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reportaż

Pożegnanie 
lata w Świe-
tliku

11 września w Świetlicy Środowiskowej 
na Rybiu odbyła się druga w tym roku edycja 
Pikniku Rodzinnego, tym razem pod nazwą 
„Pożegnanie lata”. Uczestnikom imprezy, 
dzieciom, młodzieży i dorosłym zapropo-
nowano szereg wspaniałych atrakcji. Szcze-
gólnym urozmaiceniem okazał się udział, 
mieszkających w  Raszynie i okolicach, oby-
wateli Indii. Przedstawili nam swoją kul-
turę, historię i tradycyjne dania; bajecznie 
na scenie prezentowały się hinduskie tan-
cerki, które w narodowych strojach prezen-
towały przepiękne tańce. Piknik cieszył się 
wielką popularnością! Za tak wspaniałym 
sukcesem stał sztab ludzi, którzy w znaczący 
sposób przyczynili się do organizacji imprezy. 
Są to: Stowarzyszenie „Nasze Rybie” ;Radni; 
Sołtysi Rybia 1,2,3; Seniorzy wraz z  zespo-
łem „Rybianie” i lokalna młodzież. Podzię-
kowania należą się także naszym sponsorom, 
bez których pomocy finansowej organizacja 
byłaby znacznie trudniejsza. Są to: firma 
Płytex, ING Uslugi finansowo-ubezpiecze-
niowe, Arc-Mon, PUHP Bruks, Eko-Hetman, 
Elgrom, Kamieniarstwo Budowlane-Pikiel, 
Everfresh, Koło Seniora z Rybia, Gminny 
Ośrodek Kultury, Komenda Policji w Raszy-
nie. Za aktywny udział wszystkim serdecznie 
dziękujemy!

Katarzyna Klimaszewska  ▪
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Atrakcje dla najmłodszych

Na pikniku nie zabrakło naszych Radnych

Przysmaki kuchni hinduskiej

ul. Spokojna zamieniła się 
w ogromną salę widowiskową

Bajeczny taniec hinduski

Piękny taniec zauroczył publiczność Róże za baterieZespół Rybianie jak zwykle wspaniały

Izabela Makarska i Alicja Siewiera 
– solistki zespołu SENIORKI

Wójt Andrzej Zaręba uczestniczył 
w gminnej imprezie

Turniej ping-ponga

Orlik, spełniał swoje zadanie



0 3Kurier raszyńsKi Nr 8 wrzesień 2011  |  www.raszyN.pl

od redaKcji

nasze Plony
4 września 2011 roku świętowaliśmy Gminne 
Dożynki organizowane przez władze samo-
rządowe, księży ze wszystkich parafi i, rol-
ników i pozostałych mieszkańców naszych 
wsi. W czasie uroczystych Mszy Świętych, 
celebrowanych najpierw w kościele w Dawi-
dach Bankowych a potem w Raszynie, takimi 
słowami witał przybyłych Gospodarz naszej 
Gminy Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba:

„Czcigodny Księże Dziekanie, 
czcigodni Księża, Starostowie Dożynek,
 szanowni Goście i wszyscy Mieszkańcy 

Gminy Raszyn

 Nasze życie nierozerwalnie związane jest 
z rytmem przyrody. Jest czas siania i czas zbie-
rania plonów. Dzisiaj w Gminie Raszyn świętu-
jemy. Gminne Dożynki są zwieńczeniem wytrwa-
łej pracy wszystkich pracujących na roli. Mam 
na myśli nie tylko rolników (a tych coraz mniej), 
ale także ogrodników oraz tych mieszkańców, 
którzy cieszą się zbiorami z własnych ogródków 
działkowych. A zatem – to święto całej naszej 
gminnej społeczności. Symbolem tego trudu 
jest wniesiony przez starostów dożynek: panią 

Hannę Wągrodzką i pana Kazimierza Ostrow-
skiego bochen chleba. Życzę nam wszystkim, aby 
nikomu go nie zabrakło. Przedmiotem naszego 
szczególnego podziwu są te przepiękne dożyn-
kowe wieńce. Dziękuję za wytrwałą pracę, dzięki 
której możemy się wspólnie cieszyć jej plonami.
 Po trudach nadszedł  czas świętowa-
nia. Zapraszam więc Wszystkich Państwa 

na rodzinny festyn dożynkowy na stadion spor-
towy w Raszynie. Zapewniliśmy atrakcje wszyst-
kim mieszkańcom: od przedszkolaka do seniora, 
atrakcje dla ducha i dla ciała. Już pora obiadowa, 
więc strażacy zapraszają na smaczną grochówkę. 
Serdecznie zapraszam z korowodem dożynkowym 
na stadion w Raszynie. Świętujmy razem!”

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba  ▪

dożynkowa tradycJa
DOŻYNKI to 
ludowe święto 
o b c h o d z o n e 
p o  z a k o ń -
czeniu żniw 
i innych prac 
p o l o w y c h , 
w y w o d z ą c e 
się z czasów 
przedchrze -
ś c i j a ń s k i c h . 
N a z y w a n o 
j e  w y ż y n k i , 

obrzynki, wieńcowe, potem już bardziej ofi-
cjalnie „Świętem Urodzaju” czy „Świętem 
Plonów” a obchodzono zwykle w pierwszy 
dzień jesieni. Podczas uroczystości dumnie 
prezentowano wyniki rolniczych działań, 
dziękowano Bogu za urodzaj i proszono 
o jeszcze lepszy w następnym roku. Był to 
też czas zabawy i zasłużonego odpoczynku 
po wielu miesiącach ciężkiej pracy. 
 Tak jak każdy obyczaj Dożynki mają 
swój bogaty ceremoniał. Jako, że ich celem 
było zaprezentowanie i pochwalenie się 
bogactwem plonów, w zwyczaj weszło ple-
cenie wieńców z ostatniej garści niezżętego 
i specjalnie w tym celu zostawionego zboża. 
Kłosy te uroczyście ścinał najlepszy kośnik 

wręczając je potem żniwiarkom, które plotły 
najpiękniejsze wieńce. W konstrukcję z róż-
nych rodzajów zbóż, przybierającą zwykle 
kształt wielkiej korony lub koła, wpla-
tały kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, 
owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. 
W przeszłości zdarzało się, że umieszczano 
w nich także żywe (z czasem sztuczne) 
koguty, kaczęta lub małe gąski, bo miało 
to zapewniać piękny i zdrowy przychówek 
gospodarski. Nierzadko, do wieńca dołą-
czano ogromny kosz mieszczący najdorod-
niejsze okazy innych płodów rolnych.
 Dożynki to obrzęd, który przez wieki, 
zmieniając nieznacznie scenariusz, zachował 
swoje podstawowe przesłanie. Jest świadec-
twem radości płynącej z dobrze wypełnionej 
pracy rolnika i należnej zabawy po zebraniu 
plonów. Trwałość obchodów uroczystości 
podkreśla, że nawet teraz, w dobie globali-
zacji, gospodarstw wielkoprzemysłowych 
i kuchni świata, to zwyczajne, wydawać by 
się mogło, tworzenie „chleba codziennego”, 
jest dla wielu nadal bardzo ważne. 
 Raszyn, mimo bezpośredniej bliskości 
metropolii, jest wsią. Wszystkie pozostałe 
miejscowości w gminie to też wsie. Inne 
niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, ponieważ 
sąsiedztwo dużego miasta wywarło swój 

wpływ na strukturę społeczności mieszkań-
ców. Obecnie większość z nich nie zajmuje 
się rolnictwem, korzystając raczej z bogatego 
rynku pracy, jaki daje stolica. Na szczęście 
Gminne Dożynki świętują i jedni i drudzy, 
traktując je jak swoje. Sprzyja temu pro-
gram uroczystości, w której każdy może 
znaleźć dla siebie coś ciekawego. W tym 
roku większość wsi przygotowała wieńce 
dożynkowe, stając do konkursu o najpięk-
niejszy. Rolnicy z Podolszyna Nowego zaje-
chali pod kościół w Dawidach Bankowych 
a potem w Raszynie bryczkami zaprzężo-
nymi w konie i powożonymi przez ubranych 
w stroje ludowe gospodarzy. Po uroczystej 
Mszy Świętej wszyscy udali się na stadion 
raszyński, gdzie w trwającym wiele godzin 
programie przeplatały się występy kultywu-
jących ludową tradycję zespołów seniorów 
z mocnym uderzeniem różnorodnych grup 
muzycznych. Nie zabrakło oczywiście stra-
żaków, którzy jak zwykle przy Dożynkach, 
częstowali grochówką. O  atrakcjach tego-
rocznych Dożynek piszemy w  innym miej-
scu, tu podsumowując, że tradycją jest to, 
co dla danej społeczności jest ważne, warto 
zatem tradycje kultywować i wspólnie o nią 
zabiegać.

Małgorzata Kaiper ▪
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Parę słów o odwodnieniach
 Od początku roku Urząd Gminy podjął 
szereg działań, służących zabezpieczeniu 
domów, działek i pól przed zalewaniem. 
To problem dotykający wielu mieszkańców 
gminy. Raszyn ma niesprawną w wielu 
miejscach kanalizację burzową, w gęsto 
zabudowanym Rybiu brak skutecznego sys-
temu odprowadzania wody opadowej z ulic, 
w pozostałych wsiach są poprzerywane 
melioracje i nieoczyszczone rowy. To tylko 
niektóre z przyczyn. Faktem jest, że, podob-
nie jak w całym kraju, zaniedbano tworzenie 
systemu odwodnień. Wykonanej lata temu 
kanalizacji burzowej nie konserwowano i nie 
rozbudowywano. Kolejno zabudowywane 
tereny zmniejszały powierzchnię biologicz-
nie czynną, stanowiącą naturalny odbiornik 
wody a właściciele budując często przery-
wali istniejący system drenarski i zasypy-
wali rowy. Zmniejszały się dochody Spółki 
Wodnej odpowiedzialnej za konserwację sys-
temu odwodnień, wobec czego raczej „łatano 
dziury” nie prowadząc systematycznych 

prac. Nie powstał zbiornik retencyjny. Skutki 
tego wszystkiego poznaliśmy w ubiegłym 
i obecnym roku. W aktualnym budżecie nie 
żałowano środków na „odwodnienia”. Umoż-
liwiło to działania wielotorowe. W Raszy-
nie przeprowadzono monitoring istniejącej 
kanalizacji burzowej i zdiagnozowano miej-
sca wymagające oczyszczenia, naprawy lub 
wymiany. Rozpoczęto już prace naprawcze. 
Jest duża szansa, że w tym roku zostaną 
zakończone. Na bieżące remonty przezna-
czono 680 000 zł. Jednocześnie podjęto pro-
jektowanie systemu kanalizacji burzowej 
w drogach, przy czym na powiatowe zabez-
pieczono 365 000 zł, a na gminne 400 000 zł. 
Większość projektów jest już realizowana. 
Dla południowo wschodniej części gminy 
wykonano koncepcję odwodnienia opartą 
o wybudowanie nowego systemu kanaliza-
cji burzowej, odtworzenie rowów i kanałów. 
Ma ona zastąpić nieskuteczny obecnie system 
drenarski. Wydzierżawiono od HRS Dawidy 
stawy, które po dostosowaniu mogą pełnić 

rolę zbiorników retencyjnych. Nowe zapisy 
w ustawie Prawo Wodne, umożliwiły dofi-
nansowanie kwotą ponad 100 000 zł Spółki 
Wodnej, która ma naprawić najbardziej znisz-
czone dreny i zbieracze w: Jankach, Sękocinie, 
Puchałach, Słominie, Ładach i Dawidach Ban-
kowych. Obniżono poziom wody w stawie 
w Jaworowej. Na remont Raszynki przeka-
zano do WZMiUW 580 000 zł. 
 Przyjęta koncepcja zakłada naprawę 
tego co możliwe oraz wykonanie nowego, 
skutecznego systemu. To praca na wiele lat. 
Po projektowaniu, które trwa minimum rok, 
przyjdzie kolej na wykonanie. Jak powiedział 
ostatnio, odpowiedzialny w Urzędzie za ten 
zakres prac, z-ca Wójta Mirosław Chmie-
lewski, wykonanie trwa znacznie krócej niż 
projektowanie, ale jest przynajmniej 10 razy 
droższe. Mieszkańcy mają jednak nadzieję, 
że konsekwentne działania doprowadzą 
w ciągu kilku najbliższych lat do rozwiązania 
problemu w całej gminie.

