
RASZYŃSKI

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

KURIER
nr 11 grudzień 2011 │ www.raszyn.pl │ Kurier@raszyn.pl │ issn 1425-4506 │ indeKs pr 49 10

Narodziła nam się Dobroć 
Uf�e miłowanie 
Nad stajenką światła obłok 
Spada z serca kamień.



0 2 Kurier raszyńsKi nr 11 grudzień 2011  |  www.raszyn.pl

reportaż

ImIenInowe śwIęta, czylI andrzejkI I mIkołajkI

Jesienną szarugę końca listopada i początku 
grudnia umiliły imprezy związane z imie-
ninami Andrzeja i Mikołaja. „Andrzejki” 
– wieczór wróżb, które niejednej pan-
nie męża wywróżyły, a kawalerowi jego 
żonę pokazały, to zwykle huczna zabawa 
przed rozpoczynającym się adwentem. 
Nasze gminne „Andrzejki” zorganizowały 
w sobotę, 26 listopada Gminny Ośrodek 
Kultury wraz z Kołami Seniora z Raszyna 
i Rybia oraz Świetlica Środowiskowa. Miesz-
kańcy gminy, wypełniający po brzegi salę 
widowiskową, uczestniczyli w składaniu 
życzeń licznej grupie solenizantów a wśród 
nich naszemu Wójtowi Andrzejowi Zarębie. 
Pięknym koncertem wokalnym obdarował 

nas Zespół „Rybianie” oraz solistki Izabela 
Makarska i Alicja Siewiera. Nie zabrakło też 
wróżącej Cyganki, w której rolę wspaniałe 
wcieliła się Bogumiła Kędziora. Po części 
artystycznej zaproszono na poczęstunek 
fundowany przez raszyńskich cukierników 
i zabawę – „do białego rana”.
 W środę, 30 listopada, w Urzędzie 
Gminy obchodziliśmy imieniny Wójta 
Andrzeja Zaręby. Przez cały dzień miesz-
kańcy składali mu życzenia. Pracownicy 
zebrani w Sali konferencyjnej odśpiewali 
„Sto lat”, życząc wszystkiego najlepszego. 
Niezwykłym prezentem: wielkim miśkiem 
ubranym w szkolny mundurek, obdarowały 
solenizanta dzieci ze SP w Ładach. 

 Już od 1 grudnia rozpoczęło się święto-
wanie imienin Mikołaja. Tym razem zorgani-
zowano szereg imprez dla naszych milusiń-
skich. W GOK-u w Falentach Mikołaj wraz 
ze swoją mamą odwiedzili dzieci gminnych 
rolników. Maluchy obejrzały bajkę i dostały 
piękne prezenty. Kolejna zabawa dla naj-
młodszych, również w Falentach zorgani-
zowana została przez Radę Osiedla Falenty 
oraz Filię GOK w Falentach. I tu atrakcji 
było co niemiara. Niezwykłe, bo „wodne” 
Mikołajki zaserwował milusińskim Gminny 
Ośrodek Sportu. Zabawa z kulą wodną i nie-
zwykłymi maskotkami zakończona posilną 
czekoladą i ciasteczkami sprawiła dzieciom 
prawdziwą radość.                Małgorzata Kaiper
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Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy składali życzenia 
Wójtowi Andrzejowi Zarębie
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Listopadowi solenizanci
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Mokre Mikołajki na basenie
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Dzieci z zainteresowaniem oglądały bajkę
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Pięknie śpiwejące solistki Izabela Makarska i Alicja Siewiera
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Wszystkie dzieci chciały dostać prezent od Św. Mikołaja

„drzewko marzeń” 
w sękocińskim przedszkolu
W przedszkolu w Sękocinie, po raz kolejny, 
przygotowaniom do Świąt Bożego Naro-
dzenia towarzyszy „Drzewko Marzeń”. 
W maleńkim przedpokoju placówki posta-

wiono drzewko obwieszone czerwonymi 
serduszkami z imionami dzieci, wychowan-
ków domu Dziecka w Równem, w gminie 
Strachówka, które świątecznymi prezentami 

obdarowują przedszkolaki i ich rodzice. 
Każde dziecko wybiera jedną osobę i dla 
niej przygotowuje podarunek. Nie jest to 
dar dla anonimowej osoby, ale np. dla Kasi, 
która ma 14 lat i potrzebuje szczotki do wło-
sów, czy dla 12-letniego Krzysia, któremu 
brakuje kapci. Wiele ozdobnych paczek 
wypełniło już kosze stojące pod drzew-
kiem. W porozumieniu z Domem Dziecka, 
z poparciem rodziców oraz dzieci, Dyrektor 

Przedszkola Jolanta Kosz, koordynator Anna 
Kaczorowska oraz pozostałe nauczycielki 
zorganizowały wspaniałą akcję, która ucząc 
przedszkolaki empatii i współczucia, speł-
nia marzenia dzieci pozbawionych domu 
rodzinnego. Jak mówi p. Dyrektor akcja 
nie byłaby sukcesem, gdyby nie zrozumie-
nie i pomoc rodziców, którzy nie szczędzili 
czasu i pieniędzy, żeby „Drzewko Marzeń” 
stało się „Drzewkiem Spełnionych Marzeń”.

Małgorzata Kaiper
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Drzewko Marzeń
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Kubusie Puchatki z p. Dyrektor Jolantą Kosz 
i wychowczynią Mariolą Karasińską 
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Misie Uszatki z p. Dyrektor Jolantą Kosz 
i wychowawczynią Anną Fatek
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opłatek
jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
C. K. Norwid

drodzy mieszkańcy!
Podążając za słowami poety, życzę Wam, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

były czasem dobrym i radosnym. 
Niech te dni przyniosą spokój i dużo ciepła w gronie najbliższych.

 Życzę Wam również szczęśliwego Nowego Roku 
– oby był jeszcze lepszy, niż ubiegły!

Wójt Gminy Raszyn, 
Andrzej Zaręba

od redaKcji

zamiast wstępu
Zamiast wstępu, w wigilijny czas Święta Bożego Narodzenia dedykujemy naszym czytelnikom mało 
znaną kolędę, która w prostych słowach opisuje kwintesencję Świąt Bożego Narodzenia. Niech uczu-
cia w niej zawarte towarzyszą wszystkim, którzy usiądą do wigilijnego stołu.

Małgorzata i Zofia Kaiper

Narodziła nam się Dobroć
W samym sercu biedy
I zaśpiewał w stajni obrok
Najpierwszą kolędę 

Narodziła nam się Cisza
W skołatanych sercach
Człowiek duszę swą usłyszał
Bieżąc na Pasterkę

Narodziła nam się Jasność
Na ciemnym odludzi
Wielkie niebo dzwoni gwiazdą
By sumienia budzić 

Narodziła nam się Wieczność
W nocy, która mija
Oddaliło nam się piekło
Radość przybliżyła 

Narodziło nam się Ciało,
Które matka chroni
Cała ziemia zaśpiewała
Jak o władcy – o nim 

Narodziła się krwi czerwień
W owym ciele drobnym
Herod życia mu nie przerwie
Noc oddali zbrodnie 

Narodziła nam się Dobroć
Ufne miłowanie
Nad stajenką światła obłok
Spada z serca kamień.

Wiesław Ochman
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XV SeSja rady GmIny
Podczas XV Sesji Rady Gminy radni opinio-
wali kilka spraw ważnych dla mieszkańców.

Informacja o działaniach 
i   finansowaniu Spółki wodnej 
raszyn
Jak pisaliśmy we wcześniejszych numerach 
Kuriera, od tego roku, po nowelizacji Ustawy 
Prawo Wodne, Urząd Gminy może dofinan-
sowywać Spółki Wodne. Zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy z maja br. do składek zebra-
nych przez członków Spółki Wodnej Raszyn 
gmina mogła dołożyć 3 razy większą kwotę. 
W bieżącym roku przeznaczono na te dzia-
łania 110 000 zł. Wobec sygnałów, że składki 
pobierane od członków nie wystarczają, 
Rada Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu 
dopłaty do 90 %. Dotychczas wykonywane 
prace wzbudzały zastrzeżenia zarówno 
radnych jak i sołtysów. Miejmy nadzieję, że 
wyższe środki przeznaczone na konserwację 
i naprawy urządzeń wodnych w przyszłym 
roku znacząco poprawią ich stan.

Przystąpiono do zmiany 
planu zagospodarowania działki 
pod SP w ładach
Radni jednogłośnie uchwalili przystąpienie 
do zmiany planu zagospodarowania z zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej na cele 
publiczne pod rozwój funkcji oświaty. 

nie będzie kortów tenisowych 
przy ul. jaworskiego w raszynie.
W czerwcu ubiegłego roku Rada Gminy 
przystąpiła do zmiany planu zagospodaro-
wania w rejonie ul. Jaworskiego w Raszynie, 
gdzie w miejsce terenu przeznaczonego na 
budownictwo mieszkaniowe z 15% usłu-
gami z zakresu użyteczności publicznej, 
miano wprowadzić możliwość budowy 
boisk sportowych w tym kortów. Wizja 
kortów w końcowej, spokojnej dotychczas 
części ul. Jaworskiego, od dawna wywoły-
wała protest części mieszkańców. Z kolei za 
możliwością budowy kortów wnioskowali 
właściciele działek, na których zmieniano 
plan. Jedni i drudzy przedstawili Radzie 
swoje argumenty. Jak pokazało głosowanie, 
bardziej przekonywujący byli oprotestowu-
jący zmianę planu, którzy argumentowali, 
że wprowadzili się w miejsce, które zgodnie 
z uchwalonym w 2005 roku planem zago-
spodarowania, miało być przeznaczone 
głównie na budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne, a nie korty tenisowe. Rada 
przychylając się do ich argumentacji odstą-
piła od zmiany planu. Zastanawia tylko, dla-
czego, wobec trwającego od dawna protestu 
części mieszkańców do procedowania planu, 
wydając publiczne pieniądze, przystąpiono. 

nowe zasady diet dla sołtysów 
i przewodniczących rad osiedla

Radni ponownie pochylili się nad proble-
mem, ustalając ostatecznie, że miesięczny 
ryczałt przysługujący przewodniczącym 
gminnych jednostek pomocniczych wyno-
sić będzie 400 zł, przy czym brak uczestnic-
twa w sesji Rady Gminy obniży go o 200 zł. 
Jednocześnie podjęto decyzję, że inkaso od 
zbieranych podatków wyniesie 6%. Wpro-
wadzone regulacje wynikają ze stopniowej 
zmiany charakteru działań sołtysa, który 
z poborcy podatkowego staje się animato-
rem życia sołectwa i gospodarzem dbającym 
o interesy swoich mieszkańców.

zmiana kierownika 
referatu Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego

Po wielu latach zrezygnowała z pracy 
w Urzędzie Gminy Raszyn Pani Ania 
Kozłowska, kierownik Referatu Urbani-
styki i Planowania Przestrzennego. Żegna-
jąc ją Wójt Andrzej Zaręba powiedział, że, 
bardzo wysoko oceniając jej pracę, próbo-
wał ją zatrzymać, ale jednocześnie rozumie 
jej dążenie do rozszerzania doświadczeń 
zawodowych. Panią Kozłowską zastąpiła od 
1 grudnia p. Monika Łachniak, pracownik 
tego referatu.

