nożnej,	w	których	zmierzyli	
się	ojcowie	 i	 synowie,	a	dla	młodszych	
przejażdżka	wozem	zaprzężonym	w	kare	
koniki.	Odbył	się	również	pokaz	udzielania	
pierwszej	pomocy	zaprezentowany	przez	
uczniów	pierwszej	klasy	i	losowanie	szczę-
śliwych	biletów,	za	które	dostawało	się	dużą	
maskotę.	Loteria	i	kiermasz	przyciągały	wie-
loma	atrakcyjnymi	gadżetami.
	 Za	 rok	 spotkamy	 się	 znów	 i	wśród	
zabawy	oraz	śmiechu	spędzimy	razem	te	
kilka	uroczych	godzin.	Proszę,	czujcie	się	
zaproszeni.

Marzena Stańczak  ▪

GMINNE IMPREZY
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STULETNI RYBIANIN
	 Pan	Piotr	Piber,	mieszkaniec	Rybia	ukoń-
czył	w	czerwcu	100	lat.	Z	tej	okazji	w	Świe-
tlicy	w	Rybiu	odbyła	się	na	jego	cześć	uro-
czystość,	pierwsza	tego	typu	zorganizowana	
w	placówce	gminnej,	pozwalająca	wyjść	
poza	ścisłe	grono	rodzinne	i	uczcić	taką	nie-
zwykłą	rocznicę	w	gronie	całej	społeczności.	
Takie	obchody,	jako	kierownik	placówki,	
uznałam	za	pożądane	a	inni	przychylili	się	
do	tego.	
	 Urodziny	wypadły	wyśmienicie.	Było	
około	90-ciu	mieszkańców:	rodzina	i	przyja-
ciele,	sąsiedzi	i	mieszkańcy	Raszyna.	Swoją	

obecnością	zaszczycił	nas	Wójt	A.	Zaręba	
oraz	v-ce	Wójt	M.	Lechańska.	Pan	Wójt	
pogratulował	nam	pomysłu	oraz	realizacji	
takiego	przedsięwzięcia.	Był	tort,	szampan,	
życzenia,	kwiaty,	recital	seniorów	oraz	prze-
mówienia	Wójta,	Radnych	i	Sołtysów.	Jubilat	
był	szczęśliwy	a	przybyli	goście	wzruszeni.	 
Jako	kierownik	tej	placówki	 jestem	bar-
dzo	szczęśliwa,	ze	projekt	się	udał	i	mam	
nadzieję,	że	świetlica	będzie	miejscem	spo-
tkań	mieszkańców	w	różnych,	ważnych	dla	
całej	grupy,	momentach.

Kasia Klimaszewska  ▪

ŚWIETLICA W RYBIU

ACH, TEN NASZ ŚWIETLIK!!!

	 Nasza	Świetlica	Środowiskowa	na	Rybiu	
tętni	życiem.	W	ostatnim	czasie	mieliśmy	
kilka	społecznych	projektów,	które	cieszyły	
się	pozytywną	opinią	wśród	mieszkańców.	
Były	to:	Dzień	Otwarty	Świetlika,	Dyskoteka	
dla	młodzieży,	Piknik	Rodzinny,	czy	Potań-
cówka	dla	mieszkańców.	W	ostatnim	projek-
cie	wzięło	udział	ponad	sto	osób.	Wszyscy	
fantastycznie	bawili	się	przy	muzyce	z	lat	
80-tych	i	90-tych.	Taniec	połączył	pokolenia.	
Mieszkańcy	proszą	o	więcej	takich	integra-
cyjnych	wydarzeń.	A	już	czeka	nas	kolejna	
impreza	w	Świetliku,	tym	razem	na	spor-

towo.	W	niedzielę	17	lipca	odbędzie	się	Tur-
niej	w	siatkówkę	oraz	Turniej	w	badmintona.	
Zgłoszone	drużyny	będą	walczyć	o	Puchar	
Kierownika	Świetlicy.	Jak	zawsze	czynnie	
z	ten	projekt	zaangażowała	się	młodzież,	
z	której	jestem	bardzo	dumna.	Liczę,	że	tur-
niej	odbędzie	się	pod	integracyjnym	hasłem	
„sportowe	współzawodnictwo”.	
	 A	kolejny	projekt,	który	chcę	zorganizo-
wać	tym	razem	to	„Amatorski	turniej	tańca	
HipHop”	dla	naszych	najmłodszych	miesz-
kańców,	czyli	dzieci.	

	 Przypominam	także,	że	w	Świetliku	
odbywają	się	przez	wakacyjny	okres	bez-
płatne	zajęcia	sportowe	i	muzyczne,	na	które	
zapraszam	dzieci	i	młodzież.
	 Świetlica	Środowiskowa	to	miejsce	dla	
wszystkich	mieszkańców.	My	budujemy	
wizerunek	tej	placówki.	My	wspólnie	wypra-
cowujemy	„Społeczny	Sukces	Świetlika”.

Kierownik Świetlicy Środowiskowej  ▪
Kasia Klimaszewska  

SPORTOWY 
PIKNIK 
RODZINNY

	 Sportowo	na	pikniku	rodzinnym	w	Świe-
tlicy	Środowiskowej	w	Rybiu.
	 W	dniu	19	czerwca	2011	r.	na	naszym	
ŚW I E T L I KU 	 o d b y ł o 	 s i ę 	 k o l e j n e	 
społeczne	wydarzenie	 jakim	był	 „Pik-
nik	 rodzinny”. 	 Organizatorami	 była	 
Świetlica	oraz	Sołectwa	Rybia.	Na	pikniku	
miało	miejsce	wiele	wydarzeń	 	 sporto-
wych	m.	In.	turniej	tenisa	stołowego,	tur-
niej	rzutów	do	koszta,	turniej	w	piłkarzyki.	 
Koordynatorami	zawodów	byli	instruktorzy	
sportowi	oraz	młodzież	Rybia,	która	bardzo	
czynnie	zaangażowała	się	w	projekt.	
	 Turnieje	 zaczęły	 sie	od	godziny	15.	
Uczestnikami	 byli 	 nasi 	 	 mieszkańcy.	
Po	 16.30	 zakończyło	 się	współzawod-
nic two	 i 	 znal i śmy	 już 	 zwycięzców. 
W	turnieju	tenisa	stołowego	I	miejsce	zajął	
Karol	Sawicki,	który	wygrał	także	turniej	
rzutów	piłką	do	kosza.	Turniej	piłkarzyków	
wygrali	panowie	Górecki	i	Czacharyński.	
Nagrody	wręczali	Kierownik	Świetlicy	Kasia	
Klimaszewska	oraz	Prezes	Stowarzyszenia	
„Nasze	Rybie”	Wojciech	Dymkowski.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!

Paweł Krukowski  ▪

Radiowóz dostarczył dzieciom dużo radości

Sukcesem okazała się zbiórka zużytych baterii 

Występ naszych seniorów

Życzenia dla Jubilata
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FORUM MIESZKAŃCÓW

SESJE RADY GMINY DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW!!!
	 Sesje	rady	gminy,	tak	samo	jak	powiatu	
i	sejmiku	województwa	są	jawne	i	dostępne	dla	
wszystkich	obywateli.	Prawo	dostępu	do	infor-
macji	publicznych	jest	jednym	z	podstawowych	
zagwarantowanych	obywatelom	w	Konstytu-
cji.	Działając	zgodnie	z	art.	61	my,	mieszkańcy	
mamy	możliwość	obserwacji	i	społecznej	kon-
troli	działań	naszej	Rady	i	Zarządu	Gminy.	
	 Dlaczego	o	tym	piszę	?	Ponieważ	bardzo	
zależy	mi	na	tym,	by	na	sesje	Rady	Gminy	przy-
chodziło	więcej	mieszkańców,	traktowanych	nie	
jak	wolni	słuchacze,	a	pełnoprawni	obywatele	
naszej	gminy,	którzy	chcą	i	mają	wpływ	na	to	co	
się	u	nas	dzieje.	Ponieważ	chcę,	by	Rada	Gminy	
i	Zarząd	rozmawiali	z	nami,	mieszkańcami,	
w	sposób	klarowny	i	otwarty,	nie	ograniczając	
do	„wolnych	wniosków”	na	końcu	sesji.
	 Najwyższy	czas	by	polityka,	szczególnie	ta	
na	gminnym	szczeblu,	przeszła	transformację.	
W	imię	naszych	interesów,	nie	ma	już	miejsca	
na	nieporozumienia	oraz	konflikty.	Koniecz-
nością	jest	świadomość,	że	najważniejsza	jest	
spójność	działań	oraz	umiejętność	komunika-

cji,	co	w	praktyce	przekłada	się	na	współpracę	
pomiędzy	Radą	i	Zarządem	Gminy.	Nowocze-
śni	politycy	muszą	umieć	rozmawiać	i	z	opo-
zycją	i	z	koalicją.	Nie	sprawdza	się	dziś	staro-
świecka	postawa	polityka,	który	swoje	działania	
opiera	na	emocjach	i	nie	merytorycznych	prze-
słankach.	Dojrzałych	mieszkańców	nie	bawi	ani	
podporządkowanie	jednego	organu	drugiemu,	
ani	nieuzasadnione	utarczki	czy	konflikty	mię-
dzy	nimi.	Każda	z	nich	ma	swoje	ważne	zada-
nie	do	wykonania	i	tylko	wtedy,	gdy	zgodnie,	
ale	rozsądnie	będzie	pracować,	uzyska	praw-
dziwe	poparcie	nie	tylko	swoich	wyborców,	
ale	i	pozostałych	mieszkańców.My	mieszkańcy	
oczekujemy	od	naszych	lokalnych	polityków	
wyważenia	w	słowach,	czynach	oraz	obiekty-
wizmu.	Taki	właśnie	powinien	być	nowoczesny	
polityk,	a	do	tego	jeszcze	powinien	mieć	wizję	
i	pomysł	na	rozwój	naszej	gminy.	Tego	niestety	
naszym	lokalnym	politykom	często	brakuje.
	 A	mieszkańców	zapraszam	na	sesje	rady	
gminy.	Są	one	dla	nas!	Przyjdźmy,	zobaczmy	
i	oceńmy	działania	naszej	Rady	i	Zarządu.	