Małgorzata Kaiper

wywiad z MichałeM FiceM 
biegłyM w PostęPowaniach wodno-Prawnych

Tegoroczne lato należało do wyjątkowo burzliwych. 
Czemu zawdzięczaliśmy tak niesprzyjającą aurę?
Polska, leży w strefie przejściowej klimatu 
kontynentalnego i atlantyckiego. Oznacza 
to, że nad Polską dochodzi często do „zde-
rzenia” zróżnicowanych temperaturowo 
i wilgotnościowo mas powietrza. To prowa-
dzi do burz. Burze jako zjawisko klimatyczne 
w naszym kraju, występowały dotąd  naj-
częściej w maju i czerwcu, fenomen tego-
roczny polegał na tym że te groźne zjawi-
ska atmosferyczne miały miejsce głównie 
w  lipcu i sierpniu. Niektórzy meteorolodzy 
dopatrują się tu globalnych przyczyn takich 
przeobrażeń  klimatycznych - za zmiany kli-
matyczne „obwiniają” modyfikacje w prze-
pływach wielkich prądów oceanicznych. 
Wśród nich najważniejsze znaczenie dla 
nas  ma tzw. Golfstrom, prąd który bierze 
początek w rejonie Karaibów a dopływa do 
wybrzeży Wielkiej Brytanii i Norwegii.
 Z punktu widzenia mieszkańców Gminy 
Raszyn, mniej istotne są przyczyny a dużo 
ważniejsze są skutki. W krytyczną noc 
30.07.2011, spadło jednorazowo ok. 70-80 
l/m2 powierzchni terenu. Tego nie mogła 
„wytrzymać” żadna sieć odwodnieniowa, 
gdyż zgodnie z dotychczasowymi założe-
niami projektowymi, kanalizacja deszczowa 
na terenach wiejskich projektowana była na 
deszcze 2-3 krotnie mniejsze. Ponadto wcze-
śniej występujące  długotrwałe deszcze spo-
wodowały podniesienie się poziomu wód 

gruntowych i  wysycenie porów gruntowych 
wodą. To zdecydowanie zredukowało moż-
liwości procesu infiltracji tj. odbioru wody 
przez wsiąkanie w głąb gruntu. Skutki były 
aż nadto widoczne.

W jaki sposób gmina mogłaby zapobiec kolej-
nym zalaniom i podtopieniom? Które działania 
i decyzje Urzędu mogłyby dać pozytywne rezul-
taty w walce z zalaniami?
Z bardzo  wysokim opadem atmosferycz-
nym częstokroć niemożliwym jest „wal-
czyć” i bardzo trudno zapobiegać. Właściwe 
zabezpieczenia muszą być już „wpisane” 
w  miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego tj. intensywność zabudowy nie 
może być zbyt wysoka, muszą być  pozosta-
wione tereny infiltracyjnie czynne i najważ-
niejsze: dolina rzeki jest dla wody a nie dla 
zabudowy mieszkaniowej. Woda musi mieć 
możliwość  swobodnie  spływać  do doliny 
i dopiero  tu może się „rozlewać” na boki. 
Budowa zbiorników  retencyjnych i polde-
rów zalewowych to kolejne istotne kroki 
w zagospodarowywaniu wód opadowych. 
Należy ponadto pamiętać, że wzrost urba-
nizacji  powoduje szybsze odprowadzanie 
coraz większych ilości wód opadowych, a na 
skutek tego przepełnianie się lokalnych rzek 
tj. Raszynki i Utraty. W zagospodarowaniu 
wód pochodzących  z zimowych roztopów 
bardzo pomocne są kompleksy stawów 
rybnych - a tych w naszym rejonie nie bra-

kuje. Stawy Raszyńskie, Walendowskie, czy 
w  Pęcicach - Pruszkowie odgrywają bardzo 
ważną rolę w zagospodarowaniu tzw. wiel-
kich wód wiosennych, niestety ze względu 
na cykl ich napełniania i osuszania nie są one 
pomocne w „przechwytywaniu” spływów 
pochodzących od wiosenno - letnich opadów 
nawalnych.

A mieszkańcy? W jaki sposób sami możemy 
zabezpieczyć się przed skutkami fatalnej 
pogody? 
Należy pamiętać, aby w trakcie realizacji 
prac budowlanych nie „przerywać” ciągło-
ści istniejących systemów melioracyjnych, 
musimy dbać o stan rowów i wszelkich 
urządzeń melioracyjnych (tzw. melioracje 
szczegółowe leżą w kompetencji właścicieli 
gruntów), można także stosować i wdrażać 
niewielkie systemy retencyjno-infiltracyjne 
w granicach własnych posesji. Niektóre 
z rozwiązań mogą wymagać tzw. pozwoleń 
wodno-prawnych tj. urzędowych pozwoleń 
na ich budowę i użytkowanie. Należy pamię-
tać, że praktyki niezorganizowanego zrzuca-
nia  wód poza teren własny (byle by dalej od 
swojego domu) czy podnoszenie poziomu 
terenu własnej posesji poprzez przywóz 
i deponowanie gruntów, często prowadzą 
do niekorzystnych zmian wód na działce 
sąsiadów i są  niedozwolone.

Z dr. Michałem Ficem, 
rozmawiała Zofia Kaiper  ▪

GmiNNe iNwestycje
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sękocin – koncepcja nowego 
przedszkola
Południowa część gminy to miejsce, w któ-
rym chętnie osiedlają się ludzie pragnący po 
pracy w zatłoczonej Warszawie, korzystać 
z uroków wiejskich krajobrazów i pięknych 
sękocińskich lasów. Nie bez powodów wła-
dze gminy uznały, że należy podjąć zada-
nie budowy nowego przedszkola. Na razie 
powstaje koncepcja nowoczesnej placówki 
dla 100 dzieci.. 25 sierpnia wybrano wyko-
nawcę koncepcji – firmę KUBAT ARCHI-
TEKCI Krzysztof Kubat, z Warszawy, która 
wykona pracę w ciągu 6 tygodni, za kwotę 
4 182,00 zł, zamiast przeznaczonych w kosz-
torysie inwestorskim 18 450,00 zł. I tym 
razem, jak widać, oszczędności są duże.
W gminie, w ostatnim czasie powstało bar-
dzo ładne przedszkole przy Pruszkowskiej, 
wiosną zacznie się budowa nowej placówki 
przy Lotniczej w Raszynie. Należy mieć 
nadzieję, że nową placówką zastępującą pra-
wie stuletni budynek Sękocin będzie cieszył 
się wkrótce.

dawidy – nowe ogrodzenie 
w przedszkolu
Przyjemnie patrzeć na nowe ogrodzenie 
wokół Bajkowego Przedszkola. Jest nie tylko 
ładne ale i bezpieczne, a zamknięta zamkiem 
magnetycznym furtka chroni maluchy przed 
niepożądanymi spacerami.

wyPędy i Puchały – projekt 
kanalizacji sanitarnej
P r o j e k t  p o w i n i e n  b y ć  w y k o n a n y 
do 30.04.2012 r, zgodnie z wykonaną wcze-
śniej koncepcją kanalizacji w obydwu 
wsiach. Do obowiązków wykonawcy będzie 
też należało dopełnienie wszelkich formalno-
ści zakończone uzyskaniem prawomocnego 
zezwolenia na budowę. 

raszyn – przebudowa ul. Jesiennej 
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę 
Jesiennej na odcinku od Godebskiego 
do Waryńskiego. Wygrała forma MABAU 
POLSKA Sp. z o.o. z  Szymanowa k. Banio-
chy. 9K, 05-532 Baniocha, kraj/woj. Mazo-
wieckie, która wykona pracę za : 528 907 zł, 
to jest o prawie 70 tys. taniej niż zakładał 
kosztorys inwestorski. Prace powinny być 
zakończone do 14.10.2011 roku. Jak widać 
na zdjęciu ekipa już rozpoczęła roboty.

GmiNNe iNwestycje

Falenty nowe – wkrótce chod-
nik w drodze hrabskiej
Rozstrzygnięto przetarg na budowę chod-
nika w Drodze Hrabskiej od Opackiego 
do Willowej. Wygrała firma DOMBRUK 
Tomasz Bończak z Ożarowa Mazowieckiego 
podejmując się wykonania pracy za kwotę 
303 271,53 zł w terminie do 31.10.2011. 
Mamy nadzieję, że prace wkrótce się roz-
poczną.

osP dawidy – nowy wóz strażacki
Do 10 listopada OSP Dawidy powinno mieć 
nowy wóz strażacki. Przetarg wygrała firma 
Wawrzaszek ISS Sp. Z o.o. Sp.K z Bielsko 
– Białej, która zobowiązała się dostarczyć 
„Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
z napędem 4x4” za cenę 952 560 zł. Straża-
kom gratulujemy wytrwałości, sponsorom 
serdecznie dziękujemy, jednocześnie wyra-
żając nadzieję, że wóz długo będzie wyglą-
dał „jak nowy”.

kanalizacJa ze Środków uniJ-
nych
Jednostka Realizująca Projekt to referat 
w Urzędzie Gminy nadzorujący budowę 
kanalizacji sanitarnej ze środków unijnych. 
Obecnie prowadzone są prace w Falentach 
w ulicy Rozbrat, w Falentach Nowych w Dro-
dze Hrabskiej, w ul. Willowej i Jaworowskiej,  
w Dawidach Bankowych w Hetmańskiej 
i Szlacheckiej. Postępują też prace w ulicy 
Na Skraju. Jeszcze w tym roku budowa obej-
mie kolejne tereny. Już można i należy podpi-
sywać umowy o przyłączenie do sieci.

Jaworowa – wymiana instala-
cji co i wodociągowej w ognisku 
wychowawczym
Na mocy przetargu, jako wykonawcę 
wybrano firmę „Usługi Instalatorstwa Sani-
tarnego, Ogrzewania i Gazowego Eugeniusz 
Jerzy Jeromin” z Raszyna, która ma wykonać 
pracę za 11 480 zł w ciągu 2 m-cy od dnia 
podpisania umowy. 