XVI Sesja rady Gminy
Tę nadzwyczajną sesję zwołano wobec postę-
pujących prac nad zakupem działki pod roz-
budowę SP w Ładach. Do podpisania umowy 
przedwstępnej konieczna była zgoda Rady 
Gminy na dokonanie zamiany kupowanej 

działki i innej, należącej do gminy. Rada jed-
nogłośną decyzją dała Wójtowi Gminy Raszyn 
Andrzejowi Zarębie wolną rękę do prowadze-
nia transakcji.

dla kogo działki w nowycH Gro-
cHolIcacH? – uchwała rady 
Gminy PoPrzednIej kadencjI
Różne są funkcje dziennikarza. Podstawowa 
to opisywanie rzeczywistości i przybliżanie 
jej czytelnikom. Podejmując się zadania pro-
wadzenia Kuriera Raszyńskiego postanowi-
łam jak najlepiej poznać rzeczywistość Gminy 
Raszyn. Jednym z lepszych źródeł, jest Biule-
tyn Informacji Publicznej, nazywany skrótowo 
BIP-em. Tak naprawdę zagłębiając się w jego 
treść można prześledzić wszystkie prawie 
poczynania Rady i Urzędu Gminy. Dosko-
nałym źródłem informacji są Uchwały Rady 
Gminy i uzasadnienia do nich.  
 Wśród uchwał Rady Gminy kadencji 2006-
2010, znalazłam „Uchwałę Nr XII/183/07 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 20 września 2007 roku 
w sprawie zbycia nieruchomości położonych 
w Nowych Grocholicach w Gminie Raszyn”, 
która wzbudziła moje zdumienie i zaniepoko-
jenie. Jak powszechnie wiadomo wiele terenów 
w Nowych Grocholicach objętych jest roszcze-
niami dawnych właścicieli, zatem wiele dzia-
łek nie jest własnością obecnie je użytkujących. 
Problem dotyczy niemałej liczby mieszkań-
ców. Na mocy przytoczonej uchwały właści-
ciele 17 działek położonych w Nowych Gro-
cholicach otrzymało prawo zakupienia ich od 
Gminy Raszyn w przetargu ograniczonym. Jak 
czytamy w uzasadnieniu do uchwały: „W idei 
opisanego zamysłu jest, by mieszkańcy 
Nowych Grocholic, będący posiadaczami nie-
ruchomości, mogli uzyskać tytuł prawny do 
tych nieruchomości bez potrzeby obawiania 
się przetargu nieograniczonego, jako wiążą-
cego się z ryzykiem i niepewnością wynikającą 
z charakteru przetargu”. Pod dokumentem, 
mimo skomplikowanych uwarunkowań praw-
nych nie ma, obok podpisu Przewodniczącego 
Rady Gminy, podpisu gminnego mecenasa.
Pomijając kwestie prawnego rozwiązania 
powyższego problemu, każdemu czytającemu 
z pewnością nasunie się pytanie: Czym kiero-
wali się radni wybierając te 17 nieruchomo-
ści? Dlaczego inne osoby, w będące w takiej 
samej sytuacji, nie otrzymały szansy bezprze-
targowego zakupu. Jeżeli ktoś z czytelników 
zna odpowiedź na postawione pytanie, chętnie 
zamieścimy je w następnym numerze Kuriera 
Raszyńskiego.
 Opisywaną Uchwałę Rady Gminy 
Raszyn można znaleźć w Internecie wpisując 
w wyszukiwarkę: 
uchwala_nr_xii_183_07 (109.6kB)

Małgorzata Kaiper
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W każdej sesji uczestniczą nasi Sołtysi 
i Przewodniczący Rad Osiedli 
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Wszyscy zgormadzeni oklaskami pożegnali 
p. Anię Kozłowską

rada gminy
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w gminie i w urzĘdzie

DYSKUSJA NAD TRAKTEM GROCHOLICKIM
15 listopada Wójt Andrzej Zaręba przedłożył projekt budżetu 
na 2012 rok Radzie Gminy do opiniowania. Wszystkie komi-
sje kolejno składały swoje wnioski. Większość proponowa-
nych zmian, wynikając z troski konkretnych radnych o okręg, 
z którego zostali wybrani, nie budziła dyskusji, czego świa-
dectwem jest przegłosowanie większości jednogłośnie. Kontro-
wersje i dyskusje, wykraczające poza obrady komisji, wzbudził 
wniosek złożony przez radnego z Nowych Grocholi Sławomira 
Haczkura, który wnioskował o zdjęcie:

–  300 000 zł z projektu modernizacji i rozbudowy Urzędu 
Gminy, blokując spełnienie przez gminę zaleceń pokontrol-
nych NIK-u, obligujących przystosowanie budynku Urzędu 
Gminy do warunków, jakie muszą spełniać budynki użytecz-
ności publicznej. I nie chodzi tu o urodę naszego urzędu, ale 
m.in. brak przeciwpożarowej klatki schodowej;

–  860 000 zł z projektu i budowy Domu Kultury, zawieszając 
budowę mimo już rozpoczętego procesu projektowania. 

–  200 000 zł z promocji gminy, czyli wydawania Kuriera 
Raszyńskiego, pozbawiając mieszkańców informacji o bie-
żących działaniach Urzędu i Rady, relacji z imprez gminnych 
a także wiedzy o nurtujących ich problemach. 

–  1 300 000 zł z budowy przedszkoli przy Lotniczej i Poniatow-
skiego, koniecznych do zapewnienia dzieciom i nauczycie-
lom właściwych warunków.

–  1 240 000 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami,
–  250 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu 

Gminy. Część z tej kwoty przeznaczona jest na wypłatę 
odpraw emerytalnych, 

i przesunięcie tych środków (razem 4 mln 250 tys zł) na zadanie 

„Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa – Trakt Grocholicki”.
O wybudowanie ulicy łączącej Sportową z Traktem Grocholic-
kim, radny S. Haczkur zabiega od lat. Jak stwierdził pod koniec 
posiedzenia komisji budżetu, nie zamieszkałby w Nowych 
Grocholicach i nie wybudowałby przy Trakcie Grocholickim 
swojego warsztatu samochodowego, gdyby nie wizja szyb-
kiego jej powstania.

Problem z budową tej drogi wynika z braku porozumienia 
między właścicielami działki, na której owa droga miałaby 
powstać. Stąd jedynym sposobem jest wykonanie jej w rygorze 
tzw. Specustawy, która zmusza właściciela do sprzedaży. Cenę 
wyznacza Starostwo a gmina musi jednorazowo kwotę odszko-
dowania zapłacić. Pod Trakt Grocholicki trzeba przeznaczyć, 
ponad ha gruntu, co pomnożone przez cenę ok. 500 zł/m2 
gruntu, daje kwotę ponad 5 mln zł. Z uwagi na procedurę 
wykupu, środki te byłyby zamrożone przez wiele miesięcy, 
a być może cały rok. Nie wchodząc w rozważania dotyczące 
konieczności budowy tej ulicy, należy stwierdzić, że włącze-
nie tego zadania do przyszłorocznego budżetu zablokowałoby 
wiele potrzebnych dużej społeczności inwestycji nie dając jed-
nocześnie pewności wykonania proponowanej. 
Za wnioskiem S. Haczkura głosowały Celina Szarek i Agata 
Kuran Kalata. Przeciw: Dariusz Marcinkowski, Sławomir 
Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski. Od głosu wstrzymali się: 
Kazimierz Wieczorek i Rafał Sieradzki. Rozkład głosów stano-
wił o negatywnej opinii Komisji Budżetu. 
Ostateczny werdykt wyda Rada Gminy, która spotyka się 
29 grudnia.

Małgorzata Kaiper

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
Pierwsze prace nad projektem przyszłorocznego budżetu ma 
Pan już za sobą. Jakie założenia przyświecały jego tworzeniu? 
– pytam Wójta Gminy Raszyn Andrzeja Zarębę. 
Prace nad projektem budżetu determinowało przekonanie, 
że niezbędne jest dążenie do zrównoważonego rozwoju. 
Gmina musi starać się zaspokajać potrzeby swoich mieszkań-
ców w wielu zakresach: tych podstawowych, życiowych jak 
dostęp do dobrej wody i kanalizacji sanitarnej, bezpieczeń-
stwa poprzez chodniki, gładkie jezdnie, oświetlone ulice czy 
udział w budowie nowego posterunku policji. Musi zapewnić 
dzieciom kształcenie i wychowanie w dobrych, nowoczesnych 
przedszkolach i szkołach, ale też dbać o rozwój mieszkańców 
poprzez działania kulturalne, naukowe i sportowe. Musi dbać 
o środowisko naturalne wdrażając system selektywnej zbiórki 
odpadów, zabezpieczać mienie poprzez budowę systemu 
odwodnień. To tylko niektóre zadania, ich wykaz jest znacz-
nie większy.

Jakie inwestycje zaplanował Pan na przychodzący rok?
Zaplanowałem inwestycje za ponad 33,5 mln zł. Najwięcej, 
bo prawie 17 mln zł, chciałbym przeznaczyć na projektowa-
nie i budowę kanalizacji sanitarnej: kontynuację kanalizowa-
nia Falent, Falent Nowych, Dawid, Ład i Dawid Bankowych 
oraz projektowanie w Jankach, Sękocinie, Słominie, Falentach 
Dużych, Puchałach i Wypędach, Ładach i Podolszynie. 4 mln 
zł przeznaczyłem na projektowanie i budowę dróg i chodni-
ków z odwodnieniami a za 3,7 mln zł chcemy kontynuować 
rozbudowę i modernizację Ośrodka Zdrowia w Raszynie. 
To wzorowo prowadzona inwestycja i w maju powinien być 
zakończony 1 etap. Chciałbym rozpocząć kilka ważnych inwe-
stycji dla naszej oświaty: budowę przedszkola przy Lotniczej, 
rozbudowę SP w Sękocinie oraz projektowanie przedszkoli: 
przy Poniatowskiego w Raszynie i w Sękocinie. Po podpisaniu 

jeszcze w tym roku aktu notarialnego rozpoczynającego zakup 
działki pod rozbudowę szkoły w Ładach w 2012 roku zmie-
nimy plan zagospodarowania i rozpoczniemy projektowanie. 
Na budowę Domu Kultury, którego projekt jest już realizo-
wany, chciałbym przeznaczyć ok. 1 mln zł. Podobną kwotą 
dofinansujemy budowę nowego komisariatu. Kontynuujemy 
tworzenie w całej gminie systemu odwodnień: po zdiagnozo-
waniu rozpoczęliśmy projektowanie, przed nami wieloletnia 
realizacja. Większość z planowanych zadań, będziemy konty-
nuować w następnych latach.

