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▪	 	55	250	000	zł	–	dochody	od	osób	prawnych,	od	osób	fizycznych	i	jednostek	
nieposiadających	osobowości	prawnej

▪	 	14	085	656	zł	–	subwencja	oświatowa
▪	 	8	744	835	zł	–	gospodarka	komunalna	i	ochrona	środowiska
▪	 	4	834	000	zł	–	gospodarka	mieszkaniowa
▪	 	3	274	700	zł	–	pomoc	społeczna
▪	 	2	471	040	zł	–	wpływy	z	usług
▪	 	734	767	zł	–	pozostałe	wypływy

Nowy budżet na Nowy Rok
21 grudnia Rada Gminy Raszyn uchwaliła budżet na 2013 r. – wielostronicowy 
dokument, poddany szerokim konsultacjom społecznym. Warto, chcąc poznać 
gminne realia, przyjrzeć się największym wpływom i wydatkom, zorientować, 
czemu mają służyć zaplanowane inwestycje i wreszcie, na ile podejmowane dzia-
łania dają szansę na wielostronny i zrównoważony rozwój gminy. Pamiętać przy 
tym należy, że, przychody oraz wydatki gminne wielokrotnie w ciągu roku będą 
ulegać zmianom. Planowane dochody opierają się na prognozach, a te zależą 
również od sytuacji gospodarczej całego kraju. Trudne do oszacowania są też 
całkowite roczne wydatki, choćby dlatego, że planując inwestycje oparto się 
na kosztorysach inwestorskich. Faktyczne koszty wykonania wyznaczą ceny 
uzyskane w wyniku przetargów, a te od dwóch lat są z reguły o 1/3 niższe niż 
planowane. To tylko niektóre z powodów nakazujących traktować uchwalony 
budżet jak zobowiązującą propozycję.

DOCHODY
W 2013 roku Gmina Raszyn powinna mieć dochody 
wysokości 89 394 988 zł, z czego bieżące w kwocie 
78 097884 zł, a majątkowe w kwocie 11 297 114 zł. 
Umieszczony obok diagram pokazuje źródła dochodów.

Stawiamy na inwestycje
2013 rok, to czas wzmożonych inwestycji. 
Jeszcze nigdy w Gminie Raszyn nie było 
ich tak wiele. Będziemy budować ulice, 
chodniki, parkingi, brakujące wodociągi, 
kanalizację sanitarną, odwodnienia, roz-
budowywać placówki oświatowe i ośro-
dek zdrowia, czy też zamieniać stra-
szącą od 20 lat ruinę w tętniący życiem 
Dom Kultury promujący Gminę Raszyn. 

Na pewno jeszcze wiele zostanie do zro-
bienia, ale to, co powstanie będzie służyć 
nam wszystkim przez długie lata.
 To trudne i kosztowne zadanie. 
Nie wystarczy naszych pieniędzy, 
musimy zatem skorzystać z dofinanso-
wania. Liczymy jednak na to, że zapla-
nowany deficyt budżetowy będzie niższy 
niż przewidywany. Sądzimy że podobnie 

jak w ubiegłym roku, przetargi obniżą 
wydatki na rozpoczynane inwestycje. 
Nie mam wątpliwości, że podołamy tym 
zadaniom, przyczynijąc się, dzięki nowym 
obiektom do stworzenia mieszkańcom 
znacznie lepszych warunków życia.

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Budżet inwestycyjny 2013

Głosowanie nad budżetem © M. Kaiper

Podatki od osób prawnych Podatki od osób fizycznych

▪	 	10	950	000	zł	–	podatek	
od	nieruchomości

▪	 	2	623	403	zł	–	podatek	dochodowy	
od	osób	prawnych	–	(22,86%)

▪	 	900	000	zł	–	podatek	od	czynności	
cywilnoprawnych

▪	 	160	000	zł	–	podatek	od	środków	
transportowych

▪	 	20	500	zł	–	podatek	leśny	i	rolny

▪	 	27	553	797	zł	–	podatek	dochodowy	
od	osób	fizycznych	–	(49,27%	–	
pobieranego	przez	państwo)

▪	 	7	200	000	zł	–	podatek	od	
nieruchomości

▪	 	201	650	zł	–	podatek	rolny	i	leśny
▪	 	800	000	zł	–	podatek	od	środków	
transportowych

▪	 	600	000	zł	–	podatek	od	spadków	i	
darowizn
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Wydatki
Wydatki samorządów podzielone są zawsze na dwie kategorie: bieżące oraz majątkowe. Do pierwszej grupy należą wydatki związane 
z utrzymaniem gminy, placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych, bibliotek i innych placówek i organizacji, które realizują 
zadania własne gminy. Drugą grupę stanowią wydatki na inwestycje oraz dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji. Tegoroczne 
wydatki bieżące szacowane są na 71 599 593 zł, natomiast majątkowe na 36 034 527 zł. Zaplanowany limit tegorocznych wydat-
ków wynosi więc 107 634 120 zł.
Największe wydatki w tegorocznym budżecie zaplanowano na:

1  kanalizacja w Dawidach Bankowych 
– 4 440 000 zł

2	 	Szkoła w Sękocinie – 4 300 000 zł
3	 Przedszkole przy Lotniczej – 3 500 000 zł
4	 Remont Ośrodka Zdrowia – 2 700 000 zł
5	 Dom Kultury – 3 500 000 zł
6	 	dofinansowanie Komisariatu Policji 

w Raszynie – 1 000 000 zł
7 drogi gminne – 4 272 500 zł

INWESTYCJE
W bieżącym roku kontynuowane będą inwestycje rozpoczęte w roku ubiegłym, jak też rozpoczynane nowe. Poniższe zdjęcia i wizu-
alizacje pokazują najważniejsze tegoroczne inwestycje:

Budżet inwestycyjny 2013

Oświata i wychowanieGospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 3

4 5 6 7

1

strony opracowane przez Z. Kaiper

▪	 	38	798	993	zł	–	oświatę,	wychowanie	i	edukacyjna	opiekę	wychowawczą	
▪	 	17	807	707	zł	–	gospodarkę	komunalną	i	ochronę	środowiska
▪	 	10	448	404	zł	–	transport	i	łączność
▪	 	10	793	837	zł	–	kulturę	i	ochronę	dziedzictwa	narodowego,	kulturę	fizycz-
ną	i	sport

▪	 	9	600	734	zł	–	administrację	publiczną
▪	 	8	336	143	zł	–	ochronę	zdrowia	i	pomoc	społeczna
▪	 	3	043	000	zł	–	gospodarka	mieszkaniowa
▪	 	3	011	318	zł	–	rozliczenia	różne
▪	 	1	930	857	–	obsługa	długu	publicznego
▪	 	1	758	300	zł	–	bezpieczeństwo	publiczne	i	ochrona
▪	 	1	403	710	zł	–	rolnictwo	i	łowiectwo
▪	 	660	817	zł	–	pozostałe

▪	 	9	825	588	zł	–	gospodarka	
ściekowa

▪	 	1	300	000	zł	–	odwodnienia
▪	 	1	720	944	zł	–	gospodarka	
odpadami

▪	 	2	081	031	zł	–	oświetlenie	ulic,	
placów	i	dróg	i	utrzymanie	
czystości	i	zieleni

▪	 	2	230	000	zł	–	inne

▪	 	17	164	156	zł	–	szkoły	podsta-
wowe	i	oddziały	przedszkolne	
w	szkołach

▪	 	12	855	745	zł	–	przedszkola	
i	punkty	przedszkolne

▪	 	4	996	000	zł	–	gimnazja
▪	 	2	161	531	zł	–	edukacyjna	opieka	
wychowawcza

▪	 	1	621	561	zł	–	inne
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Obwodnica Raszyna to priorytetowa 
inwestycja drogowa
Takie zapewnienie usłyszeli 
w dniu 11.01.2013 r. zgroma-
dzeni w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Raszyn: Wójt 
Andrzej Zaręba, jego zastępca 
Mirosław Chmielewski, radni, 
sołtysi i mieszkańcy z ust 
Dyrektora Mazowieckiego 
Oddziału Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Auto-
strad Stanisława Dmuchow-
skiego. To bardzo potrzebna 
inwestycja, której nie dotkną 
żadne ograniczenia. W kwiet-
niu br. nastąpi rozstrzy-
gnięcie przetargu wyłaniają-
cego wykonawcę odcinka od 
wybudowanego już Węzła 
Opacz do Węzła Paszków, 
który działając w systemie 
„projektuj i buduj” powi-
nien wejść na plac budowy 
na przełomie sierpnia i lipca 
2013 r., a wykonać inwesty-
cję do końca 2015 r. Warto 
przypomnieć, że jest to przed-
sięwzięcie od dawna projek-
towane, stanowiące element 
powiązanego systemu dróg 
dojazdowych i obwodnicy 
Warszawy. Wyprowadzając 
ruch tranzytowy ze stolicy 
ograniczy też znacząco ilość 
samochodów przejeżdżających 
przez Raszyn. Wybudowa-
nie trasy S8 od Węzła Opacz, 
po granicy gmin Raszyn 
i Michałowice, do skrzyżowa-
nia drogi 721 z Al. Krakowską 
diametralnie zmieni sytuację 
mieszkańców Raszyna, czy-
niąc z Al. Krakowskiej drogę 
lokalną.

Wykup gruntów
Trasa przebiegać będzie 
według ustaleń sprzed kilku 
lat, z tą różnicą, że na kon-
trowersyjnym skrzyżowaniu 
Al. Krakowskiej i drogi 721 
zamiast wiaduktu powstanie 
skrzyżowanie. Przy poprzed-
niej przymiarce do budowy 
tego odcinka S8 wykupiono 
ok. 70% gruntów pod inwe-
stycję. Pozostałe będą wyku-
pywane na obowiązujących 
obecnie zasadach zapisanych 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 193, poz. 1194, Nr 199, 
poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, 
poz. 620). Zgodnie z tzw. 
spec ustawą drogową, po uzy-
skaniu ostatecznej decyzji 
zezwolenia na budowę inwe-
stycji drogowej, grunty nią 
objęte z mocy prawa przecho-
dzą na własność Skarbu Pań-
stwa albo jednostki samorządu 
terytorialnego. Odszkodowa-
nia dla poprzednich właścicieli 
wyznaczone będą w odrębnej 
decyzji za cenę ustaloną przez 
rzeczoznawców majątkowych. 
Taka procedura nie uzależnia 
budowy trasy od woli sprze-
daży i pertraktacji z właści-
cielami gruntów. Ponadto, jak 
wykazuje praktyka, ceny usta-
lone w operatach szacunko-
wych są niejednokrotnie wyż-
sze niż uzyskiwane podczas 
pertraktacji. Inną kwestią są 
terminy ich wypłacania.

Kontrowersje
Mimo ustalonych już termi-
nów i przebiegu trasy moż-
liwe są zmiany niektórych 
jej elementów. Jak podawali-
śmy w poprzednich numerach 
Kuriera, działając w interesie 
mieszkańców Wójt Andrzej 
Zaręba i v-ce Wójt Miro-
sław Chmielewski prowa-
dzą z GDDKiA pertraktacje 
w kilku ważnych dla miesz-
kańców sprawach:
– wykonanie  wiaduktu 
nad trasą S8 w ciągu ulicy 
Trakt Grocholicki i dopro-
jektowanie drogi serwiso-
wej po stronie Gminy Raszyn 
(w gminie Michałowice cią-
gnie się wzdłuż całej trasy), 
która udrożni ruch lokalny 
pomiędzy wiaduktami nad 
S8 usytuowanymi w ciągu 
ulic: Pruszkowskiej, Żwiro-
wej, Sokołowskiej i Centralnej 
oraz zjazdu z ul. Sokołowskiej 
w kierunku Mszczonowskiej. 