Falenty – wymiana instalacji 
co w przedszkolu
Wykonawcą tej  inwestycj i ,  za kwotę 
90 847 zł, została firma SGW Budownictwo 
Waldemar Stelmach z Radomia. Należy mieć 
nadzieję, że prace nie utrudnią działalności 
przedszkola.

raszyn – budowa boiska 
Boisko przy SP w Raszynie w błyskawicz-
nym tempie zmienia swój wygląd. Już 
widoczne są krawędzie bieżni i zielona 
sztuczna murawa. Realne jest zakończenie 
prac pod koniec października br. 

raszyn – oŚrodek zdrowia 
rośnie w górę
Już w sierpniu zalano strop nad parterem 
budynku, a obecnie trwają prace przy budo-
wie pierwszego piętra. Mamy nadzieję, 
że jesienna aura nie utrudni dalszych działań.

rybie – stokrotki i Przygodowa 
już gotowe, kasztanowa w budowie
Niedawno ogłoszono przetargi a już ze Sto-
krotki i Przygodowej korzystać mogą 
mieszkańcy. Kasztanowa ma zrobioną pod-
budowę. Na dowód pokazujemy zdjęcia 
inwestycji.

nowy sPrzęt i oPrograMowanie
w urzędzie gMiny
W dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić 
sobie sprawne działanie urzędu gminy bez 
odpowiedniej jakości sprzętu i oprogramo-
wania. Rozpisany przetarg doczekał się roz-
strzygnięcia. Wygrała go firma TECHNET 
Sp. Z o.o z Radomia, która za kwotę 142 066 
zł w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy 
zaopatrzy nasz urząd we właściwy sprzęt 
I nowoczesne oprogramowanie.

stronę redaguje M. Kaiper  ▪
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Nowe ogrodzenie wokół 
Bajkowego Przedszkola w Dawidach

ul. Jesienna

Budowa boiska przy SP Raszyn

ul. Stokrotki

Ośrodek Zdrowia – już budowane jest piętro
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wybory do sejmu i seNatu

wybory do seJMu i senatu
Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn z dnia 7 września 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych…

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RASZYN z dnia 7 września 2011 roku
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej 
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodo-
wych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego 
przez osoby niepełnosprawne, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
9 października 2011 roku.

Nr Granica obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Sękocin Las, Sękocin Nowy, Sękocin Stary (w tym dotychczasowy Sękocin Las IBL), Słomin. Słomin, ul. Wierzbowa 5 
Szkoła Podstawowa w Sękowinie

2 Falenty, Janki, Puchały, Wypędy Falenty, Al. Hrabska 2 
Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach

3 Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Duże, Falenty Nowe, Laszczki, Łady, Podolszyn Nowy Dawidy Bankowe, ul. Długa 49  
Szkoła Podstawowa  w Ładach

4

Raszyn I ul.: Dobra, Godebskiego  nr 1-56, Grocholicka, Jeziorna, Kościelna, Krótka, Łączna, 
Niska, Ogrodowa, Popularna, Wiosenna, Wodna, Wysoka, Zacisze, Zielona,
Nowe Grocholice ul.: Błotna, Ciasna, Dolna, Dzika, Jesienna, Kopernika, Księżycowa, Moniuszki, 
Partyzantów, Piastowska, Popularna, Pruszkowska, Robotnicza, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sta-
wowa, Trakt Grocholicki, Waryńskiego, Wiejska, Własna.

Raszyn, ul. Pruszkowska 21C 
Przedszkole Nr 1 w Raszynie
lokal przystosowany  do potrzeb osób niepełno-
sprawnych

5

Raszyn I ul.: Al. Krakowska – nr nieparzyste, Bliska, Bolesława Prusa, Broniewskiego, Brzozowa, 
Chopina, Dolna, Dworkowa, Finałowa, Gałczyńskiego, Godebskiego  nr 57 – 99, Jasna, Jawor-
skiego, Jesienna, Lipowa, Łąkowa, Matejki, Mierzwińskiego, Opaczewska, Parcelacyjna, Piastow-
ska, Polna, Poprzeczna, Projektowana, Prosta, Pruszkowska, Reymonta, Różana, Sasanki, Słowi-
kowskiego, Wąska, Wolska, Żeromskiego.

Raszyn, ul.Pruszkowska 21C 
Przedszkole Nr 1 w Raszynie
lokal przystosowany  do potrzeb osób niepełno-
sprawnych

6

Raszyn II ul.: Al. Krakowska  nr parzyste  nr do 24, Bema, Boczna, Cienista, Czerwonego Kap-
turka, Generała Zajączka, Klonowa, Lotnicza od ul. Sportowej do ul. Szkolnej, Nadrzeczna, 
Nauczycielska, Poniatowskiego od ul. Sportowej do ul. Szkolnej,  Słoneczna, Sportowa, Spółdziel-
cza, Szkolna, Unii Europejskiej, Wołodyjowskiego , Wybickiego

Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1
Gimnazjum Nr 1 w Raszynie
lokal przystosowany  do potrzeb osób niepełno-
sprawnych

7

Raszyn II ul.: Al. Krakowska  numery parzyste od 26 do końca, Chrobrego, Dąbrowskiego, Gra-
niczna, Kościuszki, Krańcowa, Krzywa, Lotnicza od Szkolnej do końca, Mickiewicza, Mieszka I, 
Młynarska, Mokra, Na Skraju od nr 85 do końca, Pastelowa, Piasta, Poniatowskiego od ul. Szkol-
nej do ul. Młynarskiej, Sokolnickiego, Wschodnia.

Raszyn, ul. Szkolna 2, 
Szkoła Podstawowa w Raszynie

8

Rybie I ul.: 19 Kwietnia do Piaskowej, Bratkowa, Bukietowa, Drozda, Działkowa, Jarząbka, 
Kanarka, Kawki, Kolibra, Krucza, Makowa, Na Skraju do nr 59, Okrężna, Piaskowa, Przelotowa, 
Przygodowa, Relaksu, Rybna, Sienkiewicza, Skowronka, Słowicza, Stokrotki, Sójki, Szczygła, 
Szpaka, Tenisowa, Tulipanowa, Wakacyjna, Wczasowa, Wypoczynkowa.

Rybie, ul. Spokojna 23 
Świetlica Środowiskowa
lokal przystosowany  do potrzeb osób niepełno-
sprawnych

9
Rybie II ul.: Akacjowa, Cicha, Cisowa, Głogowa, Krzywa nr 2,4,6, Kwiatowa, Mała, Na Skaraju od 
nr 61 do 83, Nowa, Olszowa od ul. Wesołej do Na Skraju, Orzechowa, Polna, Spokojna, Topolowa, 
Wesoła.

Rybie, ul. Spokojna 23 
Świetlica Środowiskowa
lokal przystosowany  do potrzeb osób niepełno-
sprawnych

10

Rybie III ul.: 19 Kwietnia od Piaskowej do końca, Aksamitna, Bagienna, Białobrzeska, Brzoskwi-
niowa, Ceramiczna, Kasztanowa, Koperkowa, Lecha, Łagodna, Malinowa, Malwy, Miła, Olszowa 
od  ul.19 Kwietnia do Wesołej, Parkowa, Pogodna, Południowa, Poziomkowa, Przesmyk, Raszyń-
ska, Rozwojowa, Rubinowa, Rzepichy, Spacerowa, Stadionowa, Strzałkowa, Środkowa, Tury-
styczna, Widoczna, Zakole, Żytnia.

Rybie, ul. Spokojna 23 
Świetlica Środowiskowa
lokal przystosowany  do potrzeb osób niepełno-
sprawnych

11 Jaworowa I, Jaworowa II Jaworowa, ul. Warszawska 95 
Dom Rolnika

 Wójt Gminy Raszyn /-/ Andrzej Zaręba
 UWAGA: 
1.    Wyborcy niepełnosprawni do dnia 19 września 2011 r.*) (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w tym przy 

pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
 Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową Komisję nr 6
2.    Wyborcy niepełnosprawni do dnia 26 września 2011 r.*) (poniedziałek) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, 

w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym obwodzie przy pomocy 
nakładek na karty do głosowania sporządzonych  w alfabecie Braille’a.

3.    Wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy oraz wyborcy nigdzie  niezamieszkali do dnia 4 października 2011 r. (wtorek) mogą 
składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Raszyn w pok. nr 208 w godz. 8-14
 

LOkALE OBWOdOWYCh kOMISJI WYBORCZYCh W dNIu 9 pAźdZIERNIkA 2011 R. (NIEdZIELA) 
Będą OTWARTE W GOdZ. 7.00 – 21.00
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Kultura

TURNIEJ ODBÊDZIE SIÊ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W RASZYNIE ul. Szkolna 1

1 paŸdziernika (sobota) 

godz. 15.30 Rozpoczêcie

1 - 2 paŸdziernik 2011 r.

2 paŸdziernika (niedziela)

godz. 10.00 Walki Fina³owe

Goœcie Honorowi: Jerzy Rybicki Prezes PZB, Krzysztof Diablo W³odarczyk

Albert Dragon Sosnowski, Jan Szczepañski, Wies³aw Rudkowski, Kaziemierz Szczerba,

Bogdan Gaja, Krzysztof Kosedowski, Henryk Petrich 

im. Micha³a Szczepanaim. Micha³a Szczepana
JUNIORÓWJUNIORÓW

o Puchar Wójta Gminy Raszyno Puchar Wójta Gminy Raszyn

XI M IÊDZYNARODOWYXI M IÊDZYNARODOWY

 TURNIEJ BOKSERSKI TURNIEJ BOKSERSKI
K.S. RASZYN

.
.

.

1 9 6 5

Turniej odbêdzie siê z udzia³em:
Reprezentacji Polski, Kanady, Litwy, Bia³orusi, Ukrainy

Sponsorzy: Patroni Medialni:

Bank Spó³dzielczy
w Raszynie

Cech
w RaszynieGmina Raszyn

Gminny Ośrodek Kultury 
w Raszynie

zaprasza na zajęcia 
w roku kulturalnym 2011/2012 

Inwestuj w siebie, 
rozwijaj swoje 

twórcze możliwości !

**********  ZAJĘCIA DLA DZIECI  **********
• GITARA • PIANINO, KEYBOARD • TANIEC TOWARZYSKI  

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE   - rysunek, malarstwo 
• ZAJĘCIA CERAMICZNE  • ZAJĘCIA BĘBNIARSKIE 

 • WARSZTATY TEATRALNE •

• GITARA • PIANINO, KEYBOARD • TANIEC TOWARZYSKI  
• ZAJĘCIA RUCHOWE  • ZAJĘCIA WOKALNE  (nauka śpiewu)    

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE - rysunek, malarstwo   
• ZAJĘCIA CERAMICZNE  • ZAJĘCIA BĘBNIARSKIE  

• GRAFIKA KOMPUTEROWA • WARSZTATY TEATRALNE 
• KLUB LITERACKI • KLUB SENIORA 

W roku szkolnym 2011/12 zaprasza-
my dzieci na zajęcia muzyczne (nauka 
śpiewu i gry na instrumentach, warsz-
taty bębniarskie), plastyczne (poznanie 
różnych technik plastycznych), tanecz-
ne, teatralne. Waszą twórczą aktywność 
będziemy  prezentować na wystawach i koncertach.  

Zapraszamy do uczestnictwa w kreatywnych spotkaniach 
ze sztuką, prowadzonych przez nauczycieli sztuki i artystów 
plastyków. W programie: nauka rysunku i malarstwa, wyjaz-
dy do muzeów i galerii, uczestnictwo w wystawach. Jeżeli 
czujesz w sobie potrzebę wypowiedzi przez twórczą 
ekspresję plastyczną – spróbuj, nawet jeśli wcześniej nigdy 
nie malowałeś i nie rysowałeś. Warto! Poznaj swoje twórcze 
możliwości!  

Podstawy obsługi komputera dla dorosłych w programie 
m. in. nauka obsługi komputera, przeglądania stron interne-
towych, sposoby komunikacji w Internecie, bezpieczeństwo 
w internecie, (spokojny tryb nauki dostosowany do tempa 
osób dorosłych i starszych).  

Proponujemy także zajęcia relaksacyjne, cykliczne z zakresu 
terapii przez sztukę dla dorosłych. Zapraszamy wszystkich 
pragnących rozwijać swoje talenty artystyczne, poszukują-
cych swojej tożsamości, pragnących osiągnąć wewnętrzną 
równowagę. 

Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie 
 05-090 Raszyn, ul. Poniatowskiego 20, tel/fax (22) 720 09 87 

e-mail: gok@raszyn.pl www.gokraszyn.pl

Filia GOK w Falentach  
05-090 Falenty, AL.HRABSKA 2, budynek OSP 

tel. 22 720 91 61 lub 512 349 838

POPOŁUDNIE Z GOK-iem 
20 września 2011 roku ; godz. 17.00 

w Urzędzie Gminy w Raszynie 
Sala widowiskowa GOK 

Zapraszamy na spotkanie z instruktorami Gminnego Ośrodka 
Kultury, którzy przedstawią Państwu swoje oferty programowe. 

Możliwe będzie dokonanie zapisu na wybrane zajęcia. 
Serdecznie zapraszamy! 

pt. „Pamięć i Duma”  
Wystawa fotogra� czna 
i prezentacja dioramy 

KRZYSZTOFA  CHOJNACKIEGO 
mieszkańca Raszyna 
otwarcie wystawy
16 września 2011 

godz. 19.00 
Galeria Wystaw Artystycznych 

w Gminnej Bibliotece Publicznej 
ul. Poniatowskiego 20 

Wystawę można oglądać 
od 5 do 30 września 

Wystawa fotogra� czna 
Aldony Sieradzkiej

mieszkanki Raszyna 

„Austeria: 
Piękno na progu ruiny” 

otwarcie: 

12 października 2011  godz. 
18.00

w Gminnej Bibliotece Publicznej 
ul. Poniatowskiego 20 

Wystawie towarzyszyć będzie 
prezentacja historii raszyńskiej 

austerii (autor: Krzysztof Bąkała). 

• KEYBOARD • PIANINO • GITARA • STUDIO PIOSENKI 
•  PLASTYKA dla dzieci i młodzieży
 • CERAMIKA dla dzieci i młodzieży 

•  WARSZTATY MALOWANIA NA SZKLE 
•  WARSZTATY Z WIZAŻU I STYLIZACJI 

•  GRUPA „PALETA DUSZY” - malarstwo sztalugowe  dla dorosłych 
•  LATINO SOLO – KURS TANECZNY dla kobiet i mężczyzn 
• ZAJĘCIA TANECZNE dla dzieci i młodzieży •  PILATES 
• KLUB HOBBYSTYCZNY „ROBÓTKI RĘCZNE” dla starszych 

dzieci, młodzieży, dorosłych • TEATRZYK „BEZ BLADEGO POJĘCIA”
 - dla dzieci i młodzieży (od 6-ciu lat). 

•  KLUB SENIORA „BRZOZA” • STUDIO MAŁYCH FORM 
SCENICZNYCH • PUNKT BIBLIOTECZNY 

• KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER 
PLANSZOWYCH  I STRATEGICZNYCH • 

Zapraszamy dzieci do tworzenia „Raszyniaczka” - rubryki 
w „Kurierze Raszyńskim”, w której prezentowana jest twórcza 
aktywność dzieci. Możecie prezentować w niej swoje prace 
plastyczne i literackie.     

KLUB MAŁEGO ARTYSTY   

 KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI 

 Centrum Kształcenia 

Zajęcia Relaksacyjne

FILIA W FALENTACH 

w roku kulturalnym 2011/2012w roku kulturalnym 2011/2012

twórcze możliwości !

Twórczość polega nie tylko na działalności 
wymiernej  jakością obiektywnych produk-
tów, ale podobnie  jak kultura – ma swój sens 
wewnętrzny, osobowy,  stanowi pewnego 
rodzaju postawę człowieka wobec świata.

Irena Wojnar 

 ********  ******** ZAJĘCIA DLA  MŁODZIEŻY  
I DOROSŁYCH   

PaMięć i duMa w gminnej bibliotece Publicznej

(…) Trwa szturm na Pocztę Główną. Na placu 
Napoleona, róg Boduena i Szpitalnej, pojawił się 
niemiecki Jagdpanzer Hetzer. Powstańcy pierw-
szej kompanii batalionu Kiliński zdobyli go 
w ataku z użyciem butelek z benzyną(…) Tymi 

słowy Krzysztof Zygzak Chojnacki rozpo-
czyna swój niezwykły album fotograficzny. 
16 września w Gminnej Bibliotece Publicznej 
odbył się wernisaż wystawy Pamięć i Duma, 
na której zaprezentowane zostały makrofoto-

grafie oraz autorska diorama Chojnackiego, 
przedstawiająca wydarzenia z 2 sierpnia 
1944. Spotkanie wpisało się w cykl spotkań 
z artystami rodem z Raszyna. Głównym 
partnerem projektu Chojnackiego jest Naro-
dowe Centrum Kultury. Wystawa, zorga-
nizowana przez Gminny Ośrodek Kultury, 
znajduje się pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Raszyn. 
 Pamięć i Duma Galeria Wystaw Arty-
stycznych w Gminnej Bibliotece Publicznej, 
ul. Poniatowskiego 20, 
Raszyn 05.09-30.09.2011 godz. 1100-1900

Z. Kaiper  ▪
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Krzysztof Chojnacki prezentuje doramę
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dożyNKi 2011

gMinne dożynki

Plon niesieMy Plon
Dożynki, wyżynki, obrzynki, wieniec, wień-
cowe, święto plonów czy śląskie żniwnioki 
to piękna, prastara tradycja dziękowania 
za urodzaj i dary ziemi. Nasze Raszyńskie 
Dożynki od lat celebrujemy podczas Mszy 
Świętej w kościele św. Szczepana i Anny, 
a potem na stadionie, bawiąc się podczas 
wspaniałego festynu. Taka jest kolej rzeczy 
od lat, dekad, wieków. 

dla każdego…
coś miłego. Tak najtrafniej można streścić 
program imprezy zorganizowanej przez 
Gminny Ośrodek Kultury na stadionie 

im. Kazimierza Jedynaka. Zabawę rozpo-
czął jadący od kościoła orszak z wieńcami 
dożynkowymi, na czele którego w ludowym 
powozie przyjechali starostowie dożynek 
Hanna Wągrodzka i Kazimierz Ostrow-
ski, wójt Andrzej Zaręba i Przewodnicząca 
Rady Gminy Celina Szarek. Licznie przybyli 
mieszkańcy podziwiali dożynkowe wieńce 
a jurorzy je oceniali. Zwyciężył wieniec 
z Sękocina Starego, wyprzedzając Sęko-
cin Nowy i Puchały (ex aequo II miejsce) 
oraz Podolszyn Nowy i Słomin (ex aequo 

III miejsce). Wyróżnienia przypadły Falen-
tom Nowym, Ładom, Raszynowi I, Dawi-
dom Bankowym i Rybiu. Specjalną nagrodę 
otrzymała Pani Urszula Zawilińska za swój 
obraz malowany nasionami zbóż. Scenerii 
Stadionu dopełniały kolorowe stoiska spon-
sorów z niezawodnym Bankiem Spółdziel-
czym z Raszyna na czele, stowarzyszeniem 
Arka oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury 
ze swoim Kołem Literackim, prezentujące 
ofertę na nowy sezon.

czas na zabawę
Podczas gdy dorośli oceniali wieńce naj-
młodsi bawili się w wesołym miasteczku, 
na euro-bungie, dmuchanych zjeżdżalniach 
i kolejce szynowej. Korzystali z przejażdżek 
na kucykach, które, podobnie jak popisy 

w ujeżdżaniu koni wraz z efektownymi sko-
kami przez przeszkody, umożliwiła stadnina 
Koński Jar z Laszczek. W przerwach między 
zabawami dzieci kupowały łakocie i zabawki, 
zaś starsi do późnych godzin wieczornych 
raczyli się wybornym piwem i mięsiwem 
z grilla. Tradycyjnym przebojem imprezy była 
darmowa strażacka grochówka przyrządzona 
przez strażaków z Raszyna, których wspoma-
gali koledzy z Dawid i Falent. Gminny Ośro-
dek Sportu poprowadził rozgrywki sportowe 
dla najmłodszych oraz prezentację paramili-
tarnej grupy 20 Combat Engineer Batalion, 
budzącej podziw efektownym rynsztunkiem 
i umiejętnościami. Sympatycy sportu dopin-
gowali naszą żeńską reprezentację piłkarską 
KS Raszyn, która przegrała z oldboyami 5:1. 
Panom gratulujemy umiejętności a  zawod-
niczkom odwagi.

Muzyka i nie tylko
Programem prezentowanym na postawionej 
na stadionie scenie zapełniono czas do póź-
nego wieczoru. Przeprowadzili nas przez 
niego, prowadząc konferansjerkę Elżbieta 

Kuczara i Piotr Iwicki. Jako pierwsi wystą-
pili rodzimi artyści. W słowno-muzycznym 
repertuarze prezentowali się najpierw wyko-
nawcy z zespołów: Rybianie, Barwy Jesieni, 
chóru Seniorek, koncert na okarynie dał Mie-
czysław Mikuta a korespondujące z miejscem 
i czasem strofy recytowali: Krystyna Lipińska, 
Monika Matyjasik i Ala Wolska. Na zakończe-
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Msza Święta w raszyńskiej świątyni

Korowód otwierały Barwy Jesieni w wilanowskich strojach

Urszula Zawilińska na czele orszaku

Wójt Andrzej Zaręba dzieli dożynkowy plon

Zwycięski wieniec z Sękocina Starego

Organizatorzy i konferansjerzy 
Elżbieta Kuczara i Piotr Iwicki

Starości dożynek wręczają bochen chleba Wójtowi 
Andrzejowi Zarębie

Starościna i Starosta tegorocznych Dożynek
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dożyNKi 2011

nie tej części wystąpili artyści ze Studia Pio-
senki z Falent. Cały program skoordynowała 
i zapowiadała pani Ewa Korporowicz, którą 
już dzisiaj można nazwać dobrym duchem 
naszej lokalnej kultury. Po tych prezentacjach 
przyszedł czas na ostrzejsze nuty.

rock, PoP, hity
Rozpoczął Navigator – zespół naszych uta-
lentowanych mieszkańców, wykonujący 
autorski program z solidnym rockiem. 
- Zawsze mówiłem, że trzeba promować swo-
ich – zdradził pan Piotr Iwicki - stąd tworząc 
program tegorocznych Dożynek postawiłem 
na Navigatora i był to strzał w dziesiątkę. 
Świetnie grają, niech reprezentują i promują 

gminę gdzie tylko się da – dodał. Po Naviga-
torze na scenie pojawił się Janusz „Yanina” 
Iwański, z nowymi piosenkami i hitami 
z „Wielkim podzieleniem” i „Tolerancją” 
na czele. Piękne, chwytliwe melodie kore-
spondowały z niebanalnymi tekstami Księdza 
Twardowskiego czy Krzysztofa Klenczona. 
Podobało się. Nawet bardzo.

szarPanina
To kabaret na dobre zadomowiony na pol-
skiej scenie inteligentnego dowcipu. Goście 
kabaretonów bawili nas przez godzinę świet-
nymi skeczami, dotykając kwestii codzien-
nych i piętnując otaczającą nas głupotę. W ich 
skeczach jak w lustrze przeglądały się nasze 
narodowe przywary, ale było też miejsce na 
refleksję i dystans. Tłum przed sceną i burza 
oklasków potwierdziły słuszność wyboru.
- Pomysł, aby w gminnych Dożynkach pojawił 
się kabaret, zakiełkował zimą – zdradza Elż-
bieta Kuczara, szefowa Gminnego Ośrodka 
Kultury. Chcieliśmy coś zmienić w formule 
corocznego festynu i udało nam się. Pozyska-
liśmy kabaret renomowany i… niezbyt drogi. 
A to, że się spodobało sprawi, że za rok znowu 
ktoś nas będzie rozśmieszać – dodała.