Które działania uważa Pan za najważniejsze? 
Dobry wójt musi dbać o sprawiedliwe zaspokojenie wszyst-
kich podstawowych potrzeb mieszkańców. Niedostateczne 
fundusze i wieloletnie zaniedbania każą dokonywać wybo-
rów stawiając jedne przed drugimi. Za najważniejsze uważam 
skanalizowanie gminy, wybudowanie i rozbudowanie placó-
wek oświatowych, wybudowanie Ośrodka Zdrowia, ale też 
stworzenie mieszkańcom warunków dla ich rozwoju poprzez 
zakończenie wreszcie budowy Domu Kultury. Przymierzamy 
się też, o ile warunki na to pozwolą, do wybudowania w dal-
szych latach hali sportowej, ponieważ niewątpliwie jesteśmy 
„sportową gminą”. Niezwykle ważne jest dalsze tworzenie 
systemu odwodnień oraz przyzwyczajanie mieszkańców do 
segregowania odpadów. Cały też czas projektujemy i wyko-
nujemy kolejne ulice i chodniki oraz ich oświetlenie. Mam 
nadzieję, że Rada Gminy zaakceptuje kierunek proponowa-
nych działań, choć oczywiście liczę się z korektami z jej strony. 
Mam nadzieję, że nie będą zasadnicze.

Bardzo dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Małgorzata Kaiper
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darmowa zbIórka posegregowanych odpadów w 2012 roku
Dotychczasowe, pełne niedociągnięć, postę-
powanie z odpadami w Polsce spowodowało 
ogólnospołeczną dyskusję, a w rezultacie 
nowelę ustawy o odpadach. Zmiany w syste-
mie prawnym wymusiły też przepisy unijne 
w tym zakresie: dyrektywa, zwana potocz-
nie, odpadową (2008/98/WE z 19.11.2008), 
w sprawie opakowań, zwana „opakowa-
niową” (94/62/WE z 20.12.1994) i dyrek-
tywa „składowiskowa” z 1999 r. Nowelizacja 
ustawy o odpadach z dnia 1.07.2011r w spo-
sób radykalny zmienia dotychczasowe zasady 
„gospodarowania śmieciami”, nakładając na 
gminy obowiązek zorganizowania odbioru, 
selekcji, odzysku i rozliczeń odpadów. Może 
dokonywać tego samodzielnie lub we współ-
pracy z innymi gminami, w oparciu o swoją 
jednostkę organizacyjną, jak też umowy 
z wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami, 
wybranymi na drodze przetargu. Generalne 
założenie nowelizacji ustawy polega na stwo-
rzeniu systemu selektywnej zbiórki odpa-
dów obejmującego wszystkie gospodarstwa 
domowe i firmy z terenu gminy. Docelowo 
chodzi o ograniczenie składowania (wywozu 
na śmietniska) odpadów nadających się do 
powtórnego wykorzystania: chodzi tu głównie 
o papier, tworzywa sztuczne opakowaniowe, 
drobne metale i odpady ulegające biodegrada-
cji (odpadki żywności, warzyw, owoców itp.) 
To z gminą, a nie jak dotychczas z firmami, 
rozliczać się będą właściciele nieruchomości 
i przedsiębiorstw. 

na czym polegać będzie nowy system? 
Zgodnie z ustawą gmina będzie pobierać 
opłaty za wywóz śmieci, opierając ich wylicze-
nie m.in. na deklaracjach właścicieli nierucho-
mości i firm. Sposób obliczeń, metody, rodzaje 
gospodarstw podlegających systemowi, 
wysokość stawek za poszczególne rodzaje 
i ilości odpadów ustali Rada Gminy w dro-
dze uchwał. Określona zostanie częstotliwość, 
terminy, wysokość opłat z uwzględnieniem 
warunków miejscowych. Z opłat tych gmina 
sfinansuje przetargi na odbieranie odpadów 
komunalnych i ich zagospodarowanie oraz 
tworzenie i utrzymanie punktów selektyw-
nego zbierania odpadów (w szczególności 
leków, elektrośmieci, wielkich gabarytów, 
a także odpadów niebezpiecznych i budowla-
nych). W efekcie ma wzrosnąć współczynnik 
recyklingu mierzony masą odpadów odzy-
skiwanych i przygotowanych do ponownego 
użycia. Z tego gminy będą rozliczane.

co to oznacza dla mieszkańców gminy?
Wszyscy będą zobligowani do podpisania 
z gminą umowy na wywóz śmieci w określo-
nej ilości i już na etapie własnego gospodar-
stwa będą selekcjonować odpady. Ostateczny 
termin wdrożenia w pełni nowego systemu 
upłynie 1.07.2013 roku. 
 Nad przejęciem gospodarki odpadami 
w gminie i segregowaniem ich zastana-
wiano się już w ubiegłej kadencji. Odstąpili-
śmy od tego z uwagi na zaawansowane prace 
sejmu nad nową ustawą „śmieciową”. Choć 

niełatwa i wymagająca wielu dodatkowych 
działań, nowa ustawa z pewnością przyczyni 
się do poprawy czystości naszego środowiska 
i zwiększenia ilości przetworzonych odpadów. 
To ważny krok na drodze działań proekolo-
gicznych.

ProGram PIlotaŻowy
W tym roku, do selektywnej zbiórki przymie-
rzyli się mieszkańcy Rybia II, wykorzystując 
do tego fundusz sołecki wspomagany przez 
środki gminne. Dla Urzędu Gminy był to pro-
gram pilotażowy, który pokazał realne możli-
wości wprowadzenia selekcji śmieci.

zaczynamy w 2012 rokU
W roku 2012 zamierzamy wprowadzić ten 
system na terenie całej Gminy Raszyn. Każdy 
przedstawiciel posesji, który zgłosi się i zade-
klaruje udział w systemie otrzyma możliwość 
oddawania podstawowych frakcji wyselek-
cjonowanych z masy odpadów, za darmo. 
Celem jest przygotowanie nas do wejścia 
w życie ustawy poprzez nauczenie selekcjono-
wania odpadów „u źródeł”. To z pewnością da 
efekt w przyszłości, gdy będziemy musieli się 
rozliczać ze wskaźników recyklingu. Według 
naszych szacunków stać nas będzie na odbiór 
dwóch worków na odpady: jednego z papie-
rem, tworzywami i drobnymi elementami 
metalowymi np. puszkami i drugiego worka 
z odpadami szklanymi.
Oczywiście, na taki gest wobec mieszkańców, 
potrzebna jest zgoda Rady Gminy i szybkie 
uchwalenie budżetu na 2012 rok z tymi zapi-
sami. Dotychczasowe rozmowy na forum rady 
pokazują jej dobrą wolę w tej kwestii. Wpro-
wadzenie pilotażowego systemu w całej gmi-
nie pomoże uzyskać właściwe efekty ekolo-
giczne wymagane przez ustawę od 1.07.2011 r.

v-ce Wójt Mirosław Chmielewski

waŻna InFormacja
Urząd Gminy w Raszynie informuje o wpro-
wadzaniu na terenie Gminy systemu bezpo-
średniego odbioru posegregowanych śmieci 
z posesji. Każdy właściciel nieruchomości 
nieodpłatnie zostanie jednorazowo wyposa-
żony miesięcznie w zestaw dwóch worków: 
1 worek na odpad w postaci papieru i tektury, 
tworzywa sztucznego i drobnych elementów 
z metali oraz 1 worek na odpad w postaci 
szkła. W przypadku zainteresowania wywo-
zem posegregowanych odpadów właści-
ciele posesji mogą zgłaszać się do Urzędu 
Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 207, 
tel. (22) 701 79 12.
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tradycja trzyma naS w ryzacH
O kolędowaniu, Bożym Narodzeniu i tra-
dycji specjalnie dla Kuriera Raszyńskiego 
opowiada Halina Frąckowiak. Zaliczana 
do grona najpopularniejszych polskich 
piosenkarek, wystąpi 27 grudnia o godz. 
19 z specjalnym świątecznym programem 
w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Rybiu. 
Koncert organizuje Wójt Gminy Raszyn, pan 
Andrzej Zaręba przy współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury, Parafią w Rybiu 
i Świetlicą Środowiskową „Świetlik”.
Piotr Iwicki: Pani piosenki w ostatnich latach 
przepełnione są liryką. czy zatem bożonaro-
dzeniowy repertuar wpisuje się naturalnie w ten 
klimat?
Halina Frąckowiaka: Wszystko co robię 
w sposób naturalny jest transformowane 
przez moje życie. Życie jest nauczycielem, 
stąd moja muzyka z czasem staje się bar-
dziej liryczna.  Boże Narodzenie to okres 
radosny. Słowianie w ten czas są liryczni, 
zadumani, rodzinni, wyciszeni ale i radośni 
narodzinami Pana, nasze kolędy są liryczne. 
Trochę to kołysanki, troszeczkę melodyjne 
litanie, wynikające wprost z ludowej tra-

dycji. Mamy góralskie przyśpiewki, trochę 
przaśne ale i odświętne – wręcz patetyczne, 
choćby „Bóg się rodzi…”. Te liryczne są mi 
najbliższe.
czy zatem one zdominują nasz świąteczny kon-
cert?
Myślę, że tak, ale będą wyjątki. Znajdą się 
najsłynniejsze polskie kolędy, jak i pio-
senki stworzone niedawno. „Dzień jeden 
w roku” napisany dla mnie przez Seweryna 
Krajewskiego, fragmenty „Kolendy nocki”, 
szczególne dzieło Ernesta Bryla i Wojcie-
cha Trzcińskiego, w którym występowa-
łam w 1981 roku. Na pewno zaśpiewam 

„Kolędę dziecinną” nagraną z zespołem 
SBB. Pojawi się coś z płyty „Zostań Aniołem” 
nagranej z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.
jest Pani niekwestionowaną gwiazdą, jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej 
piosenki. jak gwiazdy spędzają święta?
Jak niemal wszyscy ludzie w naszym kraju 
– rodzinnie, z najbliższymi przy stole. Wigi-
lia ma  też pierwiastek smutny – z każ-
dym rokiem jest nas przy tym stole mniej. 
Na pewno będzie mi brak mojej zmarłej 
przed dwoma laty mamy. Ale tradycja 
wyniesiona właśnie z domu, przekazywana 
przez mamy dzieciom, a potem przez te 
dzieci ich dzieciom jest tym, co trzyma nas 
w ryzach. A potem już tylko kolędowanie, 
czyli odwiedziny najbliższych, przyjaciół, 
kolegów. I z taką wizytą, z dobrą nowiną 
o narodzinach dzieciątka Jezus przyjadę 
również do Was, do gminy Raszyn. Zapra-
szam wszystkich serdecznie.
w imieniu czytelników życzę Pani radosnych 
świąt. rodzinnych. do zobaczenia już na kon-
cercie.

