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KURIER
RASZYŃSKI

Brwinów 25%Dochody: 84 479 169
Wydatki inwestycyjne: 21 247 673

Grodzisk Maz. 18,2%
Dochody: 153 964 406

Wydatki inwestycyjne: 28 150 000

Nadarzyn 31,1%

Dochody: 74 691 521

Wydatki inwestycyjne: 23 255 897

Piastów 3,3%
Dochody: 59 971 284

Wydatki inwestycyjne: 1 979 800

Raszyn 36,3%
Dochody: 98 117 366

Wydatki inwestycyjne: 35 635 942

Pruszków 17,9%
Dochody: 168 657 555

Wydatki inwestycyjne: 30 245 080

Michałowice 20%
Dochody: 87 008 853

Wydatki inwestycyjne: 17 925 437

Milanówek 18,2%
Dochody: 59 969 959

Wydatki inwestycyjne: 10 936 591

Lesznowola 8%

Dochody: 123 830 447

Wydatki inwestycyjne: 9 927 617

AKTYWNOŚĆ  INWESTYCYJNA 
WSKAŹNIKIEM ROZWOJU GMINY RASZYN

jesteśmy liderem w rankingu! (str. 10)
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SPOTKANIA W N. GROCHOLICACH

Grocholscy a Nowe Grocholice
17 grudnia 2013 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało decyzję uzna�
jącą za nieważne decyzje przekazujące Skarbowi Państwa grunty w Michałowi�
cach i Nowych Grocholicach należące do Barbary Grocholskiej. Rozstrzygnięcie 
wywołało protest obecnych właścicieli, ponieważ przeniosło na nich obowiązek 
wykazania praw do gruntów. Jako że najskuteczniejszą reakcją jest złożenie skarg 
na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, obydwa samorządy pod�
jęły szeroką akcję informacyjną tłumaczącą treś� decyzji oraz pomoc w formuło� tłumaczącą treś� decyzji oraz pomoc w formuło� treś� decyzji oraz pomoc w formuło�� decyzji oraz pomoc w formuło� decyzji oraz pomoc w formuło�
waniu skarg. Działania służyły też dementowaniu nieprawdziwych informacji, 
utrudniających skuteczne działania. Samorządy Michałowic i Raszyna przygo�
towały też stanowiska wobec decyzji, które przekażą władzom państwowym.

Spotkania z mieszkańcami 
Nowych Grocholic

W Gminie Raszyn odbyły się dwa spo-
tkania z mieszkańcami. Na pierwszym, 
zwołanym  4  stycznia  przez  radnego 
Sławomira  Haczkura,  Wójt  Andrzej 
Zaręba uspokoił zebranych, że decyzja 
nie odbiera automatycznie nieruchomości 
obecnym właścicielom i zaapelował, żeby 
posiadacze nie poprzestawali w staraniach 
o uzyskanie zasiedzenia.
  W kolejnym, zwołanym przez Wójta 
Andrzeja Zarębę spotkaniu uczestniczyło 
prawie 200 mieszkańców Nowych Gro-
cholic. Na zaproszenie przybyli z Mini-
sterstwa Rolnictwa: z-ca Dyrektora Depar-
tamentu Obrotu Ziemią – Lidia Kostańska 
i Naczelnik Wydziału Rewindykacji Adam 
Michałowski; Wójt Gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka, biegły geodeta Andrzej 
Włoczkowski, mecenas Michał Wójcik, 
sołtys Nowych Grocholic Ewa Surmacz, 
a z Urzędu Gminy Raszyn Wice wójt 
Mirosław Chmielewski i Zbigniew Tokarz, 
Kierownik GNR Gminy Raszyn. Pojawił 
się  również Włodzimierz Grocholski, 
przedstawiciel prawny 7/10 spadkobier-
ców Barbary Grocholskiej.
  –  Stoimy po jednej stronie barykady 
i powinniśmy wspólnie przeciwdziałać skutkom 
tej decyzji – powiedział na wstępie Wójt 
Andrzej Zaręba. Jego słowa, że decyzja 
Ministra Rolnictwa nie odbiera automa-
tycznie działek obecnym właścicielom, 

potwierdził Włodzimierz Grocholski, 
stwierdzając jednocześnie, że rodzina, 
którą reprezentuje, szanując święte prawo 
własności,  chce uzyskać odszkodowa-
nie od Skarbu Państwa, tak jak otrzy-
mała wcześniej w wyniku rozstrzygnięć 
podobnych spraw. Prosił, aby zaintereso-
wani kontaktowali się z jego kancelarią, 
deklarował też podjęcie rozmów z Gminą 
Raszyn.

Stanowisko Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedstawiciele Ministerstwa, poinfor-
mowali, że już w 1948 r. Ministerstwo 
Rolnictwa wiedziało, że wśród odebra-
nych działek znajdują się parcele sprze-
dane lub w stosunku do których sprze-
daż rozpoczęto.  (Warto przypomnieć, 
że według oświadczeń Barbary Grochol-
skiej w Osiedlu Nowe Grocholice niesprze-
danych było tylko 10 parceli). Wyjaśnili, 
że wszystkie parcele wpisane do decy-
zji z 1948 r. muszą być uwzględnione 
w obecnym rozstrzygnięciu. Ministerstwo 
w tego typu decyzjach orzeka dwojako: 
o nieważności poprzednich decyzji (taka 
jest decyzja grudniowa) lub, że decyzja 
wydana została z naruszeniem prawa. 
Pierwsza forma każe obecnym właści-
cielom  udowadniać  prawa  do  nieru-
chomości, druga, uznając nieodwracalne 
skutki prawne, przenosi na Skarb Pań-
stwa roszczenia odszkodowawcze byłych 

właścicieli.  Przedstawiciele  MRiRW 
zaznaczyli, że jeszcze nie zdarzyło się, 
żeby po  takich decyzjach ktokolwiek 
z legalnych właścicieli stracił własność. 
Mimo decyzji, właściciele i użytkownicy 
wieczyści mają prawo do dysponowania 
swoimi nieruchomościami.

Stanowisko Gminy Raszyn

Optymizmu  ich  nie  podzielał  Wójt 
Andrzej Zaręba, twierdząc, że nawet jeżeli 
decyzja wywłaszczająca była niezgodna 
z prawem, to Państwo powinno znaleźć 
systemowe rozwiązanie rekompensaty 
dla byłych właścicieli, zamiast wybiórczo 
uchylać konkretne decyzje, przenosząc na 
obecnych właścicieli trud udowadniania 
swoich praw.
  Wice  wójt  Mirosław  Chmielewski 
i Zbigniew Tokarz zaprezentowali mapę 
z zaznaczonymi 171 działkami parce-
lacyjnymi z 1948 r.  i 480 aktualnymi 
działkami  geodezyjnymi.  Około  200 
z nich ma księgi wieczyste i jest własno-
ścią, a spośród 119 należących do gminy 
część jest w użytkowaniu wieczystym lub 
użytkowaniu przez posiadaczy samoist-waniu przez posiadaczy samoist-
nych. Pozostałe to działki Skarbu Pań-
stwa użytkowane przez gminę oraz drogi 
będące własnością osób prywatnych.

Wzory skarg do WSA
Gmina Raszyn przygotowała 4 wersje 
skargi na decyzję (dostępne na stronie 
www.raszyn.pl), zależne od sytuacji praw-
nej nieruchomości, które, wraz z opłatą 
200 zł należy składać do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Można też skła-
dać wnioski o zwolnienie z opłaty. Mimo, 
że Dyrektor Lidia Kostańska powiedziała, 
że nie wysyłano zawiadomień do posia-ń do posia- do posia-
daczy  samoistnych, włodarze Gminy 
Raszyn prosili, aby oni również skargi 
wysyłali.

dokończenie na str. 4

Spotkanie 4 stycznia 2014 r. © M. Kaiper Spotkanie 18 stycznia 2014 r. © M. Kaiper



KURIER RASZYŃSKI NR 35 STYCZEŃ 2014  |  WWW.RASZYN.PL 3

STANOWISKO WŁADZ GMINY RASZYN

Stanowisko Samorządu Gminy Raszyn
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013 r. dotyczącej nieruchomości 
ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice”

Rada Gminy Raszyn i Wójt Gminy Raszyn wyrażą troskę i głębokie zaniepokojenie sposobem rozstrzygnięcia 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawy roszczeń spadkobierców Barbary Grocholskiej.

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydana została z naruszeniem podstawowych zasad demokra-
tycznego państwa prawa: zasady ochrony własności i praw słusznie nabytych oraz zasady zaufania obywateli 
do Państwa Prawa. Jest ona z pewnością wyrazem rekompensaty praw naruszonych przez decyzje nacjonali-
zacyjne, podjęta została jednak bez poszanowania interesów aktualnych właścicieli nieruchomości zlokalizo-
wanych na terenie Gminy Raszyn. 

Stwierdzenie przez Ministra braku potrzeby analizy wydanych decyzji pod kątem odwracalności ich skutków 
w znaczny sposób narusza podstawowe prawa nowych właścicieli. Dla spadkobierców Barbary Grocholskiej 
sposób określenia wadliwości wydanej decyzji nie ma zasadniczego znaczenia, gdyż nie tylko stwierdzenie nie-
ważności decyzji, ale i stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa pozwala na dochodzenie odszkodo-
wania na drodze cywilnoprawnej. Natomiast, dla obecnych właścicieli jest to okoliczność niezmiernie istotna. 

Nie podzielamy również poglądu Ministra, że cecha „nieodwracalności” może być związana jedynie z tymi 
skutkami prawnymi, które zostały wyzwolone przez decyzje dekretowe. Zmiany własności poszczególnych 
części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa Barbary Grocholskiej uniemożliwiają, nawet w sytu-
acji stwierdzenia nieważności orzeczeń o przejęciu na rzecz Państwa własności nieruchomości, zwrot przed-
miotowych nieruchomości spadkobiercom właścicieli. Organ administracji, w tym Minister Rolnictwa i Wsi, 
działając w granicach swojej właściwości i kompetencji nie ma żadnych możliwości prawnych zniweczenia 
skutków cywilnoprawnych powstałych w skutek zawarcia umowy sprzedaży. 

Nieprawidłowość decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w pełni uzasadnia jej 
zaskarżenie do sądu administracyjnego. Gmina Raszyn, jako odrębny od członków wspólnoty samorządowej 
podmiot może kwestionować ww. decyzję tylko w zakresie przysługującego jej prawa własności. Mimo świado-
mości, że prawa Mieszkańców Gminy Raszyn są naruszone generalnie w ten sam sposób jak prawa Gminy, nie 
mamy prawnych możliwości działania przed sądem w imieniu i na rzecz naszych mieszkańców. Mimo to, wła-
dze Gminy wykorzystują wszelkie dostępne środki, by wspierać indywidualne działania mieszkańców Gminy.

Jako przedstawiciele Samorządu Gminy Raszyn nie możemy się zgodzić z przerzuceniem odpowiedzialności 
za brak rozwiązań prawnych dotyczących roszczeń dawnych właścicieli na aktualnych użytkowników, któ-
rzy weszli w posiadanie gruntów, działając na podstawie zaufania do Państwa i stanowionego przezeń prawa.

Wójt Andrzej Zaręba i zaproszeni goście © M. Prażmowski
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RADA GMINY RASZYN

XLVII Sesja Rady Gminy Raszyn
Podczas sesji budżetowej 19 grudnia 2013 r., Radni podejmowali wiele decyzji 
określających działania Gminy Raszyn w 2014 r.

Program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
Gminy Raszyn na lata 2014-2018
Mieszkaniowy zasób Gminy Raszyn to 
85  lokali w 17 budynkach, w tym 50 
lokali wynajmowanych na czas nieozna-
czony w budynkach będących w całości 
własnością gminy, 12 lokali we wspólno-
tach mieszkaniowych, 22 lokale socjalne 
i 1  lokal wynajmowany na czas  trwa-
nia stosunku pracy. Budynki, w których 
lokale się znajdują, są w różnym stanie 
technicznym i standardzie. W najlep-
szej kondycji jest kompleks budynków 
z 48 mieszkaniami przy ul. Nadrzecznej 
w Raszynie. W najgorszym – budynek 
przy Olszynowej w Podolszynie Nowym, 
planowany do wyburzenia i postawienia 
w jego miejscu 16 lokalowego, z 13 socjal-
nymi. Na lokale socjalne będą też prze-
kwalifikowane zwalniane lokale komu-
nalne o najniższym standardzie. W latach 
2014-2018 planuje  się przeznaczenie 
na remonty ok. 224 000 PLN. Na listach 
oczekujących  jest  ponad 100  rodzin, 
w tym w sytuacji krytycznej 12.

Finansowanie Filii Wydziału 
Komunikacji i dofinansowanie 
Komendy Stołecznej Policji

Rada Gminy Raszyn podjęła, jak co roku, 
uchwały: o pokryciu kosztów działania 
(235 000 PLN) Filii Wydziału Komunika-
cji Starostwa Powiatowego,  dzięki czemu 
prawa jazdy i rejestrację samochodów 

możemy załatwiać w Raszynie, a także 
pokrycia kosztów dwóch etatów pracow-
ników kancelaryjno-biurowych w raszyń-
skim komisariacie.

Gminne Programy
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Rada Gminy przyjęła akty prawne określa-
jące działania samorządu w celu przeciw-
działania narkomanii i realizacji ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi w 2014 r. P. Beata 
Adamiak – Pełnomocnik Wójta ds. Profi-łnomocnik Wójta ds. Profi-nomocnik Wójta ds. Profi-
laktyki uzależnień, opisała zmiany, jakie 
zostały wprowadzone w stosunku do ubie-
głorocznych programów w związku z dia-ów w związku z dia- dia-
gnozą przeprowadzoną w 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 
na lata 2014-2020 
oraz budżet na 2014 r.