 Po kabarecie wystąpiła ostatnia gwiazda 
Dożynek – zespół Smile. Bohaterowie tele-
wizyjnego programu Droga do Gwiazd 

słyną z gry coverów. Ale ich specjalnością 
jest zespól Queen i nieodżałowany Freddie 
Mercury. Przyjechali do nas na fali wręcz 
frenetycznych recenzji. I nie zawiedli. Bohe-
mian Rhapsody, We Will Rock You, We Are 
The Champions, Show Must Go On jak i kil-
kanaście innych przebojów zabrzmiało tak, 

jak by Queen zawitał do Raszyna. Wokalista 
formacji - Mirosław Elimer każdym gestem, 
strojami, stylem śpiewu przywoływał ducha 
przedwcześnie zmarłego Freddiego, a cały 
występ dopełniła bajeczna oprawa świateł 
i dymów, zaś nagłośnienie i jakość dźwięku 
zadowoliły najbardziej wybrednych. Ogląda-
liśmy ich do późnego wieczoru.

 
Dożynki 2011 za nami. Znakomita pogoda 
i zróżnicowana oferta sprawiły, że przecho-
dzą do historii jako bardzo udane. Tłumy 
przed sceną, w wesołym miasteczku i w tra-
dycyjnych ogródkach piwnych pokazały, że 
dobry pomysł + świetna pogoda = sukces.
 Organizatorem Dożynek był Gminny 
Ośrodek Kultury pod patronatem Wójta 
Gminy Raszyn i Rady Gminy Raszyn.

Opr. Z. Kaiper  ▪

dożynki w dawidach bankowych
Tuż przed uroczystością Dożynek Gminnych 
w trakcie mszy w kościele św. Mateusza 
Ewangelisty odbyła się parafialna procesja 
dożynkowa. W ofierze uczestniczyli sołtysi 
Dawid, Dawid Bankowych, Ład oraz Podol-
szyna. W trakcie mszy proboszcz,  ks. Grze-
gorz Jaszczyk poświęcił dożynkowe wieńce 
oraz chleby. Przemówienie wygłosił również 
obecny na uroczystości wójt Andrzej Zaręba. 
Po mszy wszyscy ruszyli, by wziąć udział 
w oficjalnych obchodach gminnych.

Zofia Kaiper  ▪ 

©
 A

. P
lu

ta
©

 A
. P

lu
ta

©
 A

. P
lu

ta

©
 A

. P
lu

ta

©
 A

. P
lu

ta
©

 Z
. K

ai
pe

r

©
 Z

. K
ai

pe
r

Msza Święta w Dawidach Orszak dożynkowy w Dawidach Bankowych

SENIORKI przed wejściem na scenę

Navigator

Janusz YANINA Iwański

Gitarzysta zespółu SMILE

Zespół Piosenki z Falent
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Impreza trwała do późna
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giMnazJuM nr 1 w raszynie szkołą z klasą 2.0!

Przez cały ubiegły rok szkolny raszyńskie 
Gimnazjum brało udział w ogólnopolskim 
programie „Szkoła z klasą 2.0” organizo-
wanym przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej (CEO). Realizacji zadań związanych 
z programem podjęła się nauczycielka fizyki, 
p. Aneta Kędziora. 
W I semestrze zorganizowała debaty kla-
sowe nt. wykorzystywania technologii infor-
macyjno – komunikacyjnych (TiK) a także, 

wraz z uczniami przygotowała Kodeks 
2.0, w którym zawarto zasady korzystania 
z nowych technologii w edukacji. 
W II semestrze pracowała, metodą projektu 
edukacyjnego, z dziewięcioma uczniami 
klasy 2e. Tematem projektu była „Fizyka 
zabawek”. Na pozalekcyjnych zajęciach 
uczniowie pod opieką p. A. Kędziory opra-
cowali i przygotowali wiele interesujących 
zabawek oraz korzystając z praw fizyki 
wyjaśnili zasady ich działania. Podczas 
Szkolnego Festiwalu Nauki zostały zapre-
zentowane efekty kilkumiesięcznej pracy 
przed uczniami innych klas oraz dyrek-
cją. Prezentacja miała formę warsztatową. 
Po zademonstrowaniu zabawek publicz-
ność mogła się nimi pobawić, przetestować 
i zastanowić nad zasadami fizycznymi, 
dzięki którym działają.
Projekt „Szkołą z klasą 2.0” to wytężona 
praca przez cały rok szkolny podczas reali-

zacji kolejnych zadań wyznaczonych przez 
CEO. Ale włożona energia i poświęcenie 
zostało docenione przez organizatorów. 
Po wakacjach dowiedzieliśmy się, że szkoła 
zaliczyła program. Uczniowie biorący 
udział w projekcie i nauczycielka fizyki p. 
A. Kędziora otrzymali dyplomy uznania, 
a dzięki im działaniom Gimnazjum Nr 1 
w Raszynie zostało Szkołą z Klasą 2.0!

Opracowanie tekstu: A. K.  ▪

a Może chcesz zostać inżyniereM?

Zastanawiasz się nad wyborem uczelni? Nie 
szukaj daleko. Wyższa Szkoła przedsiębior-
czości i Rozwoju Regionalnego w Falentach 
koło Warszawy, tylko 14 km od centrum sto-
licy, a 1 km od Centrum Handlowego Janki, 
czeka właśnie na Ciebie.
 WSPiRR proponuje Ci zdobycie wyż-
szego wykształcenia oraz uzyskanie tytułu 
inżyniera w systemie studiów stacjonarnych 
lub zaocznych na kierunkach:
 GospodArkA przestrzeNNA 
– przygotowująca absolwentów do działań 
w zakresie planowania rozwoju zagospoda-
rowania przestrzennego, wdrażania strategii 
rozwoju, programów operacyjnych i planów 
zagospodarowania przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, zarządzania rozwojem jed-
nostek samorządu terytorialnego. Absolwent 
posiada wielodyscyplinarną wiedzę obejmu-
jącą problematykę przyrodniczą, społeczną, 
ekonomiczną, architektoniczno-urbanistyczną 
i administracyjną, uzyskując duże możliwości 
zatrudnienia w administracji samorządowej, 
agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, 
firmach projektowych, firmach doradczych, fir-
mach działających w dziedzinie nieruchomości, 
bankach, instytucjach europejskich.
 OChRONA śROdOWISkA – to studia 
dające podstawową wiedzę dotyczącą nie 

tylko planowania, wykonawstwa i eksplo-
atacji przedsięwzięć ochrony środowiska, ale 
również organizacji, zarządzania, finansów 
i księgowości oraz prawa przedsiębiorcy, 
umożliwiającą organizację i prowadzenie małej 
i średniej firmy działającej na rzecz ochrony 
i kształtowania środowiska. Dają narzędzie 
do prowadzenia samodzielnych stanowisk 
lub wydziałów ochrony środowiska w ist-
niejących przedsiębiorstwach usługowych 
i wytwórczych. Absolwent ma duże możli-
wości zatrudnienia w organach kontrolnych 
i urzędach ochrony środowiska, laboratoriach 
i stacjach badań środowiska, służbach ochrony 
przyrody (urzędach konserwatorskich, par-
kach narodowych i krajobrazowych), instytu-
cjach odpowiedzialnych za ochronę środowi-
ska, służbach ochrony środowiska, zakładach 
przemysłowych, placówkach służby zdrowia, 
drobnej wytwórczości, biurach projektowych, 
społecznych organizacjach ekologicznych, 
zespołach ocen oddziaływania na środowisko. 
 Realizując program „przyjazne studia 
dla każdego pokolenia” zapraszamy i star-
szych i młodych. Odszukaj swoje świadec-
two maturalne! pamiętaj, wykształcenie 
średnie jest.....średnie! Mierz wyżej!  A jeśli 
skończyłeś trzydzieści lat lub znajdziesz się 
w pierwszej 30-ce osób zarejestrowanych 
na studia, nie płacisz opłaty wpisowej 
– „O” zł wpisowego!!!
 Siedziba uczelni – przepiękny, otoczony 
parkiem, zespół pałacowy z XVIII wieku, 
pozwolił nam stworzyć specyficzną atmos-
ferę i doskonałe warunki do kształcenia. 
W tym unikalnym otoczeniu studenci mają 

do dyspozycji nowocześnie wyposażone sale 
wykładowe, ćwiczeniowe, komputerowe, 
bibliotekę, czytelnię, bufet, automaty z napo-
jami i słodyczami, parking. Usytuowanie 
w centrum Rezerwatu Przyrody „Stawy 
Raszyńskie”pozwala wybrać się na spacer 
ścieżką edukacyjną, aleją jesionową lub też 
z platformy obserwacyjnej pooglądać ptaki 
krążące nad Stawem Parkowym.
 dojazd do Falent jest łatwy. Zmotoryzo-
wanych prowadzą tu główne drogi z Kato-
wic i Krakowa oraz lokalne z pobliskich 
miejscowości. Autobusem 706 można doje-
chać z pętli na Okęciu.
 I jeszcze jedna ważna informacja. 
W uczelni istnieje bogaty system pomocy 
materialnej dla studiujących system dziennym 
i zaocznym. Od pierwszego roku studiów, 
w zależności od dochodów, studenci mogą 
uzyskać stypendia socjalne i mieszkaniowe, 
dodatki na wyżywienie, zapomogi. Od dru-
giego roku studiów, niezależnie od zarobków, 
przyznawane są stypendia za wyniki w nauce.
 Wszystkich zainteresowanych studiami 
zapraszam od poniedziałku do piątku 
w godz 8-15 do Punktu Rekrutacyjno-Infor-
macyjnego WSPiRR w Pałacu, tel. : 22 720 05 
35, 22 628 37 63   www.wspirr.edu.pl

A niezdecydowanych zapraszamy 
na DZIEŃ OTWARTY! 

24 września br. w godz. 1000 – 1400

Nie przegap tej soboty!

dr inż. Izabela Lubbe  ▪
Kanclerz WSPiRR

1 0

pierwszy dzwoNeK
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Przestrzeń obywatelska saMorządu
Samorząd w obecnej postaci ma 21 lat. Przez 
cały czas ewoluuje w kierunku zwiększania 
wpływu obywateli na jego formę, sposób 
i jakość działania. Niektóre z tych zmian 
wymusza na nas członkowstwo w Unii 
Europejskiej. Dotyczy to zwłaszcza proble-
matyki konsultacji społecznych. Inne wyni-
kają z woli władz ustawodawczych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Do nich trzeba zaliczyć 
ustawę o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. Z jej treści wynika obowią-
zek współdziałania władzy samorządowej 
z organizacjami pozarządowymi przy reali-
zacji zadań własnych gminy oraz regulacja 
dotycząca inicjatywy lokalnej. 
 Gmina może wykonywać swoje ustawowe 
zadania sama. Może też zlecać ich wykonanie 
podmiotom, które statutowo nie mogą wytwa-
rzać zysku, czyli np. stowarzyszeniom. Oczy-
wiście można zadać pytanie w jakim celu? I tu 
mam dwie odpowiedzi. Pierwsza dotyczy 

wzmacniania więzi społecznych i potrzeby 
budowania społeczności lokalnej. Druga jest 
bardziej wymierna. Analiza takiej współpracy 
od lat gwarantuje niższe koszty i lepszą jakość 
usług. Przyczyn jest wiele. Nie każdy urzęd-
nik samorządowy musi znać się na prowadze-
niu np. sekcji szachowej i nie można od niego 
wymagać pracy jako wolontariusza. A tę wie-
dzę i pracę społeczną jako swój wkład dają sto-
warzyszenia i fundacje.
 Gmina Raszyn od lat korzysta ze współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. I to 
w wielu ważnych dla naszej społeczności 
dziedzinach. Dziedzictwo narodowe z reali-
zacją imprez związanych z rocznicami Bitwy 
pod Raszynem, część corocznej akcji kolonij-
nej, zajęcia sportowe i rekreacyjne, opieka 
nad niepełnosprawnymi osobami, i wiele, 
wiele innych. Na spotkaniu gmin mazo-
wieckich u Wojewody z naszymi wydatkami 
dochodzącymi do 800 tysięcy rocznie na taką 

współpracę byliśmy liderami. Jako urzęd-
nik samorządowy oraz mieszkaniec naszej 
gminy uważam, że każda wydana złotówka 
na taką współpracę przynosi wymierne 
oszczędności i maksymalny efekt. Każdemu 
polecam zapoznanie się z listą dofinanso-
wanych podmiotów i ilością realizowanych 
przez nich zadań na stronie www.raszyn.pl. 
 We wrześniu przeprowadzamy kon-
sultacje dotyczące programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na 2012 
rok. Przed podjęciem uchwały przez Radę 
Gminy Raszyn będziemy jego treść uzgad-
niali z organizacjami pozarządowymi. 
Dzięki temu możemy wprowadzać ewen-
tualne dodatkowe pomysły i poprawiać te, 
które już są od lat realizowane. 
 Ważnym nowym elementem poszerza-
nia udziału obywateli w działaniach samo-
rządu jest inicjatywa lokalna, którą zamie-
rzamy wprowadzić od 2012 