Rozmawiał: Piotr Iwicki

PocHwała lUdzkIeGo GłoSU

To słowa najtrafniej opisujące poziom bli-
sko 50-osobowego Chóru Akademickiego 
Szkoły Głównej Handlowej, zaliczanego do 
grona najlepszych w Europie, który wystą-
pił w raszyńskim kościele 20 listopada. Kon-
cert podzielono na dwie części – Sacrum 
i Profanum. W pierwszej zaprezentowano 
pieśni religijne skomponowane na prze-
strzeni trzech wieków. Efektowne, wznio-
słe, bazowały na tekstach zaczerpniętych 
wprost z liturgii bądź literatury sakralnej. 
Pięknie kontrastowały ze sobą dzieła Feliksa 
Mendelssohna-Bartholdy i Stanisława 
Moniuszki z ascetyczną, minimalistyczną 
formułą muzyki Romualda Twardowskiego 
Arvo Pärta. Przez trudności wykonawcze tej 
muzyki warszawski chór pod batutą Toma-
sza Hynka przeszedł wybornie.
 Druga część koncertu bazowała na prze-
bojach muzyki rozrywkowej, nie była to jed-

nak muzyka łatwa wykonawczo. Beatle-
sowskie „Can’t Buy My Love” podobnie jak 
„Tolerancja” Stanisława Sojki, rozpisane na 
głosy, wypełniły naszą świątynię radosnymi 
frazami. Równie wspaniale wypadła słynna 
„Bohemian Rhapsody” z repertuaru grupy 
Queen. Temperaturę koncertu podniosła też 
znana piosenka zespołu Bem i Bek „Podaruj 
mi trochę słońca” i hit Beatlesów „Ob-la-di, 
Ob-la-da”, które porwały tłumnie przyby-
łych słuchaczy. 
 Koncert, prowadzony przez Igora Pogo-
rzelskiego, prezentera Polskiego Radia, 
specjalisty od muzyki poważnej przyniósł 
wiele wiadomości o muzyce oraz kontek-
ście, w której powstawała. Po koncercie wójt 
Andrzej Zaręba, ksiądz proboszcz Maciej 
Cholewa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, pani Elżbieta Kuczara podzięko-
wali artystom za piękny występ, deklarując 
gościnność w przyszłości.
 W y s t ę p  A k a d e m i k ó w  o d b y ł  s i ę 
w ramach festiwalu Mazowsze w Koronie 
organizowanego w zabytkowych budow-
lach na terenie Mazowsza przez Mazowiec-
kie Centrum Kultury, a współorganizatorem 
i realizatorem wykonawczym był Gminny 
Ośrodek Kultury. Pierwszy raz Raszyn zna-
lazł się na mapie tej imprezy. I nie ostatni!

Piotr Iwicki

InteGracja 
I wolontarIat 
w Szkole PodStawowej 
w SękocInIe

5 grudnia odwiedził naszą szkołę prezes 
Stowarzyszenia „Dobra Wola” pan Jacek 
Zalewski. W Międzynarodowym Dniu 
Wolontariusza przeprowadził dla uczniów 
klasy II zajęcia o tolerancji. Uczniowie 
z uwagą i zaangażowaniem uczestniczyli 
w ćwiczeniach i dyskusji na temat integracji, 
tolerancji i zrozumienia. 
 To spotkanie z „Dobrą Wolą” było nad-
zwyczajne, gdyż uwieczniły je kamery tele-
wizyjne. Będzie ono wykorzystane w pro-
gramie emitowanym w grudniu w TVP 
INFO, przybliżając telewidzom trudy 
i radości życia osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin. Mamy poczucie, że w drobny 
sposób przyłączyliśmy się do dużego przed-
sięwzięcia. W naszej szkole to codzienność: 
obchodzimy Tydzień Wolontariatu, orga-
nizujemy spotkania z wolontariuszami, 
zbieramy dary dla potrzebujących, obejmu-
jąc kompetentną pomocą każdego ucznia. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości taki stan 
rzeczy będzie dotyczył wszystkich placó-
wek oświatowych.

Pedagog szkolny Marta Asman-Milczarek
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Chór SGH pod batutą Tomasza Hynka

Halina Frąckowiak
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Wielofunkcyjne boisko sportowe przy 
SP w Raszynie to jedna z najważniej-
szych inwestycji realizowanych w pierw-
szym roku kadencji Wójta Andrzeja 
Zaręby .  Honorowy pat ronat  nad 
boiskiem objął bohater ostatnich mie-
sięcy, kpt. Tadeusz Wrona, mieszkaniec 
naszej gminy. Na jego cześć kompleks 
sportowy nosi nazwę WRONIK 2011.

12 grudnia boisko zostało oficjalnie 
otwarte. Przecięcia wstęgi dokonali Wójt 
Andrzej Zaręba wraz z kpt. Tadeuszem 
Wroną.  W ceremonii  uczestniczyli 
również przedstawiciele władz samo-
rządowych, gminnych i powiatowych, 
księża gminnych parafii na czele z ks. 
prałatem Maciejem Cholewą probosz-

czem parafi i Raszyn, dziekanem dekanatu 
raszyńskiego, przedstawiciele zarządu 
i piloci PLL LOT, uczniowie i nauczy-
ciele oraz wielu mieszkańców. Odsło-
nięto tablicę pamiątkową zamocowaną 
na murze szkoły, którą poświęcił  ks. 
Prałat Maciej Cholewa. Po ofi cjalnej uro-
czystości na płycie boiska, zgromadzeni 
przeszli do szkoły, gdzie odbyła się część 
panelowa. Zebrani pytali kpt. Tadeusza 
Wronę o jego bohaterskie lądowanie, 
karierę pilota oraz życie w naszej gminie. 
Razem z nim na pytania uczniów odpo-
wiadali: emerytowany kapitan lotnictwa, 
od 35-tu lat mieszkaniec Raszyna, Marian 
Nowotnik, jego żona Małgorzata, v-ce Pre-
zes PLL LOT Wiesława Musiał i przybyli 
na spotkanie z uczniami, pracownicy tej 

instytucji. Informacje o otwarciu nowego 
boiska poszły w świat: relacje telewi-
zyjne pojawiły się w TVP INFO, pra-
sowe w Rzeczpospolitej, portalu TVN24, 
Życiu Warszawy, WPR24 i innych gaze-
tach. Dzięki nim o Raszynie usłyszała 
cała Polska. 
 „Dzisiejsza uroczystość – mówił 
do zgromadzonych Wójt Andrzej Zaręba 
– to pierwszy krok na drodze promowa-
nia wśród raszyńskiej młodzieży zawodu 
pilota i lotnictwa, a poprzez to wskazy-
wanie im godnych wzorców osobowych, 
tak potrzebnych w kreowaniu właściwych 
postaw życiowych. To również początek 
zacieśniania współpracy Gminy Raszyn 
i PLL LOT”.

Zofi a Kaiper

wronIk 2011 
J U Ż  O T W A R T Y !

inwestycje
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inwestycje

raszyn nadrabIa zaleGłoścI

budowa nowego ośrodka zdrowia jest już Faktem.
Każdy, kto przechodzi ulicą Poniatowskiego może podziwiać sprawną pracę ekipy budowla-
nej, Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowe FARTEX Janusza Kiełczykowskiego, która działa 
fachowo i konsekwentnie. Rozpoczęła rozstrzygniętym 10 lutego 2011 przetargiem. Warto przy-
pomnieć, że wygrała oferując kwotę niespełna 6 mln złotych, podczas gdy najdroższy wyko-
nawca życzył sobie prawie 8 mln zł. Wybrana firma działa w oparciu o efektywny system „Pro-
jektuj i buduj”. Wykonanie projektu i uzyskanie zezwolenia na budowę zakończyło się w połowie 
czerwca, półtora miesiąca przed czasem. Gdy 22 czerwca uroczyście wmurowywano kamień 
węgielny, „budowlańcy” zakładali już szalunki pod fundamenty. Kolejne prace następowały 
w bardzo szybkim tempie. Rosły: parter, pierwsze i drugie piętro. Już w listopadzie rozpoczęto 
budowę dachu, a w pod koniec tego miesiąca ocieplanie budynku. Przed zimą zamontowano 
okna, co pozwala na prowadzenie prac wykończeniowych mimo niesprzyjającej aury.
 Zgodnie z projektem ta część budynku ma być zakończona do 15 maja 2012 roku. Znajdą 
się w nim: poradnie pediatryczne, internistyczne, poradnia „K”, zespół rehabilitacji z hydrotera-
pią, fizykoterapia, kinezyterapia dla dzieci i dorosłych. W kolejnym etapie wykonany zostanie 
remont i modernizacja obecnego budynku Ośrodka Zdrowia, zakończone, wg planu, 30.10.2013 r. 
Tak prowadzona rozbudowa i remont pozwolą działać przychodni bez żadnych przerw. 
 Jak widać, Ośrodek Zdrowia w nowej postaci pozwoli na znaczne rozszerzenie oferty 
medycznej, poprawi warunki pracy lekarzy i komfort pacjentów. Uwzględniać będzie również 
komunikację dostępną dla osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że estetyczne, dobrze 
wyposażone pracownie zachęcą lekarzy do związania się z raszyńską służbą zdrowia.
 Nowy Ośrodek Zdrowia to „oczko w głowie” Wójta Andrzeja Zaręby, który regularnie 
dogląda wykonywanych prac, spotyka się z wykonawcami, pomaga w projektowaniu wykoń-
czenia i wyposażenia, zdając sobie sprawę z tego, że dla mieszkańców naszej gminy niezwykle 
ważne jest uzyskanie wreszcie godziwej opieki medycznej.