Serwisówka pomiędzy Cen-
tralną, Sokołowską i Żwirową 
została pozytywnie oceniona 
przez sołtysów i mieszkań-
ców Janek, Wypęd i Puchał. 
Spore kontrowersje wzbu-
dził natomiast projekt drogi 
serwisowej pomiędzy ślepo 
zamkniętym Traktem Grocho-
lickim a Pruszkowską. Mimo 
tłumaczenia, że droga serwi-
sowa przejmie znaczny ruch 
z uliczek Nowych Grocho-
lic, właściciele nieruchomości 
leżących w pobliżu zaprote-
stowali przeciw tej inwesty-
cji, domagając się wykonania 
wiaduktu przeprowadzają-
cego Trakt Grocholicki nad 
trasą S8. Zdaniem przedstawi-
ciela GDDKiA rozwiązanie to 
wywoła z kolei duży sprzeciw 
mieszkańców ul. Poniatow-
skiego w gminie Michałowice. 
– poszerzenie  dróg  ser-
wisowych z 3,5 m do 6 m 
– to propozycja uznana przez 
GDDKiA za zasadną i przy-
jęta do realizacji.
–  zl ikwidowanie   ekra-
nów  dźwiękochłonnych 
bądź zastąpienie pełnych 
przezroczystymi  wzdłuż 
ul. Mszczonowskiej, z uwagi 
na zagrożenie funkcjonowa-
nia usytuowanych tam hur-
towni i magazynów. Z ostat-
niej korespondencji wynika, 
że GDDKiA przychyla się do 
zastosowania ekranów prze-
zroczystych. O całkowitą 
rezygnację z osłon apelowała 
radna Teresa Nowak, przeka-
zując, w imieniu właścicieli, 
opinię, że oddzielenie ich 

nieruchomości od trasy spo-
woduje upadek prowadzonej 
działalności, a korzyści wyni-
kające z usytuowania przy 
ruchliwej drodze kompensują 
dyskomfort wynikający z nad-
miernego hałasu. Odpowiada-
jąc, przedstawiciel GDDKiA 
stwierdził, że ekrany to najbar-
dziej kontrowersyjna sprawa 
przy budowie tras szybkiego 
ruchu. Ich sytuowanie wynika 
z analizy akustycznej, którą 
inwestor musi respektować. 
Wobec tego jedyne, co może 
obiecać to powtórne jej wyko-
nanie. Zwrócił też uwagę na 
fakt, że często istnieje roz-
bieżność interesów pomiędzy 
właścicielami nieruchomości 
w pierwszym i kolejnych rzę-
dach, szczególnie jeśli te dru-
gie są wykorzystywane na cele 
mieszkalne. 
 Przeprowadzone rozmowy, 
jak powiedział Wójt Andrzej 
Zaręba, będą kontynuowane, 
ponieważ władzom gminy 
zależy na tym, aby wypeł-
niać wolę mieszkańców. Nie 
wszystko jest możliwe, czasem 
interesy różnych grup są roz-
bieżne, zawsze jednak należy 
rozmawiać i wspólnie szukać 
rozwiązań. Podobne stanowi-
sko zaprezentował przedstawi-
ciel GDDKiA stwierdzając, że 
choć zasadniczy przebieg trasy 
jest ustalony, to ciągle jeszcze 
można dopracowywać szcze-
góły. Otwartość stanowisk daje 
szansę na wypracowanie opty-
malnego rozwiązania.

Małgorzata Kaiper

OBwOdnica raszyna

Dyskusja o S8 © M. Kaiper
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cO nOwiegO w austerii

Austeria – „Zakurzona” Perła Raszyna
To tytuł filmu autorstwa 
w i e lo l e tn i ego  s amorzą -
dowca i mieszkańca Raszyna 
– Krzysztofa Będkowskiego, 
wykonany w 2012 r. na zle-
cenie Wójta Gminy Raszyn 
Andrzeja Zaręby. Jego projek-
cja rozpoczęła obrady XXXI 
Sesji Rady Gminy Raszyn 
15 stycznia 2013 roku. 
Do współudziału w produk-
cji autor zaprosił p. Hono-
ratę Kaszubę, spod pióra 
której wyszła monografia 
historyczna „Dzieje Raszyna 
i Falent. 190 rocznica Bitwy 
pod Raszynem”. W nauko-
wym opracowaniu stosowne 
miejsce zajmuje historia 
barokowego kościoła pod 
wezwaniem Św. Szczepana 
i Św. Anny oraz znajdującego 
się obok zajazdu, zwanego 
austerią. W historię i prowa-
dzone obecnie prace, począt-
kujące przywracanie świet-
ności zabytku, wprowadza 
widzów również p. Krzysztof 
Bąkała, koordynujący, z ramie-
nia Urzędu Gminy Raszyn, 
prace nad austerią, a Wójt 
Andrzej Zaręba potwier-
dza dążenia obecnych władz 
do przywracania budowlom 
dawnej świetności.

Informacja 
o pożarze
Nadzwyczajna sesja, zwo-
łana na wniosek Klubu Rad-
nych Jedność Gminy, miała 
dostarczyć informacji o dzia-
łaniach podjętych po poża-
rze, prowadzonych obecnie 
oraz planowanych pracach 
rewitalizacyjnych. Na wstępie 
Wójt Andrzej Zaręba, nawią-
zując do opisu akcji ugasza-
nia, którą przekazał radnym 
podczas sesji grudniowej, 
powiedział, że obiekt został 
wygrodzony, zabezpieczono 
w nim okna i wejścia, a także 
umieszczono tabliczki ostrze-
gawcze. Zawiadomiono ubez-
pieczyciela oraz Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budow-
lanego. Policja, która rozpo-
częła pracę zaraz po ugaszeniu 
pożaru, nie ma jeszcze wyni-
ków postępowania. 

Dotychczasowe 
prace i plany 
na przyszłość

Austeria, zaprojektowana 
przez znamienitego archi-
tekta z czasów stanisławow-
skich Bogumiła Zuga, przez 
lata swojej historii była zajaz-
dem, siedzibą gminy Falenty, 
sądu, Związku Strzeleckiego, 
Straży Pożarnej, biblioteki, 
gospodą ludową, a przez osta-
nie lata służyła jako mieszka-
nia komunalne. Jest własno-
ścią Gminy Raszyn od 1990 r. 
O konieczności jej rewitali-
zacji mówiło się od dawna, 
ale dopiero wyprowadzenie 
lokatorów do nowych budyn-
ków komunalnych otworzyło 
realną drogę do przywrócenia 
zabytkowi świetności. Spra-
wozdanie z prac prowadzo-
nych przez ostatnie dwa lata 
zdał zebranym na sesji Koor-
dynator Projektu p. Krzysz-
tof Bąkała. Zwrócił uwagę 
na to, że wszystkie prace pro-
wadzone w austerii odbywają 
się pod nadzorem Mazowiec-
kiego Konserwatora Zabytków. 
W 2011 roku naprawiono 
dach, oczyszczono wnętrza 
i podwórze, a następnie, zgod-
nie z zaleceniami Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabyt-
ków, wykonano specjalistyczne 
ekspertyzy: konstrukcyjną, 
mykologiczną, stratygra-
ficzną, architektoniczną oraz 

georadarową. Przeprowadzili 
je, od września do grudnia 
2011r, wykonawcy wyłonieni 
w przetargach. Celem eksper-
tyz było zbadanie stanu zacho-
wania budynków, a na ich 
podstawie Mazowiecki Woje-
wódzki Konserwator Zabyt-
ków w piśmie z 28 marca 
2012 roku przedstawił ogólne 
zalecenia co do wykorzysta-
nia obiektów, stwierdzając, 
że mogą się w nich mieścić 
obiekty użyteczności publicz-
nej, być prowadzona nieuciąż-
liwa działalność gospodarcza, 
drobny handel i mała gastro-
nomia”. W 2012 r. wykonano 
ekspertyzę archeologiczną, 
robiąc odkrywki w piwni-
cach i murach budynku oraz 
na prawie całym dziedzińcu. 
Ponadto ogłoszono przetarg 
na wykonanie hydroizolacji 
poziomej i pionowej, którego 
rozstrzygnięcie, a następnie 
wykonanie prac nastąpi w tym 
roku. Jednocześnie p. Bąkała 
prowadząc kwerendy, między 
innymi w gabinecie Rycin UW, 
wzbogaca historyczną wiedzę 
o raszyńskim zabytku, co uła-
twi przygotowania do two-
rzenia projektu architekto-
nicznego rewitalizowanego 
kompleksu. W ubiegłym roku 
rozebrano też, za zgodą kon-
serwatora budynki gospodar-
cze, które nie stanowiły zabyt-
kowej materii. 
 Rewita l izac ja  auster i i 
jest ważnym zadaniem dla 

obecnych władz samorządo-
wych, o czym świadczą podej-
mowane działania oraz środki 
przeznaczane w budżecie bie-
żącym i wieloletniej progno-
zie finansowej. W bieżącym 
roku będzie to 520 tys. zł, 
w 2014 – 3,5 mln zł, a w 2015 
– 7 mln zł. Jak powiedział 
w trakcie sesji Wójt Andrzej 
Zaręba, raszyński samorząd 
nie jest w stanie sfinansować 
odrestaurowania obiektu jedy-
nie z własnych środków. Musi 
występować o dofinansowanie 
z wszelkich dostępnych źró-
deł, a ponieważ aplikowanie 
o wsparcie finansowe, szcze-
gólnie środkami unijnymi 
wymaga przedstawienia kon-
cepcji wykorzystania obiek-
tów, tworzeniu ich zostanie 
poświęcony najbliższy czas. 
Niezwykle ważne jest zatem 
określenie czemu budynki 
austerii mają służyć. W 2010 
roku Katedra Badań Środowi-
skowych Uniwersytetu War-
szawskiego przeprowadziła 
badania. Z wypowiedzi grupy 
mieszkańców, którzy wypełnili 
ankietę i uczestniczyli w spo-
tkaniach wynikało, że widzieli 
by w niej głównie miejsce eks-
ponujące historię Raszyna 
i okolic, a szczególnie Bitwy 
pod Raszynem. Z pewnością 
takiego miejsca w austerii nie 
zabraknie, ale należy pamię-
tać, że dotacje unijne wyma-
gają wykorzystania obiektów 
zwracającego w określonym 
czasie poniesione nakłady. Nie 
oznacza to konieczności wyko-
rzystania wyłącznie komer-
cyjnego, ale takiego, przy któ-
rym budynek będzie w dużym 
stopniu sam się utrzymywał. 
 Przygotowanie do rewita-
lizacji austerii, prowadzone 
profesjonalnie i konsekwent-
nie, z całą pewnością pozwoli 
na rozpoczęcie, w stosunkowo 
niedługim czasie, prac budow-
lanych odtwarzających wspa-
niały XVIII – wieczny zaby-
tek. Istnieje realna szansa, 
że będzie można mówić 
wówczas o „Austerii – perle 
Raszyna”.

Małgorzata Kaiper
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Ostatnia droga Stanisława Kempczyńskiego

W dniu 16 grudnia 2012 r. 
odszedł na wieczny spoczy-
nek Stanisław Kempczyń-
ski, major Wojska Polskiego, 
znany i ceniony lekarz wetery-
narii, raszyński patriota i spo-
łecznik, odznaczony wysokimi 
odznaczeniami wojennymi, 

państwowymi, m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Z mów pogrzebo-
wych, którymi żegnano zmar-
łego, wyłania się człowiek 
szlachetny, wielkiej kultury, 
pełen życzliwości i dobroci. 
O jego wieloletniej pracy 

prezesa Związku Kombatan-
tów RP i byłych Więźniów 
Politycznych Koła w Raszynie 
przypomniał, podczas uroczy-
stości pogrzebowej w Kościele 
Świętego Szczepana w Raszy-
nie, Wiceprezes Koła Pan 
Leszek Rusiak. Żegnając zmar-
łego mówił o nim, jako o nie-
zwykłym człowieku głębokiej 
wiary, który oddany był Bogu, 
Rodzinie i Ojczyźnie. Prze-
mawiając, w imieniu raszyń-
skich samorządowców Wójt 
Andrzej Zaręba, podkreślił 
znaczenie pracy Stanisława 
Kempczyńskiego w krzewie-
niu patriotyzmu, szczególnie 
wśród młodych: uczniów, har-
cerzy, czy adeptów OSP. Zwró-
cił uwagę na to, że wspierając 
edukację historyczną podczas  
Rajdów „Szlakami Naszej 
Historii”, obchodów Święta 

Niepodległości czy rocznic 
Bitwy pod Raszynem, poka-
zywał wartości, jakie powinny 
towarzyszyć kształtowaniu 
młodego pokolenia. Docenia-
jąc jego wkład w życie spo-
łeczności mieszkańcy Gminy 
Raszyn nadali mu tytuł Hono-
rowego Obywatela Gminy 
Raszyn” oraz odznakę „Zasłu-
żony dla Gminy Raszyn”. 
 Świadectwem jego zna-
czącego miejsca wśród nas 
byli uczestnicy uroczystości 
pogrzebowych, którzy, wraz 
z najbliższą rodziną licznie 
przybyli towarzyszyć Stani-
sławowi Kempczyńskiemu 
w ostatniej drodze.Trudno 
uwierzyć, że podczas najbliż-
szych spotkań nie zobaczymy 
tego niezwykłego człowieka. 
Cześć Jego pamięci.