Obydwa projekty uchwał uzyskały pozy-
tywną,  z  uwagami,  opinię  RIO.  Ich 
uchwalenie poprzedziła dyskusja m.in. 
nad wprowadzaniem do WPF środków 
na dofinansowanie budowy komisariatu 
w Raszynie, czy też wycofania zakupu 
gruntu i budowy brakującego fragmentu 
Traktu Grocholickiego. Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Radni przegłosowali 
wynikiem 10:4.
  Przed  głosowaniem  nad  budżetem 
na  2014  r.  przeprowadzona  została 
dyskusja  oraz  głosowanie  nad  wnio-
skami  poszczególnych  komisji.  Wójt 

Andrzej Zaręba poinformował zebranych 
o  wprowadzonych  autopoprawkach. 
W głosowaniu 10 Radnych było za przy-
jęciem uchwały budżetowej, 4 przeciw. 
 Panie Wójcie, życzę powodzenia. Budżet 
nie jest łatwy, ale trzeba go realizować 
– powiedział po głosowaniu Przewodni-
czący Rady Gminy Raszyn Dariusz Mar-
cinkowski. Wójt Andrzej Zaręba dzięku-
jąc za przychylną ocenę projektu budżetu 
stwierdził, że jest to budżet utrzymujący 
tempo  rozwoju  gminy,  a  zamierzenia 
inwestycyjne są kontynuacją wcześniej 
podjętych. Stwierdził, że jest świadec-
twem poprawnie prowadzonej polityki 
inwestycyjnej, zakładającej harmonijne 
wykonywanie  inwestycji  przez  całą 
kadencję. Wójt podziękował Skarbnikowi 
Gminy p. Liliannie Kłos, która przygoto-
waniu obu uchwał poświęciła wiele czasu, 
często poza godzinami pracy. Jej zasługą 
jest też utrzymywanie dyscypliny w pla-
nowaniu wydatków. Podziękował też Prze-
wodniczącemu Rady i Radnym, mówiąc, 
że „W dniu dzisiejszym zrobiliśmy następny 
krok, dzięki któremu będziemy realizować nasze 
zamierzenia w 2014 r. 

Małgorzata Kaiper

Budżet zatwierdzony © M. Kaiper

dokończenie ze str. 2 |    Mec. Michał Wójcik 
uczulił mieszkańców, aby nie uśpiły ich 
stwierdzenia przedstawicieli Minister-
stwa Rolnictwa i rodziny Grocholskich. 
Potwierdził, że obecnie konieczne jest 
zaskarżanie  decyzji  do WSA. Zaape-
lował, żeby osoby mogące udowodnić 
30 lat władania nieruchomością, wystę-
powały do sądu o zasiedzenie, ponieważ 
to jedyna obecnie droga uzyskania prawa 
własności. Radna Maria Makarska dodała, 
że do okresu zasiedzenia liczy się też czas 
poprzednich posiadaczy.
  Wójt Gminy Michałowice Krzysztof 
Grabka, mówiąc, że u nich problem doty-
czy 1800 rodzin, potwierdził koniecz-
ność wspólnego działania i wystosowania 
do organów państwa żądania o zmianę 
decyzji  na nie naruszającą  interesów 

obecnych właścicieli. Na zakończenie 
Wójt Andrzej Zaręba ponownie prosił 
mieszkańców, aby składali skargi na decy-
zję, korzystając,  jeśli  tego potrzebują, 
z pomocy gminy.

Indywidualne spotkania 
z mieszkańcami

Od 21 stycznia rozpoczęła się, zorganizo-
wana przez Urząd Gminy Raszyn i sołtys 
Nowych Grocholic Ewę Surmacz, seria 
spotkań z mieszkańcami Nowych Gro-
cholic, podczas których każdy mógł indy-
widualnie zaprezentować swoją sprawę, 
zadać  pytania  urzędnikom  i  prawni-
kowi. Wiele osób skorzystało z propozy-
cji gminy, część jednak zdecydowała się 
rozwiązać problem we własnym zakresie.

Na zakończenie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decy-
dując o nieważności upaństwowienia 
majątku Barbary Grocholskiej, po raz 
kolejny stanął przeciwko właścicielom 
nieruchomości, przenosząc na nich kon-
sekwencje rozwiązywania sporu. Przyj-
mując prawo własności za święte, Pań-
stwo nie powinno stawiać przeciw sobie 
obecnych  i  byłych właścicieli,  każąc 
im, w procesach  cywilnych, udowad-lnych, udowad-
niać swoje racje. Takie właśnie stano-
wisko przyjmują władze Gminy Raszyn 
i Gminy Michałowice, prezentując  je 
mieszkańcom i występując z protestem 
do władz państwowych. 

Małgorzata Kaiper
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OTWARCIE PRZEDSZKOLA PRZY LOTNICZEJ

Nowa siedziba Przedszkola „W Stumilowym Lesie”
18 grudnia 2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego gminnego Przedszkola 
przy ul. Lotniczej. Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, witając zaproszonych 
gości: Radnych Gminy Raszyn, sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli, Dyrek�
torów Szkół i gminnych instytucji, księży dekanatu raszyńskiego z księdzem Pro�
boszczem Zdzisławem Karasiem oraz licznie przybyłych mieszkańców Gminy, 
przypomniał, że w podobnym czasie w 2011 r. nastąpiło otwarcie nowocze�
snego kompleksu boisk „Wronik 2011”, a rok później pierwszego etapu „Centrum 
medycznego Raszyn”. W tym też czasie zakończono budowę wielu ulic, chod�
ników oraz kanalizacji. Wszystkie te inwestycje nadrabiają wcześniejsze braki. 
Teraz przyszła kolej na nowe przedszkole.

Trochę historii

Przedszkole przy ulicy Lotniczej to inwe-
stycja skierowana do najmłodszych miesz-
kańców i ich rodzin, której celem było 
stworzenie nowoczesnego obiektu stwa-
rzającego właściwą bazę do prowadzenia 

edukacji na miarę XXI wieku i na euro-
pejskim poziomie. O budowę placówki 
w tym miejscu i tej wielkości Wójt stoczył 
prawdziwą batalię podczas sesji budżeto-
wej w styczniu 2011 r. Udało mu się wów-
czas przekonać radnych, że funkcjonowa-
nie dwóch placówek czterooddziałowych: 
na Lotniczej,  a później na Poniatow-
skiego (w miejscu starej placówki) będzie 
korzystniejsze, niż budowa 8-oddziało-
wego, piętrowego przedszkola, zwłasz-
cza, że nie wiadomo było, gdzie w trakcie 
budowy podzieją się przedszkolaki. 
  W ciągu półtora roku zmieniono plan 
zagospodarowania dla działek przy Lot-
niczej, stworzono koncepcje, a następ-
nie  projekt  placówki  i  po  uzyskaniu 

zezwolenia na budowę, w październiku 
2012  r  ekipa  budowlana  rozpoczęła 
prace. Późną jesienią 2013 r. obiekt był 
gotowy. Poza pięknym architektonicznie 
budynkiem, powstał plac zabaw, parkingi 
i ogrodzenie. Całość kosztowała 5,5 mln 
złotych. W środku znalazły się sale dla 
wszystkich pięciu oddziałów, obszerna 
aula widowiskowa  ze  sceną,  zaplecze 
kuchenne i administracyjne. Wszystko 
kolorowe, wygodne, przestronne. Zapro-
szeni na otwarcie goście bardzo pozytyw-
nie ocenili inwestycję. Ale, nie ulega wąt-
pliwości, że najważniejsze oceny należą do 
głównych gospodarzy placówki: personelu 
przedszkola z Dyrektor Magdaleną Koła-
kowską i dzieci ze „Stumilowego Lasu”.

Rodzicielskie Pogotowie 
Transportowe

Przeprowadzka, trudne logistycznie zada-
nie, udała się wyśmienicie. Zdaniem Pani 
Dyrektor to zasługa nie tylko personelu, 
który nie szczędził sił, ale w dużym stop-
niu Rodzicielskiego Pogotowia Transportowego. 
Dzięki pełnej mobilizacji już w sobotę 
w południe nowa siedziba przedszkola 
była gotowa na przyjęcie dzieci.
  – Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które 
pomagały przy przeprowadzce. Chętnych było 
tak wielu i byli tak doskonale zorganizowani, 
że nie dla wszystkich były zadania. Bez nich 
byłoby trudno uporać się ze wszystkim – mówi 
p. Dyrektor Magdalena Kołakowska.

Przedszkolaki 
w nowym przedszkolu 
W  poniedziałek,  27  stycznia  dzieci, 
odprowadzane często przez większą  niż 
zwykle asystę, przybyły do nowego „Stu-
milowego Lasu”. Na stronie przedszkola 
na facebooku pojawił się wpis: Dzisiaj, 
po raz pierwszy nowe mury Przedszkola 
Nr 2 „W Stumilowym Lesie” rozbrzmiały 
wesołymi głosami rozbrykanych przedszkola-
ków. Od malucha, po starszaka, każdy z cie-
kawością zaglądał we wszystkie zakamarki. 
Kolorowe sale, nowe meble, barwne szafki 
w szatni, plac zabaw… RADOŚĆ – jej 
dziś nie brakowało! Już wkrótce fotorelacja 
z pierwszych dni w przedszkolu przy ul. Lot-
niczej 43a.

Pierwsi goście

W  poniedziałek,  w  pierwszym  dniu 
w nowym przedszkolu, placówkę odwie-
dzili pierwsi goście: Wójt Andrzej Zaręba, 
jego z-ca Marzena Lechańska i p.o. Sekre-
tarza Michał Kucharski. Spotykając się 
z dziećmi z kolejnych grup Wójt przepro-
wadził małą sondę. Zgodnie z jej wyni-
kami,  żadne z dzieci nie  chce wrócić 
do starej placówki, a najbardziej podo-
bają im się: scena, nowe krzesełka, ściany, 
podłogi. Tygryski zachwycało też, że leżąc 
na dywanie mogą oglądać przez okrągłe 
okna chmury płynące po niebie. Dzieci 
rozwiały obawy, że zmiana miejsca może 
być dla nich trudna. Przechodząc przez 
kolejne pomieszczenia goście podziwiali 
też „kosmiczną kuchnię”, której wyposa-
żenie pozwala na gotowanie na miejscu 
doskonałych posiłków, zaplecze admi-
nistracyjne, a także dwa piękne akwaria 
zdobiące główny korytarz. Za kilka dni, 
po uruchomieniu Internetu, na Lotniczą 
zostania przeniesiony cały pion księgowy. 
Już niedługo dobre wspomnienia z Ponia-
towskiego zostaną zastąpione jeszcze lep-
szymi z Lotniczej.

Małgorzata Kaiper

W otwarciu przedszkola uczestniczyło wiele osób © A. Pluta

To duży wspólny sukces © H. Pasterska

Pierwsi goście © M. Kaiper
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Budżet Gminy Raszyn w 2014 roku
W grudniowym Kurierze Raszyńskim opisany został sposób tworzenia i uchwalania gminnego budżetu. W tym numerze chcielibyśmy 
przedstawić najważniejsze punkty tegorocznej uchwały budżetowej oraz porównać ją z podobnymi dokumentami z gmin z nami sąsia�ąsia�sia�
dujących. Przy ocenie uchwały budżetowej należy jednak zawsze pamiętać� że w trakcie realizacji ulegać może wielu zmianom i prze�ć� że w trakcie realizacji ulegać może wielu zmianom i prze� w trakcie realizacji ulegać może wielu zmianom i prze�
kształceniom� w zależności od bieżących potrzeb i możliwości. Zawsze jednak wyznacza kierunki działania i najważniejsze zadania 
do wykonania. Analiza sprawozdań  z wykonania budżetu w latach ubiegłych jednoznacznie wskazuje� że ostateczne koszty inwestycji 
gminnych są niższe niż pierwotnie zakładano � podobnie różne bywają wpływy z podatków� dotacji� subwencji i dofinansowań. Z tego 
powodu uchwała budżetowa powinna być traktowana jako zobowiązująca� ale podlegająca różnego rodzaju modyfikacjom.

BUDŻET GMINY RASZYN W 2014 r.

DOCHODY
Tegoroczny dochód zapisany w uchwale budżetowej oszacowany został na 98 117 366 zł. 84�2% tej kwoty� czyli  82 638 136 zł stano�
wić będą dochody bieżące�  zaś pozostałe 15�8% czyli 15 479 230 zł – majątkowe. Największym źródłem dochodów gminy są podatki. 
Z podatków od dochodu� które płacą osoby fizyczne do gminnego budżetu wpływa 39�34%� zaś od osób prawnych i jednostek organi�
zacyjnych – 6�71%. Ponadto na konto gminy wpływają: podatek rolny� leśny� od nieruchomości� a także od czynności cywilnoprawnych. 
W 2014 r. szacowane są one na kwotę 26 209 050 zł. Znaczącą kwotą jest subwencja państwa na oświatę i pomoc społeczną.