Małgorzata Kaiper

2011.06.22 Rozpoczęto szalowanie fundamentów 2011.08.09 Rosną mury parteru

2011.09.19 Już budowane jest pierwsze piętro

2011.10.06 Pierwsze pietro wybudowane

fotografie M. Kaiper   Ocieplony budynek, wstawione okna – tak wygląda Ośrodek Zdrowia w połowie grudnia

2011.07.13 Już widać zarysy budynku
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złote I brylantowe Gody raSzyńSkIcH Par małŻeńSkIcH 
Małżeństwo jest jak podróż w nieznane… Wia-
domo skąd i dokąd się wyjeżdża, ale nie wiadomo 
kiedy i dokąd się dojedzie”  

Jan Koprowski

50 i 60 lat temu 
ślubowali sobie 
n a w z a j e m 
miłość, wierność 
i uczciwość mał-
żeńską i przyrze-
kali, że będą, aż 
do końca, trwać 
razem. Dopełnili 
swej przysięgi 
i w uznaniu za 
zgodne poży-
cie małżeńskie, 
za trud pracy 

i wyrzeczenia dla dobra swych rodzin, za 
wychowanie dzieci i uczciwe życie, gdzie 
obok radości i uśmiechów losu, nie brakowało 
problemów, cierpień i łez, zostali odznaczeni 
medalami przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. 
Aktu dekoracji 43 par dokonał Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba podczas wspa-
niałej uroczystości, która odbyła się w Sali 
Bankietowej Elgromu w Falentach. W impre-
zie, przygotowanej przez Jolantę Kuć, kie-

rownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy 
Raszyn, poza Jubilatami uczestniczyli ich bli-
scy: dzieci, wnuki, prawnuki i przyjaciele. Ulu-
bione piosenki zaśpiewała zebranym Ludmiła 
Żarczyńska, a życzenia składała również Prze-
wodnicząca Rady Gminy Celina Szarek. Nie 
zapomniano oczywiście o szampanie i okrzyku 
„Gorzko, gorzko”. Po doskonałym obiedzie 
uświetnionym ogromnym tortem, pary ruszyły 
w tany, jak za dawnych, młodych lat.

Małgorzata Kaiper

PodzIękowanIa
W imieniu wszystkich Jubilatów oraz 
osób im towarzyszących pragnę serdecz-
nie podziękować organizatorom „Złotych 
Godów”, a szczególnie Wójtowi Gminy 
Raszyn Andrzejowi Zarębie, kierownikowi 
Urzędu Stanu Cywilnego Jolancie Kuć, 
Przewodniczącej Rady Gminy Celinie Sza-
rek, pracownikom Gminnego Ośrodka Kul-
tury oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do tak wspaniałej uroczystości.

Helena Męcina
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Uroczysty obiad

Szampan, sto lat i tort uświetniły uroczystość

Każdą parę medalem dekorował Wójt Andrzej Zaręba

Pary ruszyły w tany

kIedy myślę – ojczyzna

10 listopada br. w sali GOK w Urzędzie 
Gminy, z okazji Święta Niepodległości 
odbyło się przedstawienie muzyczno-
-poetyckie  „Kiedy myślę Ojczyzna”. 
Przedstawienie zorganizował Klub Lite-
racki, oprawę muzyczną przygotował chór 
„Seniorki” pod kierunkiem Piotra Piskorza. 
Wystąpili również uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Raszynie. Wiersze okoliczno-
ściowe poetów polskich oraz własne recyto-
wali członkowie Klubu Literackiego: Szabel, 
Grażyna Kruk, Monika Matyjasiak, Zofia 
Józefowicz, Ludwik Jankowski i Tadeusz 
Strzelczyk. Chór „Seniorki” wykonał pieśni 
patriotyczne: „Rotę”, „Pieśń kolędników”, 
„O Panie, który jesteś w niebie”, „Kocham 

cię Polsko”, „Pieśń o Ojczyźnie”, „Kwiaty 
Polskie”.  Na zakończenie wszyscy zebrani 
zaśpiewali „Żeby Polska była Polską”. 
W uroczystym wieczorze uczestniczył wójt 
Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba oraz 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani 
Elżbieta Kuczara.

Izabela Makarska

w muzeum Sztuki ludowej w otrębusach
Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
autorstwa znanej raszyńskiej artystki 
p. Urszuli Zawilińskiej został włączony do 
zbiorów Muzeum, jako znak i pamiątka 
kilkuletniej współpracy. Jak pisze w liście 

do autorki przedstawiciel Muzeum - „Obraz 
ofiarowany do zbiorów wyróżnia się swo-
istym pięknem, możliwym do osiągnię-
cia tylko wówczas, gdy wykonany został 
z potrzeby serca i gorącej wiary”. Przyłącza-

jąc się do tych słów dziękujemy Pani Urszuli 
za jej wieloletnią pracę twórczą sławiącą, 
poprzez Madonny, naszą „małą ojczyznę”.

opr. M. Kaiper
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LUDZIE SZTUKI
„Twórczość polega nie tylko na działalności wymiernej jakością obiektywnych produktów, ale podobnie jak kultura

- ma swój sens wewnętrzny, osobowy, stanowi pewnego rodzaju postawę człowieka wobec świata” 
                 Irena Wojnar

tytułem wstępu…
Wybrałam te słowa Ireny Wojnar, wybit-
nego polskiego pedagoga, współtwórczyni 
polskiej koncepcji wychowania do sztuki 
i przez sztukę (pod kierunkiem której mia-
łam zaszczyt pisać pracę magisterską), do 
prezentacji cyklu „Ludzie sztuki”, ponieważ 
stanowią najkrótszą – i jakże trafną zarazem 
rekomendację twórczości.
 Sztuka, twórczość towarzyszyły człowie-
kowi od zarania dziejów, wyrażane w róż-
nych formach jako interpretacja otaczającej 
rzeczywistości, z biegiem czasu nabrały 
coraz bardziej indywidualnego wyrazu włą-
czając się w dyskurs nad istotą współcze-
snego społeczeństwa.
 „Człowiek współczesny musi odnaleźć 
duchowe treści swego istnienia. W tej chwili 
jest człowiekiem wewnątrz rozdartym, oka-
leczonym jak ptak, któremu podcięto jedno 
skrzydło. Świat współczesny każe mu posłu-
giwać się skrzydłem intelektu, podczas gdy 
skrzydło uczuć i wyobraźni wciąż pozostaje 
kalekie” – pisał Herbert Read w Wychowa-
niu przez sztukę. Pomimo, iż książka Reada 
powstała dawno, w czasach II Wojny Świato-
wej i była niewątpliwie świadectwem deter-
minacji wrażliwego człowieka, wielkiego 
humanisty na szerzące się dookoła okru-
cieństwo, metafora okaleczenia człowieka 
nie straciła na aktualności. Nadal inspiruje 
w wychowaniu do poszukiwania pełni 
człowieczeństwa. Wyzwanie Reada podej-
mują z pasją sami twórcy oraz pedagodzy, 
nauczyciele zajmujący się sztuką. Wskazują 
na jej nieocenione wychowawcze aspekty, 
takie jak kształcenie wrażliwości estetycz-
nej i poznawczej, rozwijanie wyobraźni 
i postawy twórczej oraz różnych sposobów 
komunikacji między ludźmi. Sztuka uczy 
bowiem pogłębionego patrzenia na rze-
czywistość i refl eksyjnego jej przeżywania, 
a ludzi ją tworzących spotykamy wśród nas. 
Zapraszam Państwa na spotkania z nimi 
– ludźmi sztuki, mieszkającymi w naszej 
gminie, amatorami i profesjonalistami. Jest 
to zarazem reaktywacja cyklu, który wraz 
z początkiem tego wieku już w „Kurierze 
Raszyńskim” prowadziłam.

wystawa „Pamięć i duma” 
We wrześniu mieszkańcy Raszyna mieli oka-
zję w Galerii Wystaw Artystycznych oglądać 
wystawę pt. „Pamięć i duma”, której auto-
rem jest mieszkaniec Raszyna Krzysztof 
„Zygzak” Chojnacki. Wcześniej wystawa 
była pokazana w Legionowie (Galeria 

Otwarta w Ratuszu; 2009), Górze Strąko-
wej (namiot na polach bitwy pod Wizną), 
Zambrowie (Regionalna Izba Historyczna), 
w Warszawie (Centrum Promocji Kultury 
Dzielnicy Praga Południe).
 Staraniem Gminnego Ośrodka Kultury 
ekspozycja zaistniała także w naszej gminie, 
wzbudzając zainteresowanie osób w różnym 
wieku. Termin wrześniowy – to nie przypa-
dek, to wszak obchody rocznic wrześnio-
wych: 1 września, 17 września oraz w refl ek-
sji historycznej przywoływane od 1 sierpnia, 
Powstanie Warszawskie.
 I w tych kontekstach tematycznych 
odbywała się prezentacja wystawy, zwłasz-
cza podczas uroczystości jej otwarcia w dniu 
16 września 2011 w Raszynie. Przygoto-
wana przez Autora ekspozycja składała 
się z dwóch części, jaką stanowiły: dio-
rama przedstawiająca scenę z Powstania 
Warszawskiego tzw. Atak na Hetzera oraz 
dużych formatów fotografi i tejże dioramy, 
po mistrzowsku ukazujących precyzję jej 
wykonania. Krzysztof „Zygzak” Chojnacki 
podczas spotkania z mieszkańcami ciekawie 
opowiadał o swoich twórczych życiowych 
poczynaniach, które nadały bieg jego życiu, 
a wyrosły w pewnej mierze z dziecięcych 
marzeń i przeżyć.

Spełnić marzenia… Sylwetka 
krzysztofa „zygzaka” chojnackiego
Od dzieciństwa mieszka w Raszynie, działał 
aktywnie w drużynie harcerskiej o profilu 

żeglarskim. Poznawanie Warszawy w dzie-
ciństwie stało się jego pasją. Często odby-
wał samotne niedzielne spacery po mieście, 
odnajdując ślady bohaterów Powstania War-
szawskiego. Pewnego razu w warszawskim 
Arsenale trafi ł na wystawę dioram, przedsta-
wiających bitwy z różnych okresów w dzie-
jach Polski i Europy. Wspomniana wystawa 

wywarła na nim tak wielkie wrażenie, że sam 
zaczął projektować i wykonywać dioramy. 
Później przyszedł czas na uprawianie orygi-
nalnego sportu – skate boardu. Na deskach 
z kolegami jeździł najczęściej na warszaw-
skim Starym Mieście. Tam po raz pierw-
szy zetknął się z subkulturą punk, która 
w dobie kryzysu socjalizmu schyłku lat sie-
demdziesiątych XX wieku, była formą mło-
dzieńczej kontestacji i poszukiwania życio-
wych celów. Pierwszego sierpnia 1981 roku 
powstał zespół Tzn-Xenna. Termin założenia 
zespołu nie był przypadkowy i nawiązywał 
do dnia wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, na etosie którego młodzi ludzie się 
wychowali. Dlatego przybrali pseudonimy 
i występowali na scenie jak konspiratorzy, 
ukrywając przed publicznością swoje imiona 
i nazwiska. Zespół funkcjonował najczęściej 
„w podziemiu”, gdyż bezkompromisowe 
teksty piosenek nie znalazły uznania 
m e d i a l n y c h  c e n z o r ó w .  P o m i m o  t o 
zespół ignorował zakazy i grał wszystkie 
utwory. Udało mu się nawet zagrać w Sali 
Kongresowej.
 W 1983 roku po zmianie składu zespół 
wzbogacił się o perkusistę Darka Dynow-
skiego, też mieszkańca Raszyna. Ostatni 
koncert odbył się 17 maja 1987 roku. Później 
„Zygzak” udzielał się jeszcze w zespołach: 
„The Klaszcz”, „Lumpersi” i „Dekold”. 
W 1993 roku zakończyła się młodzieńcza 
przygoda „Zygzaka” z muzyką. Coraz bar-
dziej wykazywał się aktywnością plastyczną. 
Projektował stroje, malował na tkaninach. 
W 2006 roku powrócił też do modelarstwa, 
spełniając marzenia z dzieciństwa – tworzy 
dioramy. Wydał też książkę „Polowanie 
na Hetzera”, w której zamieścił w formie 
komentarza do fotografii własny wiersz 
„Sierpniowe łowy 1944”.

