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Podpisanie umowy z MZO Pruszków

Wójt Andrzej Zaręba i Prezes MZO Pruszków Władysław Kącki © A. Pluta

W dniu 14 sierpnia br. Wójt Gminy
R a s z y n A n d rz e j Z a rę b a i Pre z e s
Miejskiego Zakładu Oczyszczania
w Pruszkowie inż. Władysław Kącki
podpisali umowę określającą warunki
odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z zamieszkałych nieru�
chomości z terenu naszej gminy. Umowa
obowiązywać ma do 31 grudnia 2015 r.
i jest efektem rozstrzygnięcia ogłoszonego
na początku sierpnia.
W początkowym etapie procedury,
na skutek odwołania złożonego przez
innego uczestnika przetargu – firmę
BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz, KIO
nakazało dwóm pozostałym oferentom:
MZO Pruszków i EKO Hetman złożyć
uzupełniające dokumenty. ����������
Warto wie�
dzieć, że BYŚ odwoływał się od wyników
wielu przegranych przetargów: w Brwi�
nowie, Milanówku, Lesznie, Łomian�
kach, bardzo utrudniając wprowadzenie
na czas ustawy. MZO Pruszków, które
zaoferowało korzystną dla gminy Raszyn
cenę, bez trudu uzasadniło, że jest ona
realna. Wobec braku kolejnych protestów,
ku zadowoleniu władz gminy i miesz�
kańców podpisano umowę, pozwala�
jącą na utrzymanie niewysokich stawek
odbioru odpadów. Mimo powstałych trud�
ności gmina wywiązała się ze zobowiązań

wobec mieszkańców. W związku z tym, że
zapisy ustawy nie pozwalały na podpisa�
nie tymczasowej umowy z tzw. „wolnej
ręki”, nakazując jednocześnie mieszkań�
com podpisanie umów z dotychczaso�
wymi odbiorcami, gmina podpisała poro�
zumienia z kilkoma z nich. Jednocześnie
do nieruchomości dostarczone zostały
pojemniki wydzierżawione od MZO
Pruszków. Dzięki temu w upalne lipcowe
dni mieszkańcy mieli gdzie wyrzucać
odpady. W urzędzie powstał Punkt Kon�
sultacyjny, w którym można było uzyski�
wać odpowiedzi na wszystkie wątpliwości.
Działaniom towarzyszyła szeroka akcja
informacyjna za pomocą ulotek i Kuriera
Raszyńskiego, dzięki czemu większość
osób bez problemów pozbywała się

Punkt konsultacyjny w sali konferencyjnej © M. Kaiper

odpadów. Niestety protest BYŚ-ia obcią�
żył budżet gminy, ponieważ musiała ona
ponieść koszty dodatkowych operacji.
Fakt, że mieszkańcy zostali zaopatrzeni
w pojemniki należące do MZO Pruszków,
które jako odbiorcę wybrała większość
z nich, spowodował, że umowa podpi�
sana 14 sierpnia mogła zacząć obowiązy�
wać od razu, bez okresu, w którym firma
musiałaby się przygotowywać do swoich
zadań. Dołożenie do dotychczasowych
tras odbioru z ok. 150 posesji, bo tyle
obsługiwały inne firmy, stało się w zasa�
dzie kontynuacją działań zorganizowa�
nych wcześniej.
Małgorzata Kaiper, Redaktor Kuriera Raszyńskiego
Michał Kucharski p.o. Sekretarza Gminy

PRZYPOMINAMY OBECNE ZASADY ODBIORU ODPADÓW
Jedyną firmą, która będzie obsługiwać wywóz śmieci w Gminie Raszyn jest MZO Pruszków.
Opłata za wywóz śmieci pozostaje bez zmian i wynosi 9 zł za śmieci segregowane i 13 zł
za śmieci zmieszane od osoby w gospodarstwie domowym. Opłatę należy wnosić co 2 miesiące
w Urzędzie Gminy Raszyn lub na podane konto bankowe.
Poprzednie umowy, zawierane w okresie przejściowym od 15 sierpnia 2013 r., wygasają.
Wobec właścicieli, którzy nie złożyli dotąd deklaracji, wydana zostanie decyzja administracyjna.
Dzięki podpisanej umowie Gmina Raszyn będzie mogła skutecznie egzekwować reklamacje
związane z odbiorem śmieci, czy dostawą pojemników.

Raszyn – pierwszym przystankiem pielgrzymki na Jasną Górę
Jak co roku, rankiem 6 sierpnia, Raszyn
przywitał pielgrzymów idących w War�
szawskiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną
Górę. Idący od Warszawy pątnicy zatrzy�
mali się nieopodal obelisku upamięt�
niającego pielgrzymki, wybudowanego
w ubiegłym roku ze środków fundu�
szu sołeckiego Raszyna I. Przywitali ich
proboszcz raszyńskiej parafii ks. Prałat
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Zdzisław Karaś, Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba i bardzo licznie zgroma�
dzeni samorządowcy i mieszkańcy, z któ�
rych część, po Mszy Świętej, przyłączyła
się do pielgrzymki. Trasa pielgrzymki to
ok. 250 km, każdego dnia uczestnicy
przechodzą ok. 35 km, aby 15 sierpnia
połączyć się na Jasnej Górze z pielgrzym�
kami z całej Polski.	  Małgorzata Kaiper
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ROZMOWA Z WÓJTEM ANDRZEJEM ZARĘBĄ

PRACOWITE LATO
Lato, czas zasłużonego wypoczynku i tzw. „ładowania akumulatorów” na kolejne miesiące
roku to jednocześnie okres intensywnych prac w dziedzinach, dla których dobra pogoda
stanowi warunek powodzenia. W Urzędzie Gminy Raszyn właśnie podczas miesięcy
letnich pracowano nad przygotowywaniem przetargów i prowadzeniem inwestycji już
rozpoczętych. Intensywnie pracowały osoby zajmujące się wprowadzaniem od 1 lipca
ustawy o odbiorze odpadów. O konkretne prace, wykonywane w gor���������������������
ące������������������
letnie dni, zapy�
tałam Wójta Andrzeja Zarębę, przez którego biurko przechodzą wszystkie gminne sprawy.
Małgorzata Kaiper. W tegorocznym
budżecie Gminy Raszyn na inwestycje
przeznaczono ponad 36 mln złotych.
To kwota wyższa niż w latach ubiegłych. Jak Urząd Gminy pod Pańskim
kierownictwem radzi sobie z realizacją tak wielu zadań?
Wójt Andrzej Zaręba. To duże wyzwa�
nie, ale nie przerastające naszych możli�
wości. W ciągu 2,5 roku doprowadziłem
do powstania dobrze pracującego, kompe�
tentnego zespołu zajmującego się przygo�
towaniem i nadzorowaniem jednocześnie
wielu inwestycji. Od początku roku roz�
strzygnęliśmy przetargi na wykonanie 15
inwestycji, w tym tak dużych jak budowa
Domu Kultury. W trakcie budowy są
Kasztanowa, Okrężna, Wschodnia, Lot�
nicza, powstaje odwodnienie w ul. Gro�
cholickiej, zakończono parkingi w Raszy�
nie i Sękocinie Starym, sieć wodociągową
w Sękocinie Starym, ekipa budowlana jest
wprowadzona na końcową część ul. Lot�
niczej. To tylko niektóre z inwestycji. Jed�
nocześnie robione są inwestycje wielolet�
nie: kanalizacja w Dawidach i Dawidach
Bankowych czy przedszkole przy Lotni�
czej. Powtórnie rozstrzygnęliśmy prze�
targi na rozbudowę Szkoły w Sękocinie i
remont starego Ośrodka Zdrowia. Firmy,
które wygrały je poprzednio, nie poradziły
sobie i musiały zejść z placów budowy. Dla
nas jest to niekorzystne, ponieważ przy�
gotowanie nowych przetargów wymagało
szczegółowej inwentaryzacji wykonanych
prac, poza tym powtórnie robiliśmy to,
co wcześniej było zrobione. Dziś wybór
nowych wykonawców mamy już za sobą.
Na plac budowy Ośrodka Zdrowia ekipa
jest �������������������������������
wprowadzona, przetarg na rozbu�
dowę szkoły rozstrzygnięty. Koordynacja
tych wszystkich prac wymaga ode mnie,
moich zastępców i pracowników dużej dys�
cypliny. Tym bardziej cieszy każda zakoń�
czona inwestycja.
M.K. Tak bogaty program działań
wymaga dużych nakładów finansowych. Jak gmina radzi sobie w tym
zakresie?
A.Z. Mamy w budżecie zabezpieczone
środki na wszystkie inwestycje. Część
z nich pochodzi z dochodów bieżą�
cych, część wymaga dofinansowania

zewnętrznego. W bieżącym roku udało
nam się uzyskać ponad 15 mln złotych
z UE na dofinansowanie kanalizacji sani�
tarnej. Długo trwały starania Urzędu,
w tym szczególnie JRP, w WFOŚiGW,
które rozdysponowuje środki unijne,
o przyznanie nam możliwości wykorzysta�
nia tych środków na budowę kanalizacji
nie ujętej we wcześniejszych wnioskach.
Poza tym, wszystko wskazuje na to,
że do gminnej kasy wpłyną kolejne pie�
niądze z UE. Obecnie składamy ostatnie
dokumenty o dofinansowanie wysokości
4 mln zł w ramach nowego VII Konkursu
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
M.K. Które z inwestycji uważa Pan
za priorytetowe?
A.Z. Gmina jest specyficznym inwesto�
rem. Jako reprezentant mieszkańców
musi realizować bardzo różnorodne dzia�
łania. Trudno orzec, że którekolwiek z nich
jest zdecydowanie ważniejsze od innego,
choć narzucałby się pogląd, że najważ�
niejsze są te, które służą największej ilości
osób. Moim zdaniem nie możemy, budując
Ośrodek Zdrowia, Dom Kultury, szkołę,
czy przedszkole zapominać o wodociągu
w niedużej uliczce, szczególnie, jeśli woda
ze studni pozostawia wiele do życze�
nia. Z pewnością ważna jest właściwa
kolejność działań. Wydawanie publicz�
nych pieniędzy szczególnie zobowiązuje
do podejmowania decyzji uzasadnionych
ekonomicznie. Nie należy, na przykład,
wykonywać gruntownych remontów dróg
przed umieszczeniem w nich wszystkich
instalacji. Nie wolno też odkładać inwe�
stycji dających szansę na rozwój kultury,
oświaty czy sportu. Dlatego jestem bar�
dzo zadowolony z rozpoczęcia budowy
Raszyńskiego Centrum Kultury. Prowa�
dzimy też prace zabezpieczające w Auste�
rii, a po konsultacjach społecznych moż�
liwe będzie rozpoczęcie projektowania
obiektu.
M.K. Ustawa o utrzymaniu porządku
w gminach uczyniła je odpowiedzialnymi za odbiór śmieci od mieszkańców. Jak poradziła sobie z wprowadzeniem ustawy nasza gmina?
A.Z. W pier wszych dniach czer wca

Wójt Andrzej Zaręba w biurze © M. Kaiper

... i w terenie © M. Kaiper

rozstrzygnęliśmy przetarg, który wygrało
MZO Pruszków. BYŚ – jedna z firm
oprotestowała go uważając zapropono�
waną cenę za zbyt niską. KIO nakazało
MZO Pruszków uzupełnić dokumenty.
Dopiero 15 sierpnia podpisaliśmy umowę
z wykonawcą. Aby ograniczyć problem na
początku lata dostarczyliśmy mieszkań�
com pojemniki wydzierżawione od MZO
Pruszków i przejęliśmy na siebie opłaca�
nie zbiorczych faktur wystawianych przez
firmy odbierające odpady. Dzięki tym
posunięciom, połączonym z szeroką akcją
informacyjną, udało się przejść ten gorący
czas bez większych komplikacji. Dziś już
mamy to za sobą, a dzięki rozwiezieniu  
pojemników MZO mogło rozpocząć reali�
zację umowy od razu.
M.K. Czy to oznacza, że może Pan
wykorzystać choć kilka dni urlopu?
A.Z. Mam nadzieję, że będę mógł sobie na
to pozwolić w najbliższych dniach, ponie�
waż przede mną i całym urzędem stoją nie
mniej intensywne działania w końcowej
części roku. Wiele z tegorocznych i ubie�
głorocznych inwestycji powinno zakoń�
czyć się jeszcze przed zimą, poza tym
w planach są kolejne. Jesienią zakończy
się projektowanie licznych ulic, kanaliza�
cji sanitarnej, deszczowej i wielu innych,
które wykonywane będą w kolejnych
latach. Przed nami też tworzenie budżetu
na kolejny rok i takie rozdzielanie środków,
aby ta „kołdra”, zawsze za krótka, zdołała
jak najwięcej przykryć.
Życzę Panu i pracownikom owocnego
wypoczynku, aby „naładowane akumulatory” pozwoliły na równie, jak
dotychczas, intensywną pracę.
Małgorzata Kaiper
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SPRAWOZDANIA Z PLACU BUDOWY