▪	 56	575	408	zł		–			podatki	od	osób	fizycznych,	prawnych	i	jednostek	nieposiadają-
cych	osobowości	prawnej

▪	 14	408	134	zł		–		subwencja	oświatowa

▪	 13	503	940	zł		–		gospodarka	komunalna	i	ochrona	środowiska

▪	 4	314	290	zł		–		gospodarka	mieszkaniowa

▪	 3	210	950	zł		–		pomoc	społeczna

Najważniejsze dochody:

▪	 13	081	150	zł		–			podatek	rolny,	leśny,	od	czynności	cywilnoprawnych	etc.	
od	osób	fizycznych

▪	 12	127	900	zł		–			podatek	rolny,	leśny,	od	czynności	cywilnoprawnych,	etc.	
od	osób	prawnych	i	innych	jednostek	organizacyjnych

▪	 3	003	958	zł		–			udział	gminy	w	podatkach	stanowiących	dochód	budżetu	
państwa

Podatki z podziałem na rodzaje i źródła:

„Gmina Raszyn potwierdza, że Wykonawca Ramid Sp. J. z siedzibą w Raszynie przy ulicy Na Skraju 109a, w dniach 04.02.2014 r. 
– 31.03.2014 r. będzie przeprowadzał na terenie Gminy Raszyn inwentaryzację wyrobów azbestowych. Z tych względów celem 
sprawnego wykonania nałożonych na Wykonawcę obowiązków Gmina Raszyn zwraca się z prośbą o wpuszczanie pracowników 
w/w Wykonawcy na posesje, udzielanie informacji i podpisywanie ocen stanu wyrobów zawierających azbest”.
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W tym roku spodziewać się możemy rozpoczęcia lub kontynu�
owania wielu istotnych inwestycji. Największą kwotę� bo aż 
21 276 819 zł. przeznaczono na uporządkowanie i rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach. Inwestycja 
przewiduje� że w ciągu najbliższego roku projektowane i wykony�
wane będą kanały sanitarne na terenie całej gminy. Zdecydowana 
większość inwestycji będzie dofinansowana z Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej. Trzy wnioski są podpisane� czwarty po pozytyw�
nej weryfikacji wstępnej� będzie podpisany w najbliższym czasie. 
Kolejną dużą inwestycją� rozpoczętą w roku ubiegłym� a kontynu�
owaną w tym jest budowa Centrum Kultury i Dziedzictwa� która 
kosztować będzie 4 200 000 zł. 4 659 500 zł zostało przeznaczone 
na inwestycje drogowe� w tym budowę i projektowanie ulic na 
terenie całej Gminy. 2 000 000 zł z tej kwoty pochłonie budowa 
ulic Nauczycielskiej� Spółdzielczej� Prusa i Piaskowe� a 980 000 zł 
dokończenie przebudowy dróg w Osiedlu Betherówka. Kolejne 

2 980 000 zł. Rada Gminy przeznaczyła na inwestycje w oświatę 
i wychowanie – w tym 2 150 000 zł na rozbudowę SP w Sękoci�
nie� 650 000 zł na rozbudowę SP w Ładach (projekt oraz wykup 
działki) oraz 100 000 na rozbiórkę budynku przedszkola przy ul. 
Poniatowskiego w Raszynie. W 2014 roku nastąpi też zakończenie 
II etapu budowy Centrum Medycznego. Do zapłaty zostało 1 mln zł.
 Tak ambitny budżet wymagać będzie od Wójta Andrzeja Zaręby� 
jego z�ców Mirosława Chmielewskiego i Marzeny Lechańskiej 
i pozostałych pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich jedno�
stek pomocniczych wytężonej� systematycznej pracy. Bardzo ważna 
jest też praca Rady Gminy� która podejmuje ostateczne decyzje 
we wszystkich ważnych kwestiach. Doświadczenia lat poprzednich� 
podczas których budżet planowany był w dużym stopniu realizo�
wany� pozwala sądzić� że obecny rok zakończymy bogatsi o wiele 
ważnych inwestycji.

BUDŻET GMINY RASZYN W 2014 r.

Melduj się, bo warto!
Na najwyższą kwotę wpływów do budżetu gminy – wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych, składa się kilka 
pozycji. Przedstawiają je powyższe diagramy. Ich analiza pokazuje, że prostą drogą do wzbogacenia gminnego budżetu 
jest zameldowanie się osób, które tu mieszkając, zasilają budżety innych miast czy gmin. Szacunki mówią, że może to 
dotyczyć nawet ¼ mieszkańców. Jeśliby ich podatki wpłynęły do kasy gminy, w której osoby te naprawdę mieszkają 

i której majątku korzystają, wzrosłyby  szanse na inwestycje, tak wszystkim potrzebne.
Zamelduj się w Raszynie

strony opracowane przez Z. Kaiper

WYDATKI
Tegoroczne wydatki oszacowano na 108 875 056 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 73 239 114 zł. W tej kategorii mieszczą się 
wszelkie opłaty związane z utrzymaniem gminy� placówek oświatowych� kulturalnych� sportowych� bibliotek i innych placówek i organi�
zacji gminnych. Na wydatki majątkowe, w tym głównie inwestycje przeznaczono aż 35 635 942 zł� co stanowi 32�7% ogółu wydatków. 
 Zamierzenia tegorocznego budżetu Gminy Raszyn wypadają szczególnie dobrze w porównaniu z podobnymi dokumentami sąsied�
nich gmin. I tak tegoroczne  wydatki Gminy Michałowice oszacowano na 91 050 096 zł� z czego 20% – 17 925 437 zł  przeznaczono 
na inwestycje. Gmina Nadarzyn� z planowanych wydatków 83 111 521 zł  – 28% – 23 255 897 zł� zamierza wydać na inwestycje. Z kolei 
Lesznowola z wydatków  w wysokości  102 246 377 zł na inwestycje przeznacza jedynie 9�7 % – 9 927 617 zł. Dalej położone� choć 
w tym samym powiecie Miasto Gmina Grodzisk Mazowiecki przy dochodach 153 mln zł� na inwestycje wyda 18�4 % czyli 28 mln zł� 
Brwinów – 24�7%�  Milanówek – 18% dochodów� a Podkowa Leśna – 15�6%� zaś Piastów� ku poważnemu zaniepokojeniu mieszkańców 
– trochę powyżej 3%. Na tym tle poziom  wydatków majątkowych Gminy Raszyn musi budzić uznanie� szczególnie� że jest to kolejny 
rok takiego boomu inwestycyjnego.

▪	 32	955	128	zł		–			oświata	i	wychowanie

▪	 26	771	562	zł		–		gospodarka	komunalna	i	ochrona	środowiska

▪	 9	903	568	zł		–		administracja	publiczna

▪	 9	387	692	zł		–		transport	i	łączność

▪	 6	344	500	zł		–		Kultura	i	ochrona	dziedzictwa	narodowego

▪	 5	015	500	zł		–		kultura	fizyczna	i	sport

▪	 4	896	650	zł		–		pomoc	społeczna

▪	 3	024	000	zł		–		gospodarka	mieszkaniowa

▪	 2	346	206	zł		–		edukacyjna	opieka	wychowawcza

▪	 2	040	394	zł		–		obsługa	długu	publicznego

▪	 1	861	300	zł		–		ochrona	zdrowia

▪	 4	328	556	zł		–		pozostałe

Wydatki:
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WAŻNE SPRAWY

Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku w gminach
Za nami kilka miesięcy realizacji ustawy o utrzymaniu porządku w gminach, 
zgodnie z którą organizacją odbioru śmieci segregowanych i zmieszanych i innego 
typu odpadów komunalnych od mieszkańców zajmuje się gmina. Na mocy prze�
targu zleciła to zadanie MZO Pruszków.

Obowiązek złożenia deklaracji

Na mieszkańców ustawa nałożyła obowią-
zek złożenia do Urzędu Gminy deklaracji 
o ilości osób mieszkających w gospodar-
stwie domowym oraz wybranym sposo-
bie gromadzenia odpadów: segregowa-
nia czy nie. Mimo, że termin złożenia 
wyznaczono na koniec kwietnia 2013 r. 
wiele osób składało deklaracje po tym 
czasie. Pod koniec ubiegłego roku zło-
żyło ją 5645-u właścicieli nieruchomo-
ści. To bardzo dobry wynik świadczący 
o powszechnej uczciwości mieszkańców 
Gminy Raszyn.
  Są jednak osoby, którzy tego nie zro-
biły, nie mając zapewne świadomości, 
że prędzej czy później będą musiały to 
uczynić. Taki obowiązek nakłada ustawa. 
Na  wydanie decyzji w tej sprawie Urząd 
Gminy ma 5  lat od zakończenia roku 

podatkowego, czyli za 2013 rok decyzję 
można nałożyć aż do końca 2018 roku. 
Opłaty,  z odsetkami za  zwłokę, będą 
naliczane od 1 lipca 2013 r. lub od daty 
zamieszkania w posesji. Trudno sądzić, 
że ktokolwiek uchroni się przed zapłatą 
za wywóz śmieci. Niezłożenie deklara-
cji jest również wykroczeniem określo-
nym w Kodeksie Karnym Skarbowym, 
ponieważ naraża podatek na uszczuple-
nie (art. 54 § 1).

Obowiązek zapłaty 
za wywóz odpadów
Art. 6qa ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nakłada ściąganie 
opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, dając mu prawo do stoso-
wania wszystkich środków egzekucyjnych, 

z   w y j ą t k i e m 
egzekucji z nie-
r u c h o m o ś c i . 
S z c z e g ó ł o w o 
kompetenc je , 
możliwe działa-
nia  i  środki  regu-
luje  ustawa  z  dnia 
17  czerwca  1966  r. 
o  postępowaniu  egze-
kucyjnym w administra-
cji (tekst jednolity :Dz.U. z 2012 , poz. 
1015 z późn. zm.) i rozporządzenia wyko-
nawcze.  Już  samo wysłanie upomnie-
nia, wszczynającego procedurę ściągania 
wierzytelności, dolicza do niezapłaco-
nej kwoty sumę 8,80 zł. Urząd Gminy 
w postępowaniu egzekucyjnym ma prawo 
zajmować (oczywiście do wysokości okre-
ślonych przepisami kwot zwolnionych 
z egzekucji) m.in. pensję, zwrot podatku 
dochodowego lub ruchome elementy mie-
nia (np. telewizor, komputer itp.). Mamy 
nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Szymon Salach, Inspektor w Urzędzie Gmin Raszyn

Sterylizacja 
fakty i mity
Sterylizacja lub kastracja jest zabiegiem 
dzięki któremu zwierze staje się trwale 
bezpłodne - to najbezpieczniejsza i najsku-
teczniejsza forma antykoncepcji. Mimo 
to właściciele zwierząt przychodzący do 
lecznicy często nie myślą o  steryliza-
cji swojego podopiecznego, boją się jej, 
czasem są wręcz przeciwni. Wtedy  sły-
szymy „nie chcę krzywdzić mojego psa” 
lub  „przecież    powinna  chociaż  raz 
w życiu mieć małe”. Nie jest to prawda.  
Zabieg przeprowadza się z wielu powo-
dów: zapobieganie wielu niebezpiecz-
nym chorobom takim jak ropomacicze, 
nowotwory gruczołów sutkowych, narzą-
dów płciowych, prostaty itd. Kolejnym 
ważnym wskazaniem jest zapobieganie 

problemom  behawioralnym  (w  tym 
agresywnym). Samica w okresie, w któ-
rym może zajść w ciąże aktywnie szuka 
partnera. Samce w tym czasie próbu-
jąc dostać się do „wybranki serca” ucie-
kają z domu, często wdają się w walki 
z konkurencją. Jest to sytuacja ciężka 
zarówno dla zwierzaka jak i właściciela.  
Co się dzieje gdy dojdzie do niechcia-
nego pokrycia? Rodzą się śliczne, małe 
szczeniaczki, które często znajdują nowe 
domy. Niestety potem przychodzi roz-
czarowanie:  słodka  kuleczka  szybko 
rośnie, staje się obowiązkiem, na który 
nie wszyscy  są gotowi. Piesek dorósł, 
być może zachorował, sprawia problemy 
wychowawcze  lub  po  prostu  nie  jest 
potrzebny. Los takiego psa często  jest 
przesądzony. Schroniska przepełnione są 
„nieprzemyślanymi decyzjami”. Steryli-
zacja pozwala bardzo ograniczyć ten pro-
blem. Jest to szczególnie ważne w okoli-
cach gdzie zwierzęta w okresie rui mogą 
swobodnie  kontaktować  się  ze  sobą.  
Nie uda nam się poruszyć  i wytłuma-
czyć wszystkich wątków oraz wątpliwo-
ści w krótkim artykule, dlatego zachę-
camy Państwa do kontaktu z lecznicami 
i rozmów z lekarzami weterynarii, któ-
rzy odpowiedzą na wszystkie Państwa 
pytania.

Lek. wet. Karolina Okrasa-Pfeil

Akcja Sterylizacja
Akcja Sterylizacja to ogólnopolski pro-
gram prowadzony z inicjatywy Funda-
cji For Animals i Stowarzyszenia ARKA 
już od kilku lat. Jej założeniem jest upo-
wszechnienie wiedzy oraz ułatwienie 
dostępu do zabiegu sterylizacji zwierząt 
domowych, co umożliwia zmniejszenie 
problemu bezdomności oraz polepszenie 
ich stanu zdrowia. Akcja skierowana jest 
szczególnie do mniej zamożnych miesz-
kańców Gminy. 
  Udało nam się skontaktować z dwiema 
klinikami  weterynaryjnymi  z  terenu 
gminy, biorącymi udział w akcji. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich 
więcej. Gabinety, których nie wymieni-
łam, a które prowadzą podobną akcję, 
proszę o kontakt, najlepiej mailowy pod 
adres kurier@raszyn.pl lub telefoniczny 
pod numer 512 269 868.  Informacje 
o nich umieszczone zostaną w kolejnych 
numerach gazety.  
LUTY – Przychodnia Weterynaryjna 
ZWIERZAKI w Dawidach 
ul. Starzyńskiego 4, tel.: 22 24-34-228,
tel. kom.: 666-981-846 
MARZEC – Gabinet Weterynaryjny 
ul. Krótka 3E Raszyn tel.: 22 702-21-05

Zofia Kaiper

Opłaty za śmieci należy wnosić do 28 lutego, 30 kwietnia, 30 czerwca, 31 sierpnia, 31 października, 31 grudnia 2014 r.

Rudy, po kastracji trzyma się blisko domu © Z. Kaiper
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BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE

Walka o chodniki i zdrowy rozsądek
W Gminie Raszyn, jak w wielu podobnych gminach zimą parkowanie samocho�
dów na ulicach odbywa się często bez poszanowania prawa pieszego do swo�
bodnego przejścia po chodniku. Kodeks o ruchu drogowym jest tu jednoznaczny 
i nakazuje pozostawienie 1,5 m chodnika dla pieszego. Oczywiście jest różnie 
i to od naszej, kierowców wyobraźni, zależy jak się zachowamy.