Dyrektor GOK Elżbieta Kuczara
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Krzysztof „Zygzak” Chojnacki

raszyńsKie talenty

Pani tereSIe 
cHyłkIewIcz

emerytowanej nauczycielce, wieloletniej 
wicedyrektor, dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Raszynie
oraz jej rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci Męża StanISława 

cHyłkIewIcza
składają

Wójt, wicewójtowie oraz pracownicy oświaty 
Gminy Raszyn
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sprawy mieszKańców

SzanUj PIjaka SweGo......od śwIęta
Święta to czas spokoju i pojednań. Wychodząc 
z tego przesłania  Raszyńskie Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich, Klub ARKA – PRZE-
PRASZA - tych konsumentów napojów alko-
holowych w gminie Raszyn, którzy, jak wieść 
gminna niesie, czują się dyskryminowani, nie-
słusznie oskarżani o uzależnienie,  zaliczani 
do raszyńskiej „500” (i nie jest to bynajmniej 
prestiżowa „500” najbogatszych czy najbar-
dziej wpływowych), którym, z uwagi na nasze 
działania,  zauważalnie spada komfort życia 
(i picia). Celem zamieszczanych regularnie 
w Kurierze Raszyńskim rozważań na temat 
alkoholizmu nie było i nie jest prowokowanie 
roszczeniowo-nakazowych postaw w waszych 
rodzinach i kręgu waszych znajomych.
JEŻELI –
–  czujecie się szykanowani niesłusznymi 

zarzutami o nadmierne spożywanie alko-
holu,

–  wasze rodziny i znajomi w widoczny sposób 
dają wam to odczuć i traktują was gorzej, 

a nawet pogardliwie lub z politowaniem,  
–  w sposób nieprzyjemny, nachalnie i bez 

poszanowania waszej prywatności byliście 
namawiani na leczenie,

–  spadły lub trudniej przychodzą wam 
doraźne przychody np. ze zbiórek  pod skle-
pami,

–  w waszych rodzinach zauważalnie spada 
poszanowanie dla was jako mężów, ojców, 
synów.....

–  nadużywane wobec was jest określenie 
ALKOHOLIK,

–  po pierwszą poranną setkę z piwem musi-
cie dojeżdżać poza zasięg czytania Kuriera 
Raszyńskiego,

–  poproszono sąsiadów, znajomych lub 
rodzinę o nieutrzymywanie/zerwanie 
z wami kontaktów, boście alkoholik

RSRA Klub ARKA – jeszcze raz przeprasza
Nie mamy prawa nawoływać do ograniczania 
waszych konstytucyjnych przywilejów. Jeste-
ście prawie wolnymi obywatelami tego kraju. 

Prawie, bo ogranicza was nałóg, ale posiada-
cie przywilej zgromadzeń podsklepowych, 
niepracowania, pobierania drobnych  „poży-
czek” i wiele innych. Tak los to zorganizował, 
że jedni żyją w myśl posiadanych praw, tak jak 
wy, inni, jak wasze żony, według obowiązków 
i potrzeb rodziny.
Idą ŚWIĘTA, w hierarchii rodzinnej najważ-
niejsze. Czas odpuścić sobie wszelkie żale, 
zawiści, posądzenia, oskarżenia. Wszyscy mają 
okazję do naprawienia swoich relacji i wize-
runku. Niechże ten nieszczęsny, niesłusznie 
obwiniany, ma również swoje pięć minut.  
Dajcie mu szansę (i parę groszy na zakupy) – 
może włączy się w przygotowanie wigilijnej 
kolacji. Nawet jak zawyży cenę i „skręci” kilka 
złotych – wybaczcie, przecież to Święta. Może 
przymierzał się do prezentu. I śnieg odgarnął 
i do Wigilii prawie trzeźwy zasiadł. Wymyty 
i odświeżony. I będą Święta prawie praw-
dziwe i prawie normalne, czyli nie najgorsze.

Wesołych Świąt życzy ARKA

FUndacja „Szkoła na SzóStkę”
Od sierpnia br. na terenie Gminy Raszyn 
działa nowa organizacja pozarządowa – Fun-
dacja „Szkoła Na Szóstkę”. O jej celach, 
założycielach i najbliższych planach mówi 
wiceprezes Fundacji pani Urszula Trzcińska-
-Stępień 
Kurier Raszyński: Dlaczego powstała Funda-
cja „Szkoła Na Szóstkę”?
Urszula Trzcińska-Stępień: To pomysł grupy 
znajomych, których dzieci rozpoczęły w tym 
roku naukę. Zastanawiając się, jaką szkołę 
dla nich wybrać, postanowiliśmy posłać je do 
najbliższej, jednocześnie włączając się z wła-
snymi działaniami służącymi zwiększeniu jej 
atrakcyjności. 
KR: Jakie są cele Fundacji?
UTS: Głównym celem Fundacji jest wspiera-
nie szeroko pojętych procesów dydaktyczno-
-oświatowych w lokalnych szkołach i innych 
placówkach tego typu.
KR: Kim są założyciele Fundacji? 
UTS: Wszyscy jesteśmy mieszkańcami gminy 
Raszyn i rodzicami uczniów raszyńskiej 
podstawówki. Do współpracy zaprosiliśmy 
panią dyrektor Annę Bobynko, pomagającą 
zdiagnozować potrzeby szkoły. Członkiem 
zarządu Fundacji jest Małgorzata Greliak 
obecna Przewodnicząca Rady Rodziców. 
Liczymy też na szeroką współpracę i wspar-
cie Urzędu Gminy i innych instytucji, które 
mogą nas wesprzeć chociażby upowszechnia-
jąc informacje o Fundacji. 
KR: Czy udział w pracach Fundacji Dyrek-
tora raszyńskiej podstawówki oznacza, że 
Fundacja będzie pomagać głównie tej szkole?

UTS: Oczywiście, że nie. Ta szkoła jest nam 
najbliższa, ponieważ najlepiej ją znamy, ale 
jesteśmy otwarci na współpracę ze wszyst-
kimi placówkami w gminie.
KR: Czym Fundacja zajmuje się teraz?
UTS: Zaczynamy od wprowadzania nowo-
czesnych środków dydaktycznych: tablic 
integracyjnych, projektorów, komputerów. 
Uważamy, że niezbędnych do funkcjono-
wania w dzisiejszym świecie umiejętności 
i kompetencji, uczniowie nie nabędą korzy-
stając tylko z tablicy, kredy i podręczników. 
Nauka, żeby była dla nich ciekawa, musi 
korzystać z pomocy nowoczesnych techno-
logii, uczyć jak pobierać wiedzę o otaczają-
cym nas świecie i jak ją wykorzystać, żeby 
w przyszłości osiągnąć sukces zawodowy. 
KR: W jaki sposób Fundacja zamierza zbie-
rać środki na realizację swoich celów?
UTS: Chcemy to robić w trzech obszarach. 
Pozyskiwaniem funduszy ze środków unij-
nych zajmuje się Prezes Fundacji Pan Stani-
sław Jedynak, który ma duże doświadczenie 
w tym zakresie. Drugim obszarem będzie 
pozyskiwanie 1% z podatku dochodo-
wego – od rodziców naszych uczniów oraz 
tych mieszkańców, którym zależy na pod-
niesieniu poziomu i komfortu nauczania 
w naszych szkołach. Trzeci obszar to pozy-
skiwanie darowizn od lokalnych przedsię-
biorców. Drugim i trzecim obszarem będę 
zajmować się ja. Pozyskane środki chcemy 
przeznaczać na zakup sprzętu i szkolenia dla 
nauczycieli i uczniów, żeby mieć pewność, 
że zostaną właściwie wykorzystane. Nasze 

działania to praca społeczna a wszelkie daro-
wizny, poza kosztami działalności, zreduko-
wanymi do absolutnego minimum, przezna-
czone będą na cele statutowe Fundacji.
KR: Co Fundacja może oferować darczyń-
com w zamian? 
UTS: Wszyscy darczyńcy, którzy się na 
to zgodzą, będą wymienieni na naszej stro-
nie internetowej. Prowadzący działalność 
gospodarczą będą mogli umieścić na niej  
reklamę i link do swojej strony. Ponadto 
szkoła oferuje największym darczyńcom bez-
płatne miejsce reklamowe na terenie szkoły 
i dyplom „Przyjaciela Szkoły” a realizując 
cele Fundacji będziemy starali się korzy-
stać z usług lokalnych przedsiębiorców. 
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam 
na naszą stronę internetową:
www.fundacjaszkolana6.pl

rozmawiała M.Kaiper

W lipcu bieżącego roku zmarł MARIAN 
KOPER, który przez 30 lat pełnił funkcję 
sołtysa Jaworowej. O człowieku, którego 
życie przez tak długi czas wiązało się 
z pracą na rzecz lokalnej społeczności 
wspominają obecna sołtys wsi Janina 
Furmańska i wielu pozostałych mieszkań-
ców. Spełniając ich prośbę przekazujemy 
wyrazy szczerego współczucia najbliższej 
rodzinie.
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raSzyńSka bIblIoteka w ProGramIe rozwojU bIblIotek 

W czwartek 17.11 w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Raszynie w ramach warszta-
tów planowania rozwoju biblioteki odbyło 
się spotkanie tzw. Grupy Planowania Stra-
tegicznego. Celem było uzupełnienie ana-
lizy SWOT instytucji opracowanej przez 101 
użytkowników biblioteki (ankiety) i zespół 
pracowników książnicy w ramach udziału 
w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. 
W dyskusji uczestniczyli: vice wójt Marzena 
Lechańska, dyrektor GOK Elżbieta Kuczara, 
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uza-
leżnień Beata Adamiak, redaktor naczelna 
Kuriera Raszyńskiego Małgorzata Kaiper, 

Pełnomocnik Wójta ds. (m.in.) Kontaktów 
z Organizacjami Pozarządowymi Jacek 
Wiśniewski, radny powiatu pruszkowskiego 
Piotr Iwicki, dyrektor GBP Magdalena Golec, 
bibliotekarz GBP Dagna Kruszewska.
 Program Rozwoju Bibliotek to ogólno-
polski projekt koordynowany przez Funda-
cję Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
finansowany przez Fundację Billa i Melindy 
Gates (budżet 28 mln dolarów). Celem pro-
jektu jest doposażenie małych bibliotek 
publicznych i filii w sprzęt multimedialny 
oraz (poprzez dwustopniowy system szko-
leń kadry) pomoc w opracowaniu planu 
rozwoju biblioteki, jako punktu wyjścia do 
stworzenia oferty usług optymalnie dopaso-
wanej do potrzeb użytkowników instytucji 
i mieszkańców gminy. II Runda Programu 
Rozwoju Bibliotek potrwa do jesieni 2013 r. 
Bibliotekę w Raszynie wiąże w projekcie 
partnerstwo z trzema innymi bibliotekami: 
w Lesznowoli – jako biblioteką wiodącą, 
Nadarzynie i Komorowie. W sumie w obu 
rundach programu uczestniczy ponad 6 tys. 
bibliotek publicznych z całego kraju.