Mamy	prawo	do	strategicznych	decyzji.	Mamy	
prawo	do	wypowiedzi,	z	którymi	rada	oraz	
zarząd	muszą	się	liczyć.	Ponieważ	to	nasza	
gmina	i	my	także	powinniśmy	mieć	wpływ	
na	jej	rozwój	społeczno-gospodarczy.	
	 Na	najbliższej	sesji	rady	gminy	nasi	lokalni	
politycy	„pochylą”	się	nad	problemem	kultury.	
Gminna	kultura	towarzyszy	naszemu	codzien-
nemu	życiu.	Jest	naszą	społeczną	wizytówką.	
Kulturowa	tradycja	jest	przenoszona	z	pokole-
nia	na	pokolenie,	dlatego	tak	ważny	jest	jej	roz-
wój	i	miejsce,	w	którym	się	będzie	kształtować.	
	 Ja	jako	mieszkaniec	pójdę	na	najbliższą	
sesję	Rady	Gminy	i	zobaczę	jak	rozstrzygną	ten	
ważny	dla	nas	temat	nasi	politycy.	I	liczę	z	ich	
strony	na	merytoryczność,	wiedzę,	konkretne	
argumenty	oraz	nowoczesne	negocjacje,	a	nie	
„bazarowe	przepychanki”	oraz	brak	spójnych	
wypowiedzi,	z	których	sami	się	śmieją.	Niech	
udział	mieszkańców	w	sesjach	Rady	Gminy	
Raszyn	stanie	się	tradycją!

mgr Katarzyna Klimaszewska  ▪

FUNDUSZ SOŁECKI A BUDŻET GMINY 

	 Fundusz	sołecki	to	realny	instrument	wpły-
wania	nie	tylko	na	sprawy	sołectwa	czy	osiedla,	
ale	również	narzędzie	kształtowania	rozwiązań	
na	terenie	naszej	całej	gminy.	Przykładem	może	
być	uchwała	zebrania	ogólnego	mieszkańców	
osiedla	Rybie	II	w	roku	2010,	dotycząca	bez-
płatnego	odbioru	posegregowanych	surow-
ców	wtórnych	wydzielonych	spośród	odpadów	
komunalnych.
	 Zasada	jest	prosta:	raz	w	miesiącu,	w	okre-
ślonym	dniu,	mieszkańcy	wystawiają	wypeł-
nione	worki	a	następnie	firma	obsługująca	zada-

nie	odbiera	je,	zostawiając	worki	na	zmianę.	
Przy	rosnących	cenach	wywozu	śmieci	zmie-
szanych	takie	rozwiązanie	pozwala	zaoszczę-
dzić	w	budżecie	domowym	nawet	kilkaset	zło-
tych	rocznie.	Być	może	nie	jest	to	rozwiązanie	
idealne,	jednak	wychodzi	naprzeciw	sugestiom	
rybian	oraz	wszechobecnej	idei	ekologii.	Dzięki	
decyzji	wójta	gminy	Raszyn		o	dofinansowaniu	
w/w	zadania	mieszkańcy	osiedla	mogli	już	od	
czerwca	wystawiać	worki.	Firma	obsługująca	
zadanie	chwali	sobie	poważne	potraktowanie	
przez	mieszkańców	pierwszej	zbiórki	a	i	oni	nie	

sygnalizowali	problemów	z	wykonawcą.	Wła-
dze	gminy	chcą	potraktować	zbiórkę	na	osiedlu	
jako	pilotaż	programu,	którym	w	przyszłości	
być	może	zostanie	objęta	cała	gmina
	 Zarząd	osiedla	Rybie	 II	ma	nadzieję,	
że	decyzja	zostanie	podjęta	jeszcze	przed	wrze-
śniowymi	zebraniami	ogólnymi	mieszkańców,	
na	których	to	decydować	będziemy	o	zadaniach	
na	rok	2012	w	ramach	funduszu	sołeckiego.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Rybie II  ▪ 
Andrzej Górecki  

RADOŚĆ PACJENTÓW, RADOŚĆ PRACOWNIKÓW
Po	wielu	latach	oczekiwania	na	nowy	obiekt	
Ośrodka	Zdrowia	w	Raszynie,	nastąpił	
moment	urzeczywistnienia	marzeń	pacjen-
tów	 i	pracowników	placówki.	Pacjenci	
oczekują	obsłużenia	w	dobrych	warunkach	
przez	wykwalifikowany	personel	medyczny,	
pracownicy	zaś	pragną	udzielać	świad-
czeń	medycznych	na	wysokim	poziomie,	
w	nowoczesnej	placówce.	Z	różnych	powo-
dów,	przez	lata,	wątpiono	w	możliwość	
powstania	nowego	budynku.	22	czerwca	
2011	roku	był	przełomowy	dla	tych,	którzy	
wątpili	w	powodzenie	inwestycji.
	 Uroczyście,	w	obecności	mieszkańców	
Gminy	Raszyn,	obecnych	oraz	byłych	pra-
cowników	Ośrodka	Zdrowia,	Wójt	Gminy	
Raszyn	Andrzej	Zaręba	wraz	z	przedstawi-
cielami	władz	Warszawy,	Dyrekcją	SZPZLO	

W-wa	Ochota,	 dokonali	wmurowania	
kamienia	węgielnego	pod	budowę	nowego	
budynku	Ośrodka	Zdrowia,	który	powsta-
nie	obok	starego,	po	kapitalnym	remoncie		
którego,	oba	połączone	budynki	będą	służyć	
pacjentom	jako	jeden	duży	i	nowoczesny	
obiekt.
	 Od	oficjalnego	rozpoczęcia	budowy	
minęły	zaledwie	dwa	tygodnie,	wykonano	
prace	 ziemne,	 które	 choć	niewidoczne	
wymagają	ogromnego	wkładu	 finanso-
wego	i	dużego	wysiłku	ekipy	budowlanej.	
Jako	kierownictwo	przychodni	z	radością	
obserwujemy	murarzy	układających	blok	
po	bloczku	i	mury	wspinające	się	ku	górze.
	 Zainteresowanie	inwestycją	jest	duże,	
wszyscy,	tak	pacjenci	jak	personel,	pytają	
o	różne	szczegóły	budowy	i	termin	oddania	

nowego	budynku	do	użytku,	Starsi,	schoro-
wani	często	wyrażają	wątpliwość,	czy	docze-
kają	tej	chwili.	Mam	nadzieję,	że	tak,	że	już	
wkrótce	będziemy	pracować	i	 leczyć	się	
w	nowej	placówce.

Teresa Nowak  ▪

Już się mury pną do góry
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MŁODZIEŻ A DOM KULTURY
	 	Nie	ulega	wątpliwości,	że	każda	niemal	
forma	kultury	potrzebuje	„dachu	nad	głową”.	
Nie	muszą	to	być	pałace,	wystarczą	godziwe	
warunki,	z	salami	przystosowanymi	do	okre-
ślonych	działań.	Równie	ważne	jest	powoła-
nie	do	pracy	ludzi,	których	życie	z	kulturą	jest	
silnie	związane,	którzy	sami	pochodząc	ze	
świata	malarstwa,	poezji,	muzyki	czy	litera-
tury	chcą	innych	w	ten	świat	wciągać	i	zgod-
nie	z	nim	kreować	otaczającą	rzeczywistość.	
	 Świat	poprzedniego	wójta,	a	na	pewno	
już	ten,	który	zafundował	mieszkańcom	
gminy,	był	daleki	od	świata	kultury.	Nawet	
trudno	mieć	mu	to	za	złe	–	po	prostu	tego	
nie	czuł,	nie	widział	potrzeby.	Niestety	taki	
punkt	widzenia	odcisnął	znaczące	piętno	na	
tym	co	się	dzieje	obecnie	w	gminie.	W	miarę	
obronną	ręką	wyszły	z	tego	dzieci	pozosta-
jące	pod	opieką	dobrych	przedszkoli	i	szkół,	
obronną	wyszli	seniorzy,	silni	swoją	pasją.	
Dorośli,	pracujący	z	reguły	w	Warszawie	
jakoś	sobie	radzą,	korzystając	z	zaplecza	sto-
licy.	Największy	negatywny	wpływ	brak	pla-
cówek	kultury	i	animacji	społecznej	wywarł	
na	młodzież.	Bez	problemu	obronię	tezę,	że	
w	Gminie	Raszyn	jest	dla	niej	bardzo	mało	
miejsca.	No	może	nie	do	końca	–	„sportowa”	
młodzież	znajdzie	dla	siebie	kilka	miejsc,	choć	
sądzę,	że	częściej	na	„Orlikach”,	w	GOS-ie,	
czy	boiskach	przyszkolnych	spotkamy	mło-
dych	dorosłych.	Co	z	tego,	że	dla	młodzieży,	
nie	szczędząc	nakładów	wybudowano	SKYT	