1 1

GmiNNe sprawy

koMunikat ws. sPorządzania aktu PełnoMocnictwa do głosowania w wybo-
rach do seJMu rzeczyPosPoliteJ PolskieJ i do senatu rzeczyPosPoliteJ PolskieJ
zarządzonych na 9 PaŹdziernika 2011 r.

wyMagane dokuMenty
Wyborca, który najpóźniej w dniu wybo-
rów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie 
organu rentowego bez względu na datę jego 
wydania, równoznaczne na mocy przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 214 poz. 1407 ze zm.), może udzielić peł-
nomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
 Pełnomocnikiem może być osoba wpi-
sana do rejestru wyborców Gminy Raszyn 
lub posiadająca zaświadczenie o prawie 
do głosowania.
 Pełnomocnikiem nie może być osoba 
wchodząca w skład komisji obwodowej wła-
ściwej dla obwodu głosowania udzielającego 
pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgła-
szany przez komitet oraz kandydat na Prezy-
denta Rzeczypospolitej.
 Pełnomocnictwo do głosowania można 
przyjąć maksymalnie od dwóch osób, jeżeli 
co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, 
małżonek, brat, siostra lub osoba pozosta-
jąca w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 Akt pełnomocnictwa sporządza się 
na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 
10 dnia przed datą wyborów tj. do 29 wrze-
śnia 2011 r.   
 Wniosek składa się na formularzu stano-
wiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 28 lipca w sprawie sporządze-
nia aktu pełnomocnictwa do głosowania... 
(form 1) powinien zawierać nazwisko 
i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania 
zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz 
wyraźne oznaczenie wyborów, których doty-
czy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:
•	 	pisemną zgodę na formularzu stanowią-

cym załącznik nr 5 do ww. Rozporzą-
dzenia (form 2) osoby mającej być peł-
nomocnikiem zawierającą jej nazwisko, 
imiona oraz adres zamieszkania, a  także 
nazwisko i imiona osoby udzielającej peł-
nomocnictwa do głosowania;

•	 	w przypadku osób niepełnosprawnych: 
kopię aktualnego orzeczenia właściwego 
organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania;

•	 	w przypadku jeżeli osoba mająca być 
pełnomocnikiem nie jest wpisana do 
rejestru wyborców Gminy Raszyn: kopię 
zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest 
sporządzany w miejscu zamieszkania 
wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub, 
jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: 
w innym miejscu na terenie Gminy Raszyn.
Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełno-

mocnictwa do głosowania nie spełnia usta-
wowych warunków wyborca jest wzywany, 
w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, 
do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie 
można usunąć albo nie zostały usunięte 
w terminie następuje odmowa sporządze-
nia aktu, która jest sporządzana na piśmie 
i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.
Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnic-
twa do głosowania poprzez oświadczenie 
złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia 
przez dniem wyborów lub w dniu wyborów 
doręczenie oświadczenia właściwej komisji 
obwodowej.

 Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa 
w przypadku:
•	 	śmierci albo utraty prawa wybierania 

przez udzielającego pełnomocnictwa lub 
pełnomocnika;

•	 	wykreślenia z rejestru wyborców Miasta 
Poznania pełnomocnika;

•	 	wejście pełnomocnika w skład obwo-
dowej komisji wyborczej właściwej 
dla miejsca zamieszkania wyborcy lub 
zostanie mężem zaufania;

•	 	wcześniejszego osobistego zagłosowania 
przez udzielającego pełnomocnictwa. 

Czynności związane ze sporządzeniem aktu 
pełnomocnictwa do głosowania są wolne 
od opłat.

Ref. Spraw Obywatelskich  ▪

cd. str. 12
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GmiNNe sprawy

co daleJ z autobusaMi?
Linie autobusowe 809 i 815 nie zostaną przy-
wrócone. Taką możliwość wykluczył ZTM 
31 sierpnia w trakcie spotkania Dyrekcji 
firmy z wice wójtem Mirosławem Chmie-
lewskim i reprezentantami mieszkańców. Jak 
twierdzą przedstawiciele spółki tabory do tej 
pory funkcjonujące na tej trasie musiały zasi-
lić innych połączenia autobusowe. W trakcie 
spotkania dyrekcja ZTM stworzyła nadzieję 

na poprawę sytuacji od nowego roku. Zapro-
ponowała też wspólne opracowanie nowej 
koncepcji transportu na terenie gminy.
 Przypomnijmy: od 1 lipca tego roku 
zawieszono linie 809 i 815, zmianie uległa 
trasa linii 715 pozornie na okres wakacyjny. 
Tymczasem już 1 sierpnia okazało się, że na 
stałe. Takie działania ZTM wywołały nieza-
dowolenie władz Gminy, mieszkańców oraz 

użytkowników tych linii . Protesty ponad 
800 osób złożone w Urzędzie Gminy Raszyn 
zostały zaniesione do ZTM-u. Jedyną szansą 
dla spóźniających się notorycznie do pracy 
i szkoły jest enigmatyczna wypowiedź 
dyrektorów ZTM-u, że obecny rozkład 715 
potraktują jako próbny.

Zofi a Kaiper  ▪

roku. Dzięki tej uchwale nie 
tylko stowarzyszenia ale kilku mieszkańców 
będzie mogło współpracować przy reali-
zacji mniejszych inwestycji z samorządem. 
Np. „my dajemy pomysł, projekt i wkład 
w postaci pracy własnej a gmina pokryje 
koszt materiałów i części prac”. Kiedyś takie 
działania były określane mianem „czynów 
społecznych”. Dziś inicjatywa lokalna może 
być narzędziem do zrównoważonego roz-
woju naszych wsi. Sądzę, że warto w intere-
sie szybciej budowanych wodociągów, dróg, 
chodników sięgnąć do tego wynikającego 
z nowelizacji ustawy pomysłu.
 Tak więc ta tytułowa „przestrzeń oby-
watelska” w Gminie Raszyn jest duża 
i zamierzamy w obecnej kadencji ją posze-
rzyć. Ważne jest to, aby ta druga – społeczna 

strona tej współpracy, aktywnie włączała się 
w nasze pomysły. Dlatego w imieniu Wójta 
Gminy Raszyn zachęcam do konsultowa-
nia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2012 rok jak też szuka-
nia pomysłów dotyczących lokalnych inicja-
tyw na 2012 rok. Spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi odbędzie się 20 września, 
ale program na 2012 rok będziemy konsul-
tować do chwili podjęcia uchwały przez rad-
nych.

Pełnomocnik Wójta ds. jakości, 
Promocji, 

Sportu i Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi  

Jacek Wiśniewski  ▪

to nie Jest wstyd!
W s t y d  t o 
dotkliwe i głę-
boko przeży-
wane odczucie 
a l k o h o l i k ó w 
i  i c h  r o d z i n . 
Alkoholik wsty-
dzi się swojego 
pijaństwa, jego 
bliscy tego co 

robi. Nie chcą uchodzić za gorszych, upośle-
dzonych przez los, zmuszonych do korzysta-
nia z pomocy zewnętrznej. Z reguły bardziej 
wstydzi się rodzina niż sprawca, ponieważ 
siła uzależnienia błyskawicznie osłabia 
i wyłącza hamulce. Nawet ten z „wyższej 
półki” ekonomiczno-społecznej bagatelizuje 
uzależnienie udając, że...lubi się po prostu 
zabawić. I pije dalej. Obydwie strony czasem 
liczą na cud otrzeźwienia, zwykle jednak 
i jedni i drudzy przywykają, a nie umiejąc 
zaradzić, obojętnieją. Czasami się komuś 
poskarżą trwając dalej w koszmarze swojego 
pijanego/ współwypijanego życia. Nieśmier-
telne„CO LUDZIE POWIEDZĄ?” każe pić, 
cierpieć i nie szukać pomocy.
 Ich wstyd jest dziwny. Nie wstydzą się 
być ogólnie rozpoznawalnym alkoholi-

kiem, udręczoną żoną alkoholika, a wsty-
dzą spróbować przestać być alkoholikiem 
czy żoną alkoholika. Wstyd przed prawdą 
dosięga „jawnych”, publicznie rozpoznawal-
nych alkoholików jak i tych z tzw „dobrych 
domów”. Ludzie lepiej wykształceni i sytu-
owani z większym oporem przyznają się do 
uzależnienia, nie chcąc skojarzenia z pod-
sklepową hołotą wyłudzającą złotówki „na 
zaprawkę”. Piją alkohole z wyższych półek, 
nie błąkają się po ulicach i o wiele bardziej 
wstydzą się poprosić o pomoc. Przez to ich 
droga do trzeźwości może być o wiele trud-
niejsza i dłuższa. Jedni i drudzy nie chcą wie-
dzieć, że ich sytuację zna od lat cała okolica. 
ALKOHOLIKA  I ALKOHOLIZMU NIE DA 
SIĘ UKRYĆ. Piją już tyle lat, że wszyscy wie-
dzą kim są i wszyscy wiedzą, że ich krewni to 
bliscy pijaka. Wszyscy wiedzą ile razy leżeli 
na chodniku czy w rowie, ile razy interwenio-
wała policja. Wszyscy widzieli jak żona czy 
dzieci wlokły go do domu. Wszyscy widzieli 
jak pijany wytacza się z samochodu i wtacza 
do domu. Jako rodzina osiągnęli już granicę 
swojego wstydu. „LUDZIE” nie powiedzą 
o nich niczego bardziej upokarzającego.
 Alkoholicy i ich rodziny muszą zrozu-
mieć, że jedyną szansą na lepsze, spokojniej-

sze życie to przyznanie się:
–  jestem alkoholikiem, potrzebuję i proszę 

o pomoc
–  jestem bliskim alkoholika, potrzebuję 

pomocy dla swojej rodziny
–  I PODJĘCIE TERAPII.
 Są ludzie, którzy wiedzą jak pomóc, czę-
sto dlatego, że im się udało wyrwać z uza-
leżnienia. Dlatego najlepiej uświadomią co 
alkoholik i jego bliscy mogą dla siebie zrobić 
i jak sobie pomóc? Pomogą pokonać WSTYD. 
Warto zatem skontaktować się z Pełnomoc-
nikiem do spraw uzależnień, Raszyńskim 
Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich, 
grupą AA. Przestań się wstydzić. Zgłoś się 
– ZAPRASZAMY .
 W Jaworowej przy ul Warszawskiej 95, 
codziennie, w godzinach od 10-18 otwarty 
jest Punkt Konsultacyjny, gdzie dyskretnie, 
w przyjaznej atmosferze można uzyskać 
fachowe porady i wskazówki co robić.