Więcej o przedsięwzięciu na stronie:
www.biblioteki.org.

Dyrektor GBP Magdalena Golec
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sprawy mieszKańców

jak dbać o zdrowIe PrzedSzkolaka?
Wszyscy wiemy, jak ważne jest zdrowie. 
Dlatego warto już na etapie edukacji przed-
szkolnej przybliżyć dzieciom znaczenie pro-
filaktyki prozdrowotnej. Wiedząc, że „czym 
skorupka za młodu nasiąknie…” powin-
niśmy możliwie najwcześniej kształtować 
u dzieci właściwe nawyki. W okresie przed-

szkolnym, gdy dziecko wszystkimi zmy-
słami poznaje logikę otaczającego świata, 
obserwuje i naśladuje dorosłych, poszukuje 
wiedzy o rzeczach zwyczajnych i wyjąt-
kowych, rodzice i nauczyciele mają dosko-
nałą okazję by pokazać, co jest dobre, co złe 
i czego należy unikać. 
 Jak zatem kształtować nawyki prozdro-
wotne u małego dziecka? Przede wszystkim 
należy zapewnić mu aktywność ruchową, 
zwłaszcza na świeżym powietrzu, odpo-
wiednią dawkę regularnego snu, nauczyć 

utrzymywania higieny całego ciała i zębów 
i dbania o estetyczny wygląd. Należy też 
pamiętać, że nadmiar czasu spędzonego 
przed telewizorem i komputerem – wypacza 
obraz rzeczywistości i upośledza kondycję 
psychofizyczną dzieci. Dobremu rozwojowi 
sprzyja też odpowiednio zbilansowana dieta 
– atrakcyjnie podawane owoce i warzywa, 
kasze, jak najmniej słodyczy, zdrowe prze-
kąski w postaci suszonych owoców, nasion; 
unikanie chipsów i batoników, wreszcie 
świeże soki, herbatki owocowe, czysta woda 
zamiast kolorowych, bezwartościowych 
napojów.
 Żywienie jest  istotnym zadaniem 
towarzyszącym działalności opiekuńczej, 
w y c h o w a w c z e j  i  d y d a k t y c z n e j 
w przedszkolu. Mając na uwadze dobro 
podopiecznych, traktujemy spoczywający 
na nas obowiązek żywienia, jako pewnego 
rodzaju misję, której elementem jest również 
edukacja prozdrowotna. Przedszkole to 
miejsce, w którym dzieci spędzają dużo 
czasu. Dlatego dbamy, by przygotowywane 
przez nas posiłki były właściwie zbilanso-
wane. Staramy się również, by przedszkolne 
menu było urozmaicone, a serwowane dania 
kolorowe. Racjonalne żywienie zapobiega 
zarówno niedoborom pokarmowym, zwięk-
szającym podatność na infekcje i opóźnienia 
rozwoju motoryki i funkcji poznawczych, 
jak i nadmiarom, które z kolei sprzyjają oty-

łości. Wiemy już, że wiele schorzeń cywili-
zacyjnych, takich jak cukrzyca, miażdżyca, 
otyłość, nadciśnienie czy choroby serca, 
wynikają z nieodpowiedniego żywienia 
i utrwalonych w dzieciństwie błędnych 
nawyków.
 Jesień kusi bogactwem i różnorodnością 
warzyw i owoców. To doskonała okazja do 
zaproponowania naszym podopiecznym cie-
kawych, kolorowych i zdrowych dań. Zachę-
camy dzieci, by do „kącika przyrody” przy-
nosiły nie tylko znane i lubiane warzywa 
i owoce, ale również te egzotyczne i rzadko 
spotykane. Wspólnie je degustujemy. „Star-
szaki” samodzielnie przyrządzają surówki 
i sałatki, którymi częstują młodszych kole-
gów. W tym roku gościliśmy u nas kucha-
rza, który pokazał dzieciom, jak z warzyw 
i owoców można wykonać zwierzątka i baj-
kowe postacie. Cały cykl zajęć poświęcony 
zdrowemu odżywianiu zwieńczony został 
„Balem Warzyw i Owoców” oraz konkursem 
wiedzy na ten temat.
 Realizacja tego typu zadań uzmysła-
wia nam, że wszyscy w równym stopniu 
odpowiadamy za zdrowie i życie dzieci 
oraz umacnia nas w przekonaniu, że to co 
zrobimy teraz, zaowocuje w przyszłości. 

Ewa Gac 
– Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Dawidach

z okazji świąt bożego narodzenia 
łączę się ze wszystkimi pracow-
nikami bajkowego Przedszkola 
w dawidach serdeczną pamięcią. 
niech upłyną wam w pokoju 
i rodzinnej radości, a nadchodzący 
nowy rok będzie dobry i szczęśliwy.

Była Dyrektor Bajkowego Przedszkola
Krystyna Woziwoda
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gminne wydarzenia

jacek Gromek 
– kawalerem 

orderU UśmIecHU
Pan Jacek Gromek, Prezes Firmy 
Produkcyjno-Handlowej ELGROM, 
którą prowadzi razem z żoną Lidią, jest 
znany wielu mieszkańcom gminy. Od lat 
jest zaangażowany w różnorodne działania 
raszyńskiej społeczności, wspiera działal-
ność Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
„Gloria Optimis”, Fundacji „Obszarów Wiej-
skich”, klubów sportowych, straży pożarnej, 
policji, koła kombatantów, szkół, przed-
szkola. Jego działania uhonorowano wie-

loma odznaczeniami. Posiada 
tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Raszyn” i jest honorowym 
członkiem Towarzystwa 
Olimpijczyków Polskich.

Do listy odznaczeń w dniu 
4 grudnia doszło kolejne. 

Jako wieloletni fundator Fun-
dacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” został 
uhonorowany wyjątkowym odznaczeniem: 
„ORDEREM UŚMIECHU”. To jedyne 
w świecie odznaczenie przyznawane na 
wniosek dzieci. Kawalerem z legitymacją 
nr 1 został prof. dr Wiktor Dega, światowej 
sławy chirurg ortopeda z Poznania, któremu 
tysiące dzieci zawdzięczało zdrowie. Kolejno 
uhonorowano ponad 900 osób z 45 krajów, 
m.in.: Ojca Świętego Jana Pawła II, Dalaj-
lamę XIV , Matkę Teresę z Kalkuty, Astrid 
Lindgren, Ewę Szelburg-Zarembinę, Marka 
Kotańskiego, Irenę Sendlerową, a w ostat-
nich dniach mieszkańca Gminy Raszyn 
– JACKA GROMKA nr.leg.928. Z wnioskiem 
do Międzynarodowej Kapituły Orderu 
Uśmiechu o jego uhonorowanie wystąpili 
podopieczni Fundacji Dzieciom ”Zdążyć 
z Pomocą” oraz dzieci z Domów Dziecka 
i Rodzinnych Domów Dziecka. Dziękując 
za order Jacek Gromek powiedział: „Zdążyć 

z Pomocą do dzieci chorych i niepełnospraw-
nych, dzieci specjalnej troski, to trudne zada-
nie, ale my dorośli wiemy, że dzięki inten-
sywnej rehabilitacji i miłości, którą możemy 
im podarować, dzieci powracają do zdrowia, 
mówią pierwsze słowa, stawiają pierwsze 
kroki. Jestem dumny, że choć w niewiel-
kim stopniu mogę przyczynić się do szczę-
ścia i uśmiechu tych dzieci. Dlatego w tym 
szczególnym dla mnie dniu życzę wszyst-
kim tu zgromadzonym dzieciom i tym, 
które musiały pozostać w domu, szybkiego 
powrotu do zdrowia, aby uśmiech zawsze 
promieniował na ich buziach tak jak te pro-
mienie Słońca na ich zaszczytnym Odznacze-
niu”. Podziękował też swojej żonie i rodzinie 
za pomoc w realizacji tego działania. 
 Jacek Gromek jest skromnym człowie-
kiem. O swojej drodze życiowej mówi: 
– „O sukces nie należy się troszczyć. Jeśli 
mamy go doświadczyć, to zjawi się na 
pewno w sposób zupełnie nieprzewidziany. 
Należy przyjąć kierunek działania i konse-
kwentnie dążyć do celu.”
 Różne są drogi rozsławiania Gminy 
Raszyn. Z pewnością ta, którą podąża Pan 
Jacek Gromek zasługuje na szczególne uzna-
nie.
Panie Jacku gratulujemy i dziękujemy
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Pasowanie czerwoną różą

na Żywo z SądU 
w ładacH 

Proszę wstać. Sąd idzie! 
– tymi słowami rozpoczęto pierwszą 
rozprawę sądową Sądu Rejonowego 
w Ładach.
 Proces, któremu przewodniczył, prze-
brany, na tę okazję w togę, Piotr Iwicki, doty-
czył zaniedbania, którego dopuścił się jeden 
z ojców (w tej roli p. Mirosław Kosmow-
ski), odwożący do szkoły swoją córkę i jej 
koleżankę, nie zapięte pasami bezpieczeń-
stwa. W wyniku gwałtownego hamowania 
doszło do uszkodzenia ciał obu dziewczynek 
i w efekcie rozprawy w sądzie. 

Trudna sprawa
Prokurator (grany przez niezastąpioną 
Katarzynę Klimaszewską, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu) żądała dla podsąd-
nego kary 8 miesięcy pozbawienia wolno-
ści w zawieszeniu do dwóch lat, oraz 120 
godzin prac społecznych na rzecz Szkoły 
Podstawowej w Ładach. Na ławie obrońcy 
zasiadła Hanna Szeliga, członek Rady Rodzi-
ców. Zgodnie z jej opinią i rozpoznaniem 
sprawa nadawała się tylko do zawieszenia 
na czas 1 roku i umorzenia po tym czasie, 
jeżeli oskarżony nie popełni więcej takiego 
czynu. 
Rozprawa była długa: przesłuchano poszko-
dowane, oskarżonego, a także świadków 
wypadku. W charakterze biegłego wystąpiła 
p. Dorota Nowak z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Po przerwie obrońca 
i prokurator wygłosili mowy końcowe, 
po których ogłoszono wyrok: sprawę umo-
rzono.