PARK,	skoro	nie	zapewniono	stałej	obsady	
instruktorów.	W	efekcie	jest	on	często	pusty,	
choć		powinien		służyć	wymagającym	inten-
sywnego	ruchu	młodym.	Podobny	problem	
stanowi	boisko	przy	Gimnazjum	–	otwarte	
po	godzinach	pracy	szkoły,	ale	beż	żadnej	
fachowej	opieki.	Obecnie	stało	się	miejscem	
spotkań	młodzieży,	która	nie	mając	co	robić	
demoluje	urządzenia.	Oczywiście	można	
założyć	tam	kamery,	karać	winnych,	ale	
może	lepiej	byłoby	zaproponować	młodym	
miejsce	i	instruktorów	zapaleńców,	którzy	
wprowadzaliby	ich	w	świat	lepszy	niż	ławka	
na	boisku,	przystanek	autobusowy	czy	drew-
niana	wiata.	
	 	W	ostatnich	 latach	 tworzono	 różne	
obiekty	–	„Świetlica	na	Rybiu”,	boiska,	SKYT	
PARK,	zapominając	czemu	tak	naprawdę	
mają	one	służyć.	Nie wystarczy wybudować, 
przeciąć wstęgę, przyjąć gratulacje i wpisać 
wykonanie do budżetu. Właściwa praca 
zaczyna się dopiero od tej pory.	„Świetlik”	
zaczął	naprawdę	pełnić	swą	funkcję	dopiero	
wtedy,	kiedy	z	właściwą	sobie	energią	i	wizją	
zaczęła	go	prowadzić	Kasia	Klimaszewska.	
Dopiero	teraz	znaleźli	w	niej	miejsce	i	starsi	
i	młodsi,	co	więcej,	jest	szansa,	że	będą	się	
bawić	i	pracować	razem.	Miejsce	na	swoją	
kulturę	mają	Falenty	w	wybudowanym	nie-
dawno	budynku	OSP.	Szkoda	tylko,	że	jadący	
Aleją	Hrabską	mieszkańcy	innych	wsi	nie	
wiedzą,	że	jest	tam	Filia	GOK-u.	Dużo	starań	

podejmują	pracownicy	raszyńskiego	GOK	–	
przycupnięci	w	malutkich	salkach	wydzier-
żawionych	od	Biblioteki.	
	 Mieszkańcy	naszej	gminy	bardzo	liczą	na	
to,	że	w	Raszynie	powstanie	Dom	Kultury.	
W	miejscu,	do	którego	większość	może	doje-
chać	autobusami,	który	dzięki	swej	wielkości	
jest	w	stanie	zaproponować	zróżnicowane,	
ciekawe	zajęcia.	Liczą	też	na	to,	o	co	od	lat	
zabiega	radna	Teresa	Nowak,	że	w	rozpro-
szonych	 Jankach	wybudowana	zostanie	
świetlica	podobna	do	tej	w	Rybiu.	Coraz	czę-
ściej	o	miejscu	dla	siebie	mówią	mieszkający	
w	Dawidach,	Dawidach	Bankowych,	Ładach	
i	Podolszynie.	O	potrzebie	integracji	miesz-
kańców	świadczą	przeznaczane	na	Pikniki	
fundusze	sołeckie.
	 	Na	takie	działania	trudno	jest	znaleźć	
środki	w	tegorocznym	budżecie.	Społecz-
ność	gminy	Raszyn	ma	jednak	nadzieję,	że	
nie	pozwalając	na	stratę	czasu,	Wójt	i	Radni	
znajdą	jeszcze	środki	na	rozpoczęcie	projek-
towania	Domu	Kultury	a	w	następnych	latach	
na	budowanie.	Liczą	też,	że	powstanie	więcej	
„Świetlików”.	Nie	ma	wątpliwości,	że	jeśli	
tylko	pojawią	się	i	zostaną	właściwie	zagospo-
darowane,	wychowywana	przy	ich	pomocy	
młodzież	przestanie	być	przeganiana	z	miej-
sca	na	miejsce.

Małgorzata Kaiper  ▪

MŁODZIEŻ MIESZKAŃCOM WYSTAWA PRAC MAGDY ZAWADZKIEJ
 Wystawa prac Magdy Zawadzkiej 
w Gminnym Ośrodku Kultury.
	 13	maja	w	Galerii	Wystaw	Artystycznych	
Biblioteki	raszyńskiej	Gminny	Ośrodek	Kul-
tury	zorganizował	wernisaż	prac	plastycz-
nych	siedemnastoletniej	mieszkanki	Gminy	
Raszyn	Magdaleny	Zawadzkiej,	aktualnie	
uczennicy	Liceum	Ogólnokształcącego	im.	
Hugona	Kołłątaja	w	Warszawie.	Magda	swo-
jej	wystawie	nadała	znamienny	tytuł	„PRO-
LOG”,	co	ma	symbolicznie	przedstawiać	jej	
wejście	na	artystyczną	drogę	oraz	związane	
z	tym	nadzieje,	marzenia		ale	także	rozterki	
i	trudy	tworzenia	u	progu	dorosłego	życia.	

Rysunki	i	grafiki	Magdy	utrzy-
mane	są	głównie	w	konwencji	
surrealistycznej,	niepozbawio-
nej	wszak	 indywidualnego	
wyrazu.	Na	spotkaniu		z	miesz-
kańcami		młoda	artystka	opo-
wiadała		o	swojej	przygodzie		
z	plastyką	(	wspominała	swo-
ich	nauczycieli	i	instruktorów,	
panie:	Grażynę	Dąbek,	Jolantę	
Żabczak,	Joannę	Kobryń)	oraz	
swoich	zamiłowaniach	literac-
kich.	Drugą	pasją	Magdy	jest	
bowiem	pisanie	opowiadań.	
Fragmenty	jednego	z	nich	pre-
zentowała	podczas	wernisażu.	
Spotkanie	 prowadziła	 pani	
Ania	Pluta-	instruktor	grafiki	
w	GOK-u,	także	młoda	i	uta-
lentowana	osoba,	całym	sercem	
oddana	idei	odkrywania	i	promocji	talen-
tów.	Wernisaż	uświetnił	koncert	młodzie-
żowego		zespołu	wokalno-instrumentalnego	
3rd	Hand,	owacyjnie	przyjęty	przez	mło-
dzieżową	publiczność.	15	czerwca	odbyła	się	

następna	prezentacja	pod	hasłem:	„Młodzież	
mieszkańcom”.	Tym	razem	GOK	prezento-
wał	prace	utalentowanych	raszyńskich	gim-
nazjalistów.

Elżbieta Kuczara  ▪
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PANIE MIECZYSŁAWIE – DZIĘKUJEMY
	 W	tym	roku,	po	12	latach	służby	miesz-
kańcom,	zakończył	swoje	„sołtysowanie”	
w	Dawidach	Mieczysław	Bury.	W	zasadzie	
nie	trzeba	byłoby	pisać,	czy	dobrze	pełnił	swą	
powinność,	widząc	kwiaty	i	podziękowania	
jakimi	obdarzyli	go	jego	mieszkańcy	w	cza-
sie	wyborów	nowego	sołtysa.	Jednak	wobec	
naprawdę	dużych	osiągnięć	warto	choć	
w	pary	słowach	je	przybliżyć.	Swoje	działania	
na	rzecz	bliższego	i	dalszego	otoczenia	roz-
począł	25	lat	temu.	Tworzył	społeczne	komi-
tety	budowy	ulic.	Przy	jego	aktywnej	pomocy	
powstały:	Złote	Łany,	Kinetyczna,	Tereckiego	
i	Skrótowa.	Za	swój	największy	sukces	uważa	
pomyślne	pertraktacje	z	GDDKiA	w	sprawie	
włączenia	w	projekt	trasy	S2	wiaduktu	na	
ul.	Złote	Łany	ze	ścieżką	rowerową	i	chod-
nikiem.	W	ostatniej	kadencji	przyczynił	się	
do	licznych,	korzystnych	zmian	w	Dawi-
dach,	gdzie	powstały:	sygnalizacja	świetlna	
na	skrzyżowaniu	Warszawskiej	i	Długiej,	
z	piękną	kapliczką	Matki	Boskiej,	chodniki,	
lustra	na	skrzyżowaniach,	postawione	zostały	
pojemniki	na	ekologiczne	odpady.
	 Pan	Mieczysław	dbał	nie	tylko	o	inwe-
stycje.	Równie	ważna	była	dla	niego	pomoc	
mieszkańcom,	którym	pomagał	uzyskiwać	
zapomogi,	renty	socjalne,	dzieciom	darmowe	
obiady	w	szkole	a	biednym	rodzinom	opał	

na	zimę.	Dla	rolników	przeprowadzał	szko-
lenia	unijne	i	remonty	opryskiwaczy.	Zajmo-
wał	się	też	opieką	nad	bezdomnymi	psami,	
które	pomagał	wyłapywać	w	potem	odwozić	
do	schroniska	dla	zwierząt.	
	 Za	wszystkie	te	i	inne,	nie	wymienione	
jeszcze	czyny	został	w	2009	roku	odznaczony	
medalem	Zasłużony	dla	Gminy	Raszyn.	Pan	
Mieczysław	podkreśla,	że	wszystkie	te	dzia-
łania,	poza	wiaduktem	nad	ul.	Złote	Łany	
zawdzięcza	Radnym:	Tadeuszowi	Pawlikow-
skiemu	i	Kazimierzowi	Bobowskiemu	oraz	
Wójtom	Januszowi	Rajkowskiemu	i	Piotrowi	
Iwickiemu.
	 Pan	Mieczysław	zakończył	oficjalną	
pracę	ze	względu	na	stan	zdrowia.	Znając	
go	jednak	wiadomo,	że	dalej	będzie	służył	
pomocą	i	radą.

Małgorzata Kaiper  ▪

ANKIETA
	 Przez	dwa	miesiące	czytelnicy	strony	
piotriwicki.pl	oddawać	głosy	opiniując	kwe-
stię	budowy	domu	kultury	w	Raszynie.
	 Oddano	695	głosów	z	czego	607	było	
na	„TAK”	a	88	na	„NIE”.	

Na	zdjęciu	finalny	efekt	ankiety.

	 Jak	widać	aż	87	%	respondentów	widzi		
konieczność	i	to	w	najbliższym	czasie	pod-
jęcia	działań	na	rzecz	dokończenia	budowy	
Domu	Kultury.

Piotr Iwicki  ▪

	 Bardzo	się	cieszę,	że	zaczynacie	robić	coś	z	Domem	Kultury.	Najwyższy	czas	aby	zaczął	
służyć	ludziom,	jest	tak	bardzo	potrzebny.	Na	pewno	przyjadę	na	otwarcie.	Pozdrawiam	
tą	drogą	cały	Raszyn,	parafian,	wszystkich	Was	kochani,	mam	w	moim	sercu.