Małgorzata Kaiper

Numerujmy nasze domy
Czy wiecie Państwo, że właściciele posesji mają obowiązek 
umieszczać na nich tabliczki z aktualnym numerem? Sprawę 
reguluje art. 47b ustawy z dnia 17.05.1989 r. prawo geode-
zyjne i kartograficzne, zgodnie z którym tabliczka z numerem 
porządkowym, nazwą ulicy, placu lub jeśli ich nie ma nazwą 
miejscowości, umieszczona być powinna w widocznym miejscu 
na ścianie frontowej budynku w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku, 
gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę umieszcza się również na ogrodzeniu. Istotne jest też, 
aby w razie zmiany numeracji nieaktualny numer został zastą-
piony właściwym. Brak stosownego oznaczenia nieruchomości 
lub niewłaściwy jego stan, zgodnie Art. 64.§1,2. ustawy z dnia 
20.05.71 r jest wykroczeniem podlegającym karze nagany lub 
karze grzywny do 250 złotych.
 O zwrócenie uwagi na ten problem prosił Pan Kurier, który 
od niedawna dostarcza przesyłki mieszkańcom. Mam nadzieję, 
że brakujące numery zostaną szybko uzupełnione, nie dla-
tego, że ich brak może skutkować karą, ale po to, byśmy bez 
problemów dostawali przesyłki.

Zofia Kaiper na podstawie informacji 
od Zbigniewa Tokarza kierownika RGN UG Raszyn

Pożegnanie Stanisława Kępczyńskiego © M.Kaiper

wydarzenia

„Stowarzyszenie Nasze Rybie”
zaprasza na spotkanie

z ASTRONOMEM

Prof. Januszem Kałużny
WSZECHŚWIAT na JEDNYM OBRAZKU

–  Odbędziemy podróż od struktur sub-atomowych 
do granic wszechświata

–  Jakie obiekty tworzą Układ Słoneczny i jakie są jego 
rozmiary?

–  Jak zbudowany jest wszechświat w skali miliardów lat 
świetlnych?

– Jaka jest struktura Drogi Mlecznej?

16 lutego (Sobota) 2013 r. o godz. 18.00
Rybie Świetlica Środowiskowa, ul. Spokojna 23 

WSTĘP WOLNY!

Z głębi Serca DZięKujemy za pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach po śmierci naszego Taty Stanisława 
Kempczyńskiego. Dziękujemy za uczestnictwo w uroczystości pogrzebowej wszystkim, którzy Tatę znali, z którymi 
przez wiele lat współpracował. Słowa wdzięczności kierujemy do naszych Duszpasterzy, do poprzednich i obecnych 
Władz Raszyna, do Kolegów Kombatantów, do  raszyńskich Szkół, Straży Pożarnych, instytucji, Przyjaciół  i Znajomych. 
Prosimy o wspomnienie i modlitwę za śp. Stanisława Kempczyńskiego.

Rodzina Kempczyńskich
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widziane z pOwiatu

Raszyński Luty
28. 01 – 08.02

Zima z GOK-iem – zajęcia artystyczne dla dzieci i mło-
dzieży (Klub Małego Filmowca, zajęcia twórczej aktyw-
ności plastycznej i muzycznej). Raszyn, ul. Poniatow-
skiego 20.

28.01 – 10.02
Zima z GOS-em. m.in. narciarstwo biegowe w Parku 
Jordanowskim oraz na terenie stadionu im. Franciszka 
Jedynaka.

06 lutego, godz. 17.00 
„Kalinowe Perełki” – piosenki z repertuaru Kaliny Jędru-
sik (Swietłana Żarczyńska, Piotr Piskorz). Rybie, ul. Spo-
kojna 23.

07 lutego, godz. 16.00
„Koncert Dobrego Nastroju” z okazji tłustego czwartku 
w wykonaniu solistów i instruktorów GOK-u: Iza-
bela Makarska, Alicja Siewiera, Alina Wolska, 

Swietłana Żarczyńska i Piotr Piskorz. Sala widowiskowa 
GOK-u w Urzędzie Gminy Raszyn.

10 lutego, godz. 14.00
Teatrzyk dla Dzieci: „Zimowe kłopoty Pana Mroza” Rybie, 
ul. Spokojna 23. Wstęp wolny!

12 lutego, godz. 17.00
„Falentynki” Występują: Izabela Makarska, Alicja Sie-
wiera, Alina Wolska, Swietłana Żarczyńska, Robert Franke 
i Piotr Piskorz. Falenty, Al. Hrabska 2, (budynek OSP).

13 lutego 
Gminne zawody pływackie szkół podstawowych

17 lutego, godz. 12.30
Teatrzyk dla Dzieci: „Piotrek kolorowy nos i jego sztuczki” 
Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, ul. Warszawska 95. 
Wstęp wolny!

20 lutego
Powiatowe zawody pływackie szkół podstawowych

22 lutego
rozstrzygnięcie eliminacji szkolnych konkursu recyta-
torskiego „Warszawska Syrenka” (eliminacje gminne 
odbędą się 1 marca, powiatowe – 15 marca).

24 lutego, godz. 13.00
Teatrzyk dla Dzieci: „Szeherezada” – Falenty, Aleja Hrab-
ska 2, (budynek OSP). Wstęp wolny!

Zapraszamy

WiDZiaNe z POWiatu
Szpitalny pat
Liczne protesty rad gminy 
i powiatu pruszkowskiego 
co do połączenia Szpitala 
Kolejowego i Szpitala Twor-
kowskiego, o których pisa-
łem w ostatnim numerze 
Kuriera Raszyńskiego, dały 
efekt. Sprawa nie trafiła pod 
obrady Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, czym 
zahamowano dalsze proce-
dowanie. Jednoznaczna dez-
aprobata lokalnych samorzą-
dowców, oprotestowujących 
szkodliwe ich zdaniem dzia-
łania i nie dopuszczenie do 
arbitralnej decyzji, to wyraz 
siły samorządu.

tak dla sygnalizacji
Przed miesiącem zapropono-
wałem Państwu przesyłanie 
sugestii, gdzie powinny zna-
leźć się systemy sygnaliza-
cji świetlnej – dyscyplinują-
cej, jak ta w Jaworowej. Jak 
widać, ten pierwszy zainsta-
lowany w naszej gminie sys-
tem, sprawdza się. Na mój 
adres e-mailowy (piotr.iwicki@
gazeta.pl) przyszło wiele pro-
pozycji, z których dwie wydają 
sie bardzo trafione. Pierwsza 
lokalizacja – to przejście dla 
pieszych przy ul. Sportowej 
koło basenu. Co tu ukrywać, 

kierowcy lubią tutaj dać 
„po gazie”, narażając na nie-
bezpieczeństwo m.in. grupy 
uczniów z raszyńskiej szkoły 
idące na basen. Druga loka-
lizacja to Droga Hrabska na 
wysokości osiedla Hrabski 
Park. I tutaj, kierowcy rozwi-
jają nadmierną prędkość, zapo-
minając, że znajdują się w tere-
nie zabudowanym. Dodać 
należy, że narażają też na nie-
bezpieczeństwo uczniów zmie-
rzających do miejsca posto-
jowego Gimbusa. Obydwie 
lokalizacje warte są tego, aby 
znalazły się w planach realiza-
cji podobnych sygnalizatorów 
przez powiat w naszej gminie. 
Stosowny wniosek trafi do sta-
rostwa oficjalna drogą. 

budżet 2013
Choć budżet powiatu prusz-
kowskiego, z racji odmienno-
ści zadań, jest znacząco różny 
od gminnego, to inwestycyjne 
plany ujęte w uchwale budże-
towej na rok 2013 – wyglą-
dają optymistycznie i ambit-
nie. W tym roku na ten cel 
przeznaczono 21 mln, czyli 
o 6 mln więcej niż w 2012 
roku,  mimo,  że spadają 
dochody z podatków (zwłasz-
cza z CIT), a powiat łupiony 
jest nieszczęsnym „janosiko-
wym” (bogate samorządy łożą 

na te biedne). W czasie sesji 
radni jednogłośnie poparli 
projekt budżetu zapropono-
wany przez Zarząd. Za te pie-
niądze będą wykonane nowe 
nakładki, przebudowane drogi, 
zbudowany most na rzece 
Utracie oraz nowe sygnali-
zacje świetlne. Warto dodać, 
że wiele inwestycji w pasie 
dróg powiatowych (zwłaszcza 
chodniki) są budowane przy 
pomocy gminy. W Raszynie 
na rok 2013 planowane są 
naprawy dróg powiatowych 
oraz dokończenie remontów 
(m.in. ul. Willowej). Na inwe-
stycje w oświacie powiat 
wyda 1,5 mln, a w zdrowiu 
– 1 mln, który zostanie prze-
znaczony na wykonanie doku-
mentacji rozbudowy Szpitala 
Powiatowego.

O raszynie 
w Pruszkowie
Pruszkowskie Towarzystwo 
Kulturalno-Naukowe prowadzi 
cykl wykładów na temat histo-
rii okolicznych miast, gmin 
i całego regionu. Coroczne 
działania wieńczy konkurs 
adresowany do szkół ponad-
podstawowych, wydawane są 
również zeszyty historyczne. 
Ostatni z ubiegłorocznych 
wykładów dotyczący Raszyna 
i całej naszej gminy, wygło-
sił radny powiatowy – Piotr 
Iwicki. Oparł go na licznych 
archiwalnych gazetach i foto-
gramach liczących często 
ponad 200 lat. Wykładowi 
towarzyszyła prezentacja 
multimedialna.

Piotr Iwicki – radny rady powiatu 
pruszkowskiego z terenu gminy Raszyn

Brama pałacu w Falentach © ze zbiorów P. Iwickiego
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ŚMIECIOWA REWOLUCJA
W Kurierze Raszyńskim wielokrotnie pisaliśmy o „ustawie śmieciowej”, która, od 1 lipca 2013 r. przenosi na gminy obowiązek 
odbioru wszystkich śmieci od wszystkich mieszkańców. Po wielu miesiącach dyskusji podczas sesji i w kuluarach, w czasie 
szkoleń, konferencji i konsultacji społecznych, Rada Gminy, w grudniu 2012 r. przyjęła najważniejsze uchwały. Większością 
głosów uznano, że opłata naliczana będzie poprzez przemnożenie jednej z podanych niżej stawek przez ilość osób faktycz-
nie zamieszkujących gospodarstwo domowe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

CO BĘDZIE ROBIĆ GMINA?
1			Odbierać	wszystkie	 śmiecie	 wytworzone	w	 naszych	 domach	 (nieruchomościach	
zamieszkałych)

2			Utworzy	punkty	selektywnego	zbierania	odpadów,	do	których	będzie	można	zawozić:
	 	 	selektywnie	zbierane	odpady	opakowaniowe	i	surowcowe,	odpady	zielone,	odpady	wiel-

kogabarytowe,	zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny,	przeterminowane	leki	i	chemika-
lia,	zużyte	baterie	i	akumulatory,	zużyte	opony,	odzież	i	tekstylia

3			Okresowo	z	nieruchomości	odbierać	będzie	odpady	wielkogabarytowe,	zużyty	sprzęt	elek-
tryczny	i	elektroniczny,	odpady	zielone.