Na początku stycznia w Urzędzie Gminy 
Raszyn odbyła się komisja bezpieczeń-
stwa,  na  której  omawiano  problemy 
mieszkańców. Pojawiły się pytania doty-
czące pracy policjantów, w kontekście 
listu podpisanego przez około 80 miesz-
kańców źle oceniających zaangażowa-
nie stróżów prawa w bezpieczeństwo na 
terenie naszej gminy. Na komisji, mimo 
zaproszenia przewodniczącego Michała 
Słomy, nie byli obecni sygnatariusze listu. 

Bezpieczeństwo, szczególnie 
dzieci, ponad wszystko
Wśród wielu innych spraw, które poru-
szyłem, choćby pieszych patroli, znalazła 
się sprawa bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym na terenie osiedla Rybie II.  Otóż 
na tym osiedlu, moim zdaniem, ale też 
i Zarządu Osiedla, na 15 ulic 3 zasłu-
gują na czujniejsze baczenie ze strony 
naszych policjantów pod kątem bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie 
stanowią objazd Al. Krakowskiej, są też 

głównymi ciągami komunikacyjnymi dla 
mieszkańców idących do szkoły, Centrum 
Medycznego czy Urzędu Gminy. Są to: 
ul. Wesoła, ul. Olszowa na odcinku 
od Wesołej do Na Skraju i ul Spokojna. 
Wszystkie te ulice posiadają chodniki. 
Mowa jest tu o chodnikach tylko i wyłącz-
nie po jednej stronie, gdyż występują one 
na całej długości danej drogi, co w konse-
kwencji pozwala bezpiecznie przejść pie-
szemu dany odcinek. Samochody parku-
jące na chodnikach nie pozwalają pieszym 
przejść bezpiecznie. 
  Temat parkowania na tych ulicach będę 
podnosił głośno i zdecydowanie, dopóki 
będę tu mieszkał, niezależnie od kry-
tyki która mnie spotka. Zresztą zdecy-
dowana większość mieszkańców  tych 
ulic, i za to serdeczne dzięki, rozumie 
ten problem i nie zastawia chodników 
swoimi samochodami. Pozostałe ulice 
nie generują takiego ruchu i nawet 
jeżeli mają niewielkie chodniczki nale�
żałoby podejś� zdroworozsądkowo do 
kwestii parkowania. Niezrozumiałe, 

konfliktogenne  i  wbrew  rozsądkowi 
(choć pewnie zgodne z prawem) jest dla 
mnie karanie kierowców za niewłaściwe 
parkowanie, które nie zagraża zdrowiu 
i życiu innych oraz nie powoduje niesna-
sek sąsiedzkich, a dotyczy ulic o małym 
natężeniu ruchu. 
  Na koniec spotkania była mowa o ści-
ślejszej współpracy dzielnicowych z soł-
tysami w celu eliminowania wszelkich 
zagrożeń. Podniesiono też temat nie kara-
nia kierowców mandatem – sam poparłem 
jeden ze sposobów egzekwowania prawa, 
przedstawiony przez Pana Komendanta. 
Moim zdaniem bardziej skuteczny niż 
mandat lub inna kara pieniężna.
  Dla  zainteresowanych  nagraniem 
z komisji odsyłam do Biura Rady Gminy.
  Pozdrawiam. Żałuję że nieczęsto pie-
szy – Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Rybie II. 

Andrzej Górecki

Z policyjnej kroniki
W związku z ważnym ostatnio tematem 
dotyczącym oceny pracy Komisariatu 
Policji w Raszynie, na wniosek Przewod-
niczącego Rady Gminy Dariusza Mar-
cinkowskiego i sołtysa z Rybia Andrzeja 
Góreckiego wprowadzamy do Kuriera 
Raszyńskiego rubrykę „Z policyjnej kro-
niki”.  Będziemy  w  niej  przekazywać 
informacje od Komendanta raszyńskiego 
Komisariatu, jak też, w drugą stronę – 
uwagi i prośby mieszkańców do policji. 

Powinno to usprawnić wzajemne kon-
takty  i pozwolić  realniej ocenić pracę 
policjantów.   

Informacje od Komendanta 
Dariusza Kruziewicza
O szybkiej  i  skutecznej  akcji  raszyń-
skiej policji można mówić w przypadku 
nietrzeźwego sprawcy, który skradzio-
nym samochodem uczestniczył w kolizji 

drogowej w Jankach, nocą 12 stycznia. 
Na domiar złego wprowadził policjan-
tów w błąd podszywając się pod swojego 
brata. Nie udało się, wszystkie nieprawi-
dłowości policjanci wykryli i już 15 stycz-
nia, czyli po trzech dniach, sprawa miała 
swój finał: prokurator zastosował wobec 
sprawcy dozór policyjny i orzekł 1,5 roku 
bezwzględnego pozbawienia wolności. 
Na wysokość kary miało wpływ dobro-
wolne poddanie się przez sprawcę karze.

Nasi dzielnicowi
Gmina Raszyn podzielona jest na cztery rejony, z których każdy 
podlega innemu dzielnicowemu. Od 15 stycznia nie obsadzony 
jest rejon 3. Sprawy tego rejonu są na bieżąco rozdzielane mię-
dzy innych funkcjonariuszy. Poniżej podajemy nazwiska, telefony 
oraz miejscowości bądź ulice, którymi zajmują się dzielnicowi:

Rejon nr 1 – mł. asp. Sławomir Ciastek – 505 199 626 – centrum 
Raszyna w obrębie ulic: Godebskiego (nr parzyste), Gałczyń-
skiego, Na Skraju, Lotnicza (nr parzyste) Stadionowa, granica 
z rezerwatem stawów raszyńskich.

Rejon nr 2 – mł. ASP. Paweł Olejnik – 505 199-624 – Rybie 
w obrębie ulic: Lotnicza (nr parzyste), Na Skraju, Działkowa, 
miejscowości: Jaworowa, Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady.
Rejon nr 3 – wakat, telefony pod numer 505 199 625 odbie-
rane są w komisariacie i przekierowywane do właściwych 
osób – Raszyn, Nowe Grocholice w obrębie ulic: Gałczyńskiego, 
Godebskiego (nr nieparzyste), miejscowości: Puchały, Wypędy, 
Janki (od Mszczonowskiej w stronę zachodnią).
Rejon nr 4 – st. sierż. Piotr Blacharz – 505 199 623 – Falenty, 
Falenty Duże, Falenty Nowe, Laszczki, Podolszyn Nowy, Sękocin 
Nowy, Sękocin Stary, Sękocin Las, Słomin.

Posiedzenie Komsji Bezpieczeństwa © M. Kaiper
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Nowy MAN w OSP Raszyn
Ochotnicza Straż Pożarna w Raszynie ma nowy wóz bojowy. Od początku 
roku do akcji wyruszać będzie nowy MAN TGS 26.440, wyposażony 
w 12-tonowy zbiornik wodny oraz 500-litrowy zbiornik na pianę gaśniczą, 
z pokaźną autopompą o wydajności 6500 l/min. Koszt nowego pojazdu to 
806,6 tys. PLN, współfinan-
sowane przez Urząd Gminy 
(175 tys. PLN), Komendy: 
Powiatową  (80  tys. PLN), 
Wojewódzką (150 tys. PLN) 
oraz Główną (100 tys. PLN), 
jak również Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (201,6 tys. PLN). Sama 
OSP na wóz wyłożyła 100 tys. PLN.

Zofia Kaiper

Gmina Raszyn stała się liderem inwestycyjnym w Aglomeracji Warszawskiej
Do takiego wniosku prowadzi analiza budżetów na 2014 r. Gminy Raszyn i innych gmin, położonych w bezpośredniej blisko-
ści Warszawy. Pomiar aktywności inwestycyjnej, mierzony stosunkiem dochodów gminy do jej wydatków majątkowych, plasuje 
nas na pierwszym miejscu przed Piasecznem, Pruszkowem, Brwinowem czy Łomiankami i pozostałymi miastami i gminami. 

Gdzie i jak chcemy mieszkać?
Gmina Raszyn, tak jak inne położone wokół największego miasta w Polsce – jest tzw. „sypialnią Warszawy”. Wszystkie te miej-ł największego miasta w Polsce – jest tzw. „sypialnią Warszawy”. Wszystkie te miej-miasta w Polsce – jest tzw. „sypialnią Warszawy”. Wszystkie te miej-
scowości dawno przestały być rolniczym zapleczem stolicy, stopniowo przekształcając się w rejon zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej. Wyrażają to miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tworzone zgodnie z wnioskami właścicieli grun-
tów, jak i wysoki popyt na działki budowlane. Bezpośrednie sąsiedztwo stolicy wyznacza też oczekiwany przez mieszkańców 
standard życia, mierzony dostępnością wszelkiej infrastruktury: przedszkoli, szkół, ośrodków kultury i sportu, wodociągów, 
kanalizacji, dróg i usług. Kilkadziesiąt lat opóźnienia wynikającego z socjalistycznych dróg „rozwoju” naszej gospodarki, a także 
wolno rozkręcana machina inwestowania przez lata 90-te, spowodowała, że dopiero w ostatniej dekadzie gminy podwarszaw-
skie zaczęły faktycznie się zmieniać.

Inwestycje a atrakcyjność gminy. 
Reforma samorządowa z1990 r. zdecentralizowała władzę, zobowiązując gminy do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej. Realizację odzwierciedla budżet opisujący zadania, które władza gminy uznaje za najważniejsze, a Wieloletnia 
Prognoza Finansowa służy planowaniu przyszłych wydatków. Wydatki gminy dzielone są na bieżące i majątkowe. Pierwsze 
z nich obejmują zadania podtrzymujące realizację stałych zobowiązań samorządu, drugie mają na celu utrzymanie istniejącej 
infrastruktury i tworzenie nowej. 
  Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, są nieodzowne do realizowania zadań bieżących na właściwym poziomie. Bez 
odtwarzania i rozbudowy posiadanej infrastruktury oraz tworzenia nowej, nie ma możliwości poprawy zaspokajania potrzeb 
obecnych mieszkańców i ściągania nowych. Jednym słowem: inwestując w majątek gminy nie tylko poprawia się obecne warunki 
życia, ale też zachęca kolejne rodziny do osiedlenia. To procesy długofalowe, których realizacja wymaga konsekwentnej pracy 
i dużych nakładów finansowych.. 

Inwestycje – warunek atrakcyjności
Ostatnie lata zwiększyły znacząco atrakcyjność naszej gminy. Skanalizowanie 6 miejscowości, a w bieżącym roku kolejnych 4, 
budowa nowoczesnego kompleksu Centrum Medycznego, przedszkola w Raszynie, wielofunkcyjnego boiska Wronik 2011, roz-
budowywanie: szkoły w Sękocinie i Centrum Kultury i Dziedzictwa w Raszynie, rozpoczęcie rewitalizacji Austerii, zmoderni-
zowanie i wybudowanie kilkudziesięciu ulic, naprawa kanalizacji deszczowej i projektowanie jej na terenach wiejskich, to tylko 
część inwestycji wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat. 
  Znacząco wyższy niż w innych podwarszawskich gminach poziom wykorzystania dochodów na inwestycje, jest wskaźni-źni-ni-
kiem prężnego rozwoju Gminy Raszyn w ostatnich latach. Planowane na następne lata takie zadania jak: skanalizowanie reszty 
wsi, rewitalizacja zabytkowej Austerii, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ładach, budowa przedszkoli przy ul. Poniatowskiego 
w Raszynie i w Sękocinie, modernizacja wielu ulic i przygotowanie projektów do kompleksowego odwodnienia, wskazują, że 
znacząco poprawią się warunki życia mieszkańców.

Małgorzata Kaiper

Nowy	wóz	bojowy	©	M.	Kaiper

Strażacy	z	OSP	Raszyn	w	akcji	©	.arch	OSP	Raszyn

INWESTYCJE
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Stronę redaguje Małgorzata Kaiper

Remont Ośrodka Zdrowia
Trwają intensywne prace modernizacyjne w Ośrodku 
Zdrowia w Raszynie. Przed zimą wykonawca zdążył 
zamknąć budynek na zewnątrz. Obecnie ekipa pra-
cuje w środku. Już wydzielono wszystkie pomiesz-
czenia, teraz trwa ich wykańczanie. Prace powinny 
zakończyć się wiosną. Wszystko wskazuje na to, 
że standard obiektu nie będzie odbiegał od odda-
nego do użytkowania w 2012 roku nowego Centrum 
Medycznego Raszyn.

Konsultacje w sprawie trasy szybkiego ruchu S7
W dniu 11 lutego br. o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej w Ładach odbędzie się spotkanie z przedstawi-
cielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie projektu trasy S7 na odcinku Węzeł 
Lotnisko – Węzeł Zamienie. Na obecnym etapie możliwe jest wnoszenie uwag do projektu. Władze Gminy 
Raszyn zapraszają wszystkich mieszkańców, zwłaszcza Dawid i Dawid Bankowych.