Ksiądz prałat Stanisław Leszczyński  ▪

Na	zdjęciu:	
Ksiądz	Prałat	Stanisław	Leszczyński	z	dyrektor	GOK	Elżbietą	Kuczarą	

w	Domu	Księży	Emerytów	w	Otwocku

1 1

KULTURA I OŚWIATA A POLITYKA
 „Podniesienie	poziomu	kulturalnego	
populacji	ma	bezpośredni	wpływ	na	dochód	
narodowy.	To	korelacja	stała	i	całkowita”	
–	stwierdza	Raport	Attaliego,	przygotowany	
na	zamówienie	prezydenta	Francji	 Sar-
kozy’ego,	wobec	coraz	szerszej	społecznej	
krytyki	francuskiego	systemu	kształcenia.	
Mówi	on	jednoznacznie,	że		nawet	w	dobie	
kryzysu,	nie	wolno	zapominać	o	konieczności	
faktycznego	podnoszenia	poziomu	kultury	
społeczeństwa.	Prezentowana	zależność	obo-
wiązuje	na	każdym	szczeblu	administracji:	
zarówno	krajowym,	tworzącym	prawne	pod-
stawy	działania	jak	i	samorządowym	–	realizu-
jącym	je	tu	i	teraz.
	 W	tę	myśl	jednoznacznie	wplatają	się	dzia-
łania	rozpoczęte	przez	nasze	aktualne	władze	
samorządowe:	nadanie	właściwej	rangi	proble-

mom	gminnej	oświaty	i	kultury	poprzez	stwo-
rzenie	stanowiska	z-cy	wójta	zajmującego	się	
głównie	sprawami	z	tym	związanymi,	dąże-
nie	do	wykończenia	i	oddania	mieszkańcom	
do	użytku	Domu	Kultury	w	budynku	przy	Al.	
Krakowskiej,	finansowanie	faktycznych	a	nie	
pozornych	działań	na	rzecz	rozwoju	gminnej	
kultury.	Dążenie	do	przywrócenia	świetności,	
niedocenianej	przez	lata	i	popadającej		w	ruinę	
Austerii,	to	kolejne	elementy	tej	polityki.	
	 Kultura	 i	oświata	nie	mogą	podlegać	
koniunkturalnym	zmianom.	Historia,	naszej	
gminy	też,	uczy,	że	jeżeli	podlegają,	to	ich	po	
prostu	nie	ma,	albo	bardzo	kuleją.	Jedno	i	dru-
gie	wymaga	wolności,	a	zamykanie	w	klat-
kach	zależności,	nie	pozwalając	skupiać	się	
na	prawdziwych	wyzwaniach	–	niszczy.	Nie	
musimy	daleko	szukać.	Wprowadzanie	czę-

stych	zmian	w	raszyńskim	gimnazjum	zna-
cząco	obniżyło	jego	wyniki	nauczania	i	wycho-
wania,	zaniedbania	w	dotowaniu	kultury	lub	
koncentrowanie	się	na	niszowych	działaniach	
dla	wybranych	(vide	nauka	kontredansa	
z	balem	w	Pałacu	w	Falentach)	wprowadziło	
ją	dosłownie	„pod	schody”	raszyńskiego	
Urzędu.	Stworzony	w	2005	roku,	z	gotowym	
zezwoleniem	na	budowę	projekt	Domu	Kul-
tury	został	przez	poprzedniego	wójta	odło-
żony	ad	acta,	a	budynek	i	sąsiednia	działka	
przeznaczone	do	sprzedaży.	Na	szczęście	ten	
zamiar	się	nie		powiódł,	a	obecna	Rada	Gminy	
wyraziła	zgodę	na	wycofanie	nieruchomo-
ści	ze	sprzedaży.	Teraz	konieczne	są	kolejne	
kroki,	dzięki	którym	Dom	Kultury	powstanie	
jak	najszybciej.

Małgorzata Kaiper  ▪

Tak żegnano p. Mieczysława
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	 Aby	przybliżyć	ich	sylwetki	mieszkańcom,	
redakcja	KR zadała	pytania	nowo	wybranym	
sołtysom	i	przewodniczącym	zarządów	osiedli.	
Ze	względu	na	różnicę	stażu	podzieliliśmy	ich	
na	dwie	grupy:	tych,	którzy	pełnią	funkcję	po	raz	
pierwszy	oraz	tych,	którzy	mają	doświadczenie.	
Pierwsza	grupa	odpowiedziała	na	pytanie: W jaki 
sposób postrzega Pan swoją funkcję? Druga	grupa	
mogła	pochwalić	się	osiągnięciami	z	ostatniej	
kadencji.	Wspólnym	pytaniem	było:	 
Jakie sprawy Pani / Pan uważa za priorytetowe 
dla swojej miejscowości?

I. NOWI SOŁTYSI

Bożena KĄCKA – FALENTY DUŻE
1.	Sołtys	to	osoba,	której	zadaniem	jest	pomaga-
nie	mieszkańcom.	Ma	większe	wejście	do	urzędu	
niż	zwykły	obywatel,	dlatego	może	zdecydowa-
nie	usprawnić	jego	działania	wśród	mieszkań-
ców.	Pełniąc	tę	funkcję	mam	zamiar	trzymać	się	
tych	zasad.
2.	Najważniejsze	jest	dokończenie	kanalizacji	
oraz	zainstalowanie	spowalniaczy	przy	ul.	Źró-
dlanej	–	kierowcy	omijający	al.	Krakowską	jeżdżą	
zdecydowanie	zbyt	szybko,	co	stwarza	zagro-
żenie	dla	mieszkańców.	Zależy	nam	również	
na	placu	zabaw	i	organizacji	miejsca	dla	dzieci.

Elżbieta MARZEC SZELĄG – SŁOMIN
1.	To	osoba	funkcjonująca	w	swojej	wsi,	nasta-
wiona	na	pomoc	mieszkańcom,	integrację,	spo-
tkania	z	ludźmi,	organizację	wycieczek.	Sołtys	
musi	być	gospodarzem	całej	wsi.
2.	W	ciągu	najbliższych	4	lat	chciałabym	zor-
ganizować	plac	zabaw,	ograniczniki	prędko-
ści,	zadbać	o	czystość	okolicy.	Najważniejsza	
jest	współpraca	z	mieszkańcami.	Zależy	mi	
na	organizacji	sekcji	sportowej	dla	młodzieży	
przy	współpracy	ze	szkołą.	Jestem	nauczycielem	
licealnym	i	z	perspektywy	tej	pracy	widzę,	jak	
bardzo	zaniedbana	jest	młodzież.	Chciałabym	
zorganizować	dla	nich	klub,	w	którym	mogliby	
się	spotykać.

Katarzyna IWANICKA – DAWIDY 
1.	Sołtys	to	łącznik	między	mieszkańcami	
a	samorządem	gminnym.
2.	Najważniejsze	są	kanalizacja	i	odwodnie-
nie.	To	sprawy	o	których	wspominała	pewnie	
większość	z	nas.	Kolejna	rzecz,	która	podnio-
słaby	rangę	okolicy,	o	której	marzą	mieszkańcy,	
to	odnowa	budynku	OSP	oraz	dom	kultury.	
Starsi	ludzie	spotykają	się	w	swoich	domach	
natomiast	młodzież	często	może	spotkać	się	
tylko	na	przystankach.	A	przecież	siła	jest	wła-
śnie	w	nich	–	nikt	za	nas	o	nich	nie	zadba.

Ryszard KOWALCZYK – RYBIE I
1.	Sołtys	to	osoba	niosąca	pomoc	mieszkańcom,	

rozwiązująca	ich	problemy	związane	z	pracą	
Urzędu.	
2.	Priorytety	na	moim	osiedlu	to	dokończenie	
przystanku	dla	wysiadających	przy	Okrężnej	
oraz	przygotowanie	chodników	na	kolejnych,	
koniecznych	odcinkach	-	w	wielu	miejscach	
ich	brakuje	co	stwarza	niebezpieczne	sytuacje.	
Jedno	z	okolicznych	przedsiębiorstw	tworzące	
nadmierny	hałas	oraz	wprowadzające	TIR-y	
na	ul.	19-go	Kwietnia	niszczy	nową	nawierzch-
nię.	Mieszkańcom	zależy	na	zorganizowaniu	
ograniczenia	tonażu	dla	ruchu	samochodowego	
w	tym	miejscu.

Alina WOLSKA – RASZYN II
1.	Sołtys	jest	pośrednikiem	między	ludźmi	
a	urzędem,	mieszkańcami.	Powinien	rozmawiać	
z	ludźmi	interesować	się	ich	problemami.	
2.	Musimy	zadbać	o	porządek	na	osiedlu,	oraz	
remont	ogródka	jordanowskiego.	Zabawki	
i	ławki	są	po	prostu	w	złym	stanie.	Potrzebne	
są	śmietniki,	kubły	na	psie	odchody.	Zdarzają	
się	zaniedbane	posesje,	wyraźnie	zaburzające	
wygląd	otoczenia,	czasami	stwarzające	zagroże-
nie	pożarowe.
  
Ewa SZURMACZ – NOWE GROCHOLICE
1.	Sołtys	to	 łącznik	między	społecznością	
a	gminą.	Powinien	być	dla	mieszkańców	osobą	
godną	zaufania	i	swoistym	pogotowiem	pomoc-
niczym.
2.	Priorytety	dla	naszej	miejscowości	to	przedłu-
żenie	Traktu	Grocholickiego	do	Al.Krakowskiej,	
co	w	dużym	stopniu	poprawiłoby	komunikacje	
z	Raszynem,	zapewnienie	dzieciom	dojazdu	
do	szkoły	oraz	poprawa	nawierzchni	ulic.