Kiedy śmiecie będą odbierane?
Odpady	z	domów	z	domów	jednorodzinnych	będą	odbierane	co	dwa	tygodnie,	
a	z	domów	wielorodzinnych	co	tydzień.	Mieszkańcy	będą	wnosić	opłaty	za	wywóz	śmieci	
na	rachunek	bankowy	Urzędu	Gminy	Raszyn	lub	w	kasie	Urzędu	Gminy	Raszyn	przy	
ul.	Szkolnej	2a,	05-090	Raszyn.	Pierwszą	opłatę	wnosimy	do	31	sierpnia	2013	r.	i	obejmuje	
za	lipiec	i	sierpień,	a	potem	co	dwa	miesiące:	do końca października, grudnia, lutego, 

kwietnia i czerwca. W	przypadku	zmiany	ilości	osób	w	gospodarstwie	domowym,	opłatę	w	zmienionej	wysokości	płaci	się	
za	miesiąc,	w	którym	nastąpiła	zmiana.

Ile będziemy płacić?
Wysokość	opłaty	obliczamy	mnożąc	ilość	mieszkańców	zamieszkujących	nasze	gospodarstwo	domowe	przez	poniższe	stawki:

9 zł			miesięcznie	od	osoby	zapłacą	właściciele,	w	domach	których	śmie-
cie,	wrzucane	są	do	odrębnych	pojemników:	

	 	 –	papier,	opakowania	z	metalu,	tworzywa	sztuczne;	
	 	 –	szkło
  –  pozostałe	odpady	zmieszane,	w	tym	też	bioodpady.	Bioodpady	

(odpady	kuchenne	i	zielone)	mogą	być	zagospodarowywane	
we	własnym	zakresie,	np.	w	kompostownikach.

13 zł   miesięcznie	od	osoby zapłacą	właściciele,	w	domach	których	
wszystkie	śmiecie	wrzucane	są	do	jednego	pojemnika.	

UWAGA!    Tę stawkę będziemy płacić także wtedy, kiedy w naszym pojemniku na odpady zmieszane znajdą się odpady, 
które powinny być wysegregowane.

WYPEŁNIAMY DEKLARACJĘ
Na	4	kolejnych	stronach	umieszczony	jest	druk	deklaracji.	TRZEBA ją WYRWAĆ, WYPEŁNIĆ, 
a NASTĘPNIE DOSTARCZYĆ do URZĘDU GMINY RASZYN do 28 LUTEGO 2013 r.
W	ciągu	14	dni	od	dnia	zamieszkania	w	nieruchomości	pierwszego	mieszkańca	lub	dnia	kiedy	
powstają	w	niej	pierwsze	odpady	właściciel	zobowiązany	jest	złożyć	deklarację.	Podobnie,	jeżeli	
zmienia	się	ilość	osób	zamieszkujących	gospodarstwo	domowe.
Wójt	Gminy	Raszyn	może	żądać,	celem	weryfikacji	prawdziwości	danych	zawartych	w	deklaracji:	
dokumentu	potwierdzającego	stałą	nieobecność	zameldowanego	mieszkańca	na	terenie	nieru-

chomości,	wystawiony	między	innymi	przez:	domy	spokojnej	starości,	domy	dziecka,	placówki	opieki	zdrowotnej,	jednostki	
wojskowe,	uczelnie	wyższe	w	przypadku	studentów	uczących	się	w	systemie	dziennym,	zamieszkujących	poza	gminą,	zakłady	
pracy	w	przypadku	delegacji	dłuższych	niż	jeden	miesiąc,	zakłady	karne,	dokument	potwierdzający,	że	mieszkaniec	jest	objęty	
opłatą	za	odbiór	odpadów	komunalnych	w	innej	gminie.	Ponadto	mieszkaniec	może	być	zobowiązany	do	dostarczenia	kopii	
faktury	za	zużycie	wody	na	terenie	nieruchomości.

M.	Kaiper,	rys.	A.	Kaiper-Miszułowicz

eKOlOgia
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1) 

 1. Dzień-Miesiąc-Rok: 
_____-_____-___________ 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z 
późn. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach 

Termin składania pierwszej deklaracji: do dnia 28lutego 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany 
danych określonych w deklaracji 

Miejsce składania: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn 

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:Wójt Gminy Raszyn 

ul. Szkolna 2A 
05-090 Raszyn 

 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Cel złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat): 

  złożenie deklaracji   korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ____-____-________) 
 

C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Rodzaj podmiotu (zaznacz właściwy kwadrat): 

  Właściciel nieruchomości  Współwłaściciel2)    Najemca, dzierżawca 

  Użytkownik wieczysty   Zarządca nieruchomości wspólnej  Inny 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Rodzaj deklaracji 
C.1. 
 Całościowa (w przypadku gdy na danej nieruchomości znajduje się jedno gospodarstwo domowe -  tylko jedna deklaracja) 

C.2. 
 Częściowa (w przypadku gdy na danej nieruchomości wydzielone są odrębne gospodarstwa domowe identyfikujące się  

tym samym adresem posesji i numerem lokalu, lecz posiadające prawną odrębność np.  na podstawie aktu notarialnego) 

 

D.  DANE IDENTYFIKACYJNE(w przypadku większej liczby współwłaścicieli – dotyczy osób fizycznych–  należy wypełnić załącznik Z1) 
D.1.1        Współwłaściciel 1 

6. Nazwisko 
 

7. Pierwsze imię 8. Drugie imię 

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
____-____-________ 

10. Imię ojca 11. Imię matki 

12. Nr telefonu 
 

13. Adres e-mail 14. Numer PESEL 

D.1.2     Współwłaściciel 2 
15. Nazwisko 
 

16. Pierwsze imię 17. Drugie imię 

18. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
____-____-________ 

19. Imię ojca 20. Imię matki 

21. Nr telefonu 
 

22. Adres e-mail 23. Numer PESEL 
 

D.2. Pozostałe podmioty 
24. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników Nazwa pełna 
 

25. Nazwa skrócona 
 
 
26. Nr KRS/NIP 
 

27. Klasa PKD 

28. Nr telefonu 
 

29. Adres e-mail 

 
30. Osoby upoważnione do reprezentowania3): 

  

   
  

podstawa umocowania 
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podstawa umocowania 
 

 
Sposób reprezentacji4): 

  

   
 

D.3. Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne5) 
31. Osiedle / Wieś6) 
 

32. Ulica 
 

33. Nr domu 34. Nr lokalu 

35. Numer  ewidencyjny działki7) 
 

Kod pocztowy 

05-090 
Poczta  

Raszyn 
 

D.4. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 
36. Kraj 
 

37. Województwo 38. Powiat 

39. Gmina 
 

40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 

43. Miejscowość 
 

44. Kod pocztowy 45. Poczta 
 

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób8): 
46. Sposób zbierania odpadów (zaznacz właściwy kwadrat): 

  selektywny(w oddzielnych pojemnikach: 1- papier, metal, tworzywa sztuczne,  2-  szkło; 3 –bioodpady plus pozostałe odpady zmieszane) 

 
  zmieszany(odpady komunalne nie poddane segregacji) 
 

 

E OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Wyliczenie opłaty: 

47.  Liczba osób 
 X 48.  Stawka opłaty 

 
zł/osobę 

= 49. Opłata miesięczna 
 
zł/miesiąc 

  (Liczba osób zamieszkujących  nieruchomość 
wskazaną w części D. 3.) 
 
 

 (stawka opłaty określona w Uchwale rady Gminy 
Raszynw sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości tej opłaty9) 

 (iloczyn liczby mieszkańców i stawki 
opłaty) 

 
 

 
Opłata dwumiesięczna (kwotę z poz. 49należy pomnożyć przez 2 )10) 50.  Opłata dwumiesięczna 

 
zł/dwa miesiące 

 

F OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością. 
51. Data (dzień-miesiąc-rok) 
 
 
____-____-________ 

52. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
 
 
 

53. Data (dzień-miesiąc-rok) 
 
 
____-____-________ 

54. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
 
 
 

 

 
POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 50 lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
Lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie 
z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 
szacunki. 
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Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób8): 
46. Sposób zbierania odpadów (zaznacz właściwy kwadrat): 

  selektywny(w oddzielnych pojemnikach: 1- papier, metal, tworzywa sztuczne,  2-  szkło; 3 –bioodpady plus pozostałe odpady zmieszane) 
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Wyliczenie opłaty: 
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 X 48.  Stawka opłaty 

 
zł/osobę 

= 49. Opłata miesięczna 
 
zł/miesiąc 

  (Liczba osób zamieszkujących  nieruchomość 
wskazaną w części D. 3.) 
 
 

 (stawka opłaty określona w Uchwale rady Gminy 
Raszynw sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości tej opłaty9) 

 (iloczyn liczby mieszkańców i stawki 
opłaty) 

 
 

 
Opłata dwumiesięczna (kwotę z poz. 49należy pomnożyć przez 2 )10) 50.  Opłata dwumiesięczna 

 
zł/dwa miesiące 

 

F OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością. 
51. Data (dzień-miesiąc-rok) 
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52. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
 
 
 

53. Data (dzień-miesiąc-rok) 
 
 
____-____-________ 

54. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 
 
 
 

 

 
POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 50 lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
Lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie 
z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 
szacunki. 
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G ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
G.1.   Bioodpady (odpady kuchenne izielone) 
 kompostuję 

 nie zagospodarowuję na terenie gospodarstwa domowego bioodpadów 
 

 
G.2. Informacja o posiadanych pojemnikach na odpady–należy zaznaczyć jedną opcję, a w przypadku posiadania 

własnych pojemników wpisać wielkość określającą pojemność w litrach:  
60, 80, 110, 120, 240, 360, 770, 1100.  

W przypadku kontenerów (zabudowa wielorodzinna) należy wpisać pojemność w m3:  
3,5; 5; 7; 14 
(przy selektywnej zbiórce odpadów minimalna ilość pojemników  wynosi 3 sztuki) 
 
Pojemniki na odpady 
 nie posiadam  posiadam na własność następujące pojemniki11):  

  Typ posiadanego pojemnika 
(pojemność) 

Ilość  

   

   

   
 

H INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

ZAŁĄCZNIKI (rodzaj i ilość) 
Z1 Liczba załączników: 

inne Liczba i rodzaj załącznika: 

 

I ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
J PRZYPISY 

1) W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
2) W przypadku, gdy liczba współwłaścicieli wypełniających deklarację przekracza liczbę 2,należy wypełnić załącznik Z1. 
3) Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy 

dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na 
piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł). 

4) Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 
5) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
6) Należy wpisać jedną z nazw: Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Słomin, Wypędy, Janki, Nowe Grocholice, Falenty, Rybie, Raszyn, Jaworowa, Dawidy, Dawidy 

Bankowe, Falenty Nowe, Falenty Duże, Laszczki, Łady, Podolszyn Nowy, Puchały. 
7) Wypełnia się w przypadku braku numeru porządkowego (danych adresowych) 
8) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za zbieranie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 
9) W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową – 13 zł, a przy wyborze selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną – 9 zł. 
10) Opłatę z poz. 50 należy wpłacać w odstępach dwumiesięcznych: 

do 28/29lutegodo 30kwietnia do 30czerwca  
do 31 sierpnia do 31października do 31grudnia 
Na rachunek bankowy UG Raszyn, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 

11) Należy wpisać wyłącznie pojemniki posiadane na własność. Nie dotyczy pojemników dzierżawionych 

 
 

  



ZA CZNIK Z1  
DO DEKlARACJI O WySOKO CI Op ATy ZA GOSpODAROWANIE ODpADAMI 

KOMUNAlNyMI Z pOSESJI ZAMIESZKA EJ 

D.1.3       Wspó ciciel 3 
1. Nazwisko 2. pierwsze imi 3. Drugie imi

4. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok)
____-____-________ 

5. Imi  ojca 6. Imi  matki

7. Nr telefonu 8. Adres e-mail 9. Numer pESEl

10. Data (dzie -miesi c-rok)

____-____-________ 

11. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

D.1.4       Wspó ciciel 4 
1. Nazwisko 2. pierwsze imi 3. Drugie imi

4. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok)
____-____-________ 

5. Imi  ojca 6. Imi  matki

7. Nr telefonu 8. Adres e-mail 9. Numer pESEl

10. Data (dzie -miesi c-rok)

____-____-________ 

11. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

D.1.5       Wspó ciciel 5 
1. Nazwisko 2. pierwsze imi 3. Drugie imi

4. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok)
____-____-________ 

5. Imi  ojca 6. Imi  matki

7. Nr telefonu 8. Adres e-mail 9. Numer pESEl

10. Data (dzie -miesi c-rok)

____-____-________ 

11. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

D.1.6       Wspó ciciel 6 
1. Nazwisko 2. pierwsze imi 3. Drugie imi

4. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok)

____-____-________ 
5. Imi  ojca 6. Imi  matki

7. Nr telefonu 8. Adres e-mail 9. Numer pESEl

10. Data (dzie -miesi c-rok)

____-____-________ 

11. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

D.1.7      Wspó ciciel 7
1. Nazwisko 2. pierwsze imi 3. Drugie imi

4. Data urodzenia (dzie -miesi c-rok)
____-____-________ 

5. Imi  ojca 6. Imi  matki

7. Nr telefonu 8. Adres e-mail 9. Numer pESEl

10. Data (dzie -miesi c-rok)

____-____-________ 

11. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)
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Koncert Noworoczny w Falentach
„anioły Kultury 2013”
W niedzielę 13 stycznia pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie 
mieli okazję podziękować tym, którzy 
wspierają działalność naszej samorządo-
wej instytucji kultury, konkretyzując ideę 
rozwoju dobra społecznego, jakim jest 
kultura. 