Z placu budowy w Sękocinie
Dużymi krokami zbliża się termin zakończenia roz-
budowy Szkoły Podstawowej  im. W. Potockiego 
w Sękocinie. Z zewnątrz budynek jest już gotowy. 
Do placówki prowadzą duże przeszklone drzwi, a po 
ich przekroczeniu wchodzi się do rozległego, koloro-
wego holu. Na parterze są szatnie, sala komputerowa, 
wielka jadalnia z zapleczem kuchennym, łazienki oraz 
pomieszczenia administracyjne. Na piętrze – pracow-
nia biologiczna z zapleczem i trzy duże, doskonale 
doświetlone sale lekcyjne. Szkoła jest przestronna, kolorowa i nowoczesna. 
Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe. W zasadzie można mówić o kosmetyce: wszystkie pomieszczenia są 
już pomalowane, na podłogach rozłożono wytrzymałą, szwedzką wykładzinę, do złudzenia przypominająca dębowy 
parkiet. Trwają ostatnie prace w łazienkach, zakładane są zabezpieczenia przy barierkach. – Przed nami jeszcze czysz-
czenie pomieszczeń i w połowie lutego chcemy zakończyć ten etap budowy – mówi kierownik budowy mgr inż. Janusz 
Czaja z F.B.I. TASBUD z Warszawy - wykonawcy obiektu. –Wkrótce zaczniemy remont w starej części. Już wymieniliśmy 
okna, reszta nastąpi po opróżnieniu budynku. Przed zimą zrobiliśmy też plac zabaw dla dzieci przed budynkiem szkoły – dodaje. 
Przetarg na wyposażenie tej części placówki będzie rozstrzygnięty 7 lutego, a do 20 marca zostaną dostarczone 
i zamontowane zamówione meble i  sprzęt informatyczny. Przy tak sprawnie działającej firmie budowlanej realna 
jest szansa zakończenia prac w całym obiekcie z końcem czerwca.

Gabinet	na	pietrze	©	M.	Kaiper

Nowe	skrzydło	szkoły	©	M.	Kaiper

Pracownia	biologiczna	©	M.	Kaiper Korytarz	na	piętrze	©	M.	Kaiper Szatnia	©	M.	Kaiper

INWESTYCJE
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Koncert Noworoczny „Śpiewajmy Maleńkiemu”…
„ Anioły Kultury 2014”.

Tradycyjnie okres Bożego Narodzenia 
to czas składania życzeń i podziękowań. 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Raszynie już po raz trzeci mieli oka-
zję podziękowania tym, którzy wspierają 
działalność samorządowej instytucji kul-
tury, konkretyzując ideę rozwoju dobra 
społecznego, jakim jest kultura. Jan Paweł 
II podkreślał udział kultury w stanowieniu 
tożsamości narodu. O jej wymiarze lokal-
nym, środowiskowym i  integracyjnym 
wspomniałam także, prowadząc koncert 
5 stycznia 2014 w  kościele św. Szczepana 
w Raszynie, po wieczornej Mszy świętej, 
odprawionej w intencji Klubu Seniora 
„Brzoza” w Falentach. Kościół w Raszy-
nie został wybrany na miejsce koncertu 
ze względu na przyjętą formułę kolędo-
wania, co umożliwiło udział we wspólnym 
śpiewaniu szerokiemu gronu mieszkańców 
gminy. Koncert odbywał się pod hasłem: 
„Kolędujmy Maleńkiemu”… Znane pol-
skie kolędy wdzięcznie intonowały panie 
ze Studia Piosenki GOK-u (próby odby-
wają się w Filii w Falentach pod kierun-
kiem muzyków: Ewy Korporowicz i Pawła 
Wiśniewskiego) – Swietłana Żarczyń-
ska, Maria Izabela Makarska, Ewa Kor-
porowicz. Historie i ciekawostki doty-
czące kolęd polskich przekazywane były 
przeze mnie w zapowiedziach utworów. 
Natomiast opowieść o powstaniu, bodaj 
najbardziej znanej na  świecie, kolędy 
„Cicha noc” o austriackim rodowodzie, 

sugestywnie przedstawiła pani Krystyna 
Lipińska, która także rozpoczęła koncert 
recytacją słynnego „Orędzia z Groty Betle-
jemskiej” Lamperta Laubena. Szczegól-
nie ciepło przyjęty był występ młodziut-
kich, utalentowanych mieszkanek Gminy 
Raszyn: Marty Iwickiej (8 lat), która prze-
pięknie zaśpiewała kolędę „Lulajże Jezu-
niu”… oraz Kingi Wieteska (12 lat), która 
zagrała wspaniale na flecie „Cichą noc”. 
Solistkom oraz śpiewającej publiczno-
ści  towarzyszyła  znakomita orkiestra 
SURMA pod kierownictwem Arkadiusza 
Semika, w której wystąpił także pracow-
nik GOK–u, artysta muzyk Piotr Iwicki, 
pomysłodawca koncertu. Podczas kon-
certu wręczone zostały statuetki „ Anioła 
Kultury”, które w  w tym roku otrzymali:
•  Ksiądz prałat Zdzisław Karaś, pro-

boszcz Parafii Raszyn
•  Ksiądz Prałat Bartłomiej Kapałka, 

proboszcz Parafii Rybie 
•  Ksiądz kanonik Grzegorz Jaszczyk, 

proboszcz Parafii Dawidy Bankowe
Przyznanie  tej nagrody  jest wyrazem 
wdzięczności pracowników GOK-u  dla 
księży proboszczów, ale także dla sióstr 
zakonnych i księży wikariuszy pracują-
cych w parafiach za pomoc w organizo-
waniu koncertów i okolicznościowych 
lokalnych uroczystości, zwłaszcza patrio-
tycznych. Współpraca zawsze przebiega 
w atmosferze życzliwości, wzajemnego 
szacunku oraz miłości do  sztuki  i  jej 
twórców.
  Po raz drugi nadano tytuł: „Raszyń�
ski Talent Roku” dwojgu młodym pia-
nistom, utalentowanym mieszkańcom 
Gminy Raszyn: 
•  Natalii Rup, ucz. I klasy liceum Ogól-

nokształcącego im. St. Staszica w War-
szawie i ucz. kl. IV fortepianu Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Józefa Elsnera w Warszawie.

•  Janowi Sebastianowi Lewandow�
skiemu, uczniowi klasy pierwszej Gim-
nazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia 
w Raszynie

  Nie  zabrakło  także  podziękowań 
dla „ustawicznych” sponsorów kultury 
raszyńskiej, którymi są : Prezes Grażyna 
Wodzińska  i Pracownicy Banku Spół-
dzielczego w Raszynie, Dyrektor Edmund 
Kaca i Pracownicy Instytutu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Falentach, Sto-
warzyszenie Wietnamczyków w Polsce, 
Firma „Bracia Cwyl”, Prezes Krzysztof 
Kowal i Pracownicy EKO-Raszyn, cukier-
nie: Braci Sośnickich, Kazimierza Bały, 
Mariana  Tkaczyka,  Firma  ELGROM 

z Falent pp. Lidii i Jacka Gromków, Mał-
gorzata  Nowotnik  –  Prezes  Fundacji 
Zdrowia i Kultury „Kochaj życie”, Beata 
Adamiak, Pełnomocnik Wójta d. Profi-
laktyki Uzależnień. Słowa wdzięczności 
kierowane były także do wykonawców, 
twórców, współtwórców raszyńskiej kul-
tury, zwłaszcza do placówek oświatowych 
i edukacyjnych.
  Wyrazy podziękowania  za dbałość 
o rozwój kultury w Gminie otrzymały 
także władze Gminy Raszyna na czele 
z wójtem Andrzejem Zarębą oraz Rada 
Gminy Raszyn, której przewodniczy pan 
Dariusz Marcinkowski. Jako dyrektor mia-
łam także okazję, by przekazać wyrazy 
uznania za wspaniałą pracę instruktorom 
oraz etatowym pracownikom GOK-u: Pio-
trowi Iwickiemu, Swietłanie Żarczyńskiej, 
Piotrowi Piskorzowi, Agnieszce Radoliń-
skiej, Annie Obarze, Annie Plucie, Annie 
Gregorczyk, Mariuszowi Wietesce. Stano-
wią zgrany zespół, są kompetentni, pracę 
wykonują rzetelnie, z zaangażowaniem, 
wykazując się przy tym kreacyjną postawą 
wobec wyzwań rzeczywistości. Dlatego 
z optymizmem wchodzimy w rok 2014, 
w którym zostanie otwarta nowa siedziba 
naszej instytucji – o czym wspomniał pan 
Wójt w swojej wypowiedzi – czyli Cen-
trum Kultury  i Dziedzictwa w Raszy-
nie. Zapowiada się zatem dobry rok dla 
raszyńskiej kultury, wszak i „Aniołów Kul-
tury” coraz więcej…

Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK

ANIOŁY KULTURY 2014

Ks. Prałat Zdzisław Karaś i ks. Prałat Bartłomiej Kapałka 
– Anioły Kultury 2014 © A. Pluta

Uczestnicy Koncertu © A. Pluta
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UROCZYSTOŚCI ŚWIĄTECZNE

Jasełka w SP w Raszynie
„Radujmy się, że jesteśmy uczestnikami zbawienia, że to 
do nas przychodzi Bóg – cieszmy się z Jego Narodzenia”.
  W piątek 20 grudnia w SP w Raszynie, 
z Bożenarodzeniowym przesłaniem dla 
dzieci z wszystkich klas oraz nauczycieli 
i przedstawicieli naszej gminy, już po raz 
drugi  wystąpili  rodzice  uczniów,  tym 
razem klasy  III F prezentując  jasełka. 
Całość inscenizacji uświetnił chór złożony 
z uczniów tutejszej szkoły pod nadzorem 
p. Ewy Wijatkowskiej. Rodzice w specjalnie 
przygotowanych kostiumach oraz w pięk-
nej scenografii nawiązującej do Betlejem 
oraz pałacu króla Heroda,  przedstawili 
scenę Narodzin Chrystusa. Do stajenki 
przybyli pasterze,  trzej Królowie oraz 

dzieci, zaś aniołowie z pełną gorliwością 
oznajmiali wszystkim radosną nowinę. 
Aktorzy z dużym przejęciem i poświę-
ceniem wiernie odtworzyli  swoje  role. 
Przygotowania do przedstawienia trwały 
od 2 miesięcy, rodzice poświęcili swój czas 
na próby i przygotowania, tym bardziej, 
że poza nauką tekstu, uczyli się też śpie-
wać, by w pełni oddać radość z Narodzenia 
Pana. Solidne próby były niewątpliwie cza-
sem integracji jak i  odreagowania po dniu 
pracy. Całość przedstawienia została przy-
gotowana pod kierunkiem s. Amadeuszy 
oraz p.  Zofii Klimkowskiej – wychowaw-
czyni klasy  III F.  Jasełka wprowadziły 
wszystkich w iście świąteczny nastrój oraz 
swym pięknym i oryginalnym występem, 
podbiły serca publiczności.

  Kiedy artystyczna część dobiegła końca, 
wszyscy aktorzy, otrzymali gromkie brawa, 
które były uznaniem za piękne wykonanie 
przedstawienia. Na zakończenie wszyscy 
podali sobie dłoń na znak pokoju, śpiewa-
jąc wspólnie „ Pieśń jedności”.

Aktorzy

Jasełka w SP w Sękocinie
...Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły 
dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy 
wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa 
w darze. Niebo ziemi, niebu ziemia.Wszyscy wszystkim ślą 
życzenia....               K. Dzikowski

   Słowa piosenki śpiewanej przez Sewe-
ryna Krajewskiego najlepiej oddają atmos-
ferę spotkania wigilijnego, które odbyło się 
19.12.2013 r. w SP w Sękocinie. Wzięli 
w nim udział uczniowie, nauczyciele, pra-
cownicy administracji i obsługi, rodzice 
oraz znamienici goście: władze samorzą-
dowe Gminy Raszyn  i przedstawiciele 
instytucji współpracujących ze szkołą, 
księża – proboszczowie parafii w Sękocinie 
i w Raszynie, zasłużeni nauczyciele – pani 
Mirosława Leonarska-Lutecka i Ewa Piłat. 
Pani dyrektor serdecznie powitała wszyst-
kich i oddała głos dzieciom. Na scenę 
wyszły przedszkolaki i zaśpiewały Gdy 
zapada grudniowa noc. Potem uczniowie 
klasy II, IV, V i VI pięknie zaprezentowali 
tradycyjne kolędy Wśród nocnej ciszy i Dzi-
siaj w Betlejem. Narratorzy – Dawid i Miko-
łaj zapowiadali kolejne części przedsta-
wienia. Po chwili drugoklasiści wykonali 

utwór Aniołek najładniejszy, zaś Aniołek 
– Malwinka  wcale nie chciała na ziemię 
patrzeć z góry. Nie tylko ona. Aniołek 
– Ola również postanowiła tej nocy opu-
ścić niebo, by móc powitać Maleńkiego 
– „Która to droga? Ta?! ... może tamta wie-
dzie do Boga?” Pierwszoklasiści rozwiali 
te wątpliwości  śpiewając Świeć, gwiaz-
deczko, mała świeć – do Chrystusa prowadź 
mnie. Kiedy uczniowie klasy II wykonali 
pastorałkę Bosy pastuszek, na scenę weszli 
Pastuszkowie: Michał, Igor, Szymek i Kon-
rad. Ponarzekali na swoją trudną pracę 
– „… Od wschodu po zmierzch trzeba haro-
wać... Nic my nie mamy, prócz nędznej chatki… 
Wszak my „do chodu” mamy 2 nogi…”, 
a mimo to, ochoczo poszli do Betlejem, 
by oddać pokłon Jezusowi. Maryja – Maja 
podziękowała za dary  i zanuciła Lulajże 
Jezuniu, lulajże, lulaj. Wówczas pojawili się 
Trzej Królowie – Michał, Krystian, Patryk 
i pochylili swe koronowane głowy przed 
stajenką. Zaś w sali zabrzmiała kolęda 
Pójdźmy wszyscy do stajenki. A po chwili trze-
cioklasiści zapewniali wszystkich, że To już 
pora na wigilię. Następnie dzieci postano-
wiły oddać swe serca Chrystusowi, a Julka 
z Wiktorią zaśpiewały  sentymentalną 
pastorałkę Przyjdź, do mnie, mały Jezusiku. 