Jarosław ARANOWSKI – DAWIDY   BANKOWE
1.	Czasy	kiedy	Sołtys	kojarzony	był	z	poborcą	
podatkowym	odchodzą	powoli	w	niepamięć.	
Chciałbym	zaktywizować	do	działania	na	rzecz	
naszego	sołectwa	jak	największą	liczbę	miesz-
kańców.	Zaproponowałem	sołtysom	ościennych	
miejscowości,	Dawid	i	Ład,	wspólne	działania	
ukierunkowane	na	poprawę	sytuacji	mieszkań-
ców	naszego	regionu.	Sołtys	powinien	łączyć	
a	nie	dzielić.	
2. Dawidy	Bankowe	nie	były	jak	dotychczas	roz-
pieszczane	przez	gminne	władze.	Brakuje	nam	
dosłownie	wszystkiego,	od	kanalizacji	sanitarnej	
i	przeciwdeszczowej	począwszy,	poprzez	brak	
dróg,	chodników,	świetlicy,	terenów	sportowo-
-rekreacyjnych,	placów	zabaw,	na	braku	oświe-
tlenia	wielu	ulic	skończywszy.	Naprawdę	jest	
o	co	walczyć	i	ja	tę	walkę	podejmę.

II. SOŁTYSI PONOWNIE WYBRANI

Kazimierz OSTROWSKI – JAWOROWA I
1.	Skanalizowane	są	boczne	ulice	do	War-

szawskiej,	niektóre	ulice	zostały	utwardzone.	
To	zasługa	trochę	moja,	ale	również	radnego	
naszego	rejonu.
2.	Pierwsza	sprawa	do	zrobienia	to	utwardzenie	
ulic	bocznych	–	tam,	gdzie	nie	jest	to	zrobione	
mamy	bajoro.	Druga	sprawa	to	studzienki	
w	ulicy	Warszawskiej.	Trzecia	to	chodnik	
po	lewej	stronie	tej	ulicy,	konieczny	do	popra-
wienia	bezpieczeństwa.	Za	pieniądze	sołeckie	
chcemy	zorganizować	wycieczkę	dla	mieszkań-
ców	na	dwa	autokary,	a	z	okazji	pożegnania	lata	
piknik	rodzinny.

Maria BRZEZIŃSKA – PODOLSZYN  NOWY
Mamy	chodnik	i	wodociąg	na	ul.	Długiej.	Mamy	
własną	pętlę	autobusową.	Wykonaliśmy	oświe-
tlenie	ul.	Długiej	i	ul.	Wygody.	Mamy	plan	
zagospodarowania	przestrzennego,	¾	działek	
odrolnionych.	Już	po	raz	trzeci,	dzięki	zaufaniu	
mieszkańców,	pełnię	funkcję	sołtysa.	Jestem	im	
za	to	wdzięczna	i	myślę	że	z	pomocą	Urzędu	nie	
stracę	ich	zaufania.
Priorytetem	jest	wykonanie	kanalizacji	sanitarnej,	
dokończenie	sieci	wodociągowej	oraz	wybudo-
wanie	chodnika	przy	ulicach:	Wygody,	Olszyno-
wej,	Pogodnej	i	Złotej.	Ważne	jest	odwodnienie	
całej	miejscowości	-	przez	ostatni	rok	posiadłości	
mieszkańców	były	zalewane	przez	wody	grun-
towe.	Brakuje	oświetlenia	na	ul.	Olszynowej	
i	Olszynkowej	oraz	utwardzenia	ul.	Pogodnej	
i	Olszynkowej.	Nie	mamy	placu	zabaw	dla	
dzieci,	których	w	ostatnich	latach	znacznie	przy-
bywa.

Gajewski SŁAWOMIR – FALENTY  NOWE
1.	Sołtys	to	kontakt	z	ludźmi	i	urzędem.	Poma-
gam	załatwić	sprawy	mieszkańców.
Najważniejsza	w	tej	chwili	jest	kanalizacja	
i	odwodnienia.	To	sprawy	priorytetowe.

Danuta WOŹNIAK – WYPĘDY
Jest	kilka	spraw,	które	rozpoczęłam	w	poprzed-
nich	latach.	Teraz	chciałbym	je	zakończyć.	
Pierwsza	to	przeprowadzenie	regulacji	prawnej	
działki	88/2	i	przekształcenie	jej	we	wspólnotę	
gruntową	wsi.	Kolejna	to	odwodnienie	poprzez	
odprowadzenie	wód	gruntowych	do	rowów	
melioracyjnych	i	wzmocnienie	ich	skarp.	Ważną	
sprawą,	którą	prowadzi	rada	sołecka	z	gminną	
inspektor	od	spraw	drogownictwa	to	stworze-
nie	poprawienie	bezpieczeństwa	dróg	w	Wypę-
dach,	a	także	położenie	nowej	nakładki	asfalto-
wej,	która	będzie	tańsza	niż	ciągłe	łatanie	dziur	
i	pomoże,	w	czasie	EURO	2012	godnie	reprezen-
tować	naszą	wieś.
Przy tej okazji chciałabym podziękować moim wybor-
com i ludziom dobrej woli, którzy mnie poparli 
w wyborach, jeszcze raz mi zaufali i obdarzyli manda-
tem na kolejną kadencję sołtysa.

NOWI SOŁTYSI I PRZEWODNICZĄCY RAD OSIEDLI
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NOWI SOŁTYSI I PRZEWODNICZĄCY RAD OSIEDLI
Krystyna BONDER – SĘKOCIN NOWY
1.	Doprowadziliśmy	sieć	wodociągową,	korzy-
stamy	z	funduszy	sołeckich,	które	możemy	prze-
znaczyć	na	zaspokojenie	części	naszych	potrzeb	
–	część	poszła	na	projekt	chodnika	i	oświetlenie	
drogi	serwisowej.	Położenie	Sękocina	Nowego	
jest	specyficzne,	ponieważ	al.	Krakowska	dzieli	
miejscowość	na	dwie	części	ale	liczymy	na	połą-
czenie	jej	bezpiecznymi	skrzyżowaniami	z	przej-
ściami	dla	pieszych.
2.	Nasze	priorytety	to	bezpieczeństwo	i	kana-
lizacja.	Doczekaliśmy	się	wodociągu,	liczymy,	
że	na	kanalizację,	chodnik	i	oświetlenie	też	się	
doczekamy.	Zależy	nam	też	na	sygnalizacji	
świetlnej	-	na	terenie	miejscowości	mamy	dwa	
niebezpieczne	skrzyżowania	na	których	docho-
dzi	do	wielu	wypadków.	Przy okazji chciałabym 
podziękować mieszkańcom Sękocina Nowego za to, 
że już po raz trzeci obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali 
na swojego przedstawiciela.

Marianna BĄKIEWICZ – LASZCZKI
1.	W	ciągu	ostatnich	czterech	lat	zrobiliśmy	wodo-
ciąg,	do	którego	się	podłączamy.	Oświetliliśmy	
miejscowość,	znacznie	lepszy	jest	też	stan	dróg.
2.	Potrzebujemy	chodnika	na	odcinku	od	Leśnej	
do	Źródlanej,	ok.	400	m.	To	bardzo	ruchliwy	
fragment,	większość	kierowców	uciekająca	
z	al.	Krakowskiej	tędy	robi	objazd.	Potrzebny	
jest	również	chodnik	do	Falent.	W	przyszłości	
myślimy	o	kanalizacji,	której	projekt	już	mamy	-	
będzie	prowadzona	od	Źródlanej	z	Janek.

Stanisław OLEŚNIKI – ŁADY
1.	Udało	nam	się	zorganizować	chodniki	przy	ul.	
Długiej,	co	poprawiło	bezpieczeństwo	mieszkań-
ców.	Niestety,	stał	się	on	też	wałem	przeciwpo-
wodziowym	–	bez	uzgodnienia	ze	spółką	wodną	
gmina	podniosła	jego	wysokość.	Przy	braku	
rowów	melioracyjnych	efekty	są	opłakane	dla	
mieszkańców	prawej	strony	Długiej.
2.	Najważniejsze	jest	odwodnienie	i	rozbudowa	
szkoły.	W	zeszłym	roku	było	400	uczniów,	teraz	
50	odeszło,	przyszło	150.	Ze	względu	na	dużą	
rozwojowość	tych	terenów	za	rok	możemy	
mieć	nawet	700	uczniów,	już	w	tym	roku	szkoła	
będzie	pracowała	od	8	do	18!	Ciągle	mamy	
problem	zalewania	–	zrobiono	odwodnienie	
powierzchniowe,	nadal	jednak	odpompowu-
jemy	wodę	z	piwnicy.		A	to	nie	jedyne	takie	miej-
sce	w	Ładach.

Janina FURMAŃSKA – JAWOROWA II
1.	Zdecydowaną	większość	rzeczy	udało	się	
nam	dokonać	wspólnie	z	naszym	radnym	Kazi-
mierzem	Wieczorkiem,	oraz	kolejnymi	trzema	
wspaniałymi	wójtami.	Mamy	kanalizację,	uliczki	
boczne	wysypane	tłuczniem,	bez	błota	i	werte-
pów.	Porządnie	zrobiono	ul.	Objazdową	i	wresz-
cie	obniżono	poziom	wody	w	stawie.

2.	U	nas	wiele	już	jest	zrobione.	Potrzebne	jest	
wykonanie	całej	ul.	Ukośnej,	dosypanie	tłucznia	
i	wyrównanie	ulic	bocznych,	uporządkowanie	
terenu,	szczególnie	zniszczonego	przez	budowę	
autostrady.

Adam KAZUBEK – JANKI
1.	Jesteśmy	teraz	w	trakcie	realizacji	kilku	pro-
jektów:	kończymy	wodociągi,	zaczynamy	kana-
lizację,	mamy	gotowe	projekty	chodników	dla	
następnych	ulic.	Dzieje	się	dużo	a	mamy	nadzieję	
na	jeszcze	więcej.	
2.	Zależy	nam	na	budowie	świetlicy	środowisko-
wej	i	placu	zabaw.	Takie	miejsca	są	potrzebne	
do	integracji	społeczności.	To	priorytety,	któ-
rymi	chciałbym	się	zająć	w	najbliższym	czasie.	
Konieczne	będzie	też	dopilnowanie	realizacji	
inwestycji,	o	których	mówiłem	wcześniej.