Wypadki na drogach
Zainscenizowana rozprawa odbyła się 
w ramach IV edycji ogólnopolskiej akcji 
„Wypadki na drogach – porozmawiajmy”, 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka oraz 
Komendy Głównej Policji. Jak czytamy 
w liście skierowanym od organizatora: 
W Polsce w 2010 r. na drogach zginęło 3 907 osób 

(…) trzykrotnie więcej na 100 000 mieszkańców 
niż wynosi średnia europejska. Nie możemy 
pozostać obojętni na te statystyki, tym bar-
dziej, że dotyczą one również dzieci i młodzieży. 
W szkole w Ładach głównym organizatorem 
akcji była nauczycielka, Barbara Róg, która 
po zakończonej rozprawie podsumowała 
przedstawienie, oraz wręczyła nagrody lau-
reatom konkursu na hasło i wiersz, promu-
jące bezpieczeństwo na drodze. Zwycięzcy 
mieli również okazję odczytania swoich prac 
przed zgromadzoną publicznością. Minutą 
ciszy uczczono ofiary wypadków drogo-
wych. Następnie każde dziecko otrzymało 
zakładkę, z cytatami wierszy uczestników 
konkursu. 
 W rozprawie, poza uczniami i nauczy-
cielami, jako widzowie uczestniczyli: 
Wójt Andrzej Zaręba, Kierownik Refe-
ratu Oświaty p. Jolanta Osowiecka, radny 
p. Tadeusz Pawlikowski i p. Jacek Gromek.
 Inscenizacja okazała się wielkim sukce-
sem. – Nigdy jeszcze nie widziałam, by dzieci 
z takim zainteresowaniem słuchały apelu – tak, 
po zakończeniu spektaklu, skomentowała 
zachowanie widowni Barbara Róg. Co na 
to sami zainteresowani? – Pokazano nam jak 
działa sąd, - powiedziała jedna z uczennic. 
– Teraz już zawsze będę przypominać mamie 
o pasach, gdy będziemy jechać samochodem 
– dodała.

Zofia Kaiper
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Jak w prawdziwym sądzie
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akademIa PIłkarSka w raSzynIe?
Czy to możliwe, abyśmy stali się wiodącym 
ośrodkiem w szkoleniu piłkarskiej młodzieży? 
Barcelonie, czy Młodym Wilkom z Legii 
zapewne trudno będzie dorównać. Możemy 
jednak stworzyć system szkolenia pozwalający 
nam z powodzeniem rywalizować z pozosta-
łymi szkółkami z Warszawy, a nawet całego 
Mazowsza. Dziś w Gminie Raszyn dzia-
łają dwa kluby piłkarskie – UKS Łady i KS 
Raszyn. W każdym z nich co roku przygodę 
z piłką nożną rozpoczyna 20-30 chłopców, 
czasem dziewcząt. Każdy z klubów ma swoje 
pomysły na osiągniecie sukcesu. Raz głośniej 
o „Orlikach” z Ład, innym razem Juniorach KS 
Raszyn. UKS nie majac bazy sportowej, koń-
czy edukację młodych piłkarzy na poziomie 
piątej klasy. Dwukrotne próby kontynuowa-
nia szkolenia starszych roczników nie powio-
dły się. Mimo własnego boiska, podobne 
problemy z utrzymaniem zespołów młodzie-
żowych ma KS Raszyn. Tutaj udaje się czasem 

doprowadzić rocznik do końca, jednak zda-
rza się też je rozwiązywać, a już powszechną 
praktyką jest łączenie dwóch a nawet trzech 
roczników w jeden zespół. Oba kluby to rów-
nież drużyny seniorskie. KS Raszyn plasuje się 
w czołówce Ligi Okręgowej, UKS Łady oku-
puje środek tabeli oczko wyżej, w IV Lidze. 
Ambicją działaczy jest wprowadzanie do tych 
zespołów własnych wychowanków. Dziś jest 
to jednak bardzo trudne, ponieważ najzdol-
niejszą młodzież „wysysają” znane warszaw-
skie marki piłkarskie. Wysysają i to dosłownie, 
nie zwracając choćby kosztów wyszkolenia 
zawodników przez nasze kluby, nie mówiąc 
już o spisaniu umowy transferowej gwarantu-
jącej nam udział w przypadku ewentualnych 
późniejszych transferów. Czy rzeczywiście tak 
musi być? Czy nie czas stworzyć piłkarskim 
talentom z Raszyna warunki nie gorsze od 
tych oferowanych w znanych warszawskich 
klubach? Czy to możliwe? Tak, ale tylko przy 

utworzeniu wspólnego „frontu” klubów, 
szkół i władz samorządowych.
 Co jakiś czas, wśród kibiców i działaczy 
obu klubów dochodzi do dyskusji na temat 
fuzji. Argumenty na „tak” to stworzenie 
mocnego zespołu z perspektywą na III ligę 
i szansa, na objęcie zorganizowanym syste-
mem szkolenia całej raszyńskiej piłkarskiej 
młodzieży, która za kilka lat zasiliłaby szeregi 
pierwszego zespołu. Powstała w ten sposób 
Akademia Piłkarska Raszyn bez wątpienia 
byłaby znakomitą promocją Gminy. Mamy 
coraz lepszą bazę sportową, właśnie z dużą 
pompą otworzono piękny kompleks boisk 
przy Szkole Podstawowej w Raszynie, mamy 
pro-sportowego wójta i radnych, mamy sporo 
pomysłowych entuzjastów chcących pocią-
gnąć ten wózek. Co Państwo o tym sadzą? 
Zapraszam do dyskusji.

Jarosław Aranowski
jaroslaw.aranowski@wp.pl

ImPrezy w GmInnym ośrodkU SPortU
Pokaz tańca Ulicznego

2 grudnia GOS, po raz pierwszy, zorgani-
zował Pokaz Tańca Ulicznego Hip – Hop. 
W głównym holu naszej pływalni, przez całą 
godzinę prezentowano wspaniały, nowocze-
sny taniec z wieloma efektownymi układami, 
w tym słynnym kręceniem się na głowie. 
Tancerze biorący udział w show pochodzili 
z warszawskiej szkoły tańca Egurrola Dance 
Studio. Poza wspaniałymi umiejętnościami, 
dziewczyny mogły pochwalić się tak presti-
żowymi nagrodami, jak Mistrzostwo Świata 
w Hip – Hopie „Freestyle” 2011 w Węgierskim 
Veszprem. Prawdziwych fajerwerków dostar-
czył także v-ce Mistrz Europy w break Dance, 
Radek Pikz. Przy takiej plejadzie wspaniałych 
tancerzy można było spodziewać się elektryzu-
jącego wieczoru! 16 tańców przygotowanych 
przez mistrzów wypadło znakomicie a publika 
żałowała, że show trwało za krótko. Widząc 

sukces imprezy od stycznia rozpoczynamy 
w GOS-ie nowe zajęcia taneczne break dance. 
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 
(22) 720-19-16 lub osobiście w biurze GOS.

mokre mikołajki
W to popularne święto GOS zorganizował dla 
dzieci oryginalną imprezę. Przez 4 godziny 
każde dziecko mogło skorzystać z pływalni 
całkowicie za darmo! Na wszystkich czekało 
mnóstwo wspaniałych atrakcji m.in.: kon-
kursy i zabawy w wodzie, nadmuchiwane 
maskotki oraz ciesząca się największą popu-
larnością wielka kula wodna, do której dzieci 
mogły wejść i dosłownie „chodzić po wodzie”. 
Wszystko odbywało się przy akompaniamen-
cie radosnej, świątecznej muzyki. Na tych, 
którzy skończyli szaleć na pływalni, czekała 
gorąca czekolada i pyszne ciasteczka. Zrobiona 
z wielkim rozmachem impreza zakończyła się 

bombowo, o czym świadczy ilość chętnych. 
Już dawno naszej pływalni nie odwiedziły 
takie tłumy.

Maciej Dąbkowski

FUzja klUbów
To był letni, czerwcowy wieczór 2010 roku, 
kiedy zadzwoniłem do prezesa Bobow-
skiego i zaproponowałem połączenie. Później 
wspólne spotkania, rozmowy, wizje. Wreszcie 
w listopadzie złożyłem wniosek i zwołałem 
walne nadzwyczajne zebranie członków Klubu 
Sportowego Raszyn, w sprawie uchwalenia 
projektu dotyczącego fuzji klubów piłkarskich. 
Wspólnie z zaproszonym zarządem UKS Łady 
długo dyskutowaliśmy na temat próby połą-
czenia sił. Większość potwierdzała chęć zjed-
noczenia, ale kością niezgody kilku sceptyków 
pozostały barwy, herb i przede wszystkim 
nazwa. Wyszło jak zwykle…
 Upłynęło sporo czasu. Cieszę się, że 
sprawa ma szanse powrócić. Obecnie, zamiast 
w pełni wykorzystywać finansowe możliwo-
ści, jakie posiadamy z tytułu dotacji Urzędu 
Gminy Raszyn, żałośnie oblewamy egzamin 
z ekonomii sportu. Marnujemy potencjał 
organizacyjny zbzikowanych społeczną pasją 
działaczy klubów oraz bogactwo zapalonych 
do uprawiania sportu dzieci. Władze samo-
rządowe, zawodników i kibiców doprowa-
dzamy do emocjonalnej schizofrenii powodu-
jąc lokalną dezintegrację społeczną i dziwimy 
się później, dlaczego podczas meczów trybuny 
świecą pustkami? Mówiąc obrazowo, stoimy 
w bezsensownym korku na Al. Krakowskiej, 
tylko my dla odmiany blokujemy rozwój 
sportu w Raszynie. 
 Fuzja jest niezbędna, bez niej marnujemy 
„prąd” ale rachunki płacą mieszkańcy – ktoś 
nas kiedyś oskarży, że przyczyniamy się 
do „globalnego ocieplenia klimatu”

Piotr Pikiel
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Hip-hopowe dziewczyny
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Chętnych do Mikołajkowej zabawy nie brakowało



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

Nicola Bui Duc, 7 lat

Gabrysia Arak, 7 lat

Maciej Wielechowski, kl. II b Natalia Kamińska, kl. III a Izabela Kamińska, kl. III a 

Nicola Bui Duc, 7 latGabrysia Arak, 7 lat Kuba Kowalski, 6 latSandra Cebula, lat 6 

Nicola Bui Duc, 7 lat

Julia Białek, 6 lat

Jeszcze o jesieni... Prace uczniów Szkoły Podstawowej w Ładach 

Wszystkim swoim Sympatykom życzę wiele radości 
z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 

oby obfi towały w wiele niespodzianek, 
refl eksji i wrażeń przeżywanych w rodzinnym gronie. 

Święty Mikołaj już do Was jedzie… 

Pozdrawiam świątecznie i noworocznie 
Raszyniaczek