Tę ChOROBę MOŻNA LECZYĆ
MOŻNA Ją ZATRZYMAĆ

Zadzwoń pod numery (22) 720-12-55 lub 
500 251 643. Daj sobie pomóc.

ARKA  ▪

dok. str. 11
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iNformacje i opiNie

zmiany w gminnym ośrodku sportu
wygrała Pani konkurs na sta-
nowisko dyrektora gminnego 
ośrodka sportu. gratulujemy!  
dlaczego zdecydowała się Pani 

przystępować do niego?
Odnalazłam się w pracy na rzecz samo-
rządu oraz mieszkańców Raszyna. Regiony, 
miasta i gminy potrzebują, tak samo jak 
firmy, nowoczesnego zarządzania strate-
gicznego. Postanowiłam spróbować swoich 
sił, w GOS, ponieważ mam pomysł i strate-
gię, jak go rozwinąć. Nie boję się prowadze-
nia tej placówki, choć wiem, że czeka mnie 
wiele pracy. Bo GOS to nie tylko basen, ale 
cały kompleks sportowo -rekreacyjny, jaki 
posiada nasza gmina: orliki, boiska, stadion. 
Sport to zjawisko społeczne, różnorodne, 
wielowymiarowe, podlegające ciągłym 
zmianom i komercjalizacji. Dziś aż 40% 
Polaków wykazuje zainteresowanie spor-
tem. To duża liczba odbiorców, dla których 
należy przygotować odpowiednią ofertę: 
rozwinąć istniejące sekcje oraz powołać 
nowe, współpracować z klubami, organizo-
wać turnieje i mistrzostwa sportowe. Zależy 
mi na tworzeniu warunków dla wszystkich 
ze sportem związanych i zachęcanie kolej-
nych do udziału w nim. 

Przez kilka miesięcy prowadziła Pani Świe-
tlicę Środowiskową w rybiu. wiele się w tej 

placówce zmieniło na lepsze. czy mogłaby 
Pani zdradzić receptę na sukces?
Prawidłowemu funkcjonowaniu świetlicy 
środowiskowej w Rybiu poświęciłam wiele 
godzin pracy, bardzo się zaangażowałam 
w stworzenie odpowiedniej strategii zarzą-
dzania oraz dobrego klimatu dla lokalnej 
społeczności. Pikniki, dni otwarte, koncerty, 
wernisaże, zajęcia sportowe i muzyczne 
pozwoliły otworzyć Świetlik dla mieszkań-
ców i uatrakcyjnić im wolny czas. Należy 
szukać nowych form aktywności społecznej 
i wprowadzać je w życie, wtedy placówka 
będzie tętnić życiem, a mieszkańcy chętnie 
wezmą udział w proponowanych zajęciach. 
To właśnie stworzyłam.

w jakim kierunku, Pani zdaniem, powi-
nien iść rozwój gminnego ośrodka sportu 
w raszynie? 
Chciałabym, aby nasz Gminny Ośrodek 
Sportu był jeszcze lepszą niż dotychczas 
„sportową wizytówką gminy Raszyn”. 
Wymaga to aktywizacji sportowej naszych 
mieszkańców w każdym wieku. Niebawem 
mieszkańcy będą mieli do  dyspozycji, budo-
wane od kilku miesięcy przez Urząd Gminy, 
wielofunkcyjne boisko. Dzięki niemu, moż-
liwe stanie się rozwinięcie sekcji, które 
dotychczas nie istniały w naszej gminie, 
m.in. lekkoatletycznej. Moje priorytety to 

udoskonalenie procesu obsługi klientów, 
kontynuacja współpracy z klientami bizne-
sowymi, opracowywanie i upowszechnia-
nie informacji o społecznym ruchu sporto-
wym, tworzenie nowych i podtrzymywanie 
już działających aktywności sportowych, 
budowa idei zespołowego uczestnictwa 
w kulturze fizycznej, ukazywanie osiągnięć 
i potencjału gminnych sportowców, stworze-
nie odpowiedniej kadry dydaktycznej, reali-
zowanie akcji promocyjnych dla osób star-
szych i niepełnosprawnych. Konieczne jest 
zwiększenie nakładów na szkolenia zawod-
ników, wsparcie dla trenerów, dobra orga-
nizacja zajęć w obiektach sportowych oraz 
imprez masowych promujących Raszyn. 
Efekty będą długofalowe: poprawa stanu 
zdrowia dzieci i młodzieży, zwiększenie 
udziału dorosłych w rekreacji i sporcie maso-
wym. Wiem, że z czasem przełoży się to na 
lepsze wyniki naszych sportowców na arenie 
gminnej, wojewódzkiej i mam nadzieję krajo-
wej. W ramach rozwoju GOS liczę na współ-
pracę wszystkich mieszkańców, instrukto-
rów, sportowców, osób zaangażowanych 
w rozwój lokalnego sportu, a także Zarządu 
oraz Rady Gminy.

mgr Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu

rozmawiała Zofia Kaiper  ▪

nowa Pani dyrektor w sękocińskieJ szkole PodstawoweJ
Początek roku szkolnego 2011/12 uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Sękocinie przywi-
tali wraz z nową panią dyrektor, Magda-
leną Karpiniak, wieloletnią nauczycielką 
w Szkole Podstawowej w Raszynie, która 
jako radna obecnej kadencji pełniła funkcję 
Przewodniczącej Komisji Oświaty. Zastąpiła 
ona dotychczasowego dyrektora placówki, 
Ryszarda Pajdę, który po dwudziestoletnim 

pełnieniu tej funkcji przeszedł na emeryturę. 
Wraz z objęciem nowej funkcji pani dyrektor 
Magdalena Karpiniak zrezygnowała z peł-
nionej do tej pory funkcji radnej. Jej aktyw-
ność i doświadczenie z pewnością będą słu-
żyć tej kameralnej, przepięknie usytuowanej 
i bardzo dobrej placówce. Gratulujemy 
i życzymy pracy pełnej sukcesów.

Zofia Kaiper  ▪

konsultacJe w sPrawie studiuM zagosPodarowania
W dniach 12 i 19 września w Urzędzie 
Gminy odbyły się konsultacje w sprawie 
studium zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Raszyn. To ważny dokument, opi-
sujący sposób zagospodarowania obszaru 
całej gminy, którego zapisy określą zasady 
zabudowy, przebieg najważniejszych dróg, 
tereny chronione, tereny użyteczności 
publicznej itp. Nie jest aktem prawa miej-
scowego ale istniejące bądź tworzone szcze-
gółowe plany zagospodarowania muszą być 
z nim zgodne. Przeprowadzone konsultacje 
to dodatkowy, nieobligatoryjny etap, któ-

rego celem jest ograniczenie ilości przyszłych 
protestów. Podczas obydwu spotkań licznie 
przybyli mieszkańcy mieli szansę nie tylko 
zapoznać się z projektem studium (umiesz-
czonym też na stronie gminy) ale też zgło-
sić swoje uwagi czy prosić o wyjaśnienie 
niepokojących ich rozwiązań. Prowadzący 
zebranie Wójt Andrzej Zaręba i jego z-ca 
Mirosław Chmielewski, wspomagani przez 
Kierownika Referatu Urbanistyki i Plano-
wania Przestrzennego Annę Kozłowską 
i projektantów studium wyjaśniali liczne 
wątpliwości, namawiając do składania 

wniosków. Na obecnym etapie można je 
składać w Urzędzie Gminy do 30 września 
br., pamiętając, że każdy ma uprawnienia 
jedynie w stosunku do gruntu, którego jest 
właścicielem. Warto się nad tym pochylić 
pamiętając, że zapisy uchwalonego stu-
dium będą obowiązywały przez co najmniej 
10 lat. Ta perspektywa czasowa oznacza 
też, że składając wnioski należy uwzględnić 
nie tylko to co się dzieje tu i teraz, ale też to, 
co może dziać za dobrych kilka lat.

Małgorzata Kaiper  ▪
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widziaNe z powiatu

dożynki Powiatowe
Tydzień przed naszymi gminnymi dożyn-
kami odbyły się powiatowe obchody Święta 
Plonów w Pruszkowie. Wzięły w nich udział 
delegacje samorządów gminnych, w tym 
również z Raszyna. Spośród 12 wieńców naj-
wyżej oceniono okazały wieniec ze wsi Kra-
kowiany w gminie Nadarzyn. IV nagrodę 
uzyskał wieniec z Ład, nie gorzej prezento-
wał się wieniec z Puchał. W czasie uroczysto-
ści poprzedzonych Mszą Świętą w kościele 
Św. Kazimierza nie zabrakło akcentów 
raszyńskich. Wśród gości z tzw. środowisk 
samorządowych pojawili się jako przedsta-
wiciele władz z Raszyna – w-ce wójt Miro-
sław Chmielewski i przewodnicząca Rady 
Gminy Celina Szarek. Nasz radny powia-
towy - Piotr Iwicki, zasiadał w jury konkursu 
wieńców:
 – Znacznie wyżej oceniłem nasze wieńce. 
Owszem ten z Krakowian był bezkonku-
rencyjny, jednak nasze z Ład i Podolszyna 
powinny znaleźć się w pierwszej czwórce – 
twierdzi nasz radny. Ale nie był to jedyny 
raszyński akcent w Pruszkowie. Starostą 
tegorocznych dożynek powiatowych był 
mieszkaniec naszej gminy pan Waldemar 
Gajewski, a starościną pani Monika Orłow-
ska (Brwinów). Z ich rąk pani Elżbieta Smo-
lińska odebrała piękny dożynkowy bochen 
chleba. Zgodnie z tradycją dzielili się nim 
wszyscy. Obecni też byli nasi strażacy 
z Raszyna. Po oficjalnych uroczystościach 
wszystkich zaproszono na festyn, który jed-
nak zakończył się małym zgrzytem. O ile 
rozmaite dyscypliny i gry sportowe dla 
dzieci były ogólnodostępne o tyle za zabawy 
na popularnych „dmuchańcach” i zorbing 
(wielkie piłki pływające po wodzie) trzeba 
było zapłacić.

o dożynkach na sesJi
Na IX sesji Rady Powiatu w dniu 6 września 
radni wytknęli, pod nieobecność starosty, 
wicestaroście, że przeznaczając na  dożynki 
140 tysięcy złotych, można było zrezygno-
wać z płatnych zabaw dla dzieci. Uwagi 
postanowiono uwzględnić w przyszłości. 
Podczas sesji rozmawiano też o inicjatywie 
radnego Iwickiego, aby dożynki powiatowe 
odbywały się tam, gdzie mieszkają rolnicy, 
czyli naprzemiennie w gminach Raszyn, 
Nadarzyn, Michałowice i Brwinów. Prusz-
ków jako miasto wydaje się być najmniej 
odpowiednim miejscem do takich uroczysto-
ści. Inicjatywę jednomyślnie poparła Komisja 
Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu. Nie-

stety, na razie bez echa. W ocenie pruszkow-
skich Dożynek Powiatowych znalazła się 
jeszcze jedna wątpliwość. Ze sprawozdania 
zarządu powiatu przedłożonego radnym 
na IX sesji wynikało, że w pokaźnej global-
nej kwocie, którą przeznaczono na festyn 
istotną bo ponad 40 tysięcy złotych wydano 
na autorski scenariusz i realizację imprezy 
(nie mylić z wynajmem sceny, zespołów, 
ochrony, infrastruktury technicznej). Radni 
nie kryli dezaprobaty pytając czy nie ma 
urzędników, którzy potrafiliby sami napisać 
taki scenariusz, opłacić hotele i zawrzeć sto-
sowne umowy? Aby znać skalę porównaw-
czą warto wiedzieć, że całe gminne Dożynki 
w Raszynie (scena, nagłośnienie, umowy 
zespołów, ochrona itp.), kosztowały mniej 
więcej tyle ile scenariusz dożynek powia-
towych i ostatecznie raszyńskie były ponad 
trzykrotnie tańsze od powiatowych! Jak 
widać, ktoś zatracił proporcje.