 Kultura – to wyraz refleksji nad świa-
tem, to sposób kreacji świata. Wiele jest 
określeń i definicji kultury. Wprowadzając 
publiczność w tematykę spotkania przywo-
łałam te uwzględniające wymiar indywi-
dualny i społeczny. „(…) Kultura ma swój 
głęboki sens wewnętrzny”, osobowy, sta-
nowi pewnego rodzaju postawę człowieka 
wobec świata.” Tę wypowiedź pani Ireny 
Wojnar (mojego nauczyciela), profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego, współtwór-
czyni polskiej koncepcji wychowania do 
sztuki i przez sztukę przyjęłam jako motto 
działalności raszyńskiego GOK-u. Profe-
sor Antoni Kępiński kulturę nazwał miło-
ścią do świata. Jan Paweł II podkreślał jej 
udział w stanowieniu tożsamości narodu. 
Nie można zapomnieć także o kulturze 
w wymiarze lokalnym, środowiskowym 
i jej integracyjnym oraz przyszłościowym 
charakterze. Rozwoju kultury nie da się 
odłożyć na później. Posłużę się sugestyw-
nym porównaniem. Tak jak świadomy swej 
wychowawczej roli rodzice dbają o har-
monijny rozwój dziecka we wszystkich 
sferach: fizycznej, intelektualnej, emo-
cjonalno – wolicjonalnej, moralno – spo-
łecznej, tak włodarze gminy dbać powinni 
o jej zrównoważony rozwój we wszystkich 
sferach życia społecznego. Dlatego ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy to 
rozumieją i doceniają wagę kultury w życiu 

oraz rozwoju społeczności lokalnej, którzy 
wspierają w różny sposób (logistycznie, 
organizacyjnie, finansowo) realizacje pro-
jektów kulturalnych i edukację kulturalną 
w gminie Raszyn. Słowa podziękowania 
kierujemy do władz gminy na czele z wój-
tem panem Andrzejem Zarębą, do radnych 
powiatowych, radnych gminnych, sołty-
sów, parafii z terenu gminy (księży i sióstr 
zakonnych), do placówek edukacyjnych, 
gminnych instytucji, redakcji „Kuriera 
Raszyńskiego”, pracowników Urzędu 
Gminy (zwłaszcza pani Beaty Adamiak 
– pełnomocnik wójta ds. profilaktyki uza-
leżnień). Dziękujemy także mieszkańcom 
za twórczą aktywność, szczególnie zrze-
szonym w klubach funkcjonujących przy 
Gminnym Ośrodku Kultury.
  Nie sposób w tych podziękowaniach 
pominąć naszych ustawicznych spon-
sorów: Banku Spółdzielczego w Raszy-
nie („Anioł Kultury 2012”), Spółki 
EKO – Raszyn („Anioł Kultury 2012”), 
Firmy „Elgrom” pp. Lidii i Jacka Grom-
ków z Falent oraz „słodkich” darczyńców: 
Cukiernię Mariana Tkaczyka, Cukier-
nię Kazimierza Bały i Cukiernię Braci 
Sośnickich.
 Osoby życzliwie wspierające nasze dzia-
łania obdarowaliśmy kwiatami.
 Trudno z tak dużej liczby pretendentów 
do tytułu było dokonać wyboru „Anioła 
Kultury 2013”. Za ubiegły rok pracownicy 
GOK-u ten tytuł przyznali: panu Dyrek-
torowi Profesorowi Edmundowi Kacy 
i Pracownikom Instytutu Technologiczno 
– Przyrodniczego w Falentach oraz Firmie 
Ever Fresh Braci Cwyl. Marcinowi i Kami-
lowi Cwylom dziękujemy szczególnie 
za wsparcie finansowe edukacji muzycz-
nej dzieci. Dodatkiem do tytułu jest cera-
miczna statuetka anioła. Dlaczego anioł? 

Bo jest opiekunem. Bo symbolizuje dobro 
i uosabia w ikonografii piękno, kategorie 
powiązane z twórczością, sztuką i kulturą.
 Warto jeszcze nadmienić, iż uhono-
rowaliśmy wespół z wójtem społeczność 
wietnamską i hinduską za świąteczny 
prezent dla mieszkańców Gminy Raszyn 
w postaci choinki na Rynku (pomysło-
dawca projektu – pan Michał Kucharski, 
także wspierający nasze realizacje). Zaś 
podziękowaniu wójtowi towarzyszył żar-
tobliwy gest przekazania szabli z symbo-
liczną intencją, by w nawiązaniu do kul-
tury rycerskiej z determinacją „walczył” 
o naszą raszyńską kulturę. Doceniamy 
nade wszystko wszelkie działania zmie-
rzające do powstania w Raszynie Domu 
Kultury z prawdziwego zdarzenia, co sta-
nowi dzisiaj standard cywilizacyjny a nie 
luksus.
 W drugiej części wieczoru odbył się 
koncert wspaniałego Chóru Warszaw-
skiego Towarzystwa Scenicznego pod 
kierownictwem pani dyrygent Lilianny 
Krych. Chór zaprezentował szeroki reper-
tuar europejskich kolęd i pieśni nowo-
rocznych. Piękne artystyczne wykona-
nie, znakomita interpretacja tekstów oraz 
elegancja i ekspresja młodych wykonaw-
ców stanowiły o uroku tego wieczornego 
spotkania, co, równie wspaniała, raszyń-
ska publiczność nagrodziła gromkimi 
brawami.

Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u

gminny OśrOdeK Kultury

Wręczenie statuetek „Anioły Kultury 2013”  © A. Pluta

Koncert Chóru Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego © A. Pluta 

„Talent Roku” przyznano Zuzi Bilskiej, młodej pianistce, 
uczennicy klasy IVf SP w Raszynie © A. Pluta
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Świąteczne spotkanie 
rybian
„Wieczór wigilijny”, „Spotkanie opłat-
kowe”, „Wieczór Adwentowy”, pod 
różnymi nazwami kryje się to samo 
– potrzeba miłości, bliskości, akcepta-
cji. To w ten jeden, jedyny wieczór spo-
tykają się i łączą w jedno wyciągnięte 
do siebie ręce z białym jak śnieg opłat-
kiem.  Tak właśnie było na „Spotka-
niu Wigilijnym” mieszkańców Rybia 
w sobotę 15.12.2012 w świetlicy środo-
wiskowej „Świetlik”. Tym razem nie było 
zapraszanych „ gości”, byliśmy tu razem 
z potrzeby serca, – cztery pokolenia 
Rybian.  Byli wśród nas: Andrzej Zaręba 
– Wójt Gminy Raszyn, Darek Marcin-
kowski – Przewodniczący Rady Gminy 
Raszyn i Radne – Celina Szarek i Maria 
Makarska, Przewodniczący Rad Osiedli 
– Ela Szeląg, Andrzej Górecki i Ryszard 
Kowalczyk, a także Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury   Ela Kuczara. Licz-
nie przybyli członkowie zarządu Klubu 
Seniora w Rybiu, a także młodzież ze 
świetlicowych ognisk muzycznych pod 
opieką swoich instruktorów.

 Przepiękna była nasza świąteczna 
dekoracja – mała ubożuchna szopa sto-
jąca wśród lasów polskich Tatr, a w niej 
żłóbek, do którego przybyli Maria z Józe-
fem (Ania i Mietek Korneluk) i w którym 
Maria ułożyła Dzieciątko. Nad żłóbkiem 
czuwał dostojny Anioł (Teresa Wójcik).
 W pierwszej części programu arty-
stycznego scena należała do młodych 
wykonawców uczących się śpiewu i gry 
na instrumentach w naszej świetlicy. 
Instruktorzy: Marcin Kołdra – gitara, 
Darek Dynowski – perkusja, Robert 
Grzeszczak – zespoły instrumentalno - 
wokalne, Paweł Wiśniewski i Joanna Jung 
– pianino i nauka śpiewu, razem ze swo-
imi uczniami: Kubą, Bartkiem, Marysią 
Wiktorią, Pauliną, Wiolą i innymi, zagrali 
i zaśpiewali kilka świątecznych piosenek, 
za które dostali duże brawa.
 Po nich – zespół „Rybianie” – przy 
akompaniamencie  Piotra Piskorza 
i z instruktorem muzycznym  Swietłaną 
Żarczyńską wprowadzili nas w klimat 
XVII i XVIII-wiecznych kolęd i pastora-
łek góralskich. Kolorowe stroje góralskie, 

piękna energetyczna muzyka i wspaniałe 
wykonanie, nagradzane było gorącymi 
owacjami.
 Życzenia składane z opłatkiem w ręku 
i skromna wieczerza, były dopełnieniem 
przepięknego wieczoru. Było to nasze 
drugie „Spotkanie Wigilijne”, a pra-
gniemy aby stały się one tradycją, dla-
tego już teraz zapraszamy za rok.
 Gospodarzami i organizatorami wigi-
lijnego wieczoru byli: Świetlica Śro-
dowiskowa „Świetlik” z kierownikiem 
p. Mariuszem Smolichą, Klub Seniora 
Rybie z przewodniczącą Aliną Sondel, 
Stowarzyszenie Nasze Rybie, Radni Rybia 
i Przewodniczący Rad Osiedli.  My, Rybia-
nie – życzyliśmy wszystkim mieszkańcom 
naszej Gminy – Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia a teraz życzymy szczęśliwego 
Nowego Roku 2013.

Alina Sondel 
przewodnicząca Klubu Seniora Rybie 

Kolędnicy
z Klubu Seniora
w raszynie
Klub Seniorów z Raszyna w czasie swo-
jej 15-letniej tradycji wielokrotnie spoty-
kał się, aby przełamać wigilijnym opłat-
kiem. Tak stało się również w tym roku. 
Jak zwykle podczas spotkań raszyńskich 
seniorów, sala widowiskowa w podzie-
miach Urzędu Gminy była wypełniona 
do ostatniego krzesła. Na scenie usta-
wiono wspaniałą jasełkową dekorację 
i suto zastawiony stół. Po złożeniu życzeń 
i podzieleniu się opłatkiem z prawdziwą 
przyjemnością zebrani obejrzeli program 
artystyczny, w którym Kolędnicy w ludo-
wych strojach przedstawili historię Naro-
dzenia Pana. Tradycyjnie już wszyscy 
zebrani śpiewali kolędy. Wigilijne spotka-
nie, które odbyło się pod hasłem „Rado-
snych Świąt i do Siego 2013 r”, pokazało, 
po raz kolejny, że seniorzy z Raszyna to 
bardzo zgrana i świetnie zorganizowana 
grupa, która bardzo lubi wspólnie prze-
żywać najważniejsze wydarzenia swojego 
życia.