Kolejne kolędy – Święta, święta, czas kolędo-
wania i Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, cał-
kowicie wprowadziły widzów w bożonaro-
dzeniowy nastrój.
  Księża, wójt  i pani dyrektor złożyli 
wszystkim życzenia. Aniołki roznosiły 
opłatki, a zgodnie ze staropolskim oby-
czajem, uczniowie, nauczyciele, rodzice 
i goście łamali się tym chlebem i wypo-
wiadali najpiękniejsze życzenia.  
  Uczniowie klasy drugiej bardzo dobrze 
odegrali swoje role. Dziękujemy rodzicom 
aktorów za przygotowanie pięknych stro-
jów. Na pianinie oraz gitarze grała pani 
Edyta Lebiedziewicz.

Autor spektaklu i tekstu Regina Suwała 
nauczycielka ze SP w Sękocinie

Tradycyjne 
Boże Narodzenie

Chodzenie po kolędzie ma w Polsce długą, 
choć trochę już zakurzoną, tradycję. Na 
początku tego roku postanowiła ożywić 
ją młodzież z Ruchu Opatrzności Bożej, 
grupy modlitewnej z parafii św. Szczepana 
w Raszynie. Od 3 do 6 stycznia kolędnicy, 
pod przewodnictwem s. Alberty, chodzili 
od domu do domu śpiewając pieśni o Naro-
dzeniu Pańskim. Zebrane datki postanowili 
przeznaczyć na wspólny wyjazd wakacyjny.
  To nie jedyna tradycja odnowiona w tej 
parafii. 6 stycznia, tak jak w wielu mia-
stach Polski, wokół zabytkowego kościoła, 

przeszedł Orszak Trzech Króli. Kolorowy 
korowód przebierańców nawiązuje do hisz-
pańskiej tradycji świątecznej, na polski 
grunt przeszczepionej około dekady temu. 
W tym roku raszyński Orszak zebrał kil-
kunastu królów, tłum aniołków i jednego 
wielbłąda.
  Oczywiście nie byłoby Świąt bez jase-
łek. Te na terenie parafii zorganizowali je 
rodzice oraz dzieci przygotowujące się do 
I Komunii Świętej. Starannie przygotowane 
przedstawienie zebrało gorące oklaski. 

Zofia Kaiper

Aktorzy i goście © M. Kaiper

Sekocińska Święta Rodzina © .arch szkoły

Orszak Trzech Króli © Z. Kaiper
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Działalność Klubu Seniora 
„BRZOZA” w Falentach 
2009-2013
Mija 5 lat od naszego pierwszego spotka-
nia, kiedy 6 stycznia 2009 roku w gro-
nie 16 osób postanowiliśmy powołać 
w Falentach Klub Seniora. Utworzyła się 
6-osobowa grupa inicjatywna w składzie: 
Kazimierz Choromański, Weronika Foryś, 
Kordula Gryglak, Teresa Magnuszewska, 
Irena Słowińska i Zyta Stąpel. W krótkim 
czasie opracowaliśmy regulamin działania, 
niestety, na podpisanie tego dokumentu 
czekaliśmy cały rok. Formalnie staliśmy 
się Kołem przy Klubie Seniora w Raszynie 
od 2 stycznia 2010 r. i przyjęliśmy nazwę 
„Brzoza”. Na początku 2010 roku było 
nas już 40 osób, 2011 – 52, 2012 – 60, 
2013 – 64, a na początku 2014 Klub liczy 
75 osób. Dwie z tych osób, które z nami 
rozpoczynały działalność, od nas odeszły. 
  Od 1  stycznia 2012  roku  jesteśmy 
samodzielnym Klubem Seniora, a grupa 
inicjatywna, decyzją walnego zebrania, 
stała się zarządem Klubu. Funkcjonowa-
nie Klubu obejmuje organizację wycie-
czek i wyjazdów do teatru, a na miejscu 
w Falentach są to imprezy cykliczne, zaję-
cia sportowe i hobbystyczne. Przyjęliśmy 
zasadę, że będziemy się koncentrować 
na krótkotrwałych (1-2 dni) wyciecz-
kach, które noszą nazwę „śladami histo-
rii”. Takie podejście wynika z zaintereso-
wania członków Klubu, tym bardziej, że 
takich miejsc nawet w pobliżu nie bra-
kuje. Jeśli to możliwe angażuję facho-
wych przewodników, ale już w autoka-
rze przybliżam Koleżeństwu cel naszego 
wyjazdu, opowiadam o historii miejsca 
i okolicy, o ludziach związanych z danym 
terenem, o  ciekawostkach przyrodni-
czych oraz o miejscach kultu religijnego 
z danego  terenu. Wymaga  to wpraw-
dzie dość czasochłonnego przygotowa-
nia, w efekcie jednak uczula uczestników 
wycieczki i inspiruje pytania do przewod-
nika. Staram się do tego przygotowania 
korzystać z własnego, dość dużego księ-
gozbioru i licznych wydań kartograficz-
nych – informacje tak przedstawione są, 
moim zdaniem, bardziej „głębokie” niż 

zawarte w  internecie. Tych wyjazdów 
zorganizowaliśmy 16, w tym 8 dotyczyło 
zwiedzania Warszawy. Wyjeżdżaliśmy do: 
Radzymina, Modlina i Czerwińska, Kod-
nia, Kostomłotów i Jabłecznej, Łęczycy, 
Uniejowa  i  Spycimierza,  Nieborowa 
i Arkadii oraz Walewic i Łowicza, Drohi-
czyna, Grabarki i okolic Mielnika (pogra-
nicze nadbużańskie), Tumu i Spycimierza 
(po raz drugi), Dęblina, Kazimierza Dol-
nego i Sandomierza oraz do Wrocławia 
i Trzebnicy. W cyklu „Zwiedzamy War-
szawę” odwiedziliśmy: Ogród Botaniczny 
i Sanktuarium w Powsinie, Wilanów, 
Łazienki Królewskie i Świątynię Opatrz-
ności Bożej, Zamek Królewski, kościoły 
Św. Anny i Św. Krzyża oraz podziwialiśmy 
iluminacje świąteczne na szlaku królew-
skim, Katedrę Wojska Polskiego, Muzeum 
Narodowe i kościół Św. Andrzeja Boboli. 

Oddzielna „wyprawa” dotyczyła zwiedza-
nia w okresie święta zmarłych cmentarzy 
warszawskich. Przez ostatnie trzy lata 
z przewodnikiem odwiedziliśmy Cmen-
tarz Wojskowy i Stare Powązki, Cmen-
tarze Ewangelicko-Augsburski, Ewange-
licko-Reformowany i Prawosławny oraz 
Żydowski. W najbliższym czasie ten cykl 
zakończymy w Palmirach.
  Druga grupa działania dotyczy wyjaz-
dów do teatru – 3-4 razy w roku. Mówię 
o wyjazdach do teatru, ponieważ jeździmy 
autokarem odpłatnie, co znacznie ułatwia 
nam podróż, szczególnie przy rzadko kur-
sujących autobusach do Falent. Tu główny 
ciężar spoczywa na barkach Koleżanki 
Korduli Gryglak, która wyszukuje ciekawe 
przedstawienia, zamawia i zakupuje bilety. 
Czasem to z teatru dzwonią do Niej z cie-
kawymi propozycjami.
  Trzecia inicjatywa dotyczy zajęć spor-
towych, tj. gimnastyki dla seniorów, która 
pod czujnym okiem instruktora odbywa 
się 2 razy w tygodniu w Falentach oraz 
1 raz w tygodniu na basenie w Raszynie. 
Zajęcia te organizowane są pod patrona-
tem GOS w Raszynie. 
  Do  tej  grupy  należą  zajęcia  hob-
bystyczne organizowane w Filii GOK 
w Falentach, m.in. dla seniorów. W tej 
chwili są to: małe formy sceniczne, malar-
stwo sztalugowe, robótki ręczne. Małe 
Formy Sceniczne prowadzi raz w tygodniu 

p. Ewa Korporowicz – instruktor Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Działa tu kabaret 
„Paranaw” oraz systematycznie przygoto-
wywane są spektakle słowne prozą i wier-
szem. W pracach Studia Małych Form 
Scenicznych biorą udział również człon-
kowie Klubu Seniora z Raszyna. Grupa 
uczestniczy często w występach i przeglą-
dach twórczości seniorów w Warszawie, 
Pruszkowie, Kozienicach czy Sokołowie 
Podlaskim,  gdzie  zdobywają nagrody 
i wyróżnienia. W ramach tej grupy ama-
torsko angażują się również członkowie 
Klubu „Brzoza”.
  Grupa malarstwa sztalugowego pn. 
„Paleta duszy”  zbiera  się  raz  w  tygo-
dniu pod opieką p. Swietłany Żarczyń-
skiej. Przychodzą na nie osoby nie tylko 
z Falent. Powstają piękne prace z wła-
snej inwencji, a dla wprawy szkoleniowo 
kopiowane są dzieła wielkich malarzy. 
Grupa swoje prace prezentuje na licz-
nych wystawach i wernisażach, nie tylko 
w Falentach czy Raszynie, a latem wyjeż-
dża zaś na plenery, w ramach własnych 
środków finansowych. 
  Klub hobbystyczny  robótki  ręczne 
– hafty, szydełkowanie i roboty na dru-
tach, a także wykonywanie różnych ozdób 
świątecznych prowadzone  są  głównie 
przez przewodniczącą Klubu „Brzoza” 
Zytę Stąpel. Każda z uczestniczek obser-
wuje otoczenie – muzea, wystawy ręko-
dzieła, dzieli się później z koleżankami 
tymi spostrzeżeniami. Oprócz haftów, 
wykonywanych  różnymi  technikami, 
w tym obrazów igłą malowanych, dzier-
gamy serwetki i serwety oraz dzianinę 
użytkową. W ramach tych zajęć wyko-
nywane są ozdoby różnymi technikami, 
które mogą być upominkami na każdą 
okazję. Są tu drobiazgi świąteczne pisanki 
i baranki, bombki, aniołki  i mikołaje, 
kartki świąteczne, dekorowane świece 
i inne „cudeńka”.
  Oddzielna grupa inicjatywy dotyczy 
imprez cyklicznych, które przygotowu-
jemy wspólnie z Filią GOK w Falentach. 
W zależności od imprezy, każdą poprze-
dza  krótki  wykład  tematyczny  doty-
czący tradycji stołu polskiego, zwyczajów 
naszych  i  sąsiadów, kulinariów często 
połączonych np. z degustacją. Na każ-
dej imprezie jest koncert muzyczny lub 
spektakl słowno-muzyczny, wystawa pla-
styczna, okolicznościowy konkurs oraz 
mini poczęstunek, przeważnie przygo-
towany własnoręcznie przez członków 
Klubu „Brzoza”. Staramy się nie korzy-
stać z cateringu, ponieważ nasz budżet 
jest skromny. 
  Imprez cyklicznych jest sześć i w ukła-
dzie chronologicznym są to: świętowanie 
w Falentach „Trzech Króli”, tj spotkanie 
opłatkowo-kolędowe (które, ku mojej 
radości staje się imprezą integracyjną), Falentynki © A. Pluta

Wystawa prac członków Klubu © A. Pluta
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„Wiosna ach to ty”, „Droga Krzyżowa” 
ulicami  Falent  (w  sobotę  przed  Nie-
dzielą Palmową), „Czym chata bogata”, 
tj przywitanie jesieni, „Dzień Seniora” 
oraz „Wieczór Adwentowy”. Gdy do tego 
kalendarza  dołączymy  inne  imprezy 
organizowane przez Filię GOK w Falen-
tach (Dzień Babci i Dziadka, F(W)alen-
tynki, Dzień Matki, Wieczór Święto-
jański itp), w przygotowaniach których 
uczestniczymy nie  tylko my seniorzy, 
ale  i Rada Osiedla Falenty  i Ochotni-
cza Straż Pożarna, to otrzymamy prawie 
pełny obraz działalności tej kulturalnej 
placówki, w której jest miejsce dla dzieci 
starszych i młodszych, młodzieży i senio-
rów. Pragnę to bardzo mocno uwypuklić, 
że wspólne działanie jednoczy i integruje 
nas mieszkańców Falent.
  Na zakończenie pragnę podkreśli� i tą 
drogą serdecznie podziękowa� za finan�
sowe wsparcie sołectwom, tj. Radzie Osie�
dla Falenty oraz Sołectwu w Falentach 
Nowych, a także naszym Radnym.

Zyta Stąpel, Przewodnicząca Klubu

To nieprawda, że nie masz nic do ofiarowania,
Że został wyczerpany twoich możliwości zdrój

Zawsze możesz przekazać życzliwe wspomnienie
I szczery, przyjazny uśmiech swój”

Ludwik Jankowski

Promujemy naszą gminę
Z  zainteresowaniem  czytam  Kurier 
Raszyński. Zwróciłam uwagę, że często 
redaktorzy informują w swoich artyku-
łach o promowaniu Gminy przez miesz-
kańców Raszyna na różnych przeglądach 
artystycznych i zawodach sportowych. 
Oczywiście wszyscy cieszymy się z suk-
cesów tych osób. Myślę, że my, Senio-
rzy także popularyzujemy naszą Gminę 
w kraju, poprzez wzorowe zachowanie 
jako turyści.
  W każdym roku Zarząd Klubu Seniora 
organizuje wycieczki krajoznawcze, jedno 
i wielodniowe. Najczęściej prowadzi je 
charyzmatyczna Przewodnicząca Klubu 
Pani Barbara Wiśnik, która swoją serdecz-
nością wprowadza na każdej wycieczce 
atmosferę wzajemnej życzliwości wśród 
wycieczkowiczów. W wycieczkach biorą 
udział Seniorzy ciekawi polskich krajo-
brazów, wspaniałej przyrody i zabytków. 
Są trasy turystyczne oczywiście wyma-
gające zawodowych przewodników, któ-
rych Seniorzy słuchają z uwagą i zainte-
resowaniem, co dla nas, mających 50 lat 
z plusem, jest normalne. Okazuje się, że 
tak zmieniła się kultura zachowania, że co 
dla nas jest normalne, dla innych – NIE. 
Nasze zachowanie na wycieczkach nie-
jako prowokuje przewodników do złoże-
nia nam specjalnych podziękowań. Takie 

otrzymaliśmy od przewodnika w Pozna-
niu,  przy  czym  wyraził  swoją  opinię 
o zachowaniu większości wycieczkowi-
czów: „często oprowadzam wycieczki, 
których uczestnicy nie przejawiają żad-
nych zainteresowań tym, co mówię i co 
oglądają, a zdarzają się uczestnicy np. 
wycieczek szkolnych, którzy zachowują 
się, jakby przyjechali za karę”. W Radko-
wie przy pożegnaniu z nami przewodnik 
powiedział: „miła, sympatyczna grupa, 
rzadko zdarza się taka grupa, coraz trud-
niej prowadzi się wycieczki”.