SKANSKA na Starzyńskiego i Warszawskiej
Dzięki słonecznej pogodzie pracownicy Firmy
SKANSKA kontynuowali budowę kanalizacji
w Dawidach Bankowych na Starzyńskiego i w przy�
ległych drogach. Ostatnią z nich była Parlamentarna
– maleńka uliczka o szumnej nazwie.  Prace na niej
Warszawska – zasypywanie wykopu © M. Kaiper
i sąsiedniej ulicy wykonywane były tzw. przeciskiem,
dzięki czemu nie zdejmowano całej nawierzchni i nie
robiono głębokich wykopów. Mimo ogromnego żaru,
który lat się z nieba, w wykopach na Starzyńskiego
co i rusz pokazywała się woda. Prace, w tym bar�
dzo podmokłym terenie nie należą do najłatwiej�
szych. Na szczęście są już prawie skończone, dzięki
czemu rozpoczęto odtwarzanie bardzo zniszczonej
nawierzchni na Starzyńskiego. To droga powiatowa,
trudno zatem przewidzieć, kiedy Starostwo znaj�
SKANSKA na Parlamentarnej © Z. Kaiper Odtworzona nawierzchnia na Starzyńskiego © M. Kaiper
dzie środki na wyremontowanie całej nawierzchni.
W zasadzie gruntowna przebudowa powinna nastąpić dopiero po zbudowaniu, projektowanej obecnie dla tego
terenu, kanalizacji deszczowej. Należy mieć nadzieję, że ta inwestycja znajdzie się w budżetach najbliższego, albo
kolejnego roku, a zaraz po niej powiat, być może wspólnie z gminą, przystąpi do remontu ulicy.
Na początku lata, znacznie przed czasem, firma FRANK-POL-BIS wykonała tzw. obejście HRS-u, czyli fragment
łącz�������������������������������������������������������������������������������������������������������
ą������������������������������������������������������������������������������������������������������
cy Warszawską przy wjeździe do Spółdzielni, z wybudowanym wcześniej kanałem w ul. Grudzi, zaś w pierw�
szych dniach sierpnia SKANSKA weszła z pracami na Warszawską. Na odcinku od Długiej do HRS-u wykonano
wykop środkiem ulicy, a autobus 715 skierowano objazdem przez Drogę Hrabską, Jaworowską i Narożną. Należy
mieć nadzieję, że firma wykona ten odcinek jeszcze przed początkiem roku szkolnego, ponieważ w obecnej sytuacji
mieszkańcy ul. Warszawskiej są odcięci od komunikacji.  Połączenie osobno budowanych części sieci zamknie prace
na tym terenie. Do wykonania pozostanie fragment Warszawskiej pomiędzy Starzyńskiego a Długą, a autobus, jak
poprzednio, będzie kursował objazdem przez Miklaszewskiego i Długą. Jesienią prace powinny być zakończone.
Urząd gminy zachęca mieszkańców do podpisywania umów na podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W ramach
projektu, dofinansowanego przez UE, wykonywane jest przyłącze do granicy posesji. Za wykonanie studzienki na
terenie działki płacą właściciele. Tym, którzy podpiszą stosowną umowę, może ją wykonać gmina jako inwestor
zastępczy. Koszt podłączenia zostanie określony po zakończeniu prac, dla każdego indywidualnie, ale z pewnością
będzie on niższy niż robiony niezależnie.  

Budowa Kasztanowej w Rybiu
W lipcu firma FAL-BRUK z Warszawy rozpoczęła budowę
odcinka Kasztanowej od Rzepichy do 19 Kwietnia. To jedna
z niewielu dróg gruntowych na tym terenie. W ubiegłym roku
EKO Raszyn wykonało w niej kanalizację. Po zakończeniu prac
ulica będzie wyremontowana na całej swojej długości. W pier�
wotnych planach zakres budowy obejmował również ul. Rzepi�
chy, jednak z uwagi na protesty właścicieli gruntu, została ona
wyłączona z zadania.
Na tym odcinku Kasztanowej, o dł. 240 mb, powstaną, po oby�
Już widać zarysy ulicy © M. Kaiper
dwu stronach, chodniki i zjazdy z posesji z kostki cemento�
wej, lampy oświetleniowe, odwodnienie i nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego. W skrzyżowaniu z ul. Rzepichy
uwzględnione zostaną wszystkie instalacje konieczne do poprowadzenia w tej ulicy. Koszt inwestycji to 485 000 PLN,
przy ponad dwukrotnie wyższym kosztorysie inwestorskim i ofercie z najwyższą ceną – 645 805 PLN.

Parking w Raszynie przy ul. Godebskiego
Po długim czasie projektowania, które wymagało uzgodnień zarówno z Woje�
wódzkim Konserwatorem Zabytków jak i Wojewódzkim Konserwatorem Przy�
rody, w końcu czerwca MABAU POLSKA Sp. z o.o. z Szymanowa rozpoczęła
budowę parkingu. Już 9 sierpnia, czyli półtora miesiąca przed terminem,
który upływa 30 września br., prace zostały zakończone. Dzięki tej inwesty�
cji teren wokół pięknego, zabytkowego Kościoła Św. Szczepana i Św. Anny
zmienił zupełnie swoje oblicze. Jeszcze ładnej będzie wyglądać, gdy na klom�
bach wyrośnie posiana już trawa. Na obszernym parkingu zmieści się bardzo
wiele samochodów raszyńskich mieszkańców.
Parking przy Kościele w Raszynie © Z. Kaiper
4

KURIER RASZYŃSKI NR 30 SIERPIEŃ 2013 | WWW.RASZYN.PL

SPRAWOZDANIA Z PLACU BUDOWY

Kontynuacja rozbudowy szkoły w Sękocinie
14 sierpnia rozstrzygnięty został przetarg na kontynuoację rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Sękocinie. Umowę z poprzednim wykonawcą,
gmina rozwiązała wczesną wiosną. Po jego wyjściu z terenu budowy
nastąpił czas inwentaryzacji wykonanych dotąd prac. Było to konieczne
do określenia zakresu działań dla kolejnej ekipy budowlanej. Poprzednia
firma w ciągu pół roku wybudowała dwukondygnacyjny budynek o kuba�
turze 2350 m3, który stanowi nową część placówki, wstawiła do niej okna
oraz rozprowadziła część  instalacji. Do wykonania zostało m. in. pokrycie
W takim stanie pozostał plac budowy © M. Kaiper
stropodachu, wykonanie schodów ewakuacyjnych, zamontowanie windy,
części stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, dokończenie instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej , elek�
trycznej , informacyjnej i alarmowej.
Tak jak w poprzednim, tak i w tym przetargu inwestycję podzielono na dwa etapy, z których pierwszy ma zostać
wykonany do połowy lutego 2014 r. Drugi etap, który zostanie rozpoczęty dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użyt�
kowanie I etapu i przeniesieniu szkoły do nowej części, powinien być zakończony 30.06.2014 r. W ramach tego etapu
zostanie wyremontowany pokój nauczycielski, księgowość, sekretariat, sale lekcyjne na parterze i piętrze, łazienki.
Docieplone zostaną ściany zewnętrzne i strop ostatniej kondygnacji oraz wymienione pokrycie dachu, rozprowadzone
wszystkie instalacje. W ramach prac zewnętrznych zaaranżowany od nowa zostanie cały teren wokół szkoły, a na Orliku
powstaną nowe trybuny o długości 32 mb. Po zakończeniu prac gminna oświata wzbogaci się o praktycznie nową,
nowoczesną placówkę.
Do przetargu startowały 4 firmy. Oferty dwóch z nich zostały odrzucone. Wygrała F.B.I. TASBUD Czapczuk Teresa
z Warszawy podejmując się wykonać inwestycję za 4 160 388 zł. Mamy nadzieję, że ten wykonawca poradzi sobie
z zadaniem, którego się podjął.

Parking przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie Starym
W tym samym niemal czasie zakończone zostały prace nad budową parkingu przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie
Starym. Wykonywało je Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KRUSZYWOSORT” z Radomia. W związku z tym,
że ta inwestycja miała być zakończona 31 lipca, jak widać termin
został nieco przekroczony. Nie zmienia to faktu, że już w najbliższym
czasie mieszkańcy będą mogli zostawiać swoje pojazdy na imponu�
jącym wielkością parkingu zamiast na nierównym klepisku. Ta inwe�
stycja kosztowała 128 tysięcy złotych.

Parking przy Kościele w Sękocinie Starym © Z. Kaiper

Przedszkole przy Lotniczej

Ogrodzenie © M. Kaiper

W nowym przedszkolu przy Lotniczej  w Raszynie trwają prace wykończeniowe i
to zarówno wewnątrz budynku, jak i wokół niego. W środku położono instalacje:
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i grzewczą, a na niej wszyst�
kie tynki wewnętrzne. Obecnie instalowany jest skompliko�
wany system wentylacji. Widoczne na zdjęciu elementy, które
pokrywają obecnie dużą powierzchnię podłóg, są już monto�
wane na rusztowaniach w górnej części budynku, pod dachem. Wykładanie kostką terenu wokół przedszkola © M. Kaiper
Trwają również prace na zewnątrz. Od strony ul. Piasta
zamontowano wesołe żółte panele ogrodzeniowe, na rogach wymurowano i otyn�
kowano murki. Spora ekipa pracuje wykładając kostką betonową ciągi piesze
i tarasy przy salach dla dzieci. Dzięki temu teren wokół przedszkola wygląda
już obecnie znacznie porządniej. Niewiele do zrobienia jest w zewnętrznej czę�
ści budynku, na którym położono do końca dach, ocieplono  i zagruntowano
ściany. W górnej części jest już tynk, dolna czeka na jego położenie. Do końca
wyznaczonego terminu zakończenia budowy jest 2,5 miesiąca. Czy jest to czas
wystarczający – pokaże przyszłość. Nie ma jednak wątpliwości, że zdecydowana
większość prac jest wykonana.   

Elementy wentylacji © M. Kaiper

Strony redaguje Małgorzata Kaiper
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WAŻNE SPRAWY

Spółka Wodna Raszyn – co zrobi w tym roku?
W tegorocznym budżecie Gminy Raszyn 200 000 zł radni przeznaczyli na dofinansowanie zadań wykonywanych przez
Spółkę Wodn����������������������������������������������������������������������������������������������������
ą���������������������������������������������������������������������������������������������������
Raszyn, która zobowiązała się do wykonania kilku zadań. Członków Spółki Wodnej z pewnością zainte�
resują informacje jakie prace, za jakie kwoty i przez kogo�������������������������������������������������������������
będą��������������������������������������������������������
wykonywane. Spółka nie ogłosiła przetargów, tylko zapy�
tania ofertowe w ogłoszeniu publicznym.
KONSERWACJA ROWU R21 i PRZEBUDOWA DRENU 4A w DAWIDACH BANKOWYCH (cz.1)

Wartość szacunkową zamówienia Spółka Wodna Zgłosiło się dwóch oferentów, spośród których wybrano Związek Spółek Wodokreśliła na kwotę brutto 49 969,98 zł
nych w Piasecznie proponując cenę 49 969,98 zł
REMONT i MODERNIZACJA ROWU R 65 na ODCINKU od WYLOTU PRZEPUSTU przy ul. LILII WODNYCH do ul. DŁUGIEJ

Wartość szacunkową zamówienia Spółka Wodna Zgłosił się jeden oferent Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi Złomokreśliła na kwotę brutto 48 283,65 zł
pol” Jończyk, Nowak Sp. J z Częstochowy proponując cenę 48 283,65 zł
REMONT i MODERNIZACJA ROWU R 19 na ODCINKU od WYLOTU PRZEPUSTU przy ul. DROGA HRABSKA do MIEJSCA ZAKOŃCZENIA PRAC w 2012 r.