Małgorzata Kaiper

Wigilia w Domu rolnika
Jak co roku rolnicy z naszej gminy podzie-
lili się opłatkiem na wspólnej uroczysto-
ści zorganizowanej w Domu Rolnika 
w Jaworowej przez Wójta Gminy Raszyn 
Andrzeja Zarębę i Przewodniczącego 

Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu 
Pruszkowskiego Waldemara Gajewskiego. 
Przy suto zastawionym wigilijnym stole 
zasiedli: Z Urzędu Gminy Wójt Andrzej 
Zaręba, jego zastępcy: Marzena Lechań-
ska i Mirosław Chmielewski, p.o. Sekre-
tarza Michał Kucharski oraz Marta 
Wiśniewska, z raszyńskich parafii: Ks. 
Prałat Zdzisław Karaś, duszpasterz rol-
ników Archidiecezji Warszawskiej, ks. 
Prałat Bartłomiej Kapałka, Ks. Grzegorz 
Jaszczyk, przedstawiciele ITP Falenty, 
HRS Dawidy, SW Raszyn, GOK-u, MIR, 
radni, sołtysi i przewodniczący Rad 

Osiedli oraz Ci, którym spotkanie było 
szczególnie dedykowane: rolnicy z naszej 
gminy. Pięknie udekorowaną salę udostęp-
nił Kierownik Ogniska Wychowawczego 
p. Wojciech Kucewicz. Zebrani podzie-
lili się opłatkiem składając sobie życze-
nia z okazji nadchodzących Świat Bożego 
Narodzenia oraz spożyli wspólny posi-
łek przygotowany przez Braci Marcina 
i Kamila Cwyl. Ciasta i warzywa przynie-
śli sami rolnicy, a stroik świąteczny na stół 
wykonali p. Kazubek. Część artystyczną 
poprowadziła Dyrektor GOK p. Elżbieta 
Kuczara, a uświetnili ją, prezentując swoje 
wiersze, członkowie Klubu Literackiego: 
Zofia Józefowicz, Bogumiła Kędziora, 
Mariola Wiewiór oraz Ludwik Jankowski. 
Zwyczaj obchodzenia wspólnych Wigilii 
nie tylko 24 grudnia, przy rodzinnym 
stole, to stosunkowo niedawna, ale bar-
dzo już rozpowszechniona tradycja, która 
stanowi świadectwo poczucia wspólnoty 
i dążenia do dzielenia się tym co w życiu 
najważniejsze.

Małgorzata Kaiper

Wszyscy waszystkim ślą życzenia
Członkowie Klubu Literackiego © M. Kaiper

Wigilijne spotkanie © M. Kaiper

Kolędnicy z Klubu Seniora w Raszynie © M. Kaiper

spOtKania mieszKańców
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W małym sękocińskim 
przedszkolu dzieją się 
tak „wielkie rzeczy”
Na początku grudnia w Przedszkolu 
w Sękocinie ruszyła wystawa pod hasłem 
„ Anioły są wśród nas”. W wyznaczo-
nym miejscu gromadzone były aniołki 

wykonane wspólnie przez Rodziców 
i dzieci w domu oraz przez pracowni-
ków przedszkola. Kontynuacją anielskiej 
wystawy była kolejna akcja przebiega-
jąca pod hasłem „ Wszyscy wszystkim 
ślą życzenia”. Jak wiadomo Boże Naro-
dzenie to okazja do refleksji, do zatrzy-
mania się choćby na chwilę i pomyślenia 
o bliskich, o osobach, które odgrywają 
znaczącą rolę w życiu każdego czło-
wieka, to przede wszystkim czas skła-
dania świątecznych życzeń. Wychodząc 
naprzeciw temu zwyczajowi w okresie 
przedświątecznym za pośrednictwem 
koordynatora akcji – nauczycielki Anny 
Kaczorowskiej, nauczycielki Anny Fatek 
i przedstawiciela przedszkolaków – Jasia 
z Przedszkola w Sękocinie, „Anioły świą-
tecznych życzeń” wyruszyły do przed-
stawicieli instytucji i placówek oświato-
wych na terenie Gminy Raszyn. Za ich 
pośrednictwem życzenia dotarły do całego 
zespołu pracowników, uczniów i przed-
szkolaków. Uwieńczeniem akcji było 

„Drzewko świątecznych życzeń” znajdu-
jące się w budynku sękocińskiego przed-
szkola, sukcesywnie wzbogacane o nowe 
życzenia zapisywane na kolorowych 
gwiazdkach, skierowane do dzieci, Rodzi-
ców, pracowników i mieszkańców okolicz-
nych miejscowości. Naszym mottem były 
słowa kolędy: „ Niebo ziemi – niebu zie-
mia wszyscy wszystkim ślą życzenia…”

Anna Kaczorowska 
nauczyciel Przedszkola w Sękocinie

certyfikaty rozdane
Od wielu lat przed Świętami Bożego 
Narodzenia raszyńskim dzieciom z gorzej 
sytuowanych rodzin Mikołaj przynosi 
prezenty. Jest możliwe dzięki tym, któ-
rzy potrafią dzielić się z innymi, którzy 
są w stanie zobaczyć, że ich sąsiedzi mają 
kłopoty materialne. Paczki, którymi obda-
rowani zostali najmłodsi mieszkańcy spo-
wodowały, że Święta były dla nich lepsze 
i bardziej radosne.
 Koordynatorem akcji był Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, wspoma-
gany przez Dyrektorów i nauczycieli 
gminnych placówek oświatowych. To oni, 
najlepiej zorientowani, określali którym 
dzieciom i jaka pomoc jest potrzebna. 
Do przygotowań i jako darczyńcy włą-
czyli się licznie rodzice i, co niezwykle 

ważne, duża grupa raszyńskich firm. 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi darczyń-
ców i organizatorów przygotowano kil-
kaset paczek, które Mikołaj, w Urzędzie 
Gminy, przekazał obdarowanym. Radość 
na buziach dzieciaków była największą 
nagrodą za włożoną w tę akcję niemałą 
pracę.

Nasi Darczyńcy
W dniu 25 stycznia Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba wręczył certyfikaty dar-
czyńcy, które zapewne na stałe wejdą 
do tradycji naszej gminy. Dziękując 
za dotychczasowy wkład w organizo-
wanie i sponsorowanie akcji „Radośniej 
w Święta”, ale też prosząc o dalsze wspie-
ranie tych, którzy borykają się z trudną 
sytuacją materialną, Certyfikatem Dar-
czyńcy nagrodził:

Osiedle Mieszkaniowe Falenty Park, 
Bank Spółdzielczy w Raszynie, 

Sklep Wielobranżowy J. Wysockiego, 
Instytut Badawczy Leśnictwa, 

Firmę Braci Cwyl, Firmę Al. Auto SC, 
Firmę Puchatek, Pawex, Ikea, 
Pracownię Cukierniczą Bracia 

Sośniccy, JMK Folia, Real Janki, 
Elgrom, Aptekę na Rynku,
Przedszkole „Pod Topolą”, 

Przedszkole „W Stumilowym Lesie”, 
„Bajkowe Przedszkole w Dawidach”, 

Przedszkole w Sękocinie, 
Przedszkole w Falentach, 

Niepubliczne Przedszkole „Pociecha”, 
Szkoły Podstawowe: w Raszynie, 

Ładach i Sękocinie 
oraz Gimnazjum w Raszynie.

 
 Specjalne podziękowania złożył też 
p. Markowi Strzałkowskiemu, który wspa-
niale wcielił się w rolę Św. Mikołaja. 
 To kolejna akcja, która pokazuje, 
że w naszej lokalnej społeczności nie bra-
kuje dobrych i szczodrych ludzi. 

Małgorzata Kaiper

miKOłaje Są 
WŚróD NaS
Święta Bożego Narodzenia i obrzędowość, 
która już od dawna wyszła poza ramy 
Wigilijnego Wieczoru i dwóch dni Świąt, 
jest wspaniałym świadectwem nie tylko 
czczenia Narodzenia Pana, ale też tkwią-
cej w nas potrzeby widzenia wokół sie-
bie innych ludzi i działania na ich rzecz. 
Naszych najbliższych zapraszamy do 
wspólnej, bardzo uroczystej, kolacji, skła-
damy im, dzieląc się opłatkiem, życze-
nia spełnienia marzeń, obdarowujemy 
prezentami. Wspólnie śpiewamy kolędy, 

staramy się, aby ten wyjątkowy wieczór 
był świadectwem wspólnoty i miłości. 
 Dobre uczucia, które nierozerwalnie 
kojarzą się ze Świętem Bożego Narodze-
nia wychodzą też poza granice domu. 
Pierwszym ich świadectwem jest dodat-
kowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, 
kolejnymi liczne akcje, dzięki którym wię-
cej posiadający dzielą się z tymi, którzy 
mają mniej. Niektóre dzieją się w zupeł-
nej cichości, inne swym rozgłosem wykra-
czają poza ramy państw. Czasem sąsiedzi 
obdarowują sąsiadów, proboszcz orga-
nizuje zbiórkę darów dla gorzej sytu-
owanych parafian, nauczyciele ze szkół 
i przedszkoli, dzieci z rodzicami i firmy 

przygotowują prezenty dla potrzebują-
cych, którzy są wśród nich, chcąc, aby 
Święta Bożego Narodzenia były szcze-
gólne dla wszystkich. Nie brakuje też 
akcji władz samorządowych, kościelnych, 
czy w końcu organizacji, które za cel 
swojego działania przyjęły poprawianie 
losu innych. Trudno je wszystkie opisać. 
Nasze skromne łamy oddajemy niektó-
rym z organizatorów, z góry przepraszając 
wszystkich, których nie pokazujemy. Opi-
sane poniżej pokazują, że wśród miesz-
kańców naszej gminy jest bardzo wiele 
osób widzących potrzeby innych i znaj-
dujących prawdziwą satysfakcję w niesie-
niu pomocy.    Z. Kaiper

Anioły z sękocińskiego przedszkola © A. Kaczorowska

Spotkanie Darczyńców © M. Kaiper

darczyńcy sĄ wśród nas
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To ogólnopolska akcja 
świątecznej pomocy 
najuboższym. W pierw-
szej edycji, w 2001 r., 
studenci z krakowskiego 
Stowarzyszenia Wio-

sna, działający pod kierownictwem ks. 
Jacka Stryczka obdarowali 30 rodzin.  
W 2012 r. pomoc dotarła do 13 230 
rodzin (ponad 55 tys. osób), którym prze-
kazano dary o wartości 22,5 mln złotych. 
Paczkę dla jednej rodziny, o wartości ok. 
1 700 zł, przygotowywało około 17 dar-
czyńców. W sumie w akcji wzięło udział 
ponad 300 tys. osób, a w 4323 rejonach 
Polski działało 7800 wolontariuszy.

Małgorzata Kaiper

Pomoc bez 
fajerwerków
W dniach 8-9 grudnia 2012 r. odbył się 
finał projektu „Szlachetna Paczka” także 
w naszej Gminie. Darczyńcy dostarczali 
paczki dla wybranych przez siebie rodzin 

do magazynu w Gimnazjum nr 1 w Raszy-
nie, wypełniając go po brzegi paczkami 
o różnych wielkościach i wartościach. 
Poza żywnością, odzieżą oraz innymi 
produktami pierwszej potrzeby można 
było znaleźć takie dary jak: rowerek dla 
dziecka, pralkę, a nawet lodówkę. Pod-
czas finału panowała niesamowita, świą-
teczna atmosfera. Darczyńcy z Warszawy, 
Piaseczna, Michałowic, Józefosławia, 
Złotokłosu, Głoskowa, Słomina, Komo-
rowa, Józefowa, Pruszkowa i Konstancina-
-Jeziorny wspólnymi siłami pomogli 38 
rodzinom z Raszyna i 13 z Radomia. Nie 
zabrakło także Darczyńców z Raszyna - 
pomogli oni aż 8 rodzinom. W tym roku 
stanęliśmy przed jeszcze jednym wyzwa-
niem - zostaliśmy rejonem przyjacielskim 
dla Radomia, ponieważ mniejszy poten-
cjał ich Darczyńców niósł ryzyko, że 
rodziny nie uzyskają pomocy. Pomagali 
też mieszkańcy z Raszyna obdarowując 
3 rodziny.  
 Wszystkim zaangażowanym w tego-
roczną akcję: Wolontariuszom, Darczyń-
com oraz Sponsorom należą się wielkie 
słowa podziękowania - bez Was wspólny 

cel nie zostałby osiągnięty. Liczymy na 
równie duże wsparcie inicjatywy w kolej-
nej edycji Szlachetnej Paczki.