  Przy opuszczaniu hoteli, w których 
mieszkaliśmy  i  stołowaliśmy się, Pani 
Barbara Wiśnik zawsze zapraszała przy 
ostatnim śniadaniu kierownictwo z pra-
cownikami  wydającymi  posiłki,  aby 
podziękować  im  za  gościnę  i  zwykle 
Seniorzy śpiewali gospodarzom piosenkę 
„Kwiaty kocham i ciebie…”. Nie było 
przypadku by pracownicy nie byli wzru-
szeni, czasem pokazywały się łzy wzru-
szenia, bo okazuje się, że na ogół goście 
opuszczający hotele nie żegnają się oficjal-
nie z personelem.
  Przykładami mogą być ośrodki tury-
styczno-wypoczynkowe z ostatnich wycie-
czek w Siematyczach i Radkowie. 
  W  Siematyczach  mieszkal iśmy 
w Domu Rekolekcyjnym prowadzonym 
przez Siostry Karmelitanki. Siostra prze-
łożona pochwaliła grupę za  taktowne 
zachowanie, powiedziała, że dawno nie 
gościły takiej grupy. W podziękowaniu 
za nasze zachowanie, Siostra Przełożona 
zamówiła w naszej intencji Mszę Świętą, 
a na drogę każdy otrzymał w prezencie 
pyszną drożdżówkę.
  W Radkowie, mimo wcześniejszego 
przy śniadaniu pożegnania, kierownik 
Ośrodka przyszedł do autokaru by jesz-
cze raz pożegnać się z nami i życzył nam, 
w imieniu własnym i pracowników, szczę-
śliwej podróży.
  A np. w Sanktuarium Matki Bożej 
Loretańskiej w Loretto uczestniczyliśmy 
w Mszy Świętej w naszej intencji, co też 
chyba się często nie zdarza. Jedna z Sióstr 
Loretanek powiedziała – „takiej grupy 
modlitewnej i rozśpiewanej dawno nie 
było w Loretto. Wszyscy jesteśmy wraz 
z księdzem pod wrażeniem”. Oczywiście 

wszystkie pochwały pod adresem uczest-
ników naszych wycieczek są przyjemne 
i cieszą.
  Na  zakończenie  moich  rozważań, 
myślę, że dyrektor GOK Pani Elżbieta 
Kuczara, osoba o niezwykłej osobistej 
kulturze i wrażliwości, jest zadowolona 
z działalności Klubu Seniora, nad którym 
sprawuje pieczę.

Teresa Szostak grudzień 2013

„Seniorki” z Raszyna 
w Kościele w Dawidach 
Bankowych
W Święto Trzech Króli, wierni z kościoła 
w Dawidach Bankowych uczestniczyli we 
wspaniałym koncercie z udziałem zespołu 
muzycznego „Seniorki” z Klubu Senio-
rów z Raszyna, którym akompaniował 
p. Piotr Piskorz. Przybyły na zaprosze-
nie ks. Proboszcza Grzegorza Jaszczyka 
zespół, składający się z kilkunastu ele-
gancko ubranych pań, zaprezentował pro-
gram słowno muzyczny, w którym obok 
znanych kolęd pojawiły się mniej znane, 
a nie mniej piękne, sławiące narodziny 
Syna Bożego. Każdą z nich poprzedzało 
słowo wstępu przybliżające historię i treść 
utworu. W śpiew znanych pieśni włączali 
się parafianie, nowe słuchane były w ciszy 
i e szczególną uwagą. To był bardzo udany 
koncert, a o zainteresowaniu nim świad-

czy kościół pełen wiernych i huczne okla-
ski na zakończenie. Koncertowi przysłu-
chiwał się też, uczestniczący wcześniej 
w Mszy św., Wójt Gminy Raszyn Andrzej 
Zaręba.
  Na  zakończenie, w  imieniu  swoim 
i wiernych, ks. Proboszcz podziękował 
artystkom wyrażając nadzieję, że wkrótce 
ponownie odwiedzą świątynię. Warto przy 
tym dodać, że poprzedniego dnia ks. Pro-
boszcz Grzegorz Jaszczyk został uhono-
rowany przyznawaną przez GOK statu-
etką „Anioła Kultury”. Koncert, który 
odbył się 6 stycznia, wspaniale potwier-
dzał udział kapłana w szerzeniu kultury 
w naszej gminie.                Małgorzata Kaiper

Seniorzy z Raszyna w Ciechocinku © I. Makarska

Seniorki, Piotr Piskorz 
i ks. Proboszcz Grzegorz Jaszczyk © M. Kaiper



KURIER RASZYŃSKI NR 35 STYCZEŃ 2014  |  WWW.RASZYN.PL16

podatku

Cześć, jestem Staś,  
niesforny skarb  
moich rodziców.   
Jestem też wyjątkowy…  
urodziłem się  
bez rączek. 
Dlatego potrzebuję    
Twojej pomocy, 
by żyć tak jak Ty.

Procent  
dla Stasia

fajnego chłoptasia

Fundacja Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” 

KRS: 0000280475 
Dopisek: dla Stasia www.korekdlastasia.pl

Przekaż

%1
GMINNE SPRAWY

KONKURS			|||			„Logo	Gimnazjum	w	Raszynie”			|||			KONKURS
Rada Rodziców i Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie zapraszają wszystkich mieszkańców Raszyna oraz firmy do udziału w konkursie „Logo Gimnazjum w Raszynie”. Konkurs:
•  jest organizowany pod honorowym patronatem Wójta Gminy Raszyn
•  jest skierowany do wszystkich, którzy zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie prześlą na adres organizatora prace
•  ma na celu wyłonienie projektów, z których jeden zostanie oficjalnym logo Gimnazjum
Projekty mogą nawiązywać do: sylwetki Patrona szkoły, nowoczesnego nauczania lub idei różnorodności kulturowej. Mogą też być zainspirowane informacjami ze strony internetowej szkoły. Nie 
są to jednak wymogi formalne – jesteśmy otwarci na inne pomysły.

Nagrodami dla zwycięzców będą:      I miejsce – tablet      |      II miejsce – aparat fotograficzny      |      III miejsce – czytnik e-booków

Projekty logo będą przyjmowane od 14 stycznia do 22 marca 2014 r. w sekretariacie szkoły. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 kwietnia 2014 r. 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu „Logo Gimnazjum w Raszynie” na naszej stronie internetowej  

www.gimnazjum.raszyn.pl lub w sekretariacie szkoły (ul. Unii Europejskiej 1, tel. (22) 720 38 68)

   Wielka Gala Noworoczna dla Dzieci

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa w Raszynie, Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie i Stowarzyszenie Wiet-
namczyków w Polsce – Oddział w Raszynie oraz inne wietnamskie organizacje działające w Polsce, zorganizo-
wały wspaniałą imprezę dla dzieci i z ich udziałem. Impreza, pod patronatem Wójta Gminy Raszyn, odbyła się 
1 lutego br., a jej gośćmi honorowymi byli: Ambasador Wietnamu w Polsce Pan Pham Kien Thiet z żoną, kon-
sul Ambasady Wietnamu w Polsce Pan Nguyen Manh Cuong z małżonką i pierwszy sekretarz Ambasady Pan  
Luong Quang Chinh. Szczegółowa relacja z tej niezwykle udanej imprezy zamieszczona zostanie w kolejnym 
numerze Kuriera.          M. Kaiper
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Z ŻYCIA GMINY

Bal Charytatywny 
SP w Ładach
W sobotę, 25 stycznia, Rada Rodziców ze 
Szkoły Podstawowej w Ładach, zorganizo-
wała w  Hotelu Groman w Sękocinie bal, 
z którego dochód przeznaczony został na 
działania na rzecz dzieci. Pomysł zabawy 
połączonej z dofinansowaniem potrzeb 
ich pociech, zyskał uznanie wśród rodzi-
ców, czego świadectwem była sala pełna 
uczestników. Organizatorzy doskonale 
wywiązali się ze swojego zadania oferu-
jąc, zgodnie z zapowiedzią, bardzo dobre 
jedzenie, świetną muzykę na żywo i kli-
mat dobrej zabawy. Już pierwsze takty 
muzyki podrywały uczestników do tańca 
na parkiecie, wypełnionym po brzegi. 
Wspaniale bawili się też zaproszeni goście: 
samorządowcy z naszej gminy.

  Celem balu jest nie tylko dofinansowanie 
szkoły, ale też zintegrowanie rodziców i grona 
pedagogicznego. Bardzo dziękuję Radzie Szkoły, 
z którą współpracujemy bardzo dobrze, za reali-
zację tego pomysłu – powiedział Dyrektor 
placówki p. Wiesław Borsuk. 
  W  trakcie   przer wy  w  tańcach 
odbyła się aukcja, którą poprowadziła 
jedna z mam, a jednocześnie Dyrektor 
GOS – Katarzyna Klimaszewska. A było 
co licytować: oryginalna koszulka zawod-
nika Legii, koszulka z logo SP w Ładach 
i GOS-u, piękne aniołki wykonane przez 
dzieci, ale też grafika starego Gdańska, 
czy  repliki plakatów sprzed  II wojny. 
Uczestnicy nie zawiedli i udało się zebrało 

sporą kwotę, która zostanie przeznaczona 
na potrzeby dzieci. 
  Bal charytatywny, wspólny dla rodzi-
ców, pedagogów i samorządowców, to oka-
zja  do poznania  się w  trakcie  dobrej 
zabawy, tak odbiegającej od codziennych 
kontaktów, które zwykle ograniczają się 
zdawkowego dzień dobry,  czy dysku-
sji o problemach podczas zebrań szkol-
nych. Udany bal to z pewnością zachęta 
do organizowania kolejnych imprez inte-
grujących  środowisko szkoły.  Być może, 
tak jak wiosenny Festyn Rodzinny, wej-
dzie on na stałe do kalendarza imprez  
szkolnych.

Małgorzata Kaiper

Przedszkolaki z Pociechy 
z występem dla Seniorów
Czwartek 9 stycznia był wyjątkowym 
dniem dla wszystkich Babć i Dziadków 
z  Klubu  Seniora  w  Raszynie.  Senio-
rów odwiedziły dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola Pociecha, prezentując jaseł-
kowy program artystyczny. Występ odbył 
się w sali widowiskowej Urzędu Gminy 
Raszyn. Mali aktorzy w pięknych stro-
jach, śmiało i radośnie odgrywali swoje 
role. Scena zapełniła  się  jasełkowymi 
postaciami. Można było podziwiać piękną 
Maryję,  Józefa,  trzech króli, pastusz-
ków, aniołki oraz dzieci. Dla każdego 
przedszkolaka znalazła się rola na miarę 
jego talentu i możliwości. Okazało się, 

że wśród nich są utalentowani recytatorzy 
i śpiewacy. Jasełka w wykonaniu małych 
artystów wywołały wzruszenie widzów 
i gorące brawa. Gratulacje za wspaniały 
występ  oraz  słodki  upominek  dzieci 
otrzymały od Przewodniczącej Klubu 
Seniora Raszyn – Barbary Wiśnik. Ser-
decznie dziękujemy za wspaniałe przyję-
cie i do zobaczenia za rok.

Iwona Wojciechowska – nauczyciel

Seniorki 
dla Kombatantów
W styczniu br. zespół „Seniorki” wystą-
pił z koncertem kolęd w Domu Pomocy 
Społecznej Dla Kombatantów w Warsza-
wie przy ul. Dickensa 25. Zespół został 
przyjęty  bardzo  serdecznie,  dyrekcja 

Domu jak i jego pensjonariusze wyrażali 
szczerą wdzięczność za ten koncert pięk-
nych kolęd. Pensjonariusze przyłączyli 
się do wspólnego śpiewania kolęd, nie-
którzy z nich wzruszyli się aż do łez. Był 
to niezapomniany koncert, pełen ciepła 
i serdeczności oraz gościnności ze strony 
gospodarzy. Otrzymaliśmy podziękowa-
nia i kwiaty oraz zaproszenie na następne 
koncerty w tym Domu, chętnie tam jesz-
cze pojedziemy. W najbliższy wtorek poje-
dziemy z podobnym koncertem do Domu 
Opieki Społecznej przy ul. Korotyńskiego.

Maria Izabela Makarska

Bawili się wszyscy © M. Kaiper

Przedszkolaki – Seniorom © arch. przedszkola

Z koncertem u Kombatantów © arch. przedszkola

Raszyński Luty
1 lutego, godz. 15.00 – 18.00

Gala Noworoczna dla dzieci. 

W  programie:  m.in.:  występy  artystyczne,  pokazy 
taneczne,  pokazy  kung-fu,  zabawa  z  wodzirejem 
– Sala sportowa SP Raszyn. 

Organizatorzy:  Szkoła  Podstawowa  Raszyn,  GOK 
w  Raszynie,  współpraca:  Stowarzyszenie  Wietnam-
czyków w Polsce. Patronat: Wójt Gminy Raszyn.