Wartość szacunkową zamówienia Spółka Wodna Zgłosił się jeden oferent: Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi Złomokreśliła na kwotę brutto 16 494,00 zł
pol” Jończyk, Nowak Sp. J z Częstochowy proponując cenę 16 494,00 zł
NAPRAWA AWARII DRENU przy ul. 6 SIERPNIA we WSI SŁOMIN

Wartość szacunkową zamówienia Spółka Wodna Zgłosiło się dwóch oferentów spośród których wybrano Związek Spółek Wodokreśliła na kwotę brutto 21 335,58 zł
nych w Piasecznie ul. Kościuszki 22, Piaseczno proponując cenę 21 335,58 zł
USUNIĘCIE AWARII DRENU przy ul. WILLOWEJ we WSI FALENTY NOWE

Wartość szacunkową zamówienia Spółka Wodna Zgłosił się jeden oferent: Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi Złomokreśliła na kwotę brutto 27 091,98 zł
pol” Jończyk, Nowak Sp. J z Częstochowy proponując cenę 27 091,98 zł
PRZEBUDOWA DRENU przy ul. ROZBRAT we WSI FALENTY NOWE

Wartość szacunkową zamówienia Spółka Wodna Zgłosił się jeden oferent: Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi Złomokreśliła na kwotę brutto 30 578,54 zł
pol” Jończyk, Nowak Sp. J, z Częstochowy proponując cenę 30 578,54 zł
W sumie wykonane prace będą kosztować mieszkańców 193 753,73 zł. Jak widać niewiele udało się zaoszczędzić z 200 000 zł.
Małgorzata Kaiper

Zastój w projektowaniu szkoły w Ładach
Rozbudowa szkoły w Ładach, to po
kanalizacji najważniejsze zadanie inwe�
stycyjne we wschodnim rejonie gminy.
Szkoła w Ładach już od jakiegoś czasu
przysłowiowo „pęka w szwach”. Znajduje
się na terenie, na którym, mimo zastoju
na rynku nieruchomości, ciągle powstają
nowe domy. Te z reguły zamieszkują mło�
dzi ludzie z dziećmi, którzy swoje pocie�
chy, z racji dobrej opinii, jaką się placówka
cieszy, tu na nauki posyłają. W ciągu
ostatnich kilku lat liczba uczniów wzrosła
o ponad 1/3 i nie jest to z pewnością kres
zapotrzebowania edukacyjnego okolicy.
Pod koniec 2011 roku intensywne
starania dyrektora Wiesława Borsuka,
wspieranego przez nauczycieli, rodziców,
Wójta Andrzeja Zarębę, radnych Tadeusza
Pawlikowskiego, Sławomira Ostrzyżka,
Kazimierza Wieczorka i wiele innych
osób, które podpisały petycję o rozbu�
dowę szkoły, zostały uwieńczone suk�
cesem. Dzięki akceptacji Rady Gminy
podpisana została umowa przedwstępna
zakupu gruntu, który przylega do obec�
nej placówki. Dzięki właściwym zapisom
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projektowanie placówki mogło rozpocząć
się zaraz potem. Na podstawie, stworzo�
nego przez dyrektora i jego współpracow�
ników opracowania, powstała koncepcja
budynku szkoły, która stanowiła podstawę
do skonstruowania projektu architekto�
niczno-budowlanego. Przetarg na jego
wykonanie rozpisany został na początku
2013 r. Stanęło do niego 10 firm, spo�
śród których najniższą cenę – 97 800 zł,
zaoferowało Mazowieckie Biuro projek�
tów MAPRO Sp. z o.o. z Płocka. Najwyż�
sza oferowana cena była prawie cztero�
krotnie wyższa. Wyłoniona firma działa
na rynku od 10 lat, trudno zatem sądzić,
że oferowała cenę, która nie wynikała
z realnych analiz finansowych. W każdym
razie spełniła wszystkie warunki przetargu
i na tej podstawie została wyłoniona jako
wykonawca projektu.
Pierwsze spotkanie, podczas którego
zaprezentowane zostały 3 wstępne pro�
jekty rozbudowy i adaptacji palcówki
zostały zaprezentowane Wójtowi Andrze�
jowi Zarębie i jego współpracownikom
wiosną. Nad wybraną spośród nich jedną
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wersją, biuro projektowe pracowało dalej.
Podczas �����������������������������
kolejnych spotkań twórcy pro�
jektu nie potrafili pokazać niczego wię�
cej, natomiast za dodatkowe adaptacje,
o nieporównanie mniejszej skali trudno�
ści zażyczyli sobie ok. 50 tys. zł. Wójt nie
wyraził na to zgody i doszedł do wnio�
sku, że ponieważ firma nie wywiązuje się
ze swoich zobowiązań należy poważnie
rozważyć rozwiązanie umowy. Wydaje się,
że walcząc o zdobycie kontraktu MAPRO
zaproponowało cenę, za którą nie jest
w stanie wykonać zadania. Rezygnacja
z jej usług każe powtórzyć przetarg i mieć
nadzieję, że tym razem jego zwycięzca
realnie oceni swoje możliwości.
Małgorzata Kaiper

Na tej działce będzie rozbudowana szkoła © M. Kaiper

RADA GMINY RASZYN

XXXIX Sesja Rady Gminy Raszyn
Mimo wcześniejszej zapowiedzi przerwy wakacyjnej Przewodniczący Dariusz
Marcinkowski zwołał w dniu 31 lipca radnych na wspólne obrady. Koncentro�
wały się one na kilku ważnych dla gminy sprawach, które z racji swej rangi nie
powinny czekać.

Uchwalenie Gminnego Programu
Wspierania Rodziny
na lata 2013-2015
Program, wynikający z zapisów ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, skie�
rowany jest głownie do rodzin zamieszka�
łych na terenie gminy Raszyn, które prze�
żywają trudności, zwłaszcza tych, które
zagrożone są umieszczeniem dziecka
w rodzinie zastępczej bądź takich, które
zostały już pozbawione władzy rodzi�
cielskiej. Program został przygotowany
w oparciu o szczegółową diagnozę gminy,
stworzoną na podstawie stanu z 31 grud�
nia 2012 r, a jego realizatorami i partne�
rami  są liczne instytucje działające na
terenie gminy, których powiązane działa�
nia dają szansę na prawidłową diagnozę
oraz właściwy zakres wspomagania.

Przystąpienie Gminy Raszyn
do realizacji projektu systemowego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Celem programu  realizowanego w 2013
i 2014 r., o wartości całkowitej 92 608
zł, ma być, prowadzona poprzez GOPS,
integracja społeczna. 10% tej kwoty to
wkład własny gminy, wypłacany w postaci
zasiłków celowych. Celem programu jest
podejmowanie działań pomagających
w uzyskaniu zatrudnienia, powrotu na
rynek pracy, a w efekcie poprawie funk�
cjonowania tych osób w społeczeństwie.

Zgoda na wydzierżawienie budynku
Ośrodka Zdrowia dotychczasowemu
operatorowi
Wójt Andrzej Zaręba wyjaśnił, że umowa
z ZPZLO Ochota, zwanego potocznie
ZOZ-em, która podpisana została jesz�
cze w poprzedniej kadencji  na trzy lata,
wygasa 19 listopada br. Z uwagi na to,
konieczne jest jej przedłużenie, ponie�
waż żaden inny operator nie będzie
w stanie zapewnić do końca roku cią�
głości bezpłatnej opieki finansowanej
przez   NFZ. Władze gminy nie mogą
dopuścić do sytuacji, w której miesz�
kańcy nie mieli by dostępu do publicznej
służby zdrowia, dlatego umowa z opera�
torem musi kończyć się wraz z końcem
roku i nowymi kontraktami z NFZ-em.

Uchwała w sprawie funkcjonowania
Ośrodka Zdrowia w Raszynie wywołała
ożywioną dyskusję, w której uczestniczyli
zarówno radni jak i mieszkańcy. Wniosek
z zdjęcie ustawy z obrad i przekierowa�
nie go do komisji nie został przyjęty przez
radnych, a za uchwałą głosowało 9 osób,
przy 3 przeciw.

Uzgodnienia dotyczące projektu
łącznika pomiędzy węzłem Wolica
a skrzyżowaniem z ul. Sękocińską
Zgodnie z relacjami wójta Andrzeja
Zaręby i jego zastępcy Mirosława Chmie�
lewskiego, obecnie projekt jest uzgadniany
przez inwestora czyli GDDKiA i wyko�
nawcę – firmę STRABAG. Dopiero potem
zostanie przesłany do gmin, w tym gminy
Raszyn, do zaopiniowania. Jednocześnie  
GDDKiA uzgadnia z gminą Lesznowola
i Marszałkiem Województwa, Mazowiec�
kiego inwestorami, przebieg w tym rejonie
drogi 721‑Bis.  Na prośbę mieszkańców
i radnych z tego rejonu ustalono, że gmina
zorganizuje spotkanie właścicieli gruntów,
przez które trasa przebiega z inwestorem
i wykonawcą.  Głównym celem ma być
poznanie przez mieszkańców przebiegu
trasy, dzięki czemu dowiedzą się, które
grunty zostaną decyzją ZRID od nich
wykupione.

Uchwały w sprawie planów
zagospodarowania przestrzennego
W trakcie sesji rozpoczęto procedowanie
dwóch planów zagospodarowania prze�
strzennego: dla terenów przy Al. Krakow�
skiej w rejonie ul. Sokołowskiej na dział�
kach należących do ITP oraz dla części
Rybia III. Jak powiedział wójt Andrzej
Zaręba  przystąpienie do planu wynika
z dążenia gminy do transparentności

działań i stworzenia mieszkańcom moż�
liwości decydowania o charakterze wyko�
rzystania przestrzennego terenów gminy.
Z uwagi na zamieszanie i różne pogłoski
jakie zrodził wniosek prywatnej osoby
o warunki zabudowy i zagospodarowania
dla działki przy ul. Warszawskiej w Rybiu,
wójt postanowił zawiesić jego rozpatrze�
nie  na 9 m-cy, a w tym czasie przygoto�
wać do uchwalenia plan zagospodarowa�
nia przestrzennego dla tego terenu. Dzięki
temu  radni, w oparciu o wnioski miesz�
kańców orzekną o przeznaczenia terenu.
Daje to szansę na optymalizację działań,
ogranicza emocje i dywagacje, przekazując
społeczeństwu  możliwość decydowania.
Zgodnie z deklaracją przekazaną przez
wice wójta Mirosława Chmielewskiego,
od tej pory uchwalane będą plany dla
całych obszarów administracyjnych, a nie
jak dotąd dla fragmentów. Dzięki temu
powstaną one znacznie szybciej, a także
lepiej będą uwzględniały potrzeby prze�
strzenne danego terenu.

Interpelacje i zapytania radnych
W końcowej części obrad radni pytali
o rozmaite kwestie, z reguły dotyczące
ich okręgów. Teresa Nowak – pytała
o szanse na rozpoczęcie inwestycji na
terenie Janek, Wypęd. i Puchał, a także
termin rozpoczęcia, finansowanej przez
CPN, budowy chodnika przy Al. Krakow�
skiej od stacji benzynowej do Al. Hrab�
skiej. Kazimierz Wieczorek dowiadywał
się o termin rozpoczęcia budowy kanali�
zacji w ul. Baśniowej i Promyka, a Tade�
usz Pawlikowski o zakres odtwarzania
nawierzchni na ul. Starzyńskiego. W imie�
niu sołtys Aliny Wolskiej radna Izabela  
Makarska podziękowała Wójtowi  i Urzę�
dowi Gminy, za wybudowanie nowego
mostku pomiędzy Rybiem a Falentami.
Ireneusz Koper skierował do SW pytanie
o termin rozpoczęcia przez nią inwesty�
cji. To tylko niektóre z zadawanych pytań.
Małgorzata Kaiper

XXXIX Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper
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WYCIECZKI SOŁECKIE

Wycieczka mieszkańców
Falent Nowych
Dnia 5.07.2013 roku, z pieniędzy fun�
duszu sołeckiego, my mieszkańcy Falent
Nowych wyjechaliśmy na 2-dniową, auto�
karową wycieczkę do Krakowa i Wieliczki.

Grabarka – cerkiew Przemienienia Pańskiego © arch. soł.

Mieszkańcy Falent Nowych na wycieczce © arch. soł.

W Krakowie pani przewodnik oprowa�
dziła nas po najważniejszych zabytkach
miasta. Następnie pojechaliśmy do hotelu
Salin w Wieliczce. Podsumowaniem dnia
był wieczorek integracyjny. Przy dobrym
jedzeniu i muzyce bawiliśmy się do późna.
Drugiego dnia zwiedzaliśmy kopalnię soli
w Wieliczce.
Cała 48 osobowa grupa zadowolona
wróciła do domu. Nasza wycieczka była
udana, za co dziękujemy organizato�
rom, a zwłaszcza sołtysowi Sławkowi
Gajewskiemu.
Mieszkańcy Falent Nowych

Hajnówka – Sobór Świętej Trójcy © ???

Sołtys Adam Kazubek,
Rada Sołecka Radna Teresa Nowak

Puchały w Sandomierzu
Muzeum Synagoga w Tykocinie © arch. soł.

Mieszkańcy Janek,
Sękocina Nowego
i Raszyna
na wycieczkach
W ramach Funduszu Sołeckiego miesz�
kańcy Janek i w miarę wolnych miejsc
Sękocina Nowego i Raszyna, uczestni�
czyli w 3-dniowej wycieczce integracyjnej

Pomnik Stefana Czarnieckiego w Tykocinie © arch. soł.

zajmowali się członkowie Rady Sołeckiej.
Białystok, jak i całe Podlasie, tak mało
znane, zauroczyło z pewnością każ�
dego z nas. Wspaniali ludzie, ciche wio�
ski i miasteczka, piękna przyroda, gdzie
mogliśmy obejrzeć wspaniałe Dęby Kró�
lewskie czy żyjące żubr y, pozostaną
w naszej pamięci na długo. Podlasie to
miejsce gdzie mieliśmy okazję przyjrzeć
się czterem religiom,��������������������
ich obrzędom i oby�
czajom. Widzieliśmy synagogę w Tyko�
cinie, meczety tatarskie w Bohonikach
i Kruszynianach, wspaniałe cerkwie
w Hajnówce czy Supraśli, sanktuaria
katolickie (����������������������������
Święta Woda,����������������
Sokółka). Pole�
cam wszystkim poznanie Białegostoku
z pięknym Pałacem Branickich i przyle�
gającymi ogrodami.
Wbrew pojawiającym się głosom
o niewłaściwym wykorzystaniu Fundu�
szu, stwierdzam wraz z mieszkańcami
sołectwa, że nie posiadając miejsc, gdzie
można mieć szerszy kontakt z miesz�
kańcami (plac ogólnodostępny, świetlica
i.t.p), tego typu wyjazdy są potrzebne
i będziemy je kontynuować.