Agnieszka Suda

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy
w gimnazjum
W dniu 13 stycznia nasza miejscowość, 
Raszyn, przyłączyła się do zapaleń-
ców niosących bezinteresowną pomoc 
potrzebującym. Jak co roku, głównym 
dowodzącym Orkiestrą w Raszynie był 
pan Emanuel Jaroszewski, wspierany 
przez panią Annę Lange.  Już kilka 
tygodni wcześniej organizowali oni 
naszych uczniów w szeregi kwestują-
cych na rzecz 21. Finału.

 Budynek Gimnazjum przemienił się 
w tym dniu w prężnie działający sztab 
WOŚP, w którym można było miło spę-
dzić czas, a przy okazji wspomóc finan-
sowo Orkiestrę. Jak co roku odbyły się 

występy raszyńskich przedszkolaków, 
którym kibicowali ich rodzice i dziadko-
wie. Dzieci miały okazję poznać i obejrzeć 
różne rasy psów hodowlanych, poma-
lować buzię czy własnoręcznie wyko-
nać biżuterię. Młodzież uczestniczyła 
lub kibicowała swoim kolegom podczas 
imprez sportowych. Dorośli byli zain-
teresowani wystawą prac gimnazjalistów 
i dokonywali zakupów biżuterii. Można 
było także zmierzyć sobie ciśnienie lub 
dowiedzieć się, co to jest biofeedback. Dla 
spragnionych nieco kameralnej atmos-
fery zaproponowaliśmy wspólne czyta-
nie fragmentów „Pana Tadeusza” oraz 
„Jasełka” (wg scenariusza autorstwa 
uczennicy klasy III, Karoliny Ostrowskiej) 
w wykonaniu naszych uczniów i nauczy-
cieli. Imprezę uświetniły również występy 
grup tanecznych Mario di Somma. Nie-
zapomnianym akcentem tegorocznego 
finału WOŚP był koncert raszyńskich 
seniorów: zespołów „Rybianie”, „Barwy 

Jesieni” i „Seniorki”. Chwile wytchnie-
nia oferowała też kawiarenka wypełniona 
po brzegi wypiekami uczniów i sponsorów 
tegorocznego finału. W godzinach wie-
czornych przygotowane zostały atrak-
cje dla miłośników mocnego brzmienia 
– koncert raszyńskich zespołów rocko-
wych: NMO, Odyssey i Prezes. Tra-
dycyjnie o godz. 20.00 na dziedzińcu 
szkoły obserwowaliśmy pokazy fajerwer-
ków, czyli raszyńskie światełko do nieba.  
W tym roku zebraliśmy 27 513 zł 21 gr.
 W organizacji 21 Finału WOŚP wspie-
rali nas: Bank Spółdzielczy w Raszynie, 
firma Płytex, sklep Super Power, EKO 
Raszyn, cukiernie i piekarnie – Oskroba, 
Jan Sobański, Bracia Sośniccy, firma 
Mniam-Mniam, pani Dorota Paź, GOK, 
GOS i Świetlica Środowiskowa na Rybiu.

Serdecznie dziękujemy!

Nauczyciele Gimnazjum w Raszynie

raszyn pOmaga

Wolontariusze Szlachetnej Paczki

W Orkiestrze grały też przedszkolaki © arch. szkoły

Sklepik z biżuterią © arch. szkołySeniorki w Orkiestrze © A. Sondel

Podziękowania
Mieszkańcy Puchał bardzo dziękują Wice-
wójtowi Mirosławowi Chmielewskiemu 
za pomoc w przywróceniu podłącze-
nia do sieci telefonicznej, a tym samym 
do Interentu.

W imieniu mieszkańców 
sołtys Gabriela Kaczorowska
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Wesołe Nutki
W styczniu br. ruszył nowy projekt reali-
zowany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Raszynie. Tym razem jest on 
skierowany do najmłodszych dzieci, 
w szczególności do przedszkolaków 
z najstarszych grup i uczniów klas 0-3. 
 
 Nazwa cyklu koncertów edukacyjnych 
jest nieprzypadkowa, bowiem mamy do 
czynienia z działaniem na zasadach edu-
kacji kulturalnej - muzycznej, opartym 
na interaktywnym kontakcie: muzycy 
- dzieci. W naszym projekcie opieramy 
się na doświadczonych specjalistach 
w tej dziedzinie. Inauguracyjny koncert 
bazował na karnawałowych i zimowych 
kompozycjach rodu Straussów i Anto-
nio Vivaldiego, a wesoło prowadzony 
przez znakomitego dyrygenta Pawła  
Kosa – Nowickiego program zachwycił 
ponad setkę milusińskich, którzy szczel-
nie wypełnili Salę widowiskową GOK 
w Urzędzie Gminy. Koncert pokazał też, 
jak bardzo i pilnie potrzebna jest w gmi-
nie sala widowiskowa z prawdziwego 
zdarzenia. Warunki lokalowe GOK, czyli 

sala w podpiwniczeniu Urzędu Gminy 
dają możliwość jednorazowego zapro-
szenia około 120 dzieci. Dwukrotnie 
większa planowana Sala Widowiskowa 
Raszyńskiego Centrum Kultury, da moż-
liwość jednorazowego dotarcia do ponad 
dwukrotnie większej liczby słucha-
czy. I powiedzmy sobie, warto to robić, 
bowiem sądząc po spontanicznych reak-
cjach zachwyconych dzieci, takich imprez 
edukacyjnych, prowadzonych z poczu-
ciem humoru, w naszej gminie brakowało. 
A ważne jest, aby do najmłodszych docie-
rać z ofertą kulturalną z przysłowiowej 

najwyższej półki. Dlaczego? Dzieci są 
najbardziej srogimi recenzentami. Ich 
się zwyczajnie „nie oszuka”. Jak coś się 
nie podoba, to przestają sie na tym sku-
piać, a zaczynają nudzić. Ze zdumieniem 
obserwowałem jak nasi młodzi goście 
szybko włączyli się w akcję koncertu, 
a chętnych do udziału w kolejnych zaba-
wach było aż nadto. Tym razem słucha-
czami byli uczniowie raszyńskiej szkoły. 
W kolejnych miesiącach, bo cykl będzie 
trwać do maja, zaprosimy przedszkolaki 
i uczniów z innych szkól gminnych.

Piotr Iwicki – pracownik GOK

muzyczne spOtKania

Wspaniała lekcja muzyki © A. Pluta

ZAPRASZA na SPOTKANIA:

ZAJĘCIA GORDONOWSKIE
24.02.2013 r., godz. 10.00, GOK Falenty, ul. Hrabska 2

Zajęcia muzyczno - wokalne dla dzieci oparte na metodzie E.E. Gordona w formie śpiewanek i rytmiczanek z wyko-
rzystaniem przeróżnych rekwizytów wspomagających poczucie rytmu oraz wysokości dźwięku. Zajęcia w formie 
zabaw ruchowych. Dzieci mają pełną swobodę ruchów, rodzice śpiewają bez użycia słów - wykorzystując sylaby 
dostępne aktualnie ich dzieciom, oraz melodie znane rodzicom z ich dzieciństwa. W miarę nabierania odwagi 
dodajemy drugie głosy i kanony.

TAŃCOGRAJKA
02.03.2013 r., godz. 10.00, Świetlica Środowiskowa, ul. Spokojna 23 Raszyn

Zajęcia muzyczne dla dzieci oparte na dawnych grach i zabawach dziś już często zapomnianych. Towarzyszy 
im muzyka grana „na żywo” – na akordeonie, skrzypcach i bębenku obręczowym. Dzieci chłoną „żywą muzykę”, 
mając także okazję zagrać na dzwonkach, grzechotkach, „żabkach” i innych starodawnych instrumentach. Poprzez 
zabawę, piosenki i tańce, maluszki rozwijają się ruchowo, kształtuje się ich wyobraźnia i wrażliwość muzyczna 
oraz integrują się w grupie.

WARSZTAT CHUSTONOSZENIA
23.03.2013 r., godz. 10.00, Świetlica Środowiskowa, ul. Spokojna 23 Raszyn

W trakcie spotkania dowiemy się, dlaczego warto nosić dziecko w chuście oraz jak nosić niemowlaka a jak bez-
piecznie nosić noworodka. Poznamy różne rodzaje chust i dowiemy się, jak wybrać tę najlepszą. Nauczymy się też 
kilku najbardziej uniwersalnych wiązań.

WSTĘp WOlNy
Spotkania są dofinansowane z Funduszy Sołeckich oraz GOK.

Prosimy o wcześniejsze zapisy: klubmamraszyn@tlen.pl 
Więcej informacji: www.klubmamraszyn.waw.pl, tel. 501 367 694

Klub MAM 
& Klub 
TwóRcZych 
ROdZIców

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 
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bibliomobil 
rusza w drogę
Nasz pilotażowy projekt „Bibliomobil - raszy-
noteka na czterech kółkach” jest skierowany 
do tych mieszkańców gminy Raszyn, którzy 
chętnie korzystaliby ze zbiorów bibliotecz-
nych, ale z różnych powodów nie są w sta-
nie dotrzeć do placówek (biblioteki głów-
nej lub filii). W szczególności przeznaczony 
jest dla osób niepełnosprawnych (zwłaszcza 
ruchowo), starszych, których poruszanie się 
jest utrudnione, osób z odległych terenów 
naszej gminy, które mają trudności z dojaz-
dem do nas, a także osób, które z racji pro-
wadzonego trybu życia nie mogą wygo-
spodarować na to czasu (np. młode matki/
ojcowie z dziećmi). Specjalnie oznakowany 
samochód, wraz z bibliotekarzem i pracow-
nikiem pomocniczym, będzie przyjeżdżał raz/
dwa razy w miesiącu do domów osób, które 
zgłoszą chęć udziału w projekcie. Bibliotekarz 
założy konto biblioteczne, przywiezie i odbie-
rze zamówione książki i multimedia, dokona 
prolongaty itp. Start bibliomobilu prze-
widujemy na koniec marca 2013. Do tego 
czasu zbieramy w bibliotece dane osób, 
które chciałyby z niego skorzystać. Usługa 
będzie całkowicie bezpłatna, gdyż otrzyma-
liśmy na jej realizację dofinansowanie Aka-
demii Rozwoju Filantropii w Polsce. Pro-
simy o przekazywanie tej informacji dalej!

Dagna Kruszewska-Mach

Książkowe trio miesiąca 
okiem bibliotekarza
1  Boel Westin: Tove Jansson: 
  Mama Muminków

Pokaźnej objętości bio-
grafia jednej z najbar-
dziej znanych autorek 
dla dzieci, napisana 
przez historyka lite-
ratury Boel Westin. 
Autorka odtworzyła 
niezwykle ciekawe życie 
pisarki na podstawie 
bogatych materiałów 

źródłowych, na które składają się zarówno 
pamiętniki, jak i listy Jansson i jej bliskich, 
wycinki prasowe, wspomnienia znajomych 
i rodziny, rozliczne zdjęcia i reprodukcje jej 
dzieł. Tove Jansson, choć głównie kojarzy się 
dziś z literaturą dziecięcą, zaczynała jednak 
od malarstwa, rysunku (ilustrowała m.in. 
„Hobbita”, czy „Alicję w Krainie Czarów”), 
grafiki użytkowej – i na tych polach odnosiła 
znaczące sukcesy. Dużo podróżowała, m.in. 
do Francji, Włoch, Grecji, a nawet północnej 
Afryki. Jak to się stało, że artystka stała się 
mamą Muminków? O tym Czytelnik musi się 
sam przekonać. Każdy, kogo nie nudzą opo-
wieści biograficzne, mocno obudowane 
komentarzem teoretyczno-literacko-arty-
stycznym, powinien sięgnąć po tę pozycję.