14 lutego
Prapremiera recitalu pt. „Ach Panie Panowie…” w wyk. 
Swietłany Żarczyńskiej i akompaniamencie Piotra Pisko-
rza - Filia GOK-u  Lesznowola w Mysiadle. Organizator: 
GOK w Lesznowoli.

15 lutego, godz. 17.00 „FALENTYNKI”
Recital  muzyczny  pt.  „Ach  Panie  Panowie…”  w  wyk. 
Swietłany Żarczyńskiej, Piotra Piskorza z udziałem Wero-
niki Foryś  i Edmunda Kani – Sala Widowiskowa w Filii 
GOK-u w Falentach. Organizator:  GOK w Raszynie.

17 – 28 lutego  
Akcja  „Zima  z    GOK-iem  2014”.  W  programie  zaję-
cia    artystyczne,  komputerowe.  Organizator:  GOK 
w Raszynie.

19 lutego
Recital Jana Sebastiana Lewandowskiego mieszkańca 
Raszyna w Pałacu Staszica w Warszawie. Organizato-
rzy: Archiwum PAN w Warszawie;  GOK w Raszynie.

Zapraszamy
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Dary 2013

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy naszej 
biblioteki!  Chcielibyśmy  serdecznie 
podziękować za wszystkie dary, które 
przynieśliście do nas w 2013 roku. Duża 
ich  ilość  została od  razu wystawiona 
na naszym regale bookcrossingowym, 
z którego mogą korzystać inni czytelnicy, 
dając Waszym książkom drugie życie. 
Część posłużyła też na podmianę znisz-
czonych egzemplarzy bibliotecznych.

  Zbiory biblioteki głównej i filii uzu-
pełniło aż 309 publikacji książkowych 
(w tym 54 dla dzieci) oraz 5 audiobo-
oków. Niezwykle miło nam też poinfor-
mować, że większość filmów, które można 
u nas wypożyczać (229 sztuk), również 
pochodzą z Waszych darów. Razem daje 
nam to liczbę aż 543 tytułów! W dal-
szym  ciągu  można  do  nas  przynosić 
książki (najchętniej przyjmujemy wyda-
waną po 2000 roku  literaturę piękną, 
niebeletrystyczną i dziecięco-młodzie-
żową), audiobooki  i  filmy (na DVD), 
których już nie potrzebujecie, a które są 
w dobrym stanie i mogą jeszcze sprawić 
radość innym.

Zespół GBP w Raszynie

Spotkanie autorskie 
z Marcinem Pałaszem

4 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Raszynie odbyło się Mikołajkowe 
spotkanie  autorskie  Marcina  Pałasza 
z uczniami klas trzecich Szkoły Podsta-
wowej  im.  Włodzimierza  Potockiego 

w Sękocinie. Marcin Pałasz jest pisarzem 
książek dla dzieci, ma na swoim koncie 
ponad 20  tytułów, dwukrotnie został 
laureatem wyróżnienia w Ogólnopol-
skim Konkursie Literackim im. Kornela 
Makuszyńskiego, a w 2013 r. laureatem 
I nagrody tego Konkursu za „Sposób na 
Elfa”. Autor był po raz pierwszy w raszyń-
skiej  bibliotece.  Opowiadał  o  pracy, 
znaczną część spotkania poświęcił swo-
jemu wielkiemu przyjacielowi – wziętemu 
ze schroniska psu o imieniu Elf, który 
stał się tytułowym bohaterem trzech jego 
książek. Zwierzył się z codziennych tru-
dów wychowania szczeniaka, wspominał 
zmagania Elfa z pralką automatyczną 
i porwanie staruszce sztucznej szczęki :) 
Pisarz opowiadał w tak żywiołowy spo-
sób, że chwilami trudno było się zorien-
tować, gdzie kończy się prawdziwa histo-
ria, a zaczyna literacka fikcja. Uczniowie 
dopytywali, ile jeszcze części o sympa-
tycznym czworonogu wyjdzie spod pióra 
pisarza, skąd czerpie on pomysły i inspi-
racje oraz kiedy najchętniej pisze. Autor 
opowiedział dzieciom także o pozostałych 
swoich książkach, między innymi o przy-
godach „Zwłokopolskich”, rapującej Babie 
Jadze, czy wizycie wampira u dentysty. 
Spora dawka humoru i optymistyczne 
podejście do życia oraz swojej pracy to 
znak rozpoznawczy Marcina Pałasza. Cie-
szymy się, że w trakcie spotkania mogli-
śmy czerpać z tego przyjemność.

Łukasz Żywulski

„Czytają sobie” w Jaworowej
Od  dłuższego  czasu 
Wydawnictwo Egmont 
poprzez  wyjątkową 
kampanię  „Czytam 
sobie – złap bakcyla 
czytania” oraz specjal-

nie dedykowaną serię książek, proponuje 
dorosłym, aby pobudzali w dzieciach chęć 
samodzielnego czytania. W kampanię 

włączyło się wiele osób publicznych, które 
opowiedziały dlaczego czytanie od naj-
młodszych lat jest ważne i w jaki sposób 
wpłynęło na ich życie i przyczyniło się do 
sukcesu zawodowego i prywatnego. Napi-
sanie książki do jednego z 3 poziomów 
serii „Czytam sobie” (1 – Składam słowa, 
2 – Składam zdania, 3 – Połykam strony), 
zwłaszcza dla najmłodszych dzieci, to 
prawdziwa sztuka, dlatego do tworzenia 
serii zostali zaproszeni najlepsi współcze-
śni polscy pisarze dziecięcy, m.in. Woj-
ciech Widłak, Grzegorz Kasdepke, Zofia 
Stanecka, Agnieszka Frączek, Małgorzata 
Strzałkowska, a akcję objęła swym patro-
natem Biblioteka Narodowa. Posiadamy 
już wiele tytułów kolekcji „Czytam sobie” 
i wspieramy akcję wśród najmłodszych 
dzieci, zwłaszcza bardzo aktywnych mło-
dych czytelników filii biblioteki w Jawo-
rowej, wyraźnie zarażonych już „bakcy-
lem czytania”. Odpowiednio do wieku 
i umiejętności dobrane tytuły, przeczy-

tane w bibliotece lub w domu samodziel-
nie i odnotowane przez dzieci, sprawiają 
im wiele satysfakcji. Zachęcamy rodzi-
ców i nauczycieli do zajrzenia na stronę 
akcji www.czytamsobie.pl – można tam 
znaleźć pełną listę książek wspierających 
naukę samodzielnego czytania, teksty 
i scenariusze zajęć do pobrania, porad-
nik, a także wiele wesołych i kolorowych 
gadżetów do wydruku, m.in.: koloro-
wanki, zakładki do książek, zawieszki na 
drzwi, odznaki i dyplomy. Polecamy, to 
działa!

Krystyna Zawadzka

Samodzielne czytanie nie jest trudne © K. Zawadzka

W filii biblioteki w Jaworowej © K. Zawadzka

Marcin Pałasz z uczniami © Ł. Żywulski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie w 2014 roku
Na sportowo...
Pierwsze dni Nowego Roku poświęciliśmy 
w GOS-ie na ustalenie harmonogramu 
imprez sportowych, które zorganizujemy 
AD 2014. Chcemy, aby raz, maksymal-
nie dwa razy na miesiąc, odbywały się 
zawody o większym znaczeniu, które będą 
cieszyć się zainteresowaniem i popular-
nością wśród Mieszkańców. W połowie 
stycznia odbyły się zawody szkół podsta-
wowych w pływaniu. W lutym odbędzie 
się Turniej Piłki Nożnej dla Tatusiów. Tuż 
przed feriami zimowymi po raz 5 zostaną 
przeprowadzone Juniorki w pływaniu, 
w których udział wezmą uczestnicy nauk 
i doskonalenia pływania prowadzonych 
przez instruktorów GOS. 
  Marzec  to początek wiosny a wraz 
z nim turniej siatkówki, tenisa stołowego 
i koszykówki. Wielką popularnością cie-
szył się bowiem turniej streetballa roze-
grany w końcu sierpnia ubiegłego roku. 
Na 6 kwietnia został zaplanowany V Bieg 
Raszyński, którego GOS jest współorga-
nizatorem razem z Klubem Sportowym 
Raszyn. W maju planujemy zorganizować 
imprezę piłki nożnej według sprawdzo-
nego formatu. W 2012 roku było to Mini 
Euro, w 2013 Mini Liga Mistrzów, w tym 
roku będą to Mini Mistrzostwa Świata. 
Każda z drużyn będzie reprezentować 
barwy jednego z państw biorących udział 
w Mistrzostwach Globu. Prace związane 
z pozyskaniem sponsorów, a także przygo-
towaniem oprawy turnieju już się rozpo-
częły i mamy nadzieję, że ich finał będzie 
pozytywny. 

  Czerwiec to ostatni miesiąc nauki szkol-
nej, a co za tym idzie początek wakacji. 
Rozpoczniemy Dniem Dziecka z GOS, 
który przyciągnął w 2013 roku ponad 
100 dzieci. Planujemy zorganizować także 
otwarte turnieje w dyscyplinach sportów 
zespołowych na Orlikach oraz na Wro-
niku, adresowane do dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Raszyn. Wrzesień to także 
cyklicznie odbywające się Biegi Przełajowe 
dla uczniów podstawówek oraz raszyń-
skiego gimnazjum. 
  W październiku odbędzie się Ogól-
nopolski  Sprawdzian  Umiejętności 
i Wytrzymałości Stylowej w Pływaniu. 
Tą imprezę zorganizujemy z UKS GOS 
Raszyn, który prowadzi na raszyńskim 
basenie sekcję pływacką. W listopadzie 
przyjazd do Polski zapowiedział mistrz 
karate w stylu Gosoku-ryu Soke Takayuki 
Kubota. W związku z tym zorganizujemy 
festiwal karate lub, jak w ubiegłym roku, 
seminarium, na którym adepci sztuk walki 
będą mogli zrobić egzamin na wyższy 
pas. W grudniu na pewno zorganizujemy 
Mokre Mikołajki, które w 2013 roku cie-
szyły się rekordową frekwencją. Nie wyklu-
czamy, że wraz z upływem roku pojawią 
się nowe, pionierskie pomysły oraz inicja-
tywy, które jeszcze bardziej ubogacą kalen-
darz imprez sportowych 2014 roku.

Remontowo...
Podobnie, jak w ubiegłych latach wysiłki 
dyrekcji oraz pracowników GOS kon-
centrują się nad poprawą infrastruktury 
użytkowanej przez naszych Klientów. 

Wszystko to, czego nie widać gołym okiem 
ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeń-
stwa oraz komfortu odwiedzających boiska 
oraz pływalnię GOS. 
  W ostatnim czasie został przeprowa-
dzony audyt, który miał na celu wska-
zanie tej części urządzeń basenowych, 
które wymagają wymiany lub remontu. 
Podjęto decyzję o modernizacji wentyla-
torowni. Oświetlenie jest częścią wyposa-
żenia budynku pływalni, które widać i jest 
istotne dla pływających osób. Zostało ono 
wymienione na energooszczędne, a przy 
tym bardziej wydajne, co przekłada się 
na lepszą jasność emitowanego światła. 
  Warto  dodać,  że  wkrótce  zostaną 
oddane  do  użytku  instalacje  siłowni 
zewnętrznej, która mieści się na terenie 
Ogródka Jordanowskiego zarządzanego 
przez GOS. Środki finansowe na urządze-
nia zostały przekazane z funduszy sołec-
kich osiedla Raszyn II, któremu przewod-
niczy pani Alina Wolska. Projekt planów 
natomiast sfinansował GOS z własnych 
środków budżetowych.
  Przygotowaliśmy także niespodziankę, 
którą każdy odwiedzający basen będzie 
mógł zobaczyć najwcześniej wiosną tego 
roku, a najpóźniej po przerwie konserwa-
cyjnej, która została zaplanowana na drugą 
połowę czerwca. Dyrekcja planuje wiele 
remontów zarówno poważniejszych, jak 
i  tych kosmetycznych, a  jedynym  ich 
ograniczeniem jest czas oraz pieniądze 
potrzebne do  ich  realizacji. Będzie  to 
zatem kolejny pracowity rok, w czasie któ-
rego chcemy podwyższyć jakość oferowa-
nych przez nas usług.               Rafał Ulewicz

SPORT

Nowe przepustnice w wentylatorowni © R. Ulewicz Nowe, energooszczędne oświetlenie LED © R. Ulewicz

UWAGA! V OGÓLNOPOLSKI BIEG RASZYŃSKI
ODBĘDZIE się 6 KWIETNIA 2014 r.
Od 20 lutego zaczynają się zapisy. W biegu mogą brać też udział zawodnicy Nordic Walking 
(tylko z Gminy Raszyn). Wszystkie informacje są na stronie www.biegraszynski.pl



RASZYNIACZEK

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

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!
Powitaliśmy Nowy Rok 2014.

Dzieci ze świetlicy raszyńskiej Szkoły Podstawowej  
upamiętniły to wydarzenie w swoich pracach. Drugim 
tematem, który zdominował kompozycje plastyczne jest 
oczywiście Zima. Nareszcie zawitała w Raszynie i cieszy  
swoim urokiem, zwłaszcza miłośników zabaw na śniegu. 
W dalszym ciągu zachęcam do tworzenia  prac właśnie 
o zimowej tematyce, które można wykonywać w różnych 
technikach plastycznych, co potwierdzają prezentowane 
prace. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni i pomy-
słowości. W lutym, podczas ferii będziecie mieli więcej 
czasu na twórczą aktywność. Czekam na równie  ciekawe 
i piękne zimowe prace.

Pozdrawiam Raszyniaczek

Prace plastyczne dzieci  
ze  Świetlicy SP Raszyn 

Witamy Nowy Rok 

Inspiruje nas zima...