Pałac Branickich w Białymstoku © arch. soł.

„Szlakiem czterech kultur religijnych” na
Podlasie oraz w 1-dniowej do Kazimie�
rza. Program zwiedzania dostosowali�
śmy do różnych grup wiekowych, ponie�
waż uczestnicy mieli lat 14 jak również
85. W wycieczkach uczestniczyło około
80-ciu mieszkańców sołectwa, natomiast
52 osoby otrzymały bilety do Teatru
Roma na Deszczową Piosenkę oraz
na występ Zespołu Mazowsze. Każdora�
zowo informacje o wolnych miejscach czy
biletach wywieszane były na 5-ciu tabli�
cach sołeckich, a ich rozprowadzaniem

Jednodniowa wycieczka do Sandomie�
rza odbyła się dnia 22 czerwca. Uczest�
niczyło w niej 48 osób. Zobaczyliśmy
Rynek Starego Miasta, Zbrojownię,
Bramę Opatowską, Katedrę. Oprócz
tego, odbyliśmy rejs statkiem po Wiśle.
Był to pierwszy taki wyjazd integra�
cyjny dla mieszkańców Puchał. Wszy�
scy uczestnicy byli bardzo zadowoleni
i czekamy na następną podróż, która
odbędzie się we wrześniu. Tym razem,
naszym celem są Góry Świętokrzyskie.
Dziękujemy za pomoc w organizacji
wyjazdu.
Gabriela Kaczorowska, sołtys wsi Puchały

Mieszkańcy Puchał w Sandomierzu © arch. soł.
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AUSTERIA

O BW I E S Z C Z E N I E

o przeprowadzeniu ogólnogminnych konsultacji społecznych w sprawie sposobu wykorzystania
zabytkowego układu urbanistycznego historycznego centrum Raszyna, w którego skład wchodzą:
budynek zajazdu, stajnia, wozownia, kramy, budynek poczty
oraz wewnętrzny dziedziniec, położonego przy Al. Krakowskiej 1.
Na podstawie § 11 załącznika do uchwały
Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia
17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsulta�
cji społecznych z mieszkańcami Gminy
Raszyn zawiadamia się, zgodnie z zarzą�
dzeniem nr 111 Wójta Gminy Raszyn
z dnia 22 sierpnia 2013 r. o przeprowa�
dzeniu ogólno gminnych konsultacji spo�
łecznych w sprawie sposobu wykorzysta�
nia zabytkowego układu urbanistycznego
historycznego centrum Raszyna, w któ�
rego skład wchodzą: budynek zajazdu,
stajnia, wozownia, kramy, budynek poczty
oraz wewnętrzny dziedziniec, położonego
przy Al. Krakowskiej1.
Zgodnie z ww. zarządzeniem akcja
informacyjna o prowadzonych konsulta�
cjach społecznych rozpocznie się od dnia
22 sierpnia 2013 r., a zakończy się
w dniu 3 września 2013 r.
Przedmiotem konsultacji jest spo�
sób wykorzystania zabytkowego układu

urbanistycznego historycznego centrum
Raszyna, w którego skład wchodzą: budy�
nek zajazdu, stajnia, wozownia, kramy,
budynek poczty oraz wewnętrzny dziedzi�
niec położonych przy Al. Krakowskiej 1.
Celem konsultacji jest poznanie sta�
nowiska mieszkańców Gminy Raszyn
w sprawie przyszłego wykorzystania
budynków oraz dziedzińca wchodzących
w skład zabytkowego kompleksu urbani�
stycznego położonego w Raszynie przy
Al. Krakowskiej 1.
Konsultacje będą prowadzone w dniach
od 30.08.2013 r. do 27.09.2013 r.
Uprawnionymi do udziału w konsulta�
cjach społecznych są mieszkańcy Gminy
Raszyn  posiadający w dniu ich przepro�
wadzenia czynne prawo wyborcze. Kon�
sultacje zostaną przeprowadzone w formie
ankiet.
Opublikowanie treści ankiety nastąpi
na stronie internetowej Urzędu Gminy
Raszyn, w Biuletynie Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Raszyn.
Formularze ankiet będą udostępnione
w Biurze Obsługi Klienta na terenie
Urzędu Gminy Raszyn oraz w ,,Kurierze
Raszyńskim”. Wypełnione ankiety należy
składać do urny w Urzędzie Gminy
Raszyn do godz. 14:00.
Ankiety w formie elektronicznej będą
przesyłane na adres poczty elektronicznej
dchmielewski@raszyn.pl do godz. 24:00.
Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz
przyjmowanie uwag i opinii odpowiada  
Dominik Chmielewski.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone
zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 uchwały
Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia
17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsulta�
cji społecznych z mieszkańcami Gminy
Raszyn.
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Kilka słów o Austerii
Raszyńska Austeria to kompleks budyn�
ków położony przy Al. Krakowskiej 1,
zaprojektowany pod koniec XVIII w przez
wybitnego architekta epoki Szymona
Bogumiła Zuga, działającego na zlece�
nie ówczesnego właściciela terenu Pio�
tra Teppera. Przeprowadzone badania
archeologiczne i architektoniczne jedno�
znacznie stwierdzają, iż zabudowania te
powstały częściowo na wcześniejszych
fundamentach mogących sięgać nawet
XVI w. Na podstawie zachowanych rycin
wykonanych przed Zuga nie możemy jed�
noznacznie stwierdzić czy projekt został
w pełni wykonany. Najbliższe planów jest
wybudowanie piętrowego zajazdu – dzisiaj
nazwanego potocznie austerią oraz naroż�
nego budynku poczty konnej. Rozmiesz�
czenie kramów, stajni i wozowni nasuwa
wiele wątpliwości co do intencji projek�
tanta a sposobu ich realizacji. W 1962 r.
budynek zajazdu został objęty ochroną
konserwatorską, a w 2005 r. do rejestru
zabytków wpisano pozostałą cześć kom�
pleksu wraz z wewnętrznym dziedzińcem
położonym w bezpośrednim sąsiedztwie
Rezerwatu ,,Stawy Raszyńskie” co znacz�
nie podkreśla walory miejsca.

10

Najcenniejszym w kompleksie jest pię�
trowy i częściowo podpiwniczony budy�
nek zajazdu. Podróżni zmierzający
do Warszawy mogli tu odpocząć, przeno�
cować, posilić się a nawet zabawić w sali
tanecznej. Wokół prosperowały kramy,
funkcjonowała stacja poczty konnej, młyn
wodny, wozownia oraz kuźnia. Podczas
bitwy raszyńskiej 1809 r. kwaterował tu
książę Józef Poniatowski. Z biegiem lat
przeznaczenie obiektów zmieniało się.
Wnętrza uległy wielu przebudowom, zaś
ich funkcje dopasowywano do bieżących
potrzeb. Istniała tu apteka, biblioteka,
szkoła a nawet siedziba gminy Falenty
oraz sąd i komenda policji wraz z tym�
czasowym aresztem. W swoim czasie
w budynkach kompleksu mieściły się:
Związek Strzelecki, gospoda ludowa,
Zrzeszenie Spółdzielcze, zakład foto�
graficzny, a także Straż Pożarna. Część
pomieszczeń służyła urzędnikom oraz
nauczycielom jako mieszkania. Znaj�
dowała się tu również centrala telefo�
niczna, a ostatnio mieszkania komunalne.
W chwili obecnej trwają prace nad rewi�
talizacją zmierzającą do uratowania cen�
nego zabytku. Po wykonaniu ekspertyz
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i naprawie dachu, przystąpiono do hydro�
izolacji obiektu. Specjalistyczna aparatura
pracuje obecnie dzień i noc.
Przygotowanie projektu funkcjonalno
– użytkowego obiektu poprzedzają obecne
konsultacje, dzięki którym mieszkańcy
będą mogli wypowiedzieć swoje zdanie na
temat przyszłego wykorzystania obiektu.
Dla ułatwienia podaję podstawowe
informacje o orientacyjnej powierzchni
poszczególnych budynków:
– austeria, budynek piętrowy, częściowo
podpiwniczony niskimi piwnicami
w obrysie parteru po zewnętrznej: 27,85
m x 13,79 m plus parterowa dobudówka
12,95 m x 5,80 m o średniej wysokości
pomieszczeń 3,90 m
– stajnia (po pożarze w grudniu 2012
roku budynek do odtworzenia), o obec�
nych wymiarach po zewnętrznej 40,66 m
x 9,62 m
– wozownia oraz kramy, budynki o nie�
regularnym kształcie od strony fronto�
wej długość 25,61 m, najdłuższy wymiar
w głąb dziedzińca 33,79 m. Średnia wyso�
kość 3,0 m.
– p o c z t a , budynek o nieregular�
nym kształcie w prostokącie 18,44 m
x 10,94 m plus część połączona z kra�
mami 12, 93 m x 10,98 m. Średnia wyso�
kość 3,18 m.
Krzysztof Bąkała Koordynator prac nad Austerią

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

URZĄD GMINY RASZYN

ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn, tel. (22) 701 77 77, (22) 701 79 09
oraz

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków

przedstawiają harmonogram odbioru odpadów w 2013r. dla Mieszkańców GMINY RASZYN z zabudowy jednorodzinnej:

RODZAJ ODPADU

REJON I i II
(Raszyn, Rybie I, Rybie II,
Rybie III, Nowe Grocholice)

REJON III, IV i V
(Dawidy, Dawidy Bankowe,
Falenty, Falenty Duże, Falenty
Nowe, Janki, Jaworowa, Laszczki,
Łady, Podolszyn Nowy, Puchały,
Sękocin Las, Sękocin Nowy,
Sękocin Stary, Słomin, Wypędy)

Odbiór odpadów segregowanych
(worek żółty – papier, tektura, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobny
metal  i opakowania z metalu; worek biały
– szkło i opakowania szklane, odbiór odpadów
od godz. 6.00)

2i4
piątek miesiąca

1i3
piątek miesiąca

Odbiór odpadów zielonych
(worek niebieski Mieszkańca – trawa, liście,
drobne gałęzie, odbiór odpadów od godz. 6.00)

2i4
wtorek miesiąca

1i3
wtorek miesiąca

Odbiór zużytych opon, odzieży i tekstyliów,
chemikaliów, opakowania po środkach
ochrony roślin, środkach medycznych, farbach
(w/w odpady będą odbierane, poza oponami,
w zawiązanych workach Mieszkańców, odbiór
odbędzie się po wcześniejszym zgłoszeniu
w Urzędzie Gminy Raszyn)
Odbiór zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(odbiór w wyznaczonym terminie odbędzie się
po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
(odbiór  w wyznaczonym terminie
odbędzie się po wcześniejszym zgłoszeniu
w Urzędzie Gminy)

3 środa miesiąca

3 środa miesiąca

1 środa miesiąca

3 środa miesiąca

1 środa miesiąca

• Przeterminowane leki można oddawać do 10 punktów zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Raszyn.
• Zużyte baterie można oddawać do 15 punktów zlokalizowanych w placówkach oświatowych oraz w budynku
UG Raszyn.
Szczegóły na stronie internetowej www.raszyn.pl i www.mzo.pl
UWAGA!!!

Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję w dniu wywozu przed godz. 6:00
lub w dniu poprzedzającym odbiór odpadów
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nieodebrania worków
w przypadku nieprawidłowo wyselekcjonowanych odpadów.
Tel. (22) 758-66-08 22, 758-20-63 wew. 2, e-mail: segregowane.raszyn@mzo.pl
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HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH od WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
– ZABUDOWA JEDNORODZINNA – CZĘSTOTLIWOŚĆ co 2 TYGODNIE POCZĄWSZY od 1.07.2013 roku
WYKAZ
MIEJSCOWOŚCI

WYKAZ ULIC

PONIEDZIAŁEK

RASZYN

Bliska, Broniewskiego, Brzozowa, Chopina, Dobra, Dworkowa, Gałczyńskiego, Godebskiego, Jasna, Jaworskiego, Jeziorna,
Kościelna, Krótka, Lipowa, Łączna, Łąkowa, Matejki, Mierzwińskiego, Niska, Ogrodowa, Opaczewska, Parcelacyjna, Polna,
Poprzeczna, Projektowana, Prosta, Prusa, Pruszkowska, Reymonta, Różana, Sasanki, Słowikowskiego, Targowa, Wąska, Wiosenna,
Wodna, Wolska, Wysoka, Zacisze, Żeromskiego

WTOREK

RYBIE III

19 Kwietnia, Aksamitna, Bagienna, Białobrzeska, Brzoskwiniowa, Ceramiczna, Kasztanowa, Koperkowa, Lecha, Leśna, Lotnicza,
Łagodna, Malinowa, Malwy, Miła, Olszowa, Parkowa, Pogodna, Południowa, Poziomkowa, Przesmyk, Raszyńska, Rozwojowa,
Rubinowa, Rzepichy, Spacerowa, Stadionowa, Strzałkowa, Środkowa, Turystyczna, Widoczna, Zakole, Żytnia

SŁOMIN

6 Sierpnia, Chabrowa, Fiołkowa, Jagodowa, Janczewicka, Jelonka, Konwaliowa, Niedźwiadka, Piaseczyńska, Sarenki, Sosnowa,
Szyszkowa, Wierzbowa, Winorośli

SĘKOCIN NOWY

Diamentowa, Graniczna, Handlowa, Jodłowa, Kubusia Puchatka, Leszczynowa, Olesińska, Reja, Sadowa, Sękocińska, 6 Sierpnia,
Palisadowa, Na Polanie

ŚRODA

SĘKOCIN LAS
LASZCZKI
SĘKOCIN STARY
DAWIDY

CZWARTEK

JAWOROWA
ŁADY
FALENTY NOWE

PIĄTEK

FALENTY
FALENTY DUŻE

Borowikowa, Cedrowa, Cyprysowa, Księżnej Czetwertyńskiej, Graniczna, Jeża, Mahoniowa, Maślaka, Muchomora, Podleśna,
Rydza, Słoneczna, Wierzbowa, Leśnych Skrzatów
Bratnia, Czarnej Olchy, Jarzębinowa, Kubusia Puchatka, Kwiatów Leśnych, Leszczynowa, Leśna, Owocowa, Szybowcowa,
Świerkowa, Tymiankowa, Źródlana, Jeżynowa
Alpejska, Braci Leśnej, Graniczna, Lazurowa, Lee Mervina, Leśników, Olchowa, Pęcicka, Podleśna, Rolna, Sękocińska,
Starowiejska, Wiklinowa, Porozumień Sękocińskich
Długa, Echa Leśne, Górna, Kinetyczna, Lilii Wodnych, Skrótowa, Starzyńskiego, Śliska, Terlickiego, Warszawska, Złote Łany, Górna
Baśniowa, Błękitna, Daleka, Drukarska, Familijna, Fantazyjna, Gwiaździsta, Jaśminowa, Kameralna, Kinetyczna, Kolorowa,
Laurowa, Lokalna, Narożna, Objazdowa, Osiedlowa, Perłowa, Promyka, Przechodnia, Rumiana, Sienkiewicza, Skrajna, Ukośna,
Warszawska, Zaciszna, Objazdowa
Długa, Droga Hrabska, Grudzi, Irgi, Lawendowa, Miklaszewskiego, Za Olszyną, Ziołowa,
Czereśniowa, Droga Hrabska, Falencka, Grudzi, Jabłoniowa, Jaworowska, Modrzewiowa, Morelowa, Na Wzgórzu, Osińskich, Pana
Michała, Rozbrat, Róży, Rzemieślnicza, Sekretna, Sympatyczna, Willowa
Al.Hrabska, Azalii, Droga Hrabska, Falencka, Grocholskiego, Grzymały, Kaczeńcowa, Łabędzia, Magnolii, Opackiego, Orla,
Ostromeckiego, Pionierów, Rozbrat, Spisaka, Wrzosowa
Falencka, Rosy, Róży, Zamkowa, Źródlana

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH od WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
– ZABUDOWA JEDNORODZINNA – CZĘSTOTLIWOŚĆ co 2 TYGODNIE POCZĄWSZY od 8.07.2013 roku
WYKAZ
MIEJSCOWOŚCI
PONIEDZIAŁEK

RASZYN

Bema, Boczna, Chrobrego, Cienista, Czerwonego Kapturka, Dąbrowskiego, Finałowa, Graniczna, Klonowa, Kościuszki,
Krańcowa, Krzywa, Lotnicza, Malwy, Mickiewicza, Mieszka I, Młynarska, Mokra, Na Skraju (Al.Krakowska-Krzywa), Nadrzeczna,
Nauczycielska, Pastelowa, Piasta, Poniatowskiego, Popularna, Słoneczna, Sokolnickiego, Sportowa, Spółdzielcza, Stadionowa,
Szkolna, Unii Europejskiej, Waryńskiego, Wołodyjowskiego, Wschodnia, Wybickiego, Zajączka

RYBIE II

Akacjowa, Cicha, Cisowa, Głogowa, Krzywa, Kwiatowa, Mała, Na Skraju, Nowa, Orzechowa, Polna, Spokojna, Topolowa, Wesoła,
Bagienna, Cicha, Nowa, Orzechowa, Spokojna, Topolowa

RYBIE I

Bratkowa, Bukietowa, Drozda, Działkowa, Jarząbka, Kanarka, Kawki, Kinetyczna, Kolibra, Krucza, Makowa, Okrężna, Piaskowa,
Przelotowa, Przygodowa, Relaksu, Rybna, Sienkiewicza, Skowronka, Słowicza, Sójki, Stokrotki, Szczygla, Szpaka, Tenisowa,
Tulipanowa, Wakacyjna, Wczasowa, Wypoczynkowa

RASZYN

Al.Krakowska od Finałowej do gr.Raszyna

WTOREK

JANKI

ŚRODA

Al.Krakowska od Kościoła w Raszynie do Janek

SĘKOCIN STARY

Al.Krakowska od Granicznej do Gm. Lesznowola

SĘKOCIN NOWY

Al.Krakowska od Leszczynowej do gr.Gm. Lesznowola
Dolna, Grocholicka, Jesienna, Łąkowa, Trakt Grocholicki, Zielona

NOWE GROCHOLICE

Błotna, Ciasna, Dolna, Dzika, Jesienna, Kopernika, Księżycowa, Moniuszk, Partyzantów, Piastowska (Raszyn), Popularna,
Pruszkowska, Robotnicza, Sienkiewicza, Sikorskiego, Stawowa, Trakt Grocholicki, Waryńskiego, Wiejska, Własna

DAWIDY BANKOWE

Bankowa, Boryny, Długa (gr.z Dawidami do Złotej), Droga Hrabska, Elekcyjna, Grudzi, Hetmańska, Jutrzenki, Józefa Lassoty,
Kmicica, Kwiatów Polnych, Malownicza, Miętowa, Miklaszewskiego, Niezapominajki, Oleńki, Parlamentarna, Pogodna,
Salomonowska, Skrzetuskiego, Starzyńskiego, Szlachecka, Tęczowa, Ułańska, Witosa, Tulipanowy Zakątek, , Widok

PODOLSZYN NOWY

Bursztynowa, Długa, Olszynkowa, Olszynowa, Pogodna, Za Olszyną, Złota, Wygody

JANKI
PIĄTEK

Al.Krakowska od Leszczynowej do gr.Raszyna, Al.Krakowska (Falencka, Graniczna, Leszczynowa)

FALENTY

RASZYN

CZWARTEK

WYKAZ ULIC

Działkowa, Godebskiego, Miodowa, Mszczonowska (Janki - gr. Gm. Nadarzyn-Janki), Poniatowskiego, Przelotowa, Przyjazna,
Przytulna, Radosna, Rodzinna, Sezamkowa, Wichrowa, Wiśniowa, Wspólna, Zgodna

PUCHAŁY

Centralna, Sokołowska, Wirażowa, Żwirowa

WYPĘDY

Brzeziny, Kwietniowa, Majowa, Platynowa, Sokołowska, Zdrojowa, Żwirowa

POJEMNIK NALEŻY WYSTAWIĆ przed OGRODZENIE TERENU NIERUCHOMOŚCI w DNIU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
o godz. 6:00 lub WIECZOREM DNIA POPRZEDNIEGO. Telefon kontaktowy (22) 758-20-67 wew. 1, e-mail: komunalne.raszyn@mzo.pl
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK

Świetlikowe Zajęcia
Wakacje już prawie za nami. Od wrze�
śnia w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu
ruszają ponownie ogólnodostępne zaję�
cia. Wracają też imprezy oraz wydarzenia,
odbywające się cyklicznie przez cały rok.
Przede wszystkim będą prowadzone zaję�
cia o charakterze opiekuńczo-wychowaw�
czym dla dzieci uczęszczających do szkoły
podstawowej – to podstawowa działalność
Świetlicy. Dla młodych miłośników roc�
kowej sceny muzycznej wraca Sala Prób
Muzycznych: warsztaty gitarowe,  perku�
syjne. Zapraszamy całe rodziny do udziału
w otwartych  zajęciach rekreacyjno-sporto�
wych, najmłodszych Ponownie ruszą też
otwarte zajęcia sportowe oraz sekcja tenisa
stołowego dla najmłodszych. Na potrzeby
zajęć sportowych w Świetliku dostępne są
stoły do gry w tenisa stołowego i w pił�
karzyki, bilard, boisko do koszykówki
i piłki ręcznej. Uzdolnieni matematycz�
nie uczniowie będą mogli rozwijać swoje
umiejętności w szkółce matematycznej

RaszMat. Kontynuować będziemy rów�
nież zajęcia szachowe, a nowym pomy�
słem jest klub miłośników brydża. Prze�
łom września i października to również
początek sezonu kulturalnego. Z tej oka�
zji w Świetliku już 28 września ruszy
kolejna odsłona Sceny Dobrej Muzyki,
tym razem gościć będziemy Artura Gotza,
a na początku października do Świetlicy
wrócą sobotnie seanse filmowe, dedyko�
wane dorosłym widzom i niedzielne pro�
jekcje dla dzieci.

Celem oferowanych zajęć jest integracja
mieszkańców, zaproponowanie działań
i warsztatów pozwalające twórczo i cie�
kawie spędzać czas. Nie bez znaczenia
jest profilaktyczny charakter zajęć skie�
rowanych do starszych dzieci i młodzieży.
To na ich rozwoju i dobrych postawach
zależy nam szczególnie.
Poniżej zamieszczamy wstępny grafik
zajęć w Świetliku na nowy rok szkolny.
Mariusz Smolicha, Zofia Kaiper

Poniedziałek

Zaj. op.-wych. (13-19), warsztaty muz.(15-21), sekcja tenisa stołowego (17-19)

Wtorek

Zaj. op.-wych. (13-19), warsztaty muz.(15-21),

Środa

Zaj. op.-wych. (13-19), warsztaty muz.(15-21), sekcja tenisa stołowego (17-19)

Czwartek

Zaj. op.-wych. (13-19), warsztaty muz.(15-21), klub brydżowy (18-22)

Piątek

Zaj. op.-wych. (13-19), warsztaty muz.(15-21), otwarte zaj. sportowe (18-22), zaj. szachowe (18.3020.30)

Sobota

RaszMat (10.30-13), Scena Dobrej Muzyki lub seans filmowy (18-20)

Niedziela

Otwarte zaj. sportowe (16-20), Dla dzieci: seans filmowy lub teatrzyk (13-14.30)

Jedzie, jedzie nowy wóz!
Baza samochodowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie już wkrótce powięk�
szy się. Na miejsce sprzedanego w ubiegłym roku Jelcza wejdzie nowy MAN
z napędem sześciokołowym.
– To będzie ogromny samochód – mówi dla KR Krzysztof Maciak z OSP Raszyn.
– Największy w powiecie i, pomijając cysterny gaśnicze, jeden z największych
na Mazowszu – dodaje. Faktycznie: zamówiony MAN ważyć będzie przeszło
12 ton, bez dodatkowego sprzętu gaśniczego. Realizacją zamówienia zajmie się
firma Stolarczyk Mirosław PUH, która wygrała ogłoszony w połowie lipca prze�
targ. Koszt nowego samochodu to 800 tys. złotych.
Nowy MAN będzie jednym z pięciu wozów należących obecnie do OSP
Raszyn. Poza nim do akcji jeżdżą dwa inne MAN-y oraz Isuzu D-MAX. Jed�
nostka dysponuje również dwoma wozami zabytkowymi – Steyerem BGM3/8
oraz zabytkową pompą wodną z początków XX w.