2  J.K. Rowling: Trafny wybór
Jakkolwiek tytuł tej pozy-
cji został zdecydowanie 
nietrafnie przetłuma-
czony („Casual vacancy” 
oznacza „tymczasowy 
wakat”), sama książka 
zasługuje na uwagę. Nie 
tylko dlatego, że autorką 
jest ta Rowling od „Har-
ry’ego Pottera”; zwłasz-

cza, że publikacja klimatem odbiega bar-
dzo daleko od tamtej fantastycznej serii 
powieściowej dla dzieci. Akcja osadzona 
jest w małym, prowincjonalnym miasteczku 
Pagford, którego spokój zaburza niespodzie-
wana śmierć jednego z radnych – Barry’ego 
Fairbrothera. Ta okoliczność wyzwala wśród 
poszczególnych mieszkańców (starszego 
i młodszego pokolenia) szereg niestandardo-
wych zachowań, przeróżne sekrety wycho-
dzą na światło dzienne, a na koniec wszyscy 
muszą sobie zadać pytanie, na ile trwałe są 
więzi społeczne w Pagford. Solidna angielska 
proza obyczajowo-psychologiczna. Szczerze 
polecam.

3  Brandon Mull 
  Tajemnice smoczego azylu. 
  Baśniobór, t. 4

Z niekłamaną przyjem-
nością sięgam po kolejny 
już tom Baśnioboru. 
Seria, która przypomina 
nieco „Kroniki Spider-
wick”, jest przeznaczona 
dla młodych czytelni-
ków, którzy lubią przy-
godę na równi z magią. 
Główni bohaterowie, 

Kendra i Seth, wraz z dziadkami – opieku-
nami Baśnioboru, czyli jednego z ostatnich 
rezerwatów fantastycznych stworów – muszą 
się zmierzyć z tajemniczym Stowarzyszeniem 
Gwiazdy Wieczornej, które chce otworzyć 
więzienie demonów. Aby pokrzyżować szyki 

stowarzyszeniu, poszukiwacze przygód muszą 
odnaleźć i zabezpieczyć magiczne artefakty. 
Jak się domyślacie, zadanie nie należy do naj-
łatwiejszych, zwłaszcza, że jednego z nich pil-
nują... smoki.
Wartkie tempo akcji, zaskakujące często zda-
rzenia i plastyczny język to główne zalety 
serii. Wydawca rekomenduje dla dzieci powy-
żej 9 roku życia.

Wszystkie omawiane książki są w zbiorach 
GBP w Raszynie. Na stronie www.biblioteka-
raszyn.pl co miesiąc polecamy najciekawsze 
nowości wydawnicze.

Dagna Kruszewska-Mach

cZyteLNia ON-LiNe 
juŻ DZiała!
W poprzednim numerze „KR” informowali-
śmy, że w porozumieniu z 13 innymi bibliote-
kami zawiązaliśmy Mazowieckie Konsorcjum 
Bibliotek Publicznych, na rzecz wspólnego 
wykupienia dostępu do największej polskiej 
platformy oferującej publikacje w  wersji 
elektronicznej – IBUK.PL. Dzięki tej umo-
wie, nasi Czytelnicy mogą już od początku 
stycznia 2013 bezpłatnie korzystać z ponad 
400 e-książek (głównie naukowych i popu-
larnonaukowych), nie tylko u nas na miejscu, 
ale także zdalnie: u siebie w domu, w pracy, 
czy na uczelni! Aby uzyskać dostęp do plat-
formy, wystarczy zgłosić się do nas po spe-
cjalny login i hasło oraz zapoznać się z krótką 
instrukcją, znajdującą się na naszej stronie 
www.bibliotekaraszyn.pl. Bibliotekarze także 
chętnie pomogą w założeniu konta na IBUK.
PL i wyjaśnią wszelkie kwestie nurtujące zain-
teresowanych Czytelników (także emailowo: 
gbp@raszyn.pl i telefonicznie: 22 720-03-81). 
Zachęcam do skorzystania z  tej usługi, 
naprawdę warto. Książki naukowe i popu-
larnonaukowe są zwykle dość kosztowne, 
a dzięki naszej umowie z IBUK.PL można 
całkowicie legalnie, za darmo i wygodnie czy-
tać je wprost z ekranu komputera, tabletu, czy 
smartfona. Pełen spis publikacji można przej-
rzeć na naszej stronie www lub na miejscu, 
w bibliotece.

Dagna Kruszewska-Mach

gminna BiBliOteKa
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spOrt

Relacja z II eliminacji Mistrzostw Mazowsza modeli RC OnRoad

Sporty samochodowe cieszą się w Pol-
sce sporym zainteresowaniem, zwłaszcza 
po sukcesach Roberta Kubicy, który zanim 
ucierpiał w tragicznym wypadku, dał nam 
wiele powodów do radości. Impreza, która 
odbyła się w dniach 12-13 stycznia na hali 
sportowej Szkoły Podstawowej w Raszynie 
przyciągnęła pasjonatów szybkich samo-
chodów w skali mini. Właściciele modeli, 
którzy z pełnym zaangażowaniem szyko-
wali samochody do bicia rekordów czasu 
okrążenia, toczyli zacięte pojedynki. Na 
wykładzinach organizatorzy rozstawili 
trudny, pełen zakrętów tor, stawiający 

wysokie wymagania kierowcom modeli. 
Nad wszystkim czuwał pan Niko Trian-
dafilidis, Polak greckiego pochodzenia, 
który z wielkim entuzjazmem opowiadał 
o urokach tego ciekawego hobby, a zara-
zem sportu. Niejeden z widzów ze zdu-
mieniem przyznawał, że nie mógł oderwać 
wzroku od małych pojazdów mknących 
z prędkością nawet 70 km/h. Widownia 
formuły 1, czy rajdów samochodowych 
może śledzić swoich ulubieńców tylko 
na pewnym odcinku trasy, tu można było 
objąć wzrokiem cały tor. 
 Piotr Niedźwiecki, sędzia główny 
zawodów, miał pełen komfort pracy 
dzięki temu, że pomiar czasów podawały 
do komputera nadajniki zamontowane 
w urządzeniach. Musiał też łagodzić ner-
wowe reakcje zawodników, gdy auto jed-
nego uderzało w inne.
 Zawody toczyły się w dwóch miej-
scach: głównym placem była hala spor-
towa, w mniejszej, ale nie mniej ważnej, 
znajdował się warsztat. Niczym sztab 
mechaników w Formule 1, tam zawodnicy 
szykowali swoje maszyny. Zmiana ogumie-
nia, ustawienie zawieszenia, wychylenie 

spojlerów, każdy niuans był na wagę cen-
nych sekund, a raczej setnych sekund. 
W sobotę rozegrano 6 konkurencji w tzw. 
OnRoad, czyli na płaskim torze. W nie-
dzielę ścigano się po torze z przeszkodami 
(OffRoad) w 4 konkurencjach. Każda 
konkurencja to inne modele samocho-
dów: zarówno te przypominające bolidy 
Formuły 1, jak i pojazdy sportowe, które 
można spotkać na ulicach polskich miast. 
 Wśród uczestników był także reprezen-
tant Raszyna – Michał Abramowicz, który 
w klasyfikacji E-10 TC Modified zajął 2 
miejsce. Można mieć nadzieję, że wśród 
widzów były osoby, które zarażone pasją 
dołączą do Michała i przy okazji kolej-
nych raszyńskich zawodów wezmą w nich 
udział z równym powodzeniem. Wójt 
Gminy Raszyn, pan Andrzej Zaręba, który 
wręczał nagrody wraz z dyrektor GOS, 
panią Katarzyną Klimaszewską, obser-
wując sobotnie finały przyznał, że jest 
to niesamowicie wciągające i pasjonujące 
widowisko. Kolejna eliminacja Mistrzostw 
Mazowsza odbędzie się w Piasecznie 
w dniach 16-17 luty. 

Rafał Ulewicz pracownik GOS

Największe sukcesy 
sekcji szachowej 
UKS Łady w 2012 roku:
Rok 2012 był wyjątkowo udany dla mło-
dych szachistów z UKS Łady. Oprócz 
wyjątkowych finalistów Mistrzostw Pol-
ski, braci Eggink i Stanisława Krawiec-
kiego, bardzo dobre występy zanotowali 
najmłodsi zawodnicy klubu: Aleksan-
dra Duban, Karolina Duban, Hubert 
Binienda, Natalia Szafrańska, Dariusz 
Janicki, którzy zdobyli w ubiegłym roku 
4 kategorie szachowe. Ponadto Ryszard 
Eggink jest w Kadrze Polski Juniorów 
w szachach szybkich, natomiast Mateusz 
Eggink jest w Kadrze Mazowsza Juniorów 
w szachach klasycznych i obaj reprezen-
towali Polskę na Mistrzostwach Europy 
w Pradze.

Do najlepszych osiągnięć indywidual-
nych zaliczamy:

•   5 miejsce Ryszarda Eggink w Mistrzo-
stwach  Europy  Juniorów  do  16  lat 
w Szachach Szybkich (Warszawa).

•   5 miejsce Mateusza Eggink, 11 miejsce 
Ryszarda Eggink w Mistrzostwach Polski 
do 16 lat (Solina),

•   1 miejsce Stanisława Krawieckiego w Ogól-
nopolskim Mikołajkowym Turnieju „Sza-
chiści Grają dla Polonii” (Warszawa),

•   1 miejsce Stanisława Krawieckiego 
w „Grand Prix Szachylice Okolice 
Aktywne” (Piaseczno),

•   1 miejsce Mateusza Eggink w Drużyno-
wych Mistrzostwach Mazowsza Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Szachach Szyb-
kich (Warszawa),

•   1 miejsce Aleksandry Duban, 6 miej-
sce Natalii Szafrańskiej w Mistrzostwach 
Mazowsza Przedszkolaków (Warszawa),

•   1 miejsce Aleksandry Duban, 3 miejsce Nata-
lii Szafrańskiej w VI Mistrzostwach Ursusa 
Przedszkolaków (Warszawa),

•   16 miejsce Aleksandry Duban w Mistrzo-
stwach Polski Przedszkolaków (Szczyrk),

•   17 miejsce Karoliny Duban w Pucharze Pol-
ski Młodzików do 8 lat (Szczyrk).

Nasi zawodnicy wywalczyli dla swo-
ich szkół wysokie lokaty w klasyfikacji 
drużynowej:

•   1 miejsce (Duban, Szafrańska, Binienda) 
w VI Mistrzostwach Ursusa Przedszkolaków,

•   1 miejsce (Mateusz Eggink) w Drużyno-
wych Mistrzostwach Mazowsza Szkół 
Ponadgimnazjalnych,

•   3 miejsce (Ryszard Eggink, Aleksander 
Eggink) w Drużynowych Mistrzostwach 
Mazowsza Szkół Gimnazjalnych.

GRATULUJEMY!
Magdalena Gużkowska 

nauczycielka z Ład i trener sekcji szachowej

Naprawa samochodów to pasjonujące zajęcie © H.Pluta

Zwycięzcy © M. Gużkowska
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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; Redakcja: Elżbieta Kuczara; opracowanie graficzne: Anna Pluta

DZIEŃ DOBRY!  Z przyjemnością prezentuję Wam fotografie 
z pięknej wystawy plastycznej o tematyce świątecznej. Mogli oglądać 
ją wszyscy, którzy w grudniu i styczniu odwiedzili raszyńską Bibliotekę 
Publiczną. Oczy zwiedzających radowały nie tylko pomysłowe ozdoby 
choinkowe, ale także tradycyjne polskie szopki bożonarodzeniowe oraz 
piękne malunki i rysunki wykonane przez raszyńskich przedszkolaków 
pod kierunkiem nauczycieli. Gratuluję oryginalnych pomysłów oraz 
wspaniałego wykonania prac, które świadczą o wysokim poziomie 
edukacji artystycznej w przedszkolach w naszej gminie. Niżej lista grup, 
które wzięły udział w wystawie zorganizowanej przez Gminny Ośrodek 
Kultury (aranżacja pani Anna Pluta) we współpracy z Gminną biblioteką 
Publiczną. 
Serdecznie dziękuję za piękne prace, opisujące uroki zimy. Zamieszczę je 
w następnym numerze. 

Serdecznie pozdrawiam Raszyniaczek

Uczestnicy wystawy świątecznej w Bibliotece Publicznej w Raszynie:

klasy "0" SP w Sękocinie
klasy "0" SP Raszyn

Przedszkole w Falentach
Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie” i  Oddział Przedszkolny

 przy ul. Spokojnej 23 
Przedszkole „Pod Topolą” w Raszynie

Niepubliczne Przedszkole „Pociecha” w Raszynie
Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole” w Raszynie