Elżbieta SZELĄG – RYBIE III
1.	Całe	nasze	Rybie	jest	skanalizowane,	część	
ulic	udało	się	utwardzić,	położyć	asfalt	i	kostkę.	
Zmieniliśmy	oświetlenie	na	lampy	sodowe,	lepiej	
oświetlające	ulicę.		W	wielu	miejscach	mamy	
nowe	progi	spowalniające	i	lustra.
2.	Konieczna	jest	przebudowa	sieci	gazowej,	
położenie	asfaltu	i	kostki	na	kolejnych	uli-
cach.	Trzeba	utwardzić	ul.	Żytnią,	Aksamitną,	
Malwy,	Lecha	oraz	Kasztanową	i	kolejną	część	
Środkowej.	Potrzebujemy	co	najmniej	czterech	
tablic	informacyjnych.	Chcemy	też	wprowadzić	
zbiórkę	odpadów	podobną	do	tej	w	Rybiu	II.

Henryka KOPER – RASZYN I
1.	Udało	się	zrobić	ul.	Godebskiego,	Dolną,	
dokończyć	kanalizację	i	wodociąg	na	Raszynie	
I,	ul.	Pruszkowska,	powstał	Orlik,	nowe	przed-
szkole,	dosadziliśmy	zieleń	na	ul.	Gałczyńskiego.
2.	Konieczne	jest	wykorzystanie	placu	przy	
ul.	Pruszkowskiej	np.	jako	parking	dla	Orlika	
i	przedszkola.	Teraz	najważniejszą	rzeczą	jest	
zrobienie	kładki	nad	al.	Krakowską.	Trzeba	
zająć	się	bezpieczeństwem	na	skrzyżowaniach	
przy	ul.	Słowikowskiego,	Pruszkowskiej	oraz	
Wysokiej	i	uporządkować	plac	zabaw	przy	
ul.	Jesiennej.	
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Osiedla Raszyn 
I za bardzo liczne przybycie na Zebranie Ogólne 
Mieszkańców w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Osiedla i Zarządu Osiedla oraz za okazanie zaufania 
dla mojej osobie. Dołożę wszelkich starań, aby godnie 
Państwa reprezentować i służyć wszelką pomocą.

Gabriela KACZOROWSKA – PUCHAŁY
1.	W	ciągu	ostatnich	4	lat	wykonaliśmy	część	
Planu	Odnowy	Wsi,	mamy	nowy	teren	rekre-
acyjny,	zainstalowany	spowalniacz	z	przejściem	
dla	pieszych	na	ulicy	Centralnej	oraz	odtwo-
rzony,	pogłębiony	i	wyłożony	kostką	Eko	rów	
melioracyjny.	

Priorytety	na	najbliższą	kadencję	to	wykończenie	
terenu	rekreacyjnego	oraz	skanalizowanie	całych	
Puchał.	Zależy	nam	na	chodnikach	dla	pieszych	
we	wsi	przy	ul.	Żwirowej	i	Centralnej,	kładce	
dla	pieszych	przez	Raszynkę,	ścieżce	łączącej	
Puchały	z	Raszynem,	zainstalowanie	spowal-
niacza	na	ulicy	Centralnej,	pełne	doświetlenie	tej	
ulicy	oraz	modernizacja	linii	energetycznej	w	tej	
części	wsi,	w	której	dotychczas	jej	nie	przepro-
wadzono.

Krzysztof DZIEKAŃSKI – SĘKOCIN  STARY
1.	Ostatnie	cztery	lata	to	głównie	sprawy	drobne:	
naprawa	dróg,	interwencje	przy	zalewniach.	
Dopiero	czekamy	na	niektóre	inwestycje.
Kanalizacja.	W	tym	roku	mają	być	gotowe	pro-
jekty	jej	dla	Sękocina.	Potrzebny	będzie	chodnik	
przy	ul.	Rolnej,	choć	będzie	trudno	bo	ulica	jest	
wąska.	Walczymy	o	światła	drogowe	na	Sęko-
cińskiej.	Jest	koncepcja	rozbudowy	przedszkola,	
rozbudowy	szkoły.	Zależy	nam	też	na	ograni-
czeniu	zalewania	posesji	w	niektórych	miejscach	
wsi.

Kazimierz CHOROMAŃSKI – FALENTY OSIEDLE
1:	Osiedle	Falenty	posiada	program	roz-
woju,	zaakceptowany	przez	mieszkańców	
w	momencie	wybierania	radnego.	Jako	Prze-
wodniczący	Rady	Osiedla,	zamierzam	reali-
zować	poprzez	organizowanie	mieszkańców	
do	czynnego	udziału	w	wykonywaniu	tego	
programu.	Najlepsze	efekty	spodziewam	się	
uzyskać	poprzez	szeroko	pojętą	integrację,	
wyzwalającą	poczucie	wzajemnej	samopomocy	
w	sprawach	socjalno-bytowych,	kulturalnych	
oraz	porządkowych.	Będę	również	przekazywał	
do	Urzędu	wnioski	i	uwagi	mieszkańców	a	ich	
samych	informował	o	etapie	zgłoszonych	przez	
nich	spraw.	
2.	Najważniejsze	w	tej	kadencji	będzie	rozwiąza-
nie	skomplikowanego	systemu	kanalizacji,	zli-
kwidowanie	podtopień	na	terenie	wsi	oraz	usta-
lenie	z	Instytutem	i	Gminą	statusu	ul.	Magnolii,	
Kaczeńcowej,	Azalii	i	Wrzosowej	w	celu	wyko-
nania	nawierzchni	tych	ulic	oraz	kanalizacji	
deszczowej.	Ponadto	współpraca	z	Filią	GOK	
w	Falentach	w	sprawie	organizacji	zajęć	pro-
filowanych	dla	dzieci	i	młodzieży,	imprez	kul-
turalnych,	integracyjnych	i	szkoleniowych	oraz	
placu	zabaw	dla	dzieci	jak	również	współpraca	
z	GOS	i	z	Instytutem	w	sprawie	zorganizowa-
nia	boiska	sportowego	oraz	prowadzenia	zajęć	
rehabilitacyjnych	na	basenie	w	Raszynie	i	na	sali	
w	Falentach	wreszcie	wsparcie	działalności	OSP	
oraz	Klubu	Seniora	w	Falentach.

Andrzej GÓRECKI – SOŁTYS RYBIA II	zrezygno-
wał	z	wypowiedzi	na	rzecz	artykułu	o	funduszu	
sołeckim.

rozmowy prowadziła Zofia Kaiper  ▪
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MIESZKAMY BEZPIECZNIEJ
MIESZKAMY BEZPIECZNIEJ
	 Jak	w	każdym	samorządzie,	również	
w	naszym	powiatowym	koniec	czerwca	
i	lipiec	to	czas	podsumowań	oraz	rozliczeń.	
Przed	miesiącem	prezentowałem	wyniki	
działania	 jednostek	 straży	pożarnych,	
zarówno	zawodowych	jak	i	ochotniczych	
na	terenie	powiatu	pruszkowskiego.	Dzi-
siaj	kilka	słów	o	analizie	zagrożeń	objętych	
działaniem	strażaków	oraz	o	bezpieczeń-
stwie	publicznym,	nad	którym	pieczę	spra-
wuje	policja.

ZAGROŻENIA DLA GMINY
	 Dokonana	przez	Komendę	Powiatową	
Straży	Pożarnej	analiza	zagrożeń	dla	Gminy	
Raszyn	napawa	optymizmem	budząc	też	
naszą	czujność.	Z	jednej	strony	nie	posia-
damy	na	terenie	gminy	zakładów	z	sub-
stancjami	niebezpiecznymi	a	duże	obiekty	
użyteczności	publicznej	ograniczają	się	
do	centrów	handlowych.	Budynków	hote-
lowych	również	podlegających	specjalnym	
normom	bezpieczeństwa	mamy	w	raptem	
pięć.	Oczywiście	miejscami	zagrożenia	
objętego	działaniem	strażaków	są	również	
drogi	(tzw.	zdarzenia	miejscowe)	pod	tym	
względem	statystyka	w	naszej	gminie	jest	
wypadkową	zagęszczenia	 ruchu.	Para-
doksalnie	to	co	nas	gnębi	–	permanentne	
korki	w	Al.	Krakowskiej	 –	ograniczają	
liczbę	poważnych	wypadków,	bowiem	
pojazdy	wolno	 jadące	 narażone	 są	 na	
stłuczki	a	nie	na	kolizje	zagrażające	życiu	

i	zdrowiu.	Spadku	licznych	„stłuczek”	nie	
należy	się	spodziewać.	Podobnie	sprawa	
się	ma	z	zagrożeniami	zalań	i	podtopień.	
Jak	wynika	 ze	 sprawozdań:	w	 gminie	
Raszyn:	„Na	podstawie	ubiegłorocznych	
działań	w	zakresie	usuwania	 skutków	
zalań	budynków	mieszkalnych	oraz	dróg	
wodami	opadowymi	należy	spodziewać	
się,	że	w	bieżącym	roku	sytuacja	może	się	
powtórzyć	w	następujących	miejscach:	/…/		
Raszyn	–	ulice	Grocholicka,	Godebskiego,	
Kościuszki,	Lotnicza,	Sportowa	i	Szkolna;	
Rybie	 –	ul.	Zakole;	Dawidy	–	ul.	War-
szawska	 i	Starzyńskiego;	Falenty	Duże	
–	ul.	Azalii	 i	Wrzosowa;	Jaworowa	–	ul.	
Warszawka,	Narożna,	Objazdowa;	Sękocin	
Stary	–	ul.	Starowiejska;	Łady	–	ul.	Długa.	
Biorąc	pod	uwagę	fakt	oczyszczenia	przez	
nasz	Urząd	licznych	rowów	melioracyjnych	
oraz	budowanie	odwodnień,	liczba	tych	
zagrożeń	powinna	spaść.	Warto	też	zauwa-
żyć,	że	nasz	samorząd	gminny	przekazał	
OSP	ponad	308	tysięcy	złotych	(w	całym	
powiecie	łącznie	prawie	2	miliony).	Samo-
rząd	powiatowy	przekazał	PSP	541,5	tysiąca	
złotych.