OSP Raszyn na Rajdzie Gwiaździstym

Rajd Gwiaździsty w Sankt Kanzian am Klopeiner See w Austrii to jedna z naj�
bardziej prestiżowych imprez strażackich w Europie. Odbywający się cyklicznie,
co dwa lata zjazd zbiera strażaków z całego kontynentu na kilkudniowych pane�
lach, wykładach, zawodach oraz paradzie pojazdów historycznych. Już po raz
kolejny, tym razem jako jedyni z Mazowsza, obecni byli na niej członkowie OSP
Raszyn, prezentując świetnie zachowanego BGM3/8 Steyra, jeden z najstarszych,
działających wozów strażackich. Fotorelacja z drogi do Austrii jak i samego pobytu
strażaków na miejscu na bieżąco aktualizowano na stronie facebookowej jednostki.
Parady zabytkowych wozów strażackich
odbywają się regularnie, w wielu miejscach
Europy. To zawsze wydarzenia o charakte�
rze hobbystycznym, ale też prestiżowym.
– Bycie strażakiem to powołanie i styl życia.
To pasja, dla której realizacji gotowi jesteśmy
zrobić bardzo wiele – mówi dla KR Krzysztof
Maciak, naczelnik OSP Raszyn. – Już wiemy,
że za rok jedziemy do Szwajcarii – dodaje.
Mamy nadzieję, że ten wyjazd również okaże
Zabytkowy wóz strażacki.arch OSP Raszyn
się udany! 			  Zofia Kaiper

SPROSTOWANIE
Bardzo przepraszamy Patryka Jarmolika za błędne podanie jego
imienia w poprzednim numerze
Kuriera Raszyńskiego.
Redakcja Kuriera Raszyńskiego
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MIESZKAŃCY

Wyprawy „do targu”
Aleja Krakowska – jedna nitka jezdni
w obu kierunkach ograniczona chodni�
kami i rowami odwadniającymi. W górze
baldachim drzew. Od Kościoła do War�
szawy wyłożona niemiłosiernie śliską
bazaltową kostką. Podczas największej
ulewy na jezdni i poboczach nie stała
żadna kałuża. To była wizytówka dojazdu
do stolicy. Ruch stanowiły wozy konne,
nieliczne samochody napędzane palącym
się drewnem lub samochody wojskowe.
Bazaltowa kostka była doskonałym miej�
scem do gry w ciupy, albo w piłkę. Zimą
jezdnia zamieniała się w ślizgawkę. Dzie�
ciarnia czatowała aby zaczepić się do
jadących sań i na butach lub sankami
pokonać znaczący odcinek.
Przez cały rok, dwa razy w tygodniu
ciągnęły załadowane towarami karawany
wozów lub sań. Wieziono rzeczy podsta�
wowe: warzywa, owoce nabiał, kury i gęsi.
Transportowano również rzecz najbar�
dziej zakazaną, o której mówiło się tylko
zaufanym. Wieziono rąbankę!!! Indywi�
dualny handel mięsem pomiędzy mia�
stem a wsią był ideologicznie zakazany
i pryncypialnie tępiony z całą surowo�
ścią prawa. Miasto jednak potrzebowało
jedzenia, a okoliczni rolnicy - zwani przez
władzę „kułakami”- pieniędzy. Państwowe

Gospodarstwa Rolne i Spółdzielnie Pro�
dukcyjne mimo ciągłego przekraczania
centralnych planów, nie mogły nastarczyć.
Do tego jeszcze, jak podawano oficjalnie,
zachodni imperialiści rozrzucali z samo�
lotów stonkę na nasze uprawy kartofli.
Milicja Obywatelska gorliwie wykonując
jedynie słuszne wytyczne Polskiej Zjed�
noczonej Partii Robotniczej, wystawiała
posterunki i odbierała nielegalną kon�
trabandę. Dzięki temu w jej domach nie
brakowało jedzenia. Polski rolnik – kułak
– jest odporny i wytrzymały. Niejedna
rodzina w mieście zawdzięczała przetrwa�
nie właśnie jemu.
W owym czasie były w Raszynie
dwa sklepy spożywcze. Jeden, przy
Kościele prowadziła Pani Wandlowa - 
drugi w pobliżu młyna - prowadził Pan
Kręgielewski. Poza starymi, przedwo�
jennymi domami wzdłuż Alei Krakow�
skiej, teren Raszyna zajmowały pola
uprawne, ciągnące się aż do granic lot�
niska. Ze schodów domu przy ulicy Sło�
necznej dzieciarnia obserwowała startu�
jące samoloty. Wieczorami podziwialiśmy
smugę lotniskowego reflektora. Dzie�
cinny świat obserwacji pierwsza zakłóciła
budowa osiedla domów jednorodzinnych
w kwadracie ulic: Sportowa, Szkolna,

Tadeusz Strzelczyk z żoną w 1987 r. © Arch. cyfrowe GBP

Poniatowskiego, Lotnicza. Po jakimś cza�
sie wybudowano pawilon handlowy przy
ulicy Poniatowskiego. Sprzedawano w nim
różne towary. Od kilku lat mieści się tam
doskonały sklep spożywczy „Smakosz” /
„Puchatek”.
Miła obsługa...
Piękne panie uwijają się non stop.
W pocie czoła obsługują wszystkich w mig.
Jeszcze tylko z kasy kwit i dla domu mamy
wikt--.
...i dobra jakość towaru zapewnia duże
zainteresowanie klientów. Sklepów i towa�
rów jest obecnie mnóstwo. Płody rolne
odstawiane są do hurtowni samochodami,
a wozy i sanki poszły w odstawkę. Jak
wygląda obecny dojazd do stolicy – każdy
widzi. Jednego tylko szkoda … pięknych
i pracowitych koni.
Tadeusz Strzelczyk

Wolnoć Tomku w swoim domku?
Do redakcji Kuriera Raszyńskiego czy�
telnicy przesyłają czasem maile z prośbą
o interwencje w kwestiach, które ich  
drażnią i przeszkadzają. Wśród ostatnio
poruszanych spraw na uwagę zasługuje
wykorzystywanie wspólnej przestrzeni
publicznej w sposób, który jednym służy,
a innym utrudnia życie.  
Pierwszym miejscem, w sprawie któ�
rego kilkakrotnie interweniował jeden
z mieszkańców Raszyna, jest chodnik
przy TESCO na Młynarskiej, zastawiony
stoiskami z zieleniną. O tym, że są one
tam potrzebne, świadczą liczni klienci.
Nie ulega natomiast wątpliwości, że, jak
pisał do mnie wspomniany mieszkaniec,
skrzynki ustawione po obydwu stronach
chodnika lub wprost na nim, utrudniają
przejście. Na drodze przechodniów stoją
też klienci, którzy dokonują zakupów.
Dodatkową sprawą w tym miejscu, na co
również zwraca uwagę adresat e-maili do
redakcji, są zaśmiecone pobliskie trawniki
i przepełnione kosze na śmiecie. Wydaje
się, że zaistniały problem można rozwią�
zać „nie wylewając dziecka z kąpielą”.
Sądzę, że wystarczyłoby inne usytuowanie
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straganów, choćby po jednej stronie chod�
nika, albo przynajmniej naprzemiennie,
a nie w tej samej linii, aby jedni mogli
kupować świeże, dorodne warzywa
i owoce, a inni przechodzić bezkolizyj�
nie chodnikiem. Firmy sprzątające nale�
żałoby uczulić na częstsze opróżnianie
koszy, Urząd Gminy prosić o ewentualne
dostawienie dodatkowych, zaś mieszkań�
ców o trafianie papierkami i ogryzkami do
kosza. W ten sposób można by problem
rozwiązać. A co Państwo na to?
Autorem kolejnego maila, tym razem
wysłanego do Urzędu Gminy jest pra�
cownik fir my wywożącej śmiecie
z terenu Dawid Bankowych. Zwrócił
się on z prośbą o interwencję u jednego
z mieszkańców wsi, który nie tylko usta�
wia swój samochód na drodze dojazdowej
do innych posesji, ale proszony o przesu�
nięcie pojazdu tak, aby śmieciarka mogła
dostać się do innych domów – odmawia.
Jego zdaniem pracownicy MZO „mogą
chodzić po pojemnik”. Ci z kolei zapro�
testowali, pisząc, że następnym razem
śmieci nie odbiorą. A o tym co Państwo
sądzicie?
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Utrudnione przejście chodnikiem przed TESCO © M. Kaiper

Samochód tarasujący drogę © MZO Pruszków

Jak widać, korzystanie z terenów
wspólnych rodzi niejednokrotnie kon�
flikty. Sprzeczne interesy użytkowników
są nieraz trudne do pogodzenia. Tylko od
wzajemnej tolerancji, liczenia się z potrze�
bami sąsiadów, zależy, czy   będziemy
potrafili to robić.		  Małgorzata Kaiper

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Raszyn lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
„Nie wrócą te lata…

Ewa Korporowicz, Edyta Pengryn,
Swietłana Żarczyńska © A. Pluta

– to program literacko-muzyczny, wspo�
mnieniowy o powojennym Raszynie,
który na scenie Filii GOK-u w Falentach
zaprezentowali w kwietniu nasi utalen�
towali mieszkańcy Raszyna. W tę retro�
spektywną, sentymentalną podróż zapro�
siła licznie zgromadzoną publiczność
instruktorka GOK-u Ewa Korporowicz,
dokonując adaptacji tekstów Tadeusza
Strzelczyka, rozmiłowanego w Ziemi
Raszyńskiej i jej historii. Zapowiadając
program Ewa Korporowicz podkreśliła, że
wprawdzie te lata nie wrócą, ale pamięć
i wspomnienia pozostaną. „Program skie�
rowany jest do wszystkich mieszkań�
ców - mówiła - tych którzy mieszkają tu
z dziada pradziada i z nostalgią przypo�
mną sobie lata 50-te i 60-te ubiegłego
wieku i do tych, którzy zamieszkali tu
niedawno i także chętnie zapoznają się
z historią Raszyna przedstawianą w spo�
sób melancholijno-humorystyczny”.
I faktycznie tak było. Raz kręciła się
w oku łza ze wzruszenia, innym razem
widzowie pękali ze śmiechu. Było

Jerzy Łysik, Anna Winterot
© A. Pluta

i o pasterkach, na które do raszyń�
skiego kościoła przyjeżdżały całe rodziny
saniami zaprzężonymi w konie i o tzw.
Rynku przy austerii, o Cyganach rozbi�
jających swój obóz nad Raszynką, o słyn�
nych „dechach”, czyli miejscu do zabaw
tanecznych każdego roku wiosną budo�
wanych przez miejscowych strażaków,
o szkole, o autobusie nr 130, który kur�
sował z Okęcia do kościoła, o maglu przy
Alei Krakowskiej, o fryzjerze, o poczcie,
o Kinie objazdowym, o kolejkach z lat
sześćdziesiątych, o folklorze, o służ�
bie zdrowia itp. Wspomnieniowe tek�
sty Tadeusza Strzelczyka, prezentowane
wspaniale przez Annę Dutkę, Teresę Koła�
tek, Tomasza Lewandowskiego, Teresę
Magnuszewską, Alinę Wolską, Tadeusza
Strzelczyka, Teresę Petrykę, przeplatane
były popularnymi piosenkami z daw�
nych lat w wykonaniu Izabeli Makar�
skiej, Marii Sulich, Ewy Korporowicz,
Edyty Pengryn, Świetłany Żarczyńskiej,
Anny Winterot i Jerzego Łysika, przy
akompaniamencie Pawła Wiśniewskiego

(instruktora GOK-u). Podkreślić wypada
fakt, że zarówno autorzy, jak i wykonawcy
to mieszkańcy naszej gminy. Ewa Korpo�
rowicz nie tylko napisała scenariusz, ale
także reżyserowała spektakl, za który ser�
decznie podziękował pan wójt Andrzej
Zaręba, podkreślając jego niepowtarzal�
ność i wyjątkowość. Opracowaniem mul�
timedialnym zajął się Tadeusz Strzelczyk,
a obsługą techniczną Aleksander Korpo�
rowicz. Żywię głęboką nadzieję, że miesz�
kańcy Raszyna, nie raz jeszcze ten pro�
gram zobaczą, bo warto. Podobnie jak
warto było obejrzeć „Wystawę starych
fotografii Raszyna i jego mieszkańców”,
opracowaną przez panią Annę Plutę, gra�
fika GOK-u. Od maja można ją oglądać
w raszyńskiej Bibliotece Publicznej. Pre�
zentowane fotografie pochodzą z albumu
rodzinnego pani Krystyny Jankowskiej
oraz ze zbiorów Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raszynie. Pani Krystyna Jan�
kowska zmobilizowała także znajomych,
którzy wypożyczyli zdjęcia z własnych
albumów. Są to: Jadwiga Taras, Aleksandra
Rosłon, Teresa Szostak, Krzysztof Kręgie�
lewski. Serdecznie Państwu dziękujemy.
Dziękujemy także wszystkim tym, którzy
z potrzeby serca, spontanicznie przynoszą
do GOK-u różne pamiątki, przedmioty,
wydawnictwa związane z Raszynem,
z intencją, by je wyeksponować w budo�
wanym Centrum Kultury i Dziedzictwa,
a szczególnie pani Honoracie Kaszubie,
którą można nazwać miłośniczką i straż�
niczką dziedzictwa kulturowego Gminy
Raszyn.
Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u

Letni recital Izabeli Makarskiej
8 sierpnia w sali GOK w Urzędzie Gminy
Raszyn, w ramach comiesięcznego spo�
tkania Klubu Seniora z Raszyna, ze spa�
niałym koncertem wystąpiła utalento�
wana seniorka, a zarazem Radna Gminy
Raszyn Pani Izabela Makarska. Na jej
recital przybyli przedstawiciele władz
samorządowych naszej gminy tj. pan wójt
Andrzej Zaręba, pani v-ce wójt Marzena
Lechańska, radni: pani Teresa Nowak, pan
Tadeusz Pawlikowski, pan Kazimierz Wie�
czorek z małżonką. Obecna była również
redaktor naczelna Kuriera Raszyńskiego
pani Małgorzata Kaiper. Artystce akom�
paniował muzyk i nauczyciel, podpora
raszyńskich talentów – Pan Piotr Piskorz.