rów się złożył i…
Ruszyły nareszcie prace nad odtworze-
niem rowów melioracyjnych w pasach dróg 
powiatowych. W Falentach Nowych trzeba 
było wyciągnąć poprzewracane ażurowe ele-
menty by ponownie umieścić je w rowach, 
tym razem zgodnie z sztuką budowlaną. 
Poprzednio wstawiono betonowe kratow-
nice pionowo, więc szybko się poprzewra-

cały. Teraz kładzione są pod dużym skosem, 
co ma gwarantować ich stabilność. Rowem 
w pasie ulicy Falenckiej odprowadzane są 
główne wody opadowe z okolicy.

nasze wnioski
15 września minął termin składania przez 
radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego 
wniosków do budżetu na rok 2012. Wśród 
nich – na wniosek radnego Iwickiego - zna-
lazło się odtworzenie rowów melioracyj-
nych  po południowej stronie ul. Falenckiej, 
przeprofilowanie zbyt wąskiego wjazdu 
w rondo w Al. Hrabskiej od strony Falent, 
oczyszczenie rowu-kanału Opaczewskiego 
i w Załuskach. Mamy nadzieję, że te inwe-
stycje znajdą się w budżecie na przyszły rok.

a Jednak Można!
Po wielu latach starań udało się zainstalo-
wać sygnalizację świetlną w ulicy Długiej 
przed szkołą podstawową w Ładach. Teraz 

uczniowie mogą bezpiecznie  przechodzić 
przejściem przez ruchliwą drogę. Warto 
wiedzieć, że podobnych przejść na terenie 
powiatu zbudowano w wakacje blisko 20. 
To efekt solidarnego myślenia wszystkich 
radnych powiatowych bez względu na opcje 
polityczne, którzy jednogłośnie zaakcepto-
wali wzięcie kredytu pokrywającego zało-
żenie sygnalizacji świetlnych przy szkołach 
położonych obok dróg powiatowych. Bez 
pożyczki sygnalizacje budowane byłyby 
przez wiele miesięcy, w miarę pojawiania 
się środków w budżecie. Emocje zapewne 
towarzyszyłyby kolejności, w jakiej mia-
łyby powstawać. No bo niby które ważniej-
sze, bardziej potrzebne? A tak zbudowano 
wszystkie.

Stronę redaguje 
Piotr Iwicki  ▪
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Odtwarzanie rowu w Falentach

Może teraz będzie dobrze

Sygnalizacja przy szkole w Ładach
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rodzinny Piknik JeŹdziecki w laszczkach

Tak jak w poprzednim roku stajnia SKJ 
„Koński Park” z Laszczek zorganizo-
wała bardzo udaną imprezę w Niedzielę 
11 września 2011 roku. Mieszkańcy naszej 
gminy oraz goście mogli podziwiać zawody 
w powożeniu zaprzęgami, Towarzyskie 
Zawody w Skokach przez Przeszkody 
o Puchar Wójta Gminy Raszyn oraz pokaz 
końskiego kadryla. Do tego wysłuchaliśmy 
koncertu Zespołu Fundacji Zakresy z trady-

cyjnymi pieśniami polskimi i ukraińskimi. 
Było dużo mieszkańców, dużo zabawy 
i bardzo słoneczny dzień. Słowem w naszej 
gminie dzięki kolejnej udanej imprezie prze-
dłużamy lato i wakacje. Organizatorom, 
w tym szczególnie Panu Jerzemu Deludze 
gratulujemy.  Puchar Wójta Gminy Raszyn 
wygrał mieszkaniec Gminy Raszyn Pan 
Michał Modzelewski. Do zobaczenia za rok. 

RED  ▪

znani aktorzy i dziennikarze w Podolszynie nowyM
W ostatni weekend wakacji, na terenie stajni 
Besthorses w Podolszynie Nowym, mieliśmy 
okazję zobaczenia na żywo wielu znanych 
aktorów i dziennikarzy rywalizujących ze 
sobą w zawodach utrzymanych w konwen-
cji westernu.  Była to już ósma edycja tej 
imprezy, choć dopiero pierwsza w Gminie 
Raszyn. Załogi składały się z dwóch osób, 
z których jedna, w zależności od etapu, była 
powożącym lub kierowcą, a druga luzakiem 
lub pilotem. 

 Etap pierwszy polegał na przejechaniu 
bryczką określonej trasy. W jego trakcie 
luzak musiał założyć na rogi byka kapelusz 
kowbojski, zarzucić lasso na głowę konia, 
oddać trzy strzały do celu oraz przelać 
piwo do szklanki i przewieźć je do strefy 
zmian. Następnie załoga przesiadała się 
do pick-upa Isuzu D-Max,  zamieniając się 
jednocześnie rolami. W tym etapie kolejno 
należało: przewieźć szklankę z piwem  trzy-
mając ją za oknem samochodu nie rozlewając 
piwa, postawić na wyznaczonym stoliku nie 
opuszczając auta, wjechać tyłem na pochyl-
nię, pokonać część trasy slalomem, zapar-
kować tyłem w ułożonej z kostek słomy 

bramce. Ostatni odcinek trasy kierowca 
musiał pokonać z zawiązanymi oczami 
zdany jedynie na wskazówki swojego pilota. 
Pierwsze miejsce zajęli dziennikarze telewi-
zyjnej Panoramy – Marta Kielczyk i Rado-
sław Masłowski. Wśród aktorów najlepiej 
wypadł Andrzej Młynarczyk, który otrzy-
mał również nagrodę publiczności. Odważni 
mogli również spróbować sił w konkurencji 
dodatkowej - powożenia kosiarką ogrodową 
dostarczoną przez jednego ze sponsorów 
imprezy. Było dużo śmiechu, zabawy, mnó-
stwo nagród, wyborne piwo z Browaru Kon-
stancin i wyśmienite ciasta. Patronat hono-
rowy nad tegoroczną imprezą objął Wójt 
Gminy Raszyn. 
 Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie 
pewne ale... Impreza była w dużej mierze 
zamknięta dla publiczności. Wszelkie kon-
kursy i zabawy odbywały się w strefie VIP, 
do której wstępu broniła firma ochroniarska. 
To tu było darmowe piwo i ciastka, tu można 
było głosować na swojego ulubionego aktora 
lub dziennikarza, spróbować sił na kosiarce. 
Widz bez zaproszenia mógł co najwyżej 
popatrzeć przez przysłowiową szybkę. Kiedy 

przyjechałem na miejsce, pierwsze pytanie 
brzmiało „Czy mają Państwo zaprosze-
nie?”, „Nie, to proszę tylko do tego baneru”. 
Ów baner znajdował się w połowie drogi 
do wejścia do strefy VIP, a pierwszy „stra-
gan” z gadżetami dużo dalej....  Na szczę-
ście w miarę upływu czasu organizatorzy 
rozluźnili nieco swoje stanowisko, tak że 
części osób udało się nawet wejść do „zaka-
zanej strefy”, a wszyscy mogli bez problemu 
poruszać się w strefie, gdzie znajdowały się 
wystawy. Ba, niektórym nawet udało się 
przejechać bryczką... 

 Z rozmów odbytych w trakcie trwania 
zawodów ze sponsorami i przedstawicie-
lami władz Gminy Raszyn dowiedziałem 
się, że jest to pierwsza z sześciu imprez jakie 
mają odbywać się w kolejnych latach. Wspól-
nie zgodziliśmy się, że następne powinny 
być organizowane w formie bardziej atrak-
cyjnej dla przeciętnego widza, tak aby mógł 
on czynnie w niej uczestniczyć. Z takimi 
nadziejami zapraszam więc za rok.

Jarosław Aranowski  ▪
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Andrzej Młynarczyk

Marta Kielczyk i Radosław Masłowski

Ola Szwed

Michał Modzelewski - zwycięzca, 
Wójt Andrzej Zaręba i Jerzy Deluga
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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

Pierwszy Raszyniaczek ukazał się we wrześniu 1991 roku. 
Ta rubryka była moim autorskim pomysłem i stanowiła jedną 
z wielu form upowszechniania przeze mnie pedagogicznej koncepcji 
wychowania przez twórczą aktywność. Powołałam ją do istnienia 
wtedy, gdy idea wychowania twórczego nie była jeszcze doceniana 
tak, jak obecnie w polskim szkolnictwie. Podstawowym celem 
Raszyniaczka było (i jest!) prezentowanie twórczej aktywności dzieci 
z terenu Gminy Raszyn (aczkolwiek zdarzało się tak, szczególnie 
w okresie wakacyjnym, że goszczące u nas dzieci także przynosiły swoje 
prace do redakcji). Drugi, równie ważny cel – to inspirowanie dzieci 
do podejmowania działań twórczych. W grudniu 1997 w jednym 
z artykułów informowałam: „Do redakcji wpłynęło około siedemset 
prac plastycznych i literackich. Stwierdzam z dużą satysfakcją, iż 
z roku na rok, z miesiąca na miesiąc napływa ich coraz więcej, 
a zatem istnieje potrzeba ukazywania się takiej rubryki dla dzieci w KR”. 

W ciągu 11 lat (1991-2002; z wyłączeniem krótkich przerw 
w wydawaniu gazety) udało mi się skupić wokół Raszyniaczka 
szerokie grono sympatyków i współpracowników (kontynuacja 
później w Kurierze Juniorze) oraz wypromować wiele twórczych 

osiągnięć, artystycznych i  naukowych dzieci z  terenu naszej 
gminy. Chciałam tą drogą za wspaniałą współpracę z głębi serca 
Wam podziękować. Dziękuję także moim wspaniałym Koleżankom 
i Kolegom Nauczycielom, a zwłaszcza Elżbiecie Zatyce, Teresie 
Modzelewskiej, Wiktorii Jasińskiej, Dorocie Książek, Elżbiecie 
Borsuk, Jolancie Kulig, Krystynie Woziwodzie, Grażynie Dąbek 
za inspirowanie dzieci do twórczej aktywności oraz  Marianowi Gronkowi 
(ówczesnemu Dyrektorowi SP. w Raszynie za życzliwe wsparcie).  
Słowa szczególnego podziękowania kieruję do Pana Tadeusza 
Sioćko, który wykonał wiele fotografii dla potrzeb Raszyniaczka 
i w ogóle Kuriera Raszyńskiego, upamiętniając nasze działania. 

A   t e r a z . . .  t r o c h ę  w s p o m n i e ń .  W   m a j u  1 9 9 8  r o k u 
prezentowałam prace z  konkursu „Raszyn moich marzeń”. 
Pr zedstawiam tr z y  nagrodzone prace w  t ym konkurs ie 
o znamiennych tytułach: „Rynek Raszyński”, i „Plac zabaw dla 
dzieci”. Marzenia się spełniły… Zaś w związku z nowym rokiem 
szkolnym wszystkim dzieciom dedykuję artykuły i  rysunki 
z 1998. 

• Elżbieta Kuczara

logo z 1991 roku logo z 1994 roku 

Magda Prus, kl. IIIc -  „Rynek Raszyński” Ola Oświk, kl. Ia - „Plac zabaw dla dzieci”

MA JUŻ 
20 LAT! 