DZIAŁANIA POLICJI
	 Samorządy	gminne	dotowały	w	roku	
2010	Komendę	Powiatową	na	poziomie	
541,5	tys	złotych,	z	czego	Rada	Powiatu	
–	57,5	tyś	złotych.	Nasz	samorząd	gminny	
przekazał	raszyńskiej	policji	prawie	125	
tys	 zł , 	 najwięcej 	 ze	wszystkich	 gmin	

w	powiecie,	np.,	przez	co	znacząco	wpły-
nęła	na	opłacanie	tak	potrzebnych	służb	
patrolowych.	Pod	względem	bezpieczeń-
stwa	na	drogach	rok	2010	był	znacznie	
lepszy	od	2009.	W	powiecie	odnotowano	
o	40%	mniej	wypadków!	W	gminie	Raszyn.	
wypadków	 odnotowano	 o	 35%	mniej	
a	kolizji	o	prawie	8%	mniej.	Pod	wzglę-
dem	przestępczości	w	powiecie	wykry-
walność	wynosi	prawie	59%	(w	Raszynie	
50,5%).	W	roku	2010	na	tle	2009	spadła	
liczba	bójek,	rozbojów	i	kradzieży	rozbój-
niczej,	kradzieży	samochodów	i	uszkodzeń	
mienia.	Niestety	wzrosła	liczba	kradzieży	
z	włamaniem,	 zaboru	 cudzego	mienia	
i	przestępstw	związanych	z	posiadaniem	
i	obrotem	narkotykami.	Najwięcej	wzrosła	
przestępczość	gospodarcza	(o	27	procent	
w	stosunku	do	roku	2009).		W	tym	gronie	są	
np.	wyłudzenia	za	pośrednictwem	serwisu	
Allegro	(jeden	z	przestępców	posiadając	
13	fałszywych	tożsamości	oszukał	ponad	
pół	tysiąca	osób)	oraz	oszustwa	bankowe	
(wprowadzanie	w	błąd	pracowników	ban-
ków,	wyłudzanie	przelewów).	Pojawiły	się	
nowe	przejawy	przestępczości	narkotyko-
wej.	W	powiecie	pruszkowskim	zlikwido-
wano	5	upraw	konopi	indyjskich	(marihu-
any)	z	czego	3	w	gminie	Raszyn.	Rośliny	
hodowano	w	wynajętych	domach;	w	jed-
nym	z	nich	obywatele	wietnamscy	mieli	
1431	sadzonek	i	115	kilogramów	gotowego	
do	sprzedaży	suszu.	W	gminie	Nadarzyn	
zlikwidowano	fabrykę	amfetaminy.
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CZY WIESZ ŻE...
LAUREATKA Z RASZYNA
	 W	czasie	VII	Sesji	Rady	Powiatu	wręczono	
nagrody	w	XIII	edycji	Ogólnopolskiego	Kon-
kursu	Plastycznego	pod	hasłem		„Powódź,	
pożar,	dniem	czy	nocą	–	straż	przychodzi	ci	
z	pomocą”.	Do	etapu	wojewódzkiego	Powia-
towa	Komisja	Konkursowa	zakwalifikowała	
m.in.	Paulinę	Marczak	z	naszego	raszyńskiego	
Gimnazjum,	która	zwyciężyła	w	III	grupie	wie-
kowej	(13-16	lat).	Gratulujemy.

BĘDZIE PRZEJŚCIE
	 Radni	powiatu	pruszkowskiego	wyasy-
gnowali	pieniądze	na	budowę	blisko	dwu-
dziestu	przejść	dla	pieszych	z	sygnalizacją	
świetlną	na	drogach	powiatowych.	W	pierw-
szej	kolejności	powstaną	one	w	pobliżu	
szkół.	Jedno	z	nich	znajdzie	się	w	tym	roku	
w	Ładach	przy	tamtejszej	szkole	podstawo-
wej.

RADA MUZEUM
	 Uchwałą	VIII/76/11	Rady	Powiatu	Prusz-
kowskiego,	Piotr	Iwicki	radny	powiatowy	
z	terenu	gminy	Raszyn	(wójt	w	latach	2002-
2006)	został	członkiem	Rady	Muzeum	Dulag	
121	w	Pruszkowie.	Nasz	radny	został	też	eks-
pertem	w	dziedzinie	kultury	Miasta	Stołecz-
nego	Warszawy.

NOWE SKRZYŻOWANIE
	 Ruszył	proces	inwestycyjny	związany	
z	rozbudową	skrzyżowania	Al.	Krakow-
skiej	z	Al.	Hrabską	i	nową	drogą	dopełnia-
jąca	skrzyżowanie	od	strony	pól.	Będzie	ona	
połączona	z	istniejąca	ul.	Sokołowską.	Dzięki	
temu	zniknie	dotychczasowe	skrzyżowanie	
ul.	Sokołowskiej.	

ABSOLUTORIUM 100%
	 Wszyscy	radni,	bez	względu	na	przyna-
leżność	klubową	i	polityczną,	udzielili	Staro-
ście	pruszkowskiemu	i	zarządowi	absoluto-
rium	za	rok	2010.	Pani	Smolińska	przyznała,	

że	nie	spodziewała	się	takiej	jednomyślności.

GDZIE TEN KRYZYS?
	 Sprawozdania	licznych	samorządów	za	
wykonanie	dochodów	za	rok	2010	wykazują	
przekroczenie	planów.	W	powiecie	prusz-
kowskim	dochody	bieżące	zrealizowano	
na	poziomie	114	procent	planu.	Czy	zatem	
były	niedoszacowane	czy	też	kryzys	to	tylko	
słowo	–	wytrych?	Przypomnijmy,	 są	 to	
kwoty	wpływające	m.in.	z	podatków	w	tym	
PIT	i	CIT.

POWIAT UŚCIŚLA
	 Kontrola	oznakowania	dróg	powiato-
wych	przeprowadzona	przez	Starostwo	
wykazała	liczne	braki,	zaległości	i	nieści-
słości.	Najczęściej	stwierdzano	braki	tablic	
informujących	o	wjeździe	na	teren	zabu-
dowany.	Uzupełniane	są	też	oznakowania	
pionowe	czyli	tzw.	pasy	i	linie	na	drogach.	
Wszystko	w	trosce	o	podniesienia	bezpie-
czeństwa.

WIDZIANE Z POWIATU

Stronę	redaguje	Piotr Iwicki
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MODA NA SPORT POWRACA!
	 Tę	dobrą	wiadomość	przekazuje	nam	
Zarząd	KS	Raszyn	w	sprawozdaniu	z	dzia-
łań	w	2010	r.	Wyniki	sportowe	jednoznacznie	
potwierdzają	coraz	większe	zainteresowanie	
sportem	w	naszej	gminie.	Poczynając	od	naj-
większego	sukcesu	rocznika	1996	prowadzo-
nego	przez	trenera	Adama	Paliwodę,	który	
awansował	do	ligi	mazowieckiej,	poprzez	
satysfakcjonujące	miejsca	w	ligach	pozosta-
łych	roczników,	dobre	wyniki	sekcji	podno-
szenia	ciężarów,	sekcji	bokserskiej,	kończąc	
na	amatorskiej	sekcji	biegowej.	Ta	ostatnia	
czyni	cuda,	przywraca	wiarę	w	siebie	począt-
kującym	biegaczom	z	brzuchami,	w	poważ-
nym	wieku,	którzy	trzy	miesiące	temu	nie	
wierzyli,	że	przebiegną	10	km,	a	dziś	biegają	
taki	dystans	podczas	treningu	z	uśmiechem	
na	twarzy	i	10	kilogramami	mniej.	W	sekcji	
podnoszenia	ciężarów	nasi	twardziele	prze-
rzucają	tony	z	coraz	lepszymi	wynikami.	
Kamil	Pilarski	na	Akademickich	Mistrzo-
stwach	Polski	zajął	6	miejsce.	Jacek	Golański	
został	Mistrzem	Warszawy	do	lat	16	w	kate-
gorii	do	56	kg,	a	Mateusz	Wiśniewski	wicemi-
strzem.	W	kategorii	do	62	kg	wicemistrzem	
został	Krzysztof	Gabriel,	a	jego	brat	Krystian	
zajął	miejsce	III.	Do	reprezentowania	naszej	
gminy	na	wrześniowym	Międzynarodowym	
Turnieju	im.	Michała	Szczepana,	przygotowy-
wani	są	młodzi	bokserzy.
	 Podczas	zebrania	członkowie	zarządu:	
Jacek	Wyszomirski,	Jacek	Gromek,	Andrzej	
Wasik	i	Jacek	Andrzejewski	mogli	pochwalić	
się	rekordowym	przychodem.	Dyrektor	spor-