Pani Izabela wprowadziła zebranych
w klimat wspaniałych utworów z reper�
tuaru takich gwiazd jak : Irena Santor,
Irena Jarocka, Anna Jantar, Anna German,
Zdzisława Sośnicka, Halina Kunicka,
Eleni i Wiesław Ochman oraz włoskiego
duetu Rominy Power i Al Bano, a także
zespołów: Bratanki i Kombi. Pięknie
zaśpiewane utwory bardzo podobały się
publiczności, która okazywała to grom�
kimi oklaskami i prośbą o podwójny bis.
Podziękowania za występ pani Izabeli zło�
żył pan wójt i pozostali goście, zaś piękny
bukiet kwiatów był wyrazem uznania od
zarządu i członków Klubu Seniora.
Zofia Kaiper

Spiewająca radna Izabela Makarska.M.Kaiper
© M. Kaiper
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IMPREZY GOK-u

Polskie Madonny w malarstwie i poezji…
„Litania polska” księdza Twardowskiego w filii GOK-u w Falentach

Organizatorki i wykonawcy © A. Pluta

To wieczorne majowe spotkanie w Filii
GOK-u w Falentach było prawdziwą
ucztą dla miłośników poezji księdza Jana
Twardowskiego, który prostymi słowami
przedstawiał niezwykle mądrą i głęboką
refleksję nad światem. Jego maksyma:
„W życiu najlepiej, kiedy jest nam dobrze
i źle. Kiedy jest nam tylko dobrze – to nie�
dobrze”, towarzyszy mi w życiu prywat�
nym i w pracy w GOK-u. Równie zafascy�
nowana twórczością poety jest pani Zyta
Stapel, przewodnicząca Klubu Seniora
„BRZOZA” w Falentach. Od kilku lat
nosiła się z zamiarem prezentacji na sce�
nie słynnej „ Litanii Polskiej”. Uznając, że
sama recytacja wierszy  nie byłaby pełna
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bez wizerunków Madonn, stanowiących
inspirację do napisania dziewięćdziesię�
ciu  trzech inwokacji, pani Zyta poprosiła
do współpracy panią Karolinę Żarczyń�
ską, która przygotowała, profesjonalnie,
z dużym pietyzmem prezentację multi�
medialną. Wzbogaciły ją teksty poetyckie
zaprezentowane przez członków Klubu
Seniora „BRZOZA”: Teresę Kołatek,
Teresę Magnuszewską, Edmunda Kania,
Irenę Słowińską, Teresę Petrykę, Kazi�
mierza Choromańskiego, Kordulę Gry�
glak i Weronikę Foryś. Recytację inwoka�
cji poprzedził koncert pieśni maryjnych,
w wykonaniu zespołu „RYBIANIE”,
z akompaniamentem pana Piotra Pisko�
rza. Zwieńczeniem występu był kantyk
Wielbi dusza moja Pana, zaśpiewany pięk�
nie przez Swietłanę Żarczyńską, która
także zaaranżowała i wykonała z miesz�
kańcami Falent okolicznościową wystawę
pt. „Kult Maryi w naszych domach”.
Wprowadzając w nastrój wieczoru pani
Zyta Stapel nawiązała także do Dnia
Matki oraz do tradycji polskich nabo�
żeństw majowych. Szczególnymi Gośćmi  
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tego wzruszającego spotkania byli księża:
Zdzisław Karaś, proboszcz parafii Raszyn,
Grzegorz Jaszczyk – proboszcz Parafii
Dawidy, oraz siostra Jana Cieślik – prze�
łożona Domu Sióstr Opatrzności Bożej
w Raszynie.      Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK-u
„Litania Polska” jest dziełem niezwykłym – w obecnym
kształcie powstawała przez 44 lata; nie ma pewności,
czy jest dziełem zamkniętym i czy biografowie w rękopisach Księdza jeszcze czegoś nie znajdą. Tekst składa się
z 93 inwokacji wraz ze wstępem i zakończeniem do Chrystusa Miłosiernego. Oryginalność tego utworu polega
na tym, że ukazano w nim kult Maryi w naszym kraju.
Ksiądz Jan, zachwycony wizerunkami Marii Panny
w różnych kościołach i kaplicach, pisał do Niej króciutki
modlitwy. Z niezwykłym wzruszeniem odnosił się do tych
wizerunków i posągów, które przywieziono z zagranicy
wschodniej, i do tych, które powstawały w miejscach kaźni
Polaków.
W tych krótkich wierszach-modlitwach pojawiają się
liczne symbole i motywy historii Polski. Są tu prośby
o błogosławieństwo dla ojczyzny, regionów, miast i ludzi
wykonujących różne zawody. Przywoływani są nie tylko
królowie, którzy przed wyprawami wojennymi modlili się
do Matki Boskiej, ale również mieszkańcy miast i wiosek
– skrzywdzeni, cierpiący uwięzieni i upokorzeni. To przed Jej
obliczem płakali, błagali i dziękowali za otrzymane łaski.
To Ona, po latach, wędrowała od parafii do parafii okazując nam Swe oblicze, a kiedy było to zabronione, wędrowała „niewidzialnie” – widz widział bowiem tylko same
ramy. Ksiądz Jan Twardowski pozwala nam modlić się
do Najświętszej Marii Panny swoimi słowami. Ułożone
przez niego strofy brzmią jak słowa każdego z nas, jakby
zawsze tkwiły w naszej podświadomości. Ksiądz wypowiedział je za nas, i dla nas.                            Zyta Stąpel

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Coraz większe
cyfrowe archiwum…
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
(CATL) działające przy naszej bibliotece
sukcesywnie się powiększa. Do tej pory
na stronie projektu (www.raszyn.archiwa.
org) opublikowaliśmy blisko 100 archiwa�
liów, w przeważającej większości starych
fotografii. W kolejce na publikację czeka
kolejnych 200 zdjęć. O ile pozwalają na to
okoliczności, dokładamy wszelkich starań,

gminy Raszyn: Tadeusz Strzelczyk, Irena
Mostowska-Waś, Jan Chałupczak, Kry�
styna Jankowska, Beata Adamiak, Maria
Załęska oraz Aleksandra Rosłon. Za każde
udostępnione zdjęcie bardzo gorąco dzię�
kujemy nie tylko w imieniu swoim i koor�
dynatora projektu – Fundacji Ośrodka
Karta, ale także w imieniu mieszkańców,
użytkowników sieci CATL, regionalistów
i przyszłych pokoleń, którym projekt jest
dedykowany. Zachęcamy również do udo�
stępniania swoich rodzinnych pamiątek,
ponieważ każde zdjęcie czy dokument
ma nieocenioną wartość.
Łukasz Żywulski

Filmy w zbiorach
biblioteki

Uroczyste otwarcie wybudowanej w czynie społecznym
ulicy Mokrej w Raszynie, 15 listopada 1975

aby fotografie i dokumenty były szczegó�
łowo opisane, tzn. zawierały nazwę autora
zdjęcia, czas, miejsce i okoliczności wyko�
nania oraz identyfikację uwiecznionych
na nim osób.
Do tej por y, pomoc przy ratowa�
niu lokalnego dziedzictwa kulturo�
wego okazali mieszkanki i mieszkańcy

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią
od lipca br. biblioteka (siedziba główna) 
rozszerza swoją ofertę o nowy rodzaj
zbiorów – filmy. Pierwszych kilkadziesiąt
tytułów już można wypożyczać, w trak�
cie opracowania jest około 200 kolej�
nych. Okres wypożyczenia, podobnie
jak w przypadku audiobooków, wynosi
14 dni. Do zgromadzenia sporej kolekcji
filmowej bardzo przyczynili się darczyńcy,
którym w imieniu swoim i naszych czy�
telników bardzo serdecznie dziękujemy!
Pełny zasób zbiorów audiowizualnych
można przejrzeć poprzez katalog online
biblioteki dostępny na stronie interneto�
wej (baza Multimedia). Zapraszamy!

Bibliotekarze
z Raszyna promują
swój zawód

Irena Waś z domu Klein z mamą Marią
© Kolekcja rodziny Waś

Biblioteka w Raszynie zakończyła nie�
dawno udział w ogólnopolskim projekcie
„Praca.Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy” skierowanym do osób
poszukujących pracy, zamierzających ją
zmienić lub przekwalifikować się. Biblio�
tekarze zostali przeszkoleni w jaki spo�
sób działać w tym obszarze na gruncie
swojej społeczności lokalnej oraz zorga�
nizowali warsztaty dla gimnazjalistów
– przyszłych uczestników rynku pracy.
Jednym z założeń projektu było powsta�
nie serwisu www.praca-enter.pl, w którym
publikowane są informacje, porady, arty�
kuły, narzędzia autodiagnostyczne oraz
bogaty katalog zawodów, w szczególności
tych deficytowych. Katalog ma przybliżyć
specyfikę poszczególnych profesji także
poprzez krótkie wywiady i filmy promo�
cyjne. W serwisie ukazał się niedawno

krótki film przygotowany na zlecenie Fun�
dacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
na temat zawodu bibliotekarza, określa�
nego przez specjalistów jako rozwojowy.
Miło nam poinformować, że do realiza�
cji filmu Fundacja zaprosiła raszyńską
placówkę i jej zespół pracowników! Film
można oglądać poprzez stronę inter�
netową http://praca-enter.pl/ wchodząc
w „katalog zawodów” lub bezpośrednio
na stronie serwisu Vimeo pod adresem
http://vimeo.com/69458058. Jesteśmy
dumni, że biblioteka właśnie naszej gminy
została wybrana przez Fundację do przed�
stawienia i promocji zawodu w ogólnopol�
skim serwisie.
Łukasz Żywulski

„Historia
a prawa człowieka”
W darze od Fundacji Ośrodka „Karta”
otrzymaliśmy podręcznik „Historia
a prawa człowieka” jako rezultat pro�
jektu „Biblioteka miejscem edukacji o pra�
wach człowieka: podręcznik dla edukato�
rów oraz szkolenia”. Publikacja ta może
służyć jako kompendium wiedzy i zbiór
materiałów pomocniczych do realizacji
zajęć z edukacji historycznej w połącze�
niu z edukacją na rzecz praw człowieka.
Książka zawiera rys historyczny i obecną
sytuację praw człowieka, gotowe scena�
riusze warsztatów wzbogacone licznymi
materiałami źródłowymi, a także porad�
nik metodyczny opracowany przez pro�
fesjonalnych trenerów edukacji na rzecz
praw człowieka. Publikacja ta może być
inspiracją do przygotowania autorskich
scenariuszy i podjęcia wyzwania poprowa�
dzenia warsztatów na ten temat. Podręcz�
nik dostępny jest w bibliotece do skorzy�
stania na miejscu lub w postaci e-booka
na stronie internetowej Fundacji Ośrodka
Karta www.karta.org.pl.

Bibliomobil
jeździ dalej!
Drodzy Czytelnicy, miło nam poinformo�
wać, że pilotażowy projekt „Bibliomobil
– raszynoteka na czterech kółkach” spo�
tkał się ze sporym zainteresowaniem,
dlatego postanowiliśmy, że usługa będzie
bezterminowo kontynuowana. Mieszkań�
ców gminy, którzy chcą korzystać ze zbio�
rów biblioteki, ale z różnych względów
życiowych trudno im do niej dotrzeć,
prosimy o zgłoszenia na numer telefonu
22 720 03 81 lub e-mail: gbp@raszyn.pl.
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Nowe oblicze raszyńskich obiektów sportowych
Podczas letniej przerwy konserwacyjnej w Gminnym Ośrodku Sportu w Raszy�
nie, która trwała podobnie jak zeszłoroczna 4 tygodnie, wykonaliśmy kolejne
remonty, modernizacje i inwestycje we wszystkich obiektach GOS-u: pływalni,
boiskach Orlik, boisku Wronik oraz stadionie.

Audyt i renowacja budynku pływalni
Rozpoczęcie prac poprzedziliśmy audy�
tem wykonanym przez profesjonalną fir�
mie Sopro, który pozwolił nam ocenić
stan basenu. W wyniku kontroli wszyst�
kich ważnych elementów obiektu podjęli�
śmy decyzję o zakresie niezbędnych prac
oraz podziale obszarów konserwacji ze
względu na ich priorytet. Na przestrzeni
11 lat remonty miały bowiem charakter
kosmetyczny i doraźny, czego efektem jest
konieczność przeprowadzenia na przy�
kład gruntowego remontu dachu. Spe�
cjalistyczne firmy dokonały przeglądów
technicznych urządzeń, renowacji zostało
poddane wnętrze budynku. Puste baseny
zostały wyczyszczone, wymieniono popę�
kane płytki, wszystkie fugi zastąpiono
nowoczesnymi epoksydowymi. Wymie�
niono wodę w nieckach basenowych,
konserwacji poddano wszystkie elementy
ceramiczne i metalowe, umyto i zdezynfe�
kowano płytki i kafelki na ścianach oraz
na podłodze, niecki basenowe, pobocza,
plażę, nogo-myjki, pomieszczenia natry�
skowni, szatnie oraz pomieszczenia sąsia�
dujące bezpośrednio z basenem.

podkładki na wkrętach trzymające płytę
uległy, z uwagi na korozję i pękanie,
zniszczeniu, co spowodowało, że „łby”
wkrętów nie były w stanie utrzymać dłu�
żej płyt. Dokonaliśmy dokładnego prze�
glądu mocowań płyt i zdecydowaliśmy się
na wymianę wszystkich wkrętów mocują�
cych płyty na ocynkowane i oksydowane,
posiadające atest odporności na czynniki
szkodliwe, typu chlor, para wodna, che�
mia basenowa. Wybrana firma dekarska
wymieniła po 9 sztuk śrub w 1280 sztu�
kach płyt !!! Na rusztowaniach rozstawio�
nych w pustych nieckach basenowych,
przez 8 dni pracowała nad tym kilkuoso�
bowa ekipa dekarska.

Remont zadaszenia od wewnątrz © R. Ulewicz

Czysta woda w basenie
Dzięki wymianie w 2012 r. sterownika
dozującego chemię basenową od ponad
roku wyniki badań wody mamy najlep�
sze w powiecie! Wymagania dotyczące
jakości wody w basenach publicznych,
oprócz odpowiednich parametrów fizyko�
chemicznych, odnoszą się również do wła�
ściwości bakteriologicznych wody, które
nie mogą stanowić zagrożenia dla zdro�
wia użytkowników. Woda basenowa musi
być odpowiednio dezynfekowana i pozba�
wiona zarazków chorobotwórczych. Basen
w Raszynie jest pod stałą kontrolą służb
sanitarnych, których badania potwier�
dzają odpowiednią jakość wody, prawi�
dłowe prowadzenie procesów technolo�
gicznych, a tym samym wysoką jakość
usług świadczonych przez Gminny Ośro�
dek Sportu.

Zakupiliśmy kolejne 58 sztuk modu�
łów filtracyjnych typu Com Pac niezbęd�
nych do prawidłowego funkcjonowania
tzw. podbasenia, czyli miejsca położonego
bezpośrednio pod zbiornikami z wodą.

Siłownia po remoncie © R. Ulewicz

solarium nie spełniające dzisiejszych
wymagań, w złym stanie technicznym
zostanie wymienione na nowoczesną, bez�
pieczną tubę solaryjną. Solarium będzie
równie nowoczesne jak wymienione
w ubiegłym roku sauny.
W czasie tegorocznej przerwy kon�
serwacyjnej odnowiliśmy też siłownię.
Zakupiliśmy specjalistyczną wykładzinę
niezbędną do ćwiczeń z wolnymi cięża�
rami, która pozwala na bezpieczny tre�
ning, a jednocześnie tłumi hałas. Kon�
serwacji oddano wszystkie urządzenia,
sprzęt siłowy oraz fitness. Dokonaliśmy
zmiany aranżacji siłowni: nowa kolory�
styka, podłogi, akcesoria i tapicerka ławe�
czek do ćwiczeń, zaś ściany zdobią banery
z sylwetkami ćwiczących osób. Wszystko
z myślą o użytkownikach. Dziś nasza
siłownia dorównuje poziomem do podob�
nych komercyjnych i nowoczesnych.

Remont schodów,
terenu przed basenem
i ogródka jordanowskiego

W tym roku wyremontowaliśmy kolejne
pomieszczenia pływalni. W łazience
oraz w pomieszczeniu solarium wymie�
niono glazurę, terakotę, akcesoria sani�
tarne, przerobiono elektrykę. Nowe, jasne
i estetyczne pomieszczenie zachęca do
korzystania z tej usługi. Stare 10-letnie

Podniesieniu estetyki i bezpieczeństwa
służy również generalny remont schodów
głównych – wejściowych przed pływalnią
oraz podjazdu dla niepełnosprawnych.
Skute zostały stare, popękane płytki,
wyrównana płaszczyzna robocza, poło�
żona hydroizolacja w systemie Mapei,
położone anty-poślizgowe, mrozoodporne
płytki. Przed budynkiem pływalni stanęły
nowe, estetyczne ławki ogrodowe oraz
gabloty zewnętrzne stojące na ogłoszenia.

Siłownia przed remontem © R. Ulewicz

Schody wejściowe przed remontem © R. Ulewicz

Remont solarium i siłowni

Konserwacja paneli sufitowych
Jednym z priorytetowych zadań oka�
zała się konserwacja paneli sufitowych
wiszących tuż nad nieckami baseno�
wymi. Niekonserwowane od ponad 10 lat
panele odstawały od profilu stropowego,

18

KURIER RASZYŃSKI NR 30 SIERPIEŃ 2013 | WWW.RASZYN.PL

REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH

400 kg nawozu „Hydrokomplex” oraz
450 kg trawy boiskowej pozwoli na roz�
grywanie meczów na świetnie przygoto�
wanym boisku. Plac gry został także pod�
dany zabiegom skaryfikacji, wertykulacji
oraz piaskowania.

Konserwacja i inwestycje
na Orlikach i Wroniku
Schody wejściowe po remoncie © M. Kaiper

W parku jordanowskim, tuż za pły�
walną, zmieniono piaskownicę dla dzieci
wraz z piaskiem ze specjalnym atestem
oraz zakupiono kolejne trzy elementy
integracyjne na plac zabaw dla dzieci.
Zewnętrzna firma ogrodowa wykonała na
zlecenie GOS-u usługę konserwacji tere�
nów zieleni przed obiektem pływalni oraz
w Parku Jordanowskim.

Na boisku Wronik   zamontowaliśmy
2 komplety jezdnych ławek rezerwo�
wych dla 12 osób, dzięki którym boisko
zostało pozytywnie zweryfikowane przez
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej i mogą
odbywać się na nim mecze „siódemek”,
„dziewiątek” w piłce nożnej chłopców
oraz dziewcząt, a także rozgrywki ligi
„oldboyów”. Konserwacji poddaliśmy
wszystkie boiska ze sztuczną nawierzch�
nią oraz powierzchnie tartanowe (boisko
„Wronik”, boiska „Orlik” przy ul. Prusz�
kowskiej i w Sękocinie). W nawierzchni
tartanowej usunięto uszkodzenia, a tartan
został umyty i poddany konserwacji.

Jesienią – remont dachu pływalni

Piaskownica przed remontem © R. Ulewicz

Piaskownica po remoncie © M. Kaiper

Remont oraz konserwacja
Stadionu im. Kazimierza Jedynaka
Całościowa konserwacja polegała na likwi�
dacji „dzikiej” bieżni oraz przeniesieniu
w korzystniejsze miejsce boiska do piłki
plażowej. W ramach tych logistycznych
zmian na terenie stadionu wygospodaro�
waliśmy miejsce na dodatkowe, boczne
boisko trawiaste do piłki nożnej, które
z pewnością ucieszy sportowców Klubów
Sportowych z Gminy Raszyn. Łącznie na
ww. potrzeby zakupiliśmy 48 m3 piasku
wiślanego, 240 m3 ziemi odchwaszczo�
nej do renowacji płyty trawiastej boiska
głównego, zasypania starej bieżni, boiska
do piłki plażowej oraz nowopowstałego
boiska pomocniczego do piłki nożnej.

Pod koniec sierpnia wyłonimy, zgod�
nie z procedurą zamówień publicznych,
wykonawcę częściowego remontu dachu
pływalni. Stan techniczny pokr ycia
dachowego, koryta odprowadzającego
wodę opadową z połaci dachowej i panela
maskującego wymaga wykonania tej pracy
jeszcze przed zimą.
Wykonane prace remontowe, konser�
wacje oraz przeglądy obiektów Gmin�
nego Ośrodka Sportu to szereg zabiegów
zapewniających bezawaryjne funkcjono�
wanie pływalni i pozostałych obiektów
przez kolejny rok oraz następne lata. Bez�
pieczeństwo oraz komfort użytkowników
obiektów sportowych będzie zawsze dla
mnie priorytetem. Dołożę wszelkich sta�
rań, by gwarancja jakości oraz Obsługa
Klienta były na najwyższym poziomie,
a użytkownicy byli zadowoleni z obiek�
tów oraz oferowanych usług. Dziś drobne
naprawy na pływalni już nie wystarczą.
To tak, jak 10-letni nie remontowany,
mocno eksploatowany dom, w którym
po latach niezbędny staje się remont
generalny.
W imieniu Gminnego Ośrodka Sportu
pragnę złożyć podziękowania wszystkim
pracownikom oraz firmom współpracującym z nami w trakcie przerwy konserwacyjnej za wniesiony wkład pracy, użytkownikom oraz klientom za zaufanie,
instytucjom nas wspierającym oraz sponsorom, a także władzom Gminy Raszyn
oraz Radzie Gminy Raszyn za wsparcie
oraz owocną współpracę.
Dyrektor GOS-u w Raszynie mgr Katarzyna

P ŁY WA L N I A :

Klimaszewska

–	remont drewnianych płyt stropu
wewnętrznej części na pływalni,
łącznie poprawiono stan mocowań
1280 sztuk płyt, na każdej płycie
dokręcono po 9 sztuk, łącznie zamo�
cowano 11 520 sztuk śrub ze stali
nierdzewnej!!!
–	kompleksowa wymiana 100% fug
w obu nieckach basenowych fugami
epoksydowymi marko Sopro
–	zakup pompy obiegowej do cie�
płej wody dla obiektu pływalni
ups32‑80N, 230V firmy Valmark
–	wymiana uszkodzonych kafelków na
plaży pływalni, w nieckach baseno�
wych oraz w szatniach
–	kompleksowe malowanie szatni, cią�
gów korytarzowych, widowni oraz
pływalni
–	w y m i a n a k ó ł p a s o w y c h
w wentylatorowi
–	wymiana filtrów powietrznych
–	wymiana filtrów w systemie uzdat�
niania wody
–	wymiana pompy oscylacyjnej
do wody ciepłej

SIŁOWNIA:

–	zakup i montaż specjalistycznej
wykładziny pozwalającej na ćwicze�
nia z wolnymi ciężarami, podłoga
typu puzzle w formacie 1m x 1m
w kolorze szarym oraz niebieskim
(47m2/46m2), łącznie 93m2, presti�
żowej firmy Eleiko (produkującej
sztangi, sprzęt oraz akcesoria dla
ciężarowców)
–	konserwacja wszystkich urządzeń
na siłowni, malowanie, wymiana
obić

P R Z E G L Ą DY:

–	zjeżdżalni wodnej na basenie
–	szczelności instalacji gazowej
na obiekcie pływalni oraz stadionie
–	przepompowni deszczówki na tere�
nie pływalni
–	pieców grzewczych na „podbaseniu”
–	pomiar ochrony przeciwpożarowej
na pływalni
–	pomiar rezystancji na pływalni
–	instalacji odgromowej na pływalni
–	wentylacji wszystkich kanałów
na pływalni

TRENER SEKCJI BOKSERSKIEJ
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA
treningi odbywają sie w poniedziałki
środy i piątki w Szkole Podstawowej w
Raszynie. Grupa początkująca i dzieci
spotyka się o16:30. Grupa rekreacyjna
i zawodnicza o godz. 18:00.
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RASZYNIACZEK
Dzień dobry!

VII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE PLASTYCZNE „KOT 2013” Młodzi uczestnicy
zajęć plastycznych GOK-u wzięli po raz pierwszy udział w VII Ogólnopolskim Biennale Plastycznym „KOT”, organizowanym przez Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci
i Młodzieży we Wrocławiu.
Celem Biennale jest pobudzenie wyobraźni plastycznej oraz prezentacja twórczych
plastycznych możliwości dzieci i młodzieży, a także wymiana doświadczeń i wiedzy
w zakresie stosowania różnych technik plastycznych.
W tegorocznym biennale wzięła udział imponująca liczba uczestników z całej Polski
– 4997 osób. Miło nam poinformować, iż praca siedmioletniej Marty Iwickiej została
zakwalifikowana do prezentacji podczas biennale. Prace Marty i pozostałych osób
uczestniczących w konkursie oceniało jury w składzie:
– Joanna Teper – Akademia Sztuk Pięknych, wydział Ceramiki i Szkła, artysta ceramik
– Justyna Szałamacha – historyk sztuki i artysta plastyk
– Jacek T. Marek – dyrektor Zespołu „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
– Bartosz Ślusarski – artysta malarz;
– Marta Jarosz – artysta malarz, pomysłodawca konkursu.
Wybrano na wystawę 180 prac. Wystawa pokonkursowa w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 20 czynna będzie w okresie
od 28 czerwca i zakończy się 21 października 2013 roku uroczystym finisażem oraz
aukcją charytatywną na rzecz wrocławskiego Schroniska dla zwierząt.
Dziękuję za uczestnictwo młodym artystom z Raszyna, których piękne prace (wykonane
pod kierunkiem artysty plastyka pani Anny Sołtysiak, instruktora GOK-u) z przyjemnością Wam prezentuję. Tradycyjnie czekam na prace o tematyce wakacyjnej, życząc
miłego końca wakacji.
Pozdrawiam Raszyniaczek!

VII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE
PLASTYCZNE „KOT 2013”
Praca zakwalifikowana do prezentacji podczas biennale:

Marta Iwicka, lat 7, opiekun: artysta plastyk Anna Sołtysiak,
Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie
Pozostałe prace wysłane na konkurs
przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie:

Helena Sokołowska, lat 10, opiekun: art. Anna Sołtysiak
Dominika Jarmużyńska, lat 15, opiekun: art. Anna Sołtysiak

Emilia Krajewska, lat 10, opiekun: art. Anna Sołtysiak

Kajetan Szymczyk, lat 10, opiekun: art. Anna Sołtysiak

Zapraszamy ! Samodzielnie wykonane, podpisane prace (imię, nazwisko, wiek autora) należy dostarczać codziennie w godz. 10.00 - 18.00
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