towy		Marek	Saławiła,	podał,	że	ze	składek	
członkowskich	oraz	od	sponsorów	pozyska-
liśmy	23000	zł.	Dzięki	pracy	szkoleniowej	
trenera	Jacka	Romańczuka	z	tytułu	trans-
ferów	drugie	23.000	zł.	Sukcesem	był	Bieg	
Raszyński,	gromadzący	większą	niż	poprzed-
nio	ilość	mieszkańców	Raszyna,	a	w	prze-
prowadzonym	w	czerwcu	,,Biegu	do	lata	
z	KS	Raszyn’’	uczestniczyło	141	przedszko-
laków.	Tak	z	najmłodszymi,	od	dwóch	lat,	
pracuje	trener	i	bramkarz	KS	Raszyn	Paweł	
Szewczyk,	który	w	przedszkolach	prowadzi	
gry	i	zabawy	z	piłką.	Kiedy	dwa	lata	temu	
KS	Raszyn,	wprowadził	do	placówek	trene-
rów,	nie	marzył	o	takich	wynikach.	Plan	się	
sprawdził,	a	nasze	dzieci	wykazują	obecnie	
ponadprzeciętną	koordynację	ruchową.
	 Sport,	mając	wsparcie	w	wójtach	i	rad-
nych,	może	znaczyć	bardzo	dużo.	Widzę	
olbrzymi	potencjał	jaki	drzemie	w	naszej	
gminie	i	byłoby	smutne,	gdybyśmy	nie	wyko-
rzystali	szansy.	Najwyższy	czas,	żeby	działać	
jeszcze	prężniej.	Dlatego	zarząd	KS	Raszyn,	
w	celu	pozyskania	dodatkowych	środków	
na	sport,	rozpoczął	prowadzenie	działalności	
gospodarczej.	Mamy	nadzieję	na	odciążenie	
w	ten	sposób	budżetu	gminy,	która	zaosz-
czędzone	środki	będzie	mogła	zainwestować	
np.	w	budowę	nowych	obiektów	sporto-
wych.	Nasze	rewelacyjne	pomysły	poznacie	
wkrótce	czytając	biuletyn	,,Kluboteka	KS	
Raszyn’’.	Zarejestrowaliśmy	się	też	jako	orga-
nizacja	pożytku	publicznego.	We	wrześniu	
zaczniemy	nowy	rozdział	szkolenia	mło-

dzieży	rozpoczynając	prace	z	rocznikiem	
naborowym.	Zdradzę	jedynie,	że	w	pracę	
z	najmłodszymi	adeptami	piłkarstwa	zaan-
gażowanych	będzie	kilku	trenerów,	tak	aby	
jak	najwięcej	uwagi	indywidualnie	poświecić	
każdemu	zawodnikowi.	W	tym	czasie	ich	
rodzice	będą	mogli		ćwiczyć	z	zawodnikami	
sekcji	biegowej.	To	jeszcze	nic!	Od	września	
ruszamy	z	warszawską	ligą	oldbojów.	Każ-
dego,	kto	skończył	35	lat	i	chciałby	pobawić	
się	jeszcze	w	piłkę	oraz	poczuć	zapach	szatni	
zapraszamy	do	udziału.	Byłoby	miło	zagrać	
w	meczu	z	takimi	gwiazdami	jak	Jacek	Zie-
liński,	Dariusz	Dziekanowski,	Marek	Jóźwiak	
czy	Roman	Kosecki.	Niestety	zaczynamy	
od	drugiej	ligi,	ale	w	pucharach	oldbojów,	
gdyby	Legia	przyjechała	do	Raszyna,	to	zro-
bimy	imprezę...
	 Dzięki	wsparciu	Urzędu	Gminy	blisko	
setka	dzieci	spędzi	wakacje	na	organizowa-
nym	przez	KS	Raszyn	obozie	sportowym	
w	Olecku.	We	wrześniu	zarząd	KS	Raszyn	
spotka	się	z	zarządem	UKS	Raszyn.	Sypiący	
pomysłami	prezes	UKS	Raszyn	Dariusz	
Murawski	i	zastępca	dyrektora	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Raszynie	Marek	Dutkiewicz	
nawiążą	współpracę	z	nami.	W	planach	jest	
rozwijanie	tenisa	stołowego	i	lekkoatletyki.
	 Statutowym	zadaniem	KS	Raszyn	jest	
rozwój	sportu	i	kultury	fizycznej	na	terenie	
Gminy	Raszyn.	Możemy	wspólnie	to	zadanie	
realizować.	Jest	klimat,	są	chęci…	jest	moda	
na	sport.	Zapraszam.

Piotr Pikiel Prezes KS Raszyn  ▪
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TURNIEJ DZIEWCZĄT W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR DYREKTORA GOS

	 Na	raszyńskim	„Orliku”,	podczas	zawo-
dów	zorganizowanych	przez	Dyrektora	GOS-
u		zaprezentowały	się	piłkarki	z	zespołów:	
Goliata	Leoncin,	Piasta	Piastów,	KS	Raszyn	
i	Orlików	Jeruzal.	Grano	wg	zasady	każdy	
z	każdym,	po	pięć	zawodniczek	w	polu	plus	
bramkarka.	Turniej	wygrywał	ten	zespół,	
który	uzbierał	najwięcej	punktów.
	 Mecze	dziewcząt	to	zupełnie	inne	emocja	
i	gra	niż	u	chłopców.	Tu	nikt	nie	kalkuluje.	
Walka	trwa	od	pierwszego	do	ostatniego	
gwizdka	sędziego	i,	choć	pada	zwykle	mniej	
bramek,	to	emocje	są	ogromne.	Nie	inaczej	
było	i	tym	razem.	Walka	toczyła	się	o	każdy	

metr	boiska	i	każdą	piłkę,	a	zawodniczki	
reagowały	bardzo	żywiołowo	na	wszyst-
kie,	zarówno	udane	jak	i	nieudane	zagra-
nia.	Kibice	obserwujący	mecz	komentowali,	
że	dziewczyny	walczą	bardziej	zawzięcie	
niż	chłopcy.	Od	samego	początku	najle-
piej	radziła	sobie	drużyna	Goliata	Leon-
cin.	W	całym	turnieju	zdobyła	7	punktów	
przy	9	bramkach,	co	zapewniło	zwycię-
stwo.	Tuż	za	nią	z	6	punktami	uplasował	
się	Piast	Piastów.	Trzecie	miejsce	zajęły	
nasze	dziewczyny	z	KS	Raszyn,	które	jako	
jedyne	urwały	punkty	Goliatowi	Leoncin	
remisując	1:1.	Miejsce	czwarte	przypadło	

Orlikom	Jeruzal.	Dziewczyny,	bez	względu	
na	wynik	sportowy	bawiły	się	znakomicie.	
Po	czterech	godzinach	wspólnego	futbolo-
wego	szaleństwa	nadeszła	pora	na	korona-
cje	i	wręczanie	nagród.	Każda	ekipa	dostała	
dyplom	oraz	puchar,	a	wszystkie	uczest-
niczki	medale.	Najlepszą	zawodniczką	tur-
nieju	uznano	Patrycję	Sadecką	z	KS	Raszyn,	
bramkarką	Agatę	Budzik	z	Goliata	Leoncin.	
Królową	strzelców	została	zdobywczyni	
4	bramek	Aldona	Starczewska,	również	
z	Goliata.	Trofea	wręczali	trener	KS	Raszyn	
Łukasz	Wojciechowski	oraz	przedstawiciel	
GOS-u	Maciej	Dąbkowski.
	 Po	wręczeniu	nagród,	dziewczyny	długo	
dyskutowały	z	koleżankami	z	przeciwnych	
zespołów,	podkreślając	znakomitą	organi-
zację	i	atmosferę	zawodów.	Dopytywały	
też	o	kolejne	edycje,	z	góry	zgłaszając	chęć	
udziału.	Nie	pozostaje	więc	nic	innego	jak	
tylko	kontynuować	zmagania	dziewczyn	
w	kolejnych	edycjach	turnieju!

Maciej Dąbkowski  ▪

SPORT

Waleczne piłkarki
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Zapraszamy !  Samodzielnie wykonane, podpisane prace (imię, nazwisko, wiek autora) 
należy dostarczać codziennie w godz. 10.00 - 18.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie,  
ul. Poniatowskiego 20; Raszyn 05-090; tel/fax (22) 720 09 87; e-mail: gok@raszyn.pl; www.gokraszyn.pl

RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!
Witam	serdecznie,	zwłaszcza	miłośników	sztuki,	którzy	21	czerwca	w	Sali	
Widowiskowej	w	GOK	–u	(podziemia	urzędu	Gminy)	mieli	okazję	podzi-
wiać	występy	młodych	raszyńskich	artystów.	W	koncercie	kończącym	rok	
kulturalny	2010/2011	wzięło	udział	32	uczestników	zajęć	muzycznych,	pro-
wadzonych	przez	pana	Piotra	Piskorza.	Repertuar	artystyczny	był	bardzo	
bogaty	i	różnorodny.	Prezentowane	były	zarówno	znane	utwory	ludowe,	
jak	i	muzyka	barokowa	(J.	S.	Bach),	muzyka	klasyczna	(W.	A.	Mozart,	
L.	van	Beethoven),	impresjonistyczna	(E.	Grieg),	współczesna	(Brian	
Adams)	itp.	Uczestnicy	popisywali	się	znajomością	gry	na	pianinie,	key-
boardzie,	skrzypcach	oraz	ładnym	śpiewem	solowym.	Publiczność	każdą	
prezentację	nagradzała	gromkimi	brawami.	Na	uwagę	zasługuje	występ	
artystycznych	rodzin:	3	braci	Morawskich,	rodzeństwa	Pogorzelskich,	Boj-
ków,	Do,	Ha	oraz	utalentowanych	i	wielokrotnie	nagradzanych	w	różnych	
konkursach	uczennice	szkół	muzycznych:	Weroniki	Bojko	i	Zuzi	Bilskiej.
Występom	muzycznym	towarzyszyła	piękna	wystawa	plastyczna	prac	naj-
młodszych	uczestników	zajęć	plastycznych	GOK-u,	prowadzonych	przez	
panią	Barbarę	Zarychtę.	Wszyscy	artyści	otrzymali	podziękowania	i	słodkie	
upominki.
Zapraszam	na	dalsze	spotkania	ze	sztuką	do	GOK	–	u	po	wakacjach.	Cze-
kam	na	listy	z	wakacji.

Pozdrawiam	ciepło	–	Raszyniaczek  ▪

Inez Zielińska

Nadia Zielińska

Ula Choroś

Julia Widuch

Wiktoria Grodzicka

Joanna Gniadek

Patrycja Mianowska

Karolina Hojarska

Inez Zielińska